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Tisztelt Poprády Úr!

Értesítem, hogy az Országos Széchényi Könyvtár Főigazgatói állására beadott pályázatát elfo
gadtam és 1994. május 1 -Jei hatállyal ötéves Időtartamra az Intézmény főigazgatói feladatainak ellá
tásával megbízom.

Levelemmel egyidejűleg intézkedtem, hogy a főigazgatói megbízás hivatalos iratait a minisztéri
um Személyi és Közszolgálati Főosztálya készítse el. A megbízás átadási idejéről később tájékoz
tatom Önt.

Új feladatának ellátásában sok sikert kívánok, és biztosítom arról, hogy a Művelődési és Közok
tatási Minisztérium lehetőségei szerint támogatja Önt munkájában.
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KRÓNIKA

Az OSZK hírei

A Főigazgatói Kollégium 1994. február 9-i 
ülésén egyetlen témával, A könyvraktárból ki
helyezett művek ellenőrzésének szabályzata 
című előterjesztéssel foglalkozott, az anyagot 
Óvári Sándor készítette. A Kollégium által Java
solt módosítások után a javított szöveg főigaz
gatói utasítás formájában is megjelent.

A Tudományos Bizottság 1994. január 26-i 
ülésén Poprády Géza mb. főigazgató megemlé
kezett dr. V. Wlndisch Éváról, a Tudományos Bi
zottság elhunyt tagjáról.

Az első téma: A közalkalmazottak jogál
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vég
rehajtása tárgyában kiadott kormányrende
letnek a kutatóidőre vonatkozó Intézkedésé
ből adódó helyzet megvitatása volt.

Könyvtárunkban 69 fő kapott tudományos 
kutatói besorolást. A bizottság úgy határozott, 
hogy az Is kutathat, aki nem kapott kutatói beso
rolást, ugyanakkor elégtelen teljesítmény esetén 
mód van a kutatói besorolás visszavonására is.

A második téma az 1994. évi kutatónapi 
kérelmek elbírálása volt. A 34 kutatónapi ké
relmet a bizottság kevés módosítással elfogadta 
és úgy határozott, hogy a nem tudományos kuta
tói besorolású, de kutatónapot kapó dolgozók 
február 1-től vehetik igénybe ezt a kedvez
ményt. Az eddigiektől eltérően a munkahelyi ve
zető beleegyezésével péntek is lehet kutatónap.

A továbbiakban kijelölte a bizottság az 
1993. évi Keresztury pályázatra beérkezett dol

gozatok lektorait és megtárgyalta az 1994. évi 
kiadvány! tervet. Ez utóbbival kapcsolatban úgy 
döntött, hogy meg kell újítani az OSZK füzetek 
szerkesztő bizottságát, mely ezután az OSZK ki
adványai sorozatot és az OSZK Évkönyvet is 
szerkeszteni fogja.

A Tudományos Bizottság 1994. április 25-i 
ülésén döntött az 1993. évi Keresztury pályázat
ra beérkezett dolgozatok díjazásáról. Szavazás 
után 5 pályamű közül

I. díjat kapott KÉGLI FERENC: 100 éves 
könyvtár Székesfehérváron.

II. díjat kapott CSISZÁR MIRELLA: Itália-ól- 
mény a két háború közti magyar irodalomban c. 
dolgozata.

Harmadik díjat a bizottság nem adott ki, de 
SZÁVULY MÁRIA: A mai romániai Bihar megye 
sajtóblbliográfiája 1855-1975 c. bibliográfiájá
nak folytatásához kutatónapot és Lakatos Éva 
személyében szakmai segítséget ítélt meg.

Elfogadta a bizottság az alábbi javaslatokat:
- a Kézirattár folyosó-kiállítást rendez Ke

resztury Dezső 90. születésnapja alkalmából
- a Keresztury pályázat keretében kiemel

ten támogatja az Arany János-kutatást
- Halász Gábor emléktábláját, amely a köl

tözés óta raktárban van, Ismét ki kell rakni
- a szerzők póldányszám igénye alapján 

az OSZK Évkönyv cikkeiről készít a nyomda kü- 
lönlenyomatot.

FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS
valamennyi főosztályvezető és osztályvezető részére

Tárgy: Szervezeti változások

Az Országos Széchényi Könyvtár szerveze
ti felépítésében 1994. április 30-i hatállyal a kö
vetkező változásokat léptetem életbe:

1. A gyűjteményfejlesztósi igazgatói pozí
ció megszűnik. Feladatait részben a Gyűjte- 
mónyfejlesztési bizottság (Id. 2. pont), részben a 
Gyarapítási osztály, részben a Kötészet (bizton
sági mágnescsíkok beragasztása) veszi át.

2. Gyűjteményfejlesztósi bizottság alakul. 
Tagjai: a Gyarapítási osztály, a Nemzetközi cse
re osztály és a Kötelespóldány osztály vezetője, 
továbbá a Gyarapító és feldolgozó főosztály, az 
Olvasószolgálati és tájékoztató főosztály, a Kü- 
löngyűjteményi főosztály vezetője, a Dokumen
tumforgalmi főosztály vezetője és a Könyv
tártudományi Szakkönyvtár osztályvezetője, to
vábbá a Gazdasági Igazgatóság képviselője és 
a tudományos titkár.
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A Gyűjtemónyfejlesztósi bizottság vezetője 
a tudományos titkár, titkára a Gyarapítási osz
tály vezetője.

A bizottság rendszeresen, minden hónap
ban összeül.

A bizottság feladata:
- a nemzeti könyvtár gyűjteményfejlesztési 

politikájának alakítása, beleértve a megfelelő 
szabályzatok kidolgozását,

- az éves gyarapítási keret főosztályi szint
re történő elosztása, a felhasználás figyelemmel 
kísérése, ellenőrzése,

- a költségvetésből származó gyarapítási 
keret kiegészítési lehetőségeinek felkutatása és 
Igénybevétele (pályázatok, alapítványok, szpon
zorok stb.),

- az évközi gyarapítási tevékenység folya
matos figyelemmel kísérése,

- döntés, Illetve a főigazgató számára dön
tés-előkészítés a nagyobb jelentőségű beszer
zések esetében,

- rendszeres kapcsolattartás a gyarapítás
sal foglalkozó osztályok - Gyarapítási o., Nem
zetközi csere o., Kötelespéldány o., Könyv
tártudományi Szakkönyvtár - között, illetve a 
gyűjteményeket kezelő főosztályok között,

- az állományból történő kivonások előké
szítése.

3. Az eddigi Kulturális és marketing Irodá
ból kiválik, és a Szervezési főosztály keretében

önálló csoportként működik a Kiállítási és grafi
kai stúdió. Vezetője: Pajor Ildikó.

4. Az eddigi Kulturális és marketing iroda - 
osztály - feladata a 3. pontnak megfelelően szű
kül, egyidejűleg a tudományos titkársági felada
tokkal bővül. Személy szerint az osztály vezető
je egyúttal a tudományos titkár is.

Az osztály új neve: Nemzetközi és kulturális 
kapcsolatok irodája. Vezetője: Bátony Viola.

5. A Könyvfeldolgozó osztályból kiválik a 
cédulasokszorosító részleg, és a Gyarapító- és 
feldolgozó főosztály keretében önálló csoport
ként működik.

Elnevezése: Cédulasokszorosító csoport, 
vezetője: Seres Tibor.

6. A Pénzügyi osztály és Számviteli osztály 
(ismét) egy osztály lesz. Elnevezése: Pénzügyi és 
számviteli osztály. Vezetője: Gellón Miklósnó. Két 
osztályvezető-helyettes lesz: a pénzügyi és a 
számviteli területen.*

Budapest, 1994. április 20.

Poprády Géza sk. 
mb. főigazgató

* A jelen szöveg az eredeti főigazgatói utasításnak V. 12-ei keltű 
módosított változata.

=*i

Dr. Bállá Sándor

(1908-1994)

Dr. Bállá Sándor 1908. március 16-án szüle
tett Gyulán, ahol iskolás éveit befejezve, 1927- 
ben érettségizett. A szegedi egyetem Jogi fakul
tását elvégezve államtudományi doktorátust 
szerez. Egyetemi évei alatt nagy mesterek párt
fogójaként elsajátítja az újságírás mesterségét 
és már ifjú korában számos cikke jelenik meg a 
Dólmagyarország című napilapban, amelynek 
16 éven át külső munkatársa egészen 1944. 
március 19-lg, a lap betiltásáig.

A szegedi egyetem Bethlen körének, majd 
később a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiu
mának titkára, és így közvetlen, életét végig kí
sérő kedélyes, szellemes adottságai révén szá

mos kiadvány gondozásában, társadalmi meg
mozdulásban részt vesz. Hogy csak néhányat 
említsünk...

- Buday György Fametszeteit tartalmazó 
kiadvány előszavát írja;

- 1933 január: a pályatárs Radnóti Miklós 
„Lábadozó szól” c. verseskötetót gondozza;

- Ortutay Gyula Szeged környéki néprajzi 
gyűjtésének aktív résztvevője;

- Aba Novák Vilmos festőművész személyi 
titkára;

- 1938: A Magyar Téka megjelenteti „Sa- 
roglya” c. regényét, amelyet a korabeli kritika je
lesül méltat.
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S azután jött a világháború, ami mint annyi 
más embernek a nehéz éveket hozta, még a 
személyes életében Is: fiatalon 1941-ben elvesz
ti tanítónő feleségét, s majd kibombázott lakásá
ból Pestre költözik testvéreihez.

1946-tól a budapesti Tankerületi Főigazga
tóságon, majd 1948-tól az Oktatási Minisztérium
ban dolgozik. 1951. júniusától a Vármúzeum, ké
sőbb a Nemzeti Múzeum Gazdasági Hivatal mun
katársa.

1953-tól nyugdíjba meneteléig, 1968-ig az 
Országos Széchényi Könyvtár Hírlaptár főkönyv
tárosaként nagy tudásával állandóan figyelem
mel kísérte és segítette a fiatal kutatók, olvasók 
és munkatársai tudományos tevékenységét.

Nyugdíjazását követő években a Szövetke
zet c. hetilap, az Ez a Divat és még számos más 
folyóirat jelenteti meg írásait.

Utolsó éveit visszavonultságban tölti, látása 
kissé megromlik, a magyar és az angol rádió 
minden érdekes műsorát hallgatja, hogy tájéko
zott legyen és nyelvtudását frissen tartsa.

E sorok írója látogatta otthonában, ahol 
mindig szóba kerültek a Várbeli OSZK esemé
nyei, gondjai és a kiállítások, amelyeket ő már 
mozgása akadályoztatása miatt nem láthatott, 
azonban rendszeresen figyelemmel kísérte az 
OSZK Híradóból könyvtárunk életét.

Beck Ivánná

Dr. Balogh György

(1925-1994)

Az Országos Széchényi Könyvtár nevében 
búcsúzom dr. Balogh Györgytől. 30 évig volt 
munkahelye intézményünk. Hosszú, majd évtize
des hányattatása után a könyvtár adott neki - 
más 56-osokhoz hasonlóan - menedéket, és ezt 
Balogh György a nemzeti könyvtárhoz, a könyv
tár szelleméhez, törekvéseihez való teljes hű
séggel viszonozta. Mi, e gyásszertartás résztve
vői, akik tanúi voltunk barátunk, munkatársunk 
OSZK-ban töltött éveinek, évtizedeinek, megbi
zonyosodhattunk róla, hogy Balogh Györgyben a 
nemzeti könyvtári szellem két leglényegesebb 
meghatározója egyesült: egyfelől a nemzeti kul
túra forrásainak, a kézírásos és a nyomtatott do
kumentumoknak, a nemzeti gyűjteménynek a 
mélységes tisztelete, másrészről, de ugyanabból 
a szándékból származóan: az e gyűjtemény kin
cseiben rejlő értékek átadásának igénye, meg
osztása mindazokkal, akiknek munkájához, ku
tatásához szükségük van eredeti források meg
ismerésére. Szakmai életútjának fontosabb állo
másait felidézve, mintha mindig e célkitűzések, a 
múlt megőrzésének és az értékek átadásának 
kettősségét fedezhetnénk föl az életrajzi és a 
könyvészeti adatok mögött. 1950-ben szerzett 
történelem-magyar szakos középiskolai tanári 
diplomát a debreceni egyetem bölcsészkarán, 
Szabó István iskolájának szépreményű tanítvá

nyaként. Az egri tanítóképzőben, majd az egri 
Pedagógiai Főiskolán oktatott történelmet és 
kezdte meg kutatói pályáját. Ekkor jelentek meg 
első munkái: az Eger vár védelme 1952-ben, 
amelynek második fejezetét írta meg, Az Eger 
története című könyv, az Egri fürdő- és melegvi
zek története, Heves megye népe a forradalom 
és szabadságharcban. Rendszeresen tartott tör
téneti, helytörténeti előadásokat, kiállításokat 
szervezett, tevékeny tagja volt a Magyar Törté
nelmi Társulatnak, a megyei Tudományos Isme
retterjesztő Társulatnak, és a Műemlék Bizott
ságnak is. Helytörténeti tevékenységének ta
pasztalatait összegezte A Szülőföldismeret törté
netírásának módszertana című munkájában. Az 
egyetemi tankönyv vitájával kapcsolatos hozzá
szólását a Századokban jelentette meg.

Szépen Induló szakmai pályafutásának ívét 
az 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatti 
Internálása és hathónapi börtönbüntetése szakí
totta meg. A 12 tagú főiskolai munkástanács 
tagja volt, és ilyenként részt vett egy elvi állás- 
foglalás megszövegezésében - ez az „izgatás" 
vádjával elég volt egy pályafutás csaknem vég
leges megtöréséhez. Kiszabadulása után termé
szetesen nem kerülhetett vissza a főiskolára, 
még fizikai munkát Is csak nagy nehézségek 
árán kapott, volt sepregető, villamoskalauz, fal
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bontó segédmunkás, végül betanított munkás 
egy kesztyűs szövetkezetben. 1959 után több
ször is kísérletet tett arra, hogy tanári végzett
ségének megfelelő állásba kerülhessen, mind
annyiszor hiába. Végül 1963-ban kapott a Mű
velődési Minisztériumtól igazolást arról, hogy pe
dagógiai pályán való elhelyezkedéséhez nem 
kell miniszteri engedély. így került 1964. január 
1-jén ugyan nem pedagógiai, hanem más szel
lemi pályára, az Országos Széchényi Könyv
tárba. Előbb a Központi Katalógusnál dolgozott, 
majd az Állományvédelmi Főosztályra került, 
ahol résztvevője lett az OSZK egyik legrango
sabb programjának, a hírlapok állományvédel
mi mikrofilmezési munkájának. Az előkészítés 
során a bibliográfiai feltárás mellett ki kellett 
egészíteni a gyakran hiányos sorozatokat, Ba
logh György a budapesti és a vidéki könyvtárak 
sokaságával levelezve, helyszíni kutatásokat 
végezve, szívós és áldozatkész munkával gyűj
tötte össze a hiányzó számokat, évfolyamokat. 
Szakismeretét, tapasztalatait a könyvtár később 
a hírlapok rekatalogizálási munkájának meg
szervezése céljából vette igénybe, és Balogh 
György, mint addig minden területen, itt is bizo
nyított: a rekatalogizálás ma is folyó munkálatait 
az általa kidolgozott elméleti és gyakorlati 
szempontok figyelembevételével végzik. A ka
talogizáló osztályról 1980-ban kéri át magát 
egészségi okokból az Olvasó- és Tájékoz
tatószolgálati Osztályra. Itt tudja a legjobban 
hasznosítani széleskörű történeti tudását, szak
mai tapasztalatait, az OSZK-ban töltött hosszú 
évek alatt szerzett hatalmas gyűjteményismere
tét. A szóbeli és írásbeli tájékoztatás legjobb 
OSZK-s hagyományait hasznosítva dolgozza ki 
a nemzeti könyvtári gyűjtemény szakmailag 
legértékesebb darabjainak feltárási módszerét: 
a könyvekben lévő arcképek, városképek, vár
ábrázolások adatainak rögzítésével a későbbi 
felhasználó számára nyújt más forrásból nem 
fellelhető tájékoztatást. A várak forrásadataival 
kapcsolatos gyűjtése kiadót és nagy szakmai 
nyilvánosságot érdemelne. Közben folytatja tu
dományos kutatói és publikációs tevékenységét 
is, a Tanulmányok Heves megye történetéből cí
mű sorozat keretében jelent meg az Újoncállítás 
Heves megyében a francia háborúktól 1847-ig 
című műve, számos cikket ír a Budapest Lexi
konba és más kézikönyvekbe, szakmai recen
ziókat jelentet meg, sok tanulmányt, történeti 
munkát lektorál. Két kötetben sajtó alá rendezte 
Mihályfi Ernő cikkeit, tanulmányait. Genealógiai, 
családtörténeti kutatásairól külföldi tudományos 
fórumokon is beszámolhatott.

Dr. Balogh György az Olvasó- és Tájékoz
tató Szolgálat csoportvezetőjekónt meghatározó 
szerepet játszott már a Múzeum körúti épület ol
vasóforgalmának lebonyolításában is, később a 
kényszerű korlátozások ésszerű megszervezé
sében, a költözéssel kapcsolatos munkákban, 
majd az új épületben a megváltozott könyvki
adási és szolgálati rend kialakításában és követ
kezetes fenntartásában. 1988-ban osztályveze
tő-helyettes, 1990-ben az Olvasószolgálati osz
tály vezetője lett. Ez óv végén saját kérelmére 
vonult nyugdíjba, egészségi állapota mellett fő
ként azért, hogy a szervezési munkák alól fel
mentve még nagyobb intenzitással folytathassa 
nagy mértékben előrehaladott gyűjteményfeltá
rási munkáját és átadhassa tapasztalatait ifjabb 
munkatársainak. Betegsége előrehaladtával is 
ragaszkodott hozzá, hogy legalább heti néhány 
órában alkalma legyen szakmai örökségének 
továbbadására, és még arra is vállalkozott vol
na, hogy a mások által nem megválaszolt kérdé
sekben saját archívumából, otthonról vagy mint
egy távirányítással, az OSZK kézikönyveiből te
lefonon nyújtson segítséget az olvasóknak. Mert 
Balogh Györgyben mint könyvtárosban életútjá
nak három szakasza ötvöződött egybe, és mind
három a legjobb vonásaival: a katona, a tanár és 
a kutató. A katonától a fegyelmet, a pontosságot, 
a mások, de főként a saját munkája iránti igé
nyességet, következetességet, bizony, ha az 
ügy úgy kívánta, a szigort is. A legjobb nevelési 
módszernek a személyes példamutatást tartotta, 
és mindig ennek megfelelően cselekedett. A ta
nártól a tudás átadásának igényét és képessé
gét, a türelmet és a fiatal munkatársak munkába 
vezetésének módszereit vette át. Igényes fel
adatokkal bízta meg őket, és ha sikerrel teljesí
tették, elismerése egy életre rögzítette bennük a 
megoldás mikéntjét. A kutatótól a könyvtáros 
Balogh György a források tiszteletét, az adatok, 
a tények mindenekelőtti figyelembevételét tette 
magáévá, azt, hogy bármit leírni, de még kimon
dani is csak a bizonyítókok birtokában lehet és 
szabad. Az OSZK-s évtizedek alatt sok-sok tör
ténész, helytörténész, lexikonszerkesztő kereste 
meg Balogh Györgyöt, hogy adataikat verifikálja 
- mert ha ő tette, akkor az támadhatatlan volt.

Tisztelt Gyászoló Közönség! Búcsúzunk dr. 
Balogh Györgytől, az Országos Széchényi 
Könyvtár három évtizedének felejthetetlen alak
jától, a nagyraórtékelt kutatótól, a szakmai érté
kek áthagyományozójától, a figyelmes és hűsé
ges baráttól, az embertől. Emlékezünk Rád, 
Gyurka! Isten Véled!

Ottovay László
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Dr. Paulinyi Oszkárné

(1909-1994)

Dr. Paulinyi Oszkárné, Müller Margaréta éle
tének 86. évében, 1994. márc. 31-én, rövid be
tegség után elhunyt. Temetésén szomorú szívvel 
vettünk részt, hiszen Gréte nemcsak egykori 
munkatársunk volt több mint 20 éven át, hanem 
szeretett barátunk Is.

A kollégák közül már kevesen emlékezhet
tek rá, mivel 1967-ben ment nyugdíjba a Resta
uráló Laboratóriumból; bár még nyolc éven át 
tovább dolgozott nyugdíjasként.

Gréte az V. kerületi, volt Guszev utcai sötét 
és kényelmetlen kis műhelyben, az akkori nehéz

körülmények között csaknem negyed századon 
át példamutató odaadással, lelkiismeretességgel 
és szeretettel dolgozott a régi kéziratok, köny
vek, plakátok, térképek helyreállításán. De sok 
évtizeden át segítette férje kutatói munkáját is. 
Amint a gyászjelentés fogalmaz: a neves törté
nész életművének ő is alkotója.

Szeretett Gréténk, sírodnál fájó szívvel bú
csúztunk Tőled, de a sok-sok veled kapcsolatos 
emlék életünk részévé vált, így lélekben velünk 
maradsz.

B.K.L

Az Országos Széchényi Könyvtár Baráti Köre

Az Országos Széchényi Könyvtár Ba
ráti Köre az elmúlt egy év alatt - eredeti cél
kitűzéseitől kétségtelenül némileg elmaradva 
- mindössze két rendezvényt szervezett. 
1993. május 20-án Bogoly József Ágoston 
ismertette kutatásai eredményeit „Hová lépsz 
most, gondold meg, oh tudós". Az össz
hang Keresése: irodalomtudomány és 
könyvtár viszonya címmel, Illetve alcímmel. A 
gondolatgazdag előadást az OSZK Híradó ol
vasói is megismerhették az összejövetelről 
készített beszámolóban, ősszel sajnos külön
böző okok miatt nem sikerült Baráti Körünk
nek találkozót tartani, ebben az évben az első

- és remélhetően tényleg nem az egyetlen 
rendezvényre április 6-án került sor. W. Salgó 
Ágnes vezetésével az Appony/'-klállítást te
kintettük meg, miután meghallgattuk Zichy 
Mihály előadását az Apponyi-család diploma
ta tagjainak levélhagyatékáról. E sorok írója 
az OSZK Híradó hasábjain már több alkalom
mal írt a Kör terveiről, ezúttal ezeket mellőzve 
csupán reményének ad hangot, miszerint si
kerül kellő propagandával és aktivitással szé
lesebb körben - és könyvtárosokon kívül is - 
felkelteni a figyelmet a Baráti Kör tevékeny
sége iránt.

P.Gy.

7



Az Országos Közoktatási Intézet, Etnikai és Nemzetiségi 
Kisebbségi Központ igazgatójának levele

Országos Széchényi Könyvtár 
Poprády Géza úrnak 
mb. főigazgató

Budavári Palota 
F. épület 
1827 Bp.

Tisztelt Főigazgató Úr!

Az Országos Közoktatási Intézet Etnikai és Nemzetiségi Kisebbségi Központjának munkatársai 
a XXI. kerületben (Csepel) létrehozták az első cigány kísérleti óvodát és felzárkóztató iskolát, melyet 
1994. február 21-én Göncz Árpád köztársasági elnök úr avatott fel.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Országos Széchényi Könyvtár Fölöspéldány Központjá
nak, hogy olyan anyagot állított össze az első cigány kísérleti óvoda és felzárkóztató iskolának, ami 
nélkül ez az intézmény igen nehezen működhetne.

Gyors és önzetlen segítségüket ezúton is megköszönöm.

Budapest, 1994. március 12.
Tisztelettel:

Juhász György 
központigazgató

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
1994. március 1-áprllls 30.

Új dolgozóink:
Haász Erzsébet könyvtáros Olvasószolgálati 
osztály, Irsán Anna könyvtáros Könyvtárközi 
kölcsönzés, Lendvay Krisztina szakmunkás Kö
tészet, Rády Ferenc főkönyvtáros Dokumentum
forgalmi Főosztály, Virágh Eszter Éva szakmunkás 
Kötészet.

Áthelyezés a könyvtáron belül

Arnóth Károly a KMK Olvasáskutatási osztályról 
a KMK titkárságára, Gallay Brigitta a KMK titkár
ságáról a Gazdasági Igazgatóság titkárságára 
Schippné Szegedi Zsuzsanna a Történeti interjúk 
tárából a Mikrofilmtárba, Novák László a Könyv
feldolgozó osztályról a Cédulasokszorosító cso
portba, Lányi Józsefné a Gyűjteményfejlesztési 
Igazgatóságról az Időszaki kiadványfeldolgozó 
osztályra

Eltávoztak a könyvtárból
ÁTHELYEZÉSSEL
Dr. Arató Antal főkönyvtáros - Fejér Megyei 
Könyvtár, Csiszár Mirella könyvtáros - Magyar 
Színházi Intézet

KILÉPETT
Csizmadia István üzemviteli alkalmazott Bizton
sági osztály,

MUNKAVISZONYA MEGSZŰNT
Csuzi Enikő könyv- és papírrestaurátor Restau
ráló labor, Horváth Zoltánná könyvtári szakinfor
matikus, MNB Könyvek szerkesztősége,

NYUGDÍJAZÁSSAL
Mohácsi Ferencné könyvtáros, Szente Ferenc 
főkönyvtáros
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának 
elnyerése esetén megvalósítandó szakmai koncepció

Az Országos Széchényi Könyvtár, mint 
nemzeti könyvtár, az ország egyik legfontosabb, 
a szó valódi értelmében nemzeti intézménye, az 
ország emlékezete, nemzeti identitástudatunk 
egyik megtestesítője. A nemzeti könyvtár min
denkori vezetőjének, főigazgatójának ennek tu
datában kell végeznie munkáját. Kötelessége 
mindent elkövetni annak érdekében, hogy a 
nemzeti könyvtár a jelentőségének megfelelő 
rangot vívjon és érdemeljen ki a mindenkori 
kormány és társadalom megítélésében. A 
könyvtár főigazgatójának, bármennyi időre szól 
is megbízatása, munkáját úgy kell végeznie, 
döntéseit úgy kell meghoznia, mintha megbízatá
sa örök Időre szólna, mivel a nemzeti könyvtár 
elvben örök életű.

E, talán patetikusnak tűnő elveknek a min
denkori realitás talaján állva, nagyon is gyakor
latias és szakmai, egész embert kívánó és oda
adó, a napi teendőkbe nem belefáradó módon 
lehet csak és kell mai viszonyaink között megfe
lelni, illetve érvényt szerezni. Más szóval: ma egy 
technokrata vezetőre van szükség az OSZK 
élén, elképzeléseim szerint, és remélem, hogy az 
előttünk álló teendők összefoglalása igazolja ezt 
a nézetemet.

A következőkben leírt teendőket rövid-, kö
zép- és hosszú távon megvalósítandó tervekbe 
foglalom. Rövid távú tervnek az azonnal - legké
sőbb 2 éven belül, középtávú tervnek a 2-5 éven 
belül, hosszú távú tervnek az 5 éven túl megva
lósítható tervet tekintem. A tennivalókat azonban 
nem a terv-típusok, hanem a szakmai és szerve
zési, technikai kérdések köré csoportosítva fej
tem ki.

A szakmai kérdéscsoportok:

1. A nemzeti könyvtár állománya
2. Az állomány feldolgozása, azaz a hunga- 

rlkum dokumentumok számbavétele
- egyrészt az OSZK, mint működő tudo

mányos könyvtár számára,
- másrészt nemzeti könyvtár jellegéből 

adódóan központi szolgáltatás jelleggel más 
könyvtárak számára.

3. A nem (vagy nemcsak) a saját állomány
ra alapozott központi szolgáltatások, illetve 
ezek koordinálása.

4. A nemzeti könyvtár, mint működő tudo
mányos nagykönyvtár.

5. Kutatások (könyvtártudományi és szak- 
könyvtári jellegéhez kapcsolódó kutatások).

6. Nemzetközi kapcsolatok.
7. Technikai fejlesztés, ezen belül a szá

mítógépesítés. Itt megjegyzendő: az előző pon
tokban foglaltak kifejezetten szakmai kérdések, 
a számítógépesítés eszköz jellegű, és csak mint 
a szakmai célok megvalósítását elősegítő tech
nika tekintendő szakmainak, azaz nem öncélú
an. A számítógépesítést ezért nem mindig önál
lóan, hanem az egyes szakmai feladatokhoz 
kapcsolódóan kísérlem meg tárgyalni.

8. A szakmai közigazgatás, a főhatóság
munkájának segítése, ehhez kapcsolódóan a 
KMK.

1. ÁLLOMÁNY

Gyarapítás

A nemzeti könyvtár állományának rendelte
tésszerű gyarapítása - azaz a hungarikum do
kumentumok teljeskörű gyűjtése - a legfonto
sabb a szakmai feladatok közül, egyrészt mivel 
a muzeális feladat alapfeladat, másrészt mert az 
összes többi feladat jelentős részének teljesíthe
tősége is ennek függvénye.

A gyarapítás 3 fő forrása:
1. kötelespéldányok
2. vásárlás
3. nemzetközi csere

A szóba jöhető negyedik forrásra, az aján
dékozásra viszonylag kevés befolyásunk lehet.

Közismertek a kötelespéldány szolgáltatás 
terén az utóbbi években bekövetkezett nehéz
ségek: magyarul az, hogy nagyon sok nyomda 
és kiadó nem szolgáltatja be a kötelespéldányo-
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kát. Rövid távú, szinte azonnali feladat a jogi új
raszabályozás, aminek lényeges pontjai:

- külön kell választani a könyvtárellátási 
szempontokat, azaz csökkenteni kell a példány
számot, akár 3-ra: 2 pld. OSZK, 1 pld. Debrecen 
KLTE;

- adókedvezménnyel érdekeltté tenni a 
beszolgáltatókat;

- szigorú szankcionálási lehetőséget kell 
biztosítani:

- válogatás nélkül minden kiadványt meg 
kell kapni; az ítéletalkotás nem a ma könyv
tárosának, hanem a jövő kutatójának a feladata 
(gondoljunk az „ítéletalkotás" olyan szélsőségei
re, mint a bezúzás vagy könyvégetés!)

Az új jogszabály megszületéséig is minden 
lehetőséget meg kell ragadni a hiányok csök
kentésére: ellenőrzés fokozása, külön megálla
podások - pl. a Könyvtárellátóval -, de szükség 
esetén olyan megalkuvás is, hogy legalább 3 
példányt adjanak le 16 helyett.

Egy éven belül ki kell dolgozni a nemzeti 
könyvtár megújított állománygyarapítási kon
cepcióját és ennek alapján szabályzatát. Ennek 
kapcsán csak két dolgot emelek ki jellemzésül:
1. Az új szabályzatnak nyitottnak kell lenni az új 
információhordozók befogadására is, beleértve 
a Magyarországon még nem létező elektronikus 
folyóiratok gyarapítási kérdésének figyelembe
vételét is. 2. A jelenleg 1 példányban gyűjtött 
külföldi hungarikumokat, amennyiben nincs mód 
a külön muzeális sor gyűjtésére, szisztematiku
san mikrofilmre kell venni, hiszen ezeket elve
szés, tönkremenetel esetén sokkal nehezebb 
pótolni, mint hazai megjelenésűekét.

A gyarapítási koncepció megújításához 
kapcsolódóan célszerűnek látszik a gyűjtési és 
megőrzési feladatok megosztására vonatkozó 
megállapodások megújítása a KLTE könyvtá
rával, mint „második nemzeti könyvtárral”, az 
Országos Találmányi Hivatallal és a Magyar 
Szabványügyi Hivatallal.

A jelenlegi gyarapítási ügymenet átszerve
zését tervezem. A gyűjtemónyfejlesztési igazga
tói pozíciót megszüntetve egy gyarapítási taná
csot (kollégiumot) kell létrehozni. A nemzeti 
könyvtár túlnőtt azon, hogy egy személy dönt
sön végső soron minden beszerzési (vételi) és 
elhelyezési (olvasótermi szabadpolc, különgyűj- 
teményi olvasó stb.) kérdésében. Nem megfelelő 
a kommunikáció a 3 gyűjteményezésl egység 
között. A havi rendszerességgel ülésező gyara
pítási tanácsba a Gyarapítási-, Kötelespéldány-, 
Nemzetközi csere osztály mellett a törzsgyűjte

mények, valamint a különgyűjtemények és a 
KMK Szakkönyvtár, továbbá a gazdasági igaz
gatóság is képviseletet kapna, így a kollektív 
bölcsesség érvényesülne, és biztosított lenne a 
rendszeres kölcsönös tájékoztatás.

A nemzetközi csere fontos feladata marad 
a határon túli magyarság támogatása. Az erre 
fordítható pénzkeretet azonban a gyarapítási 
kerettől külön kell kezelni és külön költségvetési 
vagy költségvetésen kívüli (pl. ajándék, alapít
vány) forrásokra kell alapozni. Ugyanakkor ki 
kell használni a Nemzetközi csere osztály kiala
kított kapcsolatait a szomszédos országokban 
megszaporodó hungarikumok (helyi magyar la
pok, rendezvények füzetei stb.) begyűjtése ér
dekében.

A Gyarapítási osztály munkája átszerve
zendő azért is, hogy megszűnjön, illetve utána ne 
ismétlődjön meg az a mostani helyzet, miszerint 
a dokumentumok mozgásának (pl. szabadpolc
ról a raktárba vagy Kortörténeti különgyűjte- 
ményből a raktárba) nyilvántartása annyira el
maradt, hogy jelenleg egy kisebb városi könyv
tárnyi anyag - 6-8 000 kötet - van átmeneti 
raktárban, gyakorlatilag kivonva a forgalomból.

Külön megoldandó feladat a retrospektív 
beszerzések kérdése. A régi nyomtatványok 
ára az utóbbi években még a könyvtárakhoz 
képest is jobban megnőtt. Felbukkanásuk, illet
ve a jelentkező ajánlatok e téren és a kéziratok, 
kéziratos hagyatékok terén is esetleges, vélet
lenszerű, nem tervezhető. Ezért egy olyan biz
tonsági tartalékalapot kell létesíteni ilyen célok
ra, ami a költségvetési év végén nem minősül az 
általában negatív megítélés alá eső maradvány
nak, és nem vonják el.

A gyarapítással összefüggő felsorolt felada
tokat mind rövidtávú feladatnak tekintem, a 
gyűjtemény teljességének biztosítása érdeké
ben.

Állományvédelem

Az OSZK nemcsak könyvmúzeum, hanem 
működő-szolgáltató tudományos nagykönyvtár 
is. Az ezzel kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdé
seket főként a 4. pontban tárgyalom. Itt csak a 
tényt rögzítem: az OSZK-nak nincs minden do
kumentumából muzeális sora Is, így a meglévő 
egyetlen példány elvben és nagyon sokszor a 
gyakorlatban Is a használati példány is, ami az
zal a veszéllyel Jár, hogy tönkremegy.

Ezért az állománnyal kapcsolatos kérdés
körben a beszerzéssel egyre Inkább egyenran
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gú fontosságú az állomány védelmének, megtar
tásának a kérdése. Minden nemzeti könyvtár 
örök problémája a muzeális, megőrző funkció és 
a működő könyvtár funkció ellentmondása. A 
megoldás felfogásom szerint nem az, hogy kitilt
juk az olvasót a könyvtárból. Ezt hadd támasz - 
szam alá két idézettel: Hóman Bálinttól: „A múze
um- és könyvtárpolitika mai (1927!) stádiumá
ban csak a (közművelődési célt is szolgáló) tu
dományos és a (tudományosan rendezett és fej
lesztett) közművelődési közgyűjteményeknek 
van létjogosultsága. Minden egyéb gyűjtemény
típus a múlt avult maradványa.”

Kovács Máté kedves professzoromtól: „A 
könyvtár három dologból áll: rendezett könyv- 
állomány, könyvtáros és olvasó. Ha a három kö
zül bármelyik hiányzik, nem beszélhetünk 
könyvtárról.”

A megoldás alapvető eszköze az állomány- 
védelem. Az állományvédelmet az OSZK 1993. 
decemberi főigazgatói kollégiuma tárgyalta meg. 
Itt csak három dolgot emelek ki: a veszélyezte
tett eredeti dokumentumok helyettesítése az ol
vasói forgalomban facsimile, reprint kiadással, 
mikrofilmmel és közép- vagy hosszú távon 
elektronikus információhordozóval, pl. optikai le
mezzel. Fenn kell tartani és fejleszteni kell a res
tauráló, helyreállító tevékenységünk színvona
lát. Mind a muzeális, mind a használati példányok 
szempontjából alapvető fontosságú a megfelelő 
klimatikus viszonyok biztosítása; ezért sürgősen 
meg kell oldani az OSZK raktárak klímarendsze
rének felújítását, továbbá: az építendő új raktá
rát a megfelelő klimatikus paraméterek garantá
lásával kell tervezni.

2. A HUNGARIKUMOK BIBLIOGRÁFIAI 
SZÁMBAVÉTELE

A hungarikum dokumentumok bibliográfiai 
számbavétele, illetve ennek koordinálása a ha
zai hagyományoknak megfelelően nemzeti 
könyvtári feladat.

Kurrens bibliográfiai tevékenység

Az OSZK feladata a Magyar Nemzeti Bibli
ográfia keretében a könyvek, zeneművek, tér
képek, időszaki kiadványok számbavétele, az 
időszaki kiadványok terén a társadalomtudomá
nyok és természettudományok repertorizálása. 
Elvben kurrens a magyar irodalom és irodalom- 
tudományi bibliográfia is.

Az MNB Könyvek Bibliográfiája „gyűjtőköre” 
a kötelespéldánykónt beérkezett magyarországi 
megjelenésű könyveknek. Ezt a „gyűjtőkört” 
sürgősen meg kívánom változtatni, különösen a 
kötelespéldányokkal kapcsolatos problémák 
miatt: minden magyarországi megjelenésű köny
vet fel kell dolgozni az MNB-ben, függetlenül at
tól, hogy az kötelespéldánykónt vagy más mó
don került az OSZK állományába, vagy pedig ha 
nem is került az OSZK állományába, de tudomá
sunk van róla. Rövid távú feladat a külső (SZKI) 
gépen 1976-1991 között épített MNB adatbázis 
CD ROM-on való megjelentetése, majd az adat
bázis hazahozatala saját gépünkre. A CD ROM 
olyan lesz, hogy arról a könyvtárak saját adat
bázisukba áttölthetik a kiválasztott adatokat.

Rövid-, legfeljebb középtávú feladat, hogy 
a hazahozott MNB adatbázis online is elérhető le
gyen mind az OSZK, mind külső könyvtárak szá
mára, illetve hogy ez is és az 1992-es impresz- 
szumtól épülő - és online máris elérhető - adat
bázisunk a HUNMARC segítségével letölthető le
gyen más könyvtárak számára.

Rövidtávú feladat az MNB Könyvek bibliog
ráfiájának nyomtatott formájában a korábbi szer
kezetben való megjelentetése. Ez a DOBIS/LIBIS 
rendszerünk códulakiirató és megfelelő rende
zési programjának elkészültével megoldható 
lesz.

Az MNB Időszaki Kiadványok Bibliográfia 
szerkesztésével kapcsolatban szintén a köteles
példány szolgáltatása miatt vannak problémá
ink. Az MNB IKB adatbázis 1986-ig visszamenő
leg tartalmazza az adatokat, az IIF hálózaton ke
resztül az MTA SZTAKI-ban online hozzáférhető, 
és floppyn is szolgáltatunk belőle. Középtávú 
terv a saját gépre hozatala.

A zeneművek és térképek bibliográfiai le
írásai egyelőre csak a nyomtatott változatban 
állnak a könyvtárak rendelkezésére. Online hoz
záférhetőségük akkor lesz lehetséges, ha ezek 
feldolgozását Is megvalósítjuk a DOBIS/LIBIS- 
ben, ez közép- vagy hosszútávon reális.

Az időszaki kiadványok munkamegosztá
son alapuló feldolgozására vonatkozó megálla
podások a különböző Információs cégek meg
szűnése, illetve az OMIKK problémái miatt érvé
nyüket vesztették. Az esetleges világbanki köl
csön segítségével lehetőség lenne ennek a kér
désnek a megoldására (Vajda Erik vonatkozó 
tanulmányára utalok). Az OSZK a társadalomtu
dományi és természettudományi terület feldolgo
zását továbbra is végzi.

A magyar irodalom és irodalomtudományi 
bibliográfia elvben kurrens, a több éves lemara
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dások miatt gyakorlatilag retrospektív. A JATE 
és az MTA Irodalomtudományi Intézetével közö
sen egy magyar irodalomtudományi CD ROM 
adatbázis 1996-ra történő megjelentetését ter
vezzük, pályázat útján elnyerhető támogatással. 
Ez a lemaradások feldolgozását is jelentené.

A retrospektív bibliográfiai tevékenység
a Régi magyarországi nyomtatványok bibliográ
fiai szerkesztősége és a Retrospektív bibliográ
fiai osztály keretében folyik.

Rövid- és középtávú tervünk, hogy az utób
bi évek változásait és az ennek következtében 
kedvezően alakult fogadóképességet Szlováki
ában és Kárpát-alján kihasználjuk a Magyaror
szágon nem található régi nyomtatványok feldol
gozására. Az ehhez szükséges utazásokra az 
OSZK a pénzt biztosítani kívánja. Óvatos kap
csolatépítést tervezünk Romániával is.

A Horthy-korszak (1921-1944) magyar 
könyvészeti munkáinak lezárása rövid-, illetve 
középtávon várható. A Retrospektív bibliográfiai 
osztály ezt követően ennek az időszaknak a 
szomszédos országokban megjelent hungari- 
kum-anyagának feldolgozásához fog kezdeni.

3. KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOK

Itt nem az OSZK állományára alapozott köz
ponti szolgáltatásokat tárgyalom, a saját állomá
nyunkra alapozott szolgáltatásokról az előző 
pontban volt szó.

Két olyan szolgáltatás van, ami a könyv
tárügy számára alapvető fontosságú: a központi 
katalógusok és a könyvtárközi kölcsönzés.

Központi katalógusok. Folyóiratok

A Nemzeti Periodika Adatbázis 1981-től tar
talmazza a hazai könyvtárakban meglévő kül
földi folyóiratok bibliográfiai-, állományi- és lelő
hely adatait, valamint a jelentős könyvtárakra 
vonatkozó adatokat. Az adatbázis IIF vonalon az 
MTA SZTAKI-ban online hozzáférhető. Az 1981- 
1991-es adatbázis megjelent CD-ROM-on és 
mikrofilmlapon. Rövidtávú tervünk az adatbázis 
hazahozatala OSZK gépre és az aktualizált („up- 
todate-olt”) CD-ROM változat megjelentetése, il
letve a továbbiakban rendszeres aktualizálás és 
kiadás. A retrospektív nyomtatott központi fo
lyóiratkatalógus kiadása évek óta folyamatban 
van, leállni vele már nem lenne célszerű. Befeje
zése hosszú távú terv.

Központi katalógusok. Könyvek
Ez jelenleg cédulakatalógust jelent. Közép

távú feladat a számítógépes adatbázis építésé
nek megkezdése és valószínű a hosszú távú 
terv keretében történő befejezése és az online 
hozzáférhetőség biztosítása. Rövidtávú feladat 
annak eldöntése, hogy milyen jellegű legyen az 
adatbázis, illetve ezzel összefüggésben: hogyan 
készüljön.

A lehetséges két megoldás: a résztvevő 
könyvtárak adatbázisainak összekapcsolása, il
letve egy központi adatbázis építése, azaz a je
lenlegi megoldás számítógépes változata. Sze
mély szerint én az utóbbi megoldást tartom sze
rencsésebbnek, az NPA-hoz hasonlóan.

Esetleges világbanki vagy egyéb támoga
tás a fenti kivitelezési időt lerövidítheti.

Könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatásun
kat a kérések számítógépes nyilvántartásával, a 
szolgáltatás gyorsítása érdekében a korszerű 
technika alkalmazásával (telefax, E-mail) kíván
juk hatékonyabbá tenni.

4. A NEMZETI KÖNYVTÁR, MINT 
MŰKÖDŐ TUDOMÁNYOS 

NAGYKÖNYVTÁR

Az OSZK mint nemzeti könyvtár egyúttal a 
magyar irodalomtudomány és a magyar történe
lemtudomány tudományos szakkönyvtára is.

Ebből, és az 1. pontban leírt elvekből is kö
vetkezik, hogy egy nagykönyvtár működési fel
tételeit kell biztosítani.

A tapasztalatok azt mutatják - és erre utalt 
a minisztériumi vizsgálat „alulszabályozottságra” 
vonatkozó észrevétele is -, hogy a tevékenység 
egy jelentős részének a megszervezésében a 
„verkli-szerűségre” kell törekedni. Sok minden
ből „ügy” keletkezik, ahelyett, hogy egy kialakult 
mechanizmus működne. E jelenségek egy része 
a gazdasági Igazgatósággal függ össze, de je
lentős részében a szakmai területekre is jellem
ző (Id. pl. a gyarapítással kapcsolatos probléma
kört). Ha az OSZK úgy működik, mint egy könyv
tári nagyüzem, akkor több energia marad - fő
ként a középvezetők szintjén - a szakmára és a 
fejlesztésekre, és kevesebbet kell fordítani hiva
tali jellegű feladatokra.

Megítélésem szerint ez rövidtávú terv kere
tében megoldható és megoldandó, megfelelő
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szabályzatok, mindenekelőtt egy jól átgondolt 
ügyrend alapján.

A működő könyvtár szakmai kérdéseire 
visszatérve: véleményem szerint nem szabad 
változtatni azon az elven és gyakorlaton, hogy 
minden 18. évét betöltött állampolgár - így az 
egyetemisták is - a könyvtár olvasói lehetnek.

Gyakori panasz, hogy a sok egytemista za
varja és elriasztja a kutatókat. A megoldás útja 
kettős: egyrészt a kutatóhelyeket térben Jobban 
el kell szeparálni a többi olvasóhelytől (kutató
szobák kialakítására nincs lehetőség). Egyéb ki
sebb gesztusokkal - kényelmesebb szék, zár
ható tároló rekeszek kialakítása stb. - is a kuta
tók kedvében lehet járni. Mindenekelőtt azonban
- és ez a kettős út másik fele - a megfelelő 
könyvtárosi magatartással lehet a kutatók által 
kifogásolt helyzeten javítani. Ez vonatkozik a ki
szolgálás, tájékoztatás minőségére és arra, hogy 
a könyvtáros megfelelően fellép az esetleges 
aszociális magatartással szemben. Az olvasó- 
szolgálati és tájékoztatási munkatársak ezen el
veknek megfelelő magatartása kialakítása terén
- tisztelet a szép számú kivételnek - sok a ten
nivaló.

Szakmai kérdésnek tekintem, hogy az olva
sók szolgálata az alapvető feladatunk és köte
lességünk. Ezért - bár az OSZK épülete erre sok 
tekintetben alkalmas lenne - semmi olyan ren
dezvénynek nincs helye a könyvtárban és kör
nyékén, ami az olvasók mozgását, kiszolgálását, 
nyugalmát zavarná.

A nemzeti könyvtár központi tájékoztató 
szolgálatának nemcsak az OSZK-ra vonatkozó 
információt kell tudni szolgáltatnia, hanem „tájé
koztatás a tájékoztatásról” Jellegű szolgáltatást 
is kell nyújtania, ha erre szükség van.

A nemzeti könyvtárnak elvben rendelkez
nie kell minden olyan számítógép nyújtotta lehe
tőséggel, amivel az ország könyvtárai rendel
keznek, ha ezek igénybevételére nincs is mindig 
vagy túl gyakran példa.

Az 1991-es impresszum utáni könyvek 
csak OPAC-on kereshetők. Üzemzavar esetén a 
katalógusnak ez a része nem használható. Rö
vid távon meg kell oldani a COM-fiche lehetősé
get, és félévenként kumulált COM-fiche-kataló- 
gust kell megjelentetni az üzemzavarok okozta 
fennakadás csökkentésére.

Rövid távon megoldandó a KATAL adatbá
zis (külföldi könyvek számítógépes katalógusa) 
bevitele a DOBIS/LIBIS-be.

Középtávú feladat az 1976. előtti állomány 
retrospektív konverziójának megkezdése, befe
jezése nyilván hosszú távú megoldás lehet. A

gyakorlati megvalósítás tekintetében azonos le
het bizonyos mértékig a 3. pont alatt tárgyalt 
„Központi katalógusok. Könyvek” számítógépe
sítésével (pl. „magyar SAZTEC”).

Az 1976-1991. évi anyag retrospektív kon
verziója középtávú feladat: az erre az időszakra 
vonatkozó MNB adatbázis OSZK gépre telepíté
sével és OSZK-jelzetekkel való ellátásával.

A már említett könyvtárhasználati útmuta
tón kívül is a tájékoztató dokumentumok széles 
skálájával (a nyitvatartási időkről szóló tájékoz
tató laptól az OSZK-t bemutató „reprezentatív 
színes kiadványig”) kell az olvasók informálását 
biztosítani. Külön gondot kell fordítani a rendkí
vüli esetek okozta változásokra, zavaró körül
ményekre.

Összefoglalva: arra kell törekedni, hogy az 
OSZK olvasói ne csak azért érezzék magukat 
kivételezett helyzetben lévőknek, mert az or
szág legnagyobb könyvtárának, a „Gróf Széché
nyinek" olvasói, hanem hogy a legjobban kiszol
gált olvasók is.

Az állományellenőrzésről: Az OSZK-ban 
1965-69-ben volt utoljára teljeskörű állományel
lenőrzés. Két minisztériumi vizsgálat Is kifogásol
ta ezt. (Id. az 1993. április 13-ától kezdődő Idő
szakról szóló beszámolót). A teljeskörű állo- 
mányellenőrzós végrehajtása rövid-, esetleg kö
zéptávú feladat. Menete: a raktárból (törzsállo
mány) kihelyezett könyvek ellenőrzése, a raktá
rakban lévő könyvek ellenőrzése, a periodlku- 
mok ellenőrzése, a különgyűjtemények ellenőr
zése.

5. KUTATÁSOK

A tudományos kutatómunkának szép ha
gyományai vannak a nemzeti könyvtárban. E 
hagyományt folytatva támogatni kell a kutató
munkát. Elsősorban természetesen a könyv
tártudománnyal összefüggő kutatásokat a törté
neti, bibliográfiai kutatásoktól kezdve olvasás
szociológiai kutatásokon át az informatikai kuta
tásokig.

Tudományos könyvtári mivoltunkból adó
dóan támogatandónak tekintek azonban olyan 
irodalmi-, és történelmi kutatásokat is, amelyek 
eredményeképpen a könyvtár tájékoztató mun
katársi gárdájának színvonala nő úgy, hogy 
nemcsak az egyetemi hallgatók számára tudnak 
megfelelő útmutatást adni, hanem a kutatóknak 
is partnerei. (Windisch Éva, Kelecsényi Gábor, 
Balogh György - hogy csak néhány közelmúlt
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beli tragikus veszteségünk pótlásának szüksé
gességére utaljak).

Tudományos Bizottságunk tevékenységé
nek megújítását tervezem: rendszeresebb ülé
seket; évi egy-két tudományos ülésszak rende
zését, mint a múlt évi a hungarikumokról vagy 
az Idén januári gróf Apponyi Sándorról tartott; 
külső szakértők meghívását a bizottságba.

A kutatások ösztönzésére szolgáló Keresz- 
tury-díjon kívül - az eddigi gyakorlatnak megfe
lelően - pályázati pénzeket kívánunk szerezni, 
részben a kutatásokra, részben ezek eredmé
nyeinek publikálására.

6. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Nemzetközi kapcsolataink alakításában az 
elmúlt időszak kényszerű KGST kapcsolatai he
lyébe új, illetve új tartalmú kapcsolatok kiépíté
sére kell törekednünk. Ennek két fő iránya van:
1. A hungarikumok kutatásával, állománykie
gészítő mikrofilmezésével kapcsolatos felada
tok: ez elsősorban a szomszéd országokkal, to
vábbá Csehországgal és Németországgal való 
kapcsolatépítésben játszik döntő szerepet.
2. Részvétel a fontos nemzetközi szervezetek
ben (IFLA, LIBER, ISDS, ISBN, ELAG, ICOM, CENL 
stb.), hogy megfelelően - szakmailag és szerve
zetileg - Jelen legyünk a nemzetközi szakmá
ban, annak összes előnyével és ránk vonatkozó 
- végső soron szintén előnyös kötelezettségével 
együtt.

Nemzetközi kapcsolataink fontos részét ké
pezik az 1. pontban a nemzetközi csere kap
csán a külföldi magyarsággal összefüggő fel
adatok és lehetőségek.

Ennek kapcsán említendő a hungarika do
kumentációs tevékenységünk fontossága, ebből 
következően támogatásának szükségessége.

7. TECHNIKAI FEJLESZTÉS

Számítógépesítés terén folytatni kell a 
NEKTÁR (Nemzeti Könyvtár Átfogó Információs 
Rendszere) kiépítését. A gyarapítási-, kölcsön
zési modul bevezetése, továbbá a beiratkozás 
és olvasói nyilvántartás (kis) gépre vitele rövid- 
középtávú feladat, hosszú távú a különgyűjte- 
mónyek bekapcsolása a rendszerbe. Folyamat
ban van a teljes lokális hálózat kiépítése és a 
könyvtár külső elérhetőségének Javításához 
szükséges műszaki feltételek megteremtése.

A számítógépesítéssel kapcsolatos egyéb 
feladatokat a megfelelő szakterületeken érin
tettem.

A reprográfia és az elektronikus infor
mációhordozók alkalmazása terén a műszaki 
fejlődés folyamatos figyelemmel kísérése a fel
adat, hogy amennyiben az igények, körülmé
nyek és a pénzügyi feltételek szükségessé és 
lehetővé teszik az új technikák alkalmazását, 
azokra fel legyünk készülve. Ugyanez vonatko
zik állományvédelmi területen is, különös tekin
tettel a papíralapú dokumentumok tömeges (a 
kötések szétszedése nélkül alkalmazható) sem
legesítési, savtalanítási és megerősítési eljárá
sok alkalmazására.

Az állományvédelem kérdésköréhez tarto
zik a jelenlegi raktározás klimatikus feltételeinek 
a megjavítása: a mostani állapotokra a szennye
zett levegő, a helyenként és időnként váltakozó 
túl párás, illetve túl száraz levegő a jellemző, ami 
az egyébként is rossz minőségű papírok romlá
sát sietteti.

ÚJ raktárépület. 2000-re az OSZK raktárai 
betelnek. Mivel a nemzeti könyvtár nem kerül
het olyan helyzetbe, hogy ne tudja fogadni az új 
dokumentumokat, rövid távon meg kell kezdeni 
az új raktár építésének előkészületeit. Ponto
sabban: folytatni kell az e téren elkezdett mun
kát. A városrendezési elképzelések nem teszik 
lehetővé az OSZK közvetlen környezetében 
raktár építését. Az OSZK épületétől távol eső 
raktár nem jöhet szóba három alapvető ok mi
att: 1. Jelenleg világszínvonalú a szolgáltatá
sunk a tekintetben, hogy a raktárból kikért do
kumentumok 15-30 percen belül az olvasók 
rendelkezésére állnak. Külső raktár esetén ez 
megszűnne. A dokumentumok szállítása külső 
raktárból a könyvtárba és vissza. 2. drága és 3. 
A dokumentumok állapotára katasztrofális hatá
sú lenne. Ezért egyetlen megoldás lehetséges: 
föld alatti raktár építése a könyvtár épülete 
mellett. Erre elkészültek az előzetes elképzelé
sek. Rövidtávú feladat a tervezési megbízások 
kiadása, közép- és hosszútávú feladat a tényle
ges munka elkezdése, hogy 2000-re elkészüljön 
az új raktár.

A földalatti megoldásnak további előnye, 
hogy nagyobb a biztonság, a kívánatos klimati
kus állapotok kisebb energiaráfordítással bizto
síthatók.

Állományvédelmi és építési szakemberek 
számára még ebben az évben tanulmányutat 
terveztek Becsbe, az Osztrák Nemzeti Könyvtár 
új földalatti raktárának megtekintésére.
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8. FELÜGYELETI HATÓSÁG, szakmai 
közigazgatás munkájának segítése, 

a KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS 
MÓDSZERTANI KÖZPONT kérdése.

Nemzeti könyvtári feladatnak tekintem fő
hatóságunk, a szakmai közigazgatás munkájá
nak segítését. Erre predesztinált szervezetünk a 
KMK, így a KMK kérdését is ennek kapcsán tár
gyalom.

Ismeretes a hamvába holt kísérlet, hogy egy 
szakértői bizottság vizsgálja felül a KMK tevé
kenységét. Ennek ellenére véleményem tovább
ra is az, hogy az OSZK-KMK feladatkörét egy
részt a főhatóság, másrészt a könyvtáros szak
ma igényei kell, hogy meghatározzák. A dolog 
jellegéből következik, hogy a főhatóság igényei
nek meghatározása nem tartozik a kompetenci
ámba (megjegyzem viszont ennek kapcsán, 
hogy a főhatóság - Könyvtári osztály - részéről 
megtörtént a KMK tevékenységének áttekintése, 
és örvendetes módon élénkül a KMK igénybevé
tele). Továbbra is fontosnak tartom a „szakma” 
igényeinek felmérését a KMK vonatkozásában: 
akár egy hatékonyabb bizottság útján, akár az 
MKE és KIK szervezésében, akár sajtóvitában.

Három dolgot mindezek ellenére kiemelen
dőnek tartok.

1. A KMK szakkönyvtári, Illetve könyv
tártudományi dokumentációs feladata nem kér
dőjelezhető meg.

2. Ugyancsak nem kérdőjelezhető meg ok
tatási feladata sem, de megítélésem szerint telje
sen más irányúnak kell lennie, mint amilyenben 
az utóbbi években fejlődött. Nevezetesen: nem 
feladata olyan képzés folytatása, amit iskola- 
rendszerben végeznek vagy kéne végezni. Ez
zel szemben speciális feladatokra és különböző 
szintű és szakirányú továbbképzésekre kell 
koncentrálnia.

3. Szervezetileg is arra kell felkészülnie, 
hogy mind a főhatóság, mind a szakma részéről 
az állandó változás és fejlődés megszabta igé
nyek várhatók. Ezért egy szűkebb stabil (saját) 
szakembergárdából és egy széles körű külső 
szakértői gárdából kellene a célfeladatokra team
eket alakítani, megbízásokat kiadni (pl. közremű
ködés egy világbanki projekt elkészítésében).

SZERVEZETI KÉRDÉSEK

Alapvető átszervezéseket - a már említett 
gyűjtemónyfejlesztósi Igazgatói poszt megszün
tetésén kívül - nem tartok aktuálisnak. Néhány 
kisebb változtatást viszont igen, de ezek lénye

gében egy kialakult helyzet szervezeti szabály
zatban való rögzítését jelentenék. Ezek a követ
kezők:

- A Történeti Interjúk Videotárának a KMK- 
hoz hasonlóan főosztályként való integrálása a 
könyvtárba, mind a TIVT, mind a KMK jelenlegi 
nevének megtartásával.

- A Szervezési főosztály megszüntetése: a 
Fejlesztési osztályból és a Számítástechnikai al
kalmazási osztályból egy Számítástechnikai fő
osztály kialakítása, az Igazgatási osztály és a 
Kulturális és marketing iroda közvetlen aláren
delése a főigazgatóságnak.

Megfontolandó kérdés a főosztályoknak 
igazgatósági rangra emelése. Ez elsősorban a 
nemzetközi kapcsolatok szempontjából tűnik 
hasznosnak.

Végezetül egy, az OSZK elismertségének nö
velését és anyagi lehetőségeinek javítását célzó 
szerveződés létrehozására vonatkozó elképzelé
semet kívánom kifejteni. Egy olyan „elit klubra” 
vagy „mecénás klubra” gondolok, amelynek né
hány jeles közéleti személyiség, esetleg híres mű
vész, rangos tudós, továbbá „pénzes ember” 
(akár bankár, akár vállalkozó) lenne a tagja. 
Évente 2-4 alkalommal ülne össze a társaság. A 
híres emberek a könyvtár rangját emelnék és tu
datosítanák, a pénzemberek pedig rendkívüli 
célokra adományoznának pénzt, pl. egy-egy fon
tosabb hagyaték, aukción felbukkanó érték 
megvásárlására, kiemelkedő fontosságú fejlesz
tésekre. Az Ilyen támogatással beszerzett műve
ket egy sajtótájékoztatóval egybekötött bemuta
tón tennénk évente egyszer közszemlére.

Befejezésül vezérszavakban foglalom ösz- 
sze az elkövetkező 5 év legfontosabb feladatait

- a hungarikumok teljeskörű gyűjtése, az 
állomány védelme,

- a bibliográfiai számbavétel,
- a központi katalógusok fejlesztése,
- korszerű működő tudományos nagy

könyvtár,
- a földalatti raktár építésének elkezdése,
- a számítógépesítés továbbfejlesztése,
- a KMK munkájának az új igényekhez iga

zítása.

Budapest, 1994. március 19.
Poprády Géza

Nem egyértelmű szakmai kérdés, de utóiratként szükségesnek tar
tom megjegyezni, hogy az intézmény vezetése és az érdekvédelmi 
szervezetek (esetünkben a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács) 
is megtalálhatják az együttműködés közös nevezőjét: ha egy munka
társ jól érzi magát a munkahelyén, akkor lehet a legtöbbet kihozni be
lőle. Ennek a jó érzésnek az elérése így mind a munkáltató, mind az 
érdekvédelmi szervezet célja.
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BESZÁMOLÓ
az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztály 

1993. évi tevékenységéről

SZOLGÁLTATÁSOK

Olvasószolgálat, tájékoztatás

Az Országos Széchényi Könyvtár használa
tára egyre Inkább jellemző, hogy olvasóinak 
meghatározó többsége nem a nemzeti könyvtár, 
hanem egy általános gyűjtőkörű nyilvános köz- 
művelődési-egyeteml-tudományos könyvtár 
funkcióinak nehezen körülírható megvalósítását 
várja el gyűjteményétől és szolgáltatásaitól. A 
komplex funkció, bármennyire is igyekszik a 
könyvtár (és a főosztály) megoldást találni, mind 
kevésbé látható el. A nemzeti gyűjtemény álla
pota a tömeges használat miatt - az állomány- 
védelmi korlátozások mellett is - egyre rosz- 
szabb, a tudományos kutatók, a nemzeti könyv
tár adekvát olvasói köre, a nagy közönségfor
galom miatt távolmarad a könyvtártól, az egye
temi hallgató nem számíthat biztonsággal arra, 
hogy az OSZK példányainak korlátozott száma 
és az azonos területek-művek iránt érdeklődők 
nagy mennyisége miatt megkaphassa a kívánt 
dokumentumot. Talán az az olvasói réteg jár a 
legjobban, amely közművelődési-önképzési cél
lal jön a könyvtárba (órzehetően nőtt is arányuk 
a beiratkozottak között), hiszen az általuk szo
kásosan igénybevett könyvtárakhoz képest az 
OSZK - az ismert korlátozások mellett is - gyűj
teményének elvi teljességével, bővülő szolgálta
tásaival és az átlagosnál sokkal jobb olvasási 
feltételekkel áll rendelkezésükre. A nemzeti 
könyvtárnak nincs joga korlátozni a nagykorú 
olvasók könyvtárhasználatát, de elsősorban 
azokra a felhasználókra kell tekintettel lennünk, 
akik Igényeiket csak (vagy legfőképpen) az 
OSZK gyűjteményében tudják kielégíteni. Ha el 
tudjuk érni, hogy a más könyvtárakat feltételez
hetően nagyobb eredménnyel használók leg
alább egy része (egyetemisták és mások egya
ránt) ezeket a könyvtárakat vegye igénybe, és 
ha befejeződik a kutatói olvasóhelyek kialakítá
sának programja, nyugodtabb körülmények kö
zött tudnak majd olvasni a kutatók és remélhe
tően mind többen visszatérnek a könyvtárba. Az 
elkészült dokumentumhasználati szabályzat is 
igyekszik elsőbbséget biztosítani a tudományos 
igényeknek. Ugyanakkor az a tény, hogy a hazai 
könyvanyag katalógusa az utolsó két évben

már csak számítógépen férhető hozzá, éppen a 
kutatók egy részét riasztotta el a könyvtártól. A 
gépi kereséshez való hozzászokás (és rákény- 
szerülós) időtartamát célszerűen összeállított út
mutatókkal kell megrövidíteni az olvasók, első
sorban a kutatók részére.

A vizsgaidőszakokban visszatérően jelent
kező túlzsúfoltságot új asztalok beállításával és 
a számozatlan helyek rendelkezésre bocsátásá
val csökkentettük, és a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtár is segítségünkre volt a vizsgaidő- 
szakokban nyitvatartási idejének meghosszab
bításával.

Elkészült a törzsgyűjtemény használatának 
részletes szabályzata, amelyben rögzítettük a 
különböző állományrészekhez való hozzáférés 
feltételeit.

Az előírások teljeskörű betartása, a kiadott 
és visszavett dokumentumok hiánytalan ellen
őrzése, a dokumentumhasználati és másolási 
feltételek pontos rögzítése szükségessé teszi a 
könyvkiadói munkakörben dolgozók számának 
növelését, és a könyvkiadói pult megnagyob- 
bítását, illetve ha a technikai feltételek meg
engedik, az egész könyvkiadói tér átalakítását. 
Bár a biztonsági berendezés megbízhatóan mű
ködik - az óv során is hót olvasót tiltottunk ki a 
könyvtárból, mert a gép illetéktelen könyvki
vitelen kapta őket -, az állomány biztonsága és 
főképpen fizikai állapotának helyzete további 
szigorításokat indokol a könyvkiadói, az olva
sótermek tájókoztatói-felügyelői, továbbá a kü
lönböző biztonsági posztok munkaköreiben. A 
könyvtárhasználati feltételek következetes be
tartását és betartatását elő fogja segíteni az ol
vasóknak készült könyvtárhasználati útmutató 
is.

Általános feladatok

Az olvasószolgálat mennyiségileg és minő
ségileg egyaránt növekvő feladatait az igények
nek megfelelően rendben ellátta. A beiratkozott 
olvasók száma tovább emelkedett: 25 421 
(1992: 24 059), ebből kutatói olvasójegyet ka
pott 2 087 (1992: 2 640), érezhető ismét a be
iratkozott kutatók számának csökkenése. Az 
egytemi-főiskolal hallgatók száma tovább nö
vekedett: 13 137 (1992: 12 521), amihez a
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csak napijegyet váltók száma járul. A közép- 
iskolás diákok száma 947 volt (1992: 377), mind 
nagyobb a tanulmányi versenyre készülők szá
ma.

A beiratkozásból származó bevétel (olva
sójegy, napijegy) 834 430,- Ft volt.

Az olvasótermek forgalma, különösen a 
vizsgaidőszakban, tovább nőtt. A 186 100 ol
vasó (1992: 174 700) csak mintegy kétötöd ré
sze vett igénybe raktári dokumentumot, 74 812 
olvasó 246 752 könyvtári egységet (141 307 
könyv, 82 422 periodikum, 23 023 mikrofilm) 
(1992-ben: 69 612 olvasó 193 939 könyvtári 
egységet kért, az emelkedés 27%-os). A könyv
kiadó állomás forgalmát növeli még a mindig 
túlzsúfolt félretételi helyekről kórt dokumen
tumok mennyisége. Továbbra is magas, mintegy 
háromötöd résznyi az olyan olvasók aránya, 
akik csak saját behozott könyvtári könyveiket, 
a kézikönyvtári dokumentumokat vagy a kur
rens folyóiratolvasó anyagát használják.

A raktári forgalmazáson kívül igénybe vett 
könyvek, jegyzetek, időszaki kiadványok együt
tes száma meghaladja az 1,9 milliót (becsült 
adat).

A belső kölcsönzés forgalma valamelyest 
emelkedett: 40 053 dokumentum (1992:
38 793). Továbbra is gondot okoz a kikölcsön
zött dokumentumoknak az engedélyezettnél 
hosszabb Ideig való használata.

Az olvasószolgálat keretében működő 
gyorsmásoló gépeken, köztük a dokumentumkí
mélő OCÉ-gépen, 168 532 A/4 méretű másolat 
készült külső felek részére, a bevétel 887 813,- 
Ft volt (1992: 183 009 másolat, 815 435,- Ft 
értékben).

A központi olvasó- és tájékoztató szolgálat 
folyamatos ellátása során:

- a könyvtár gyűjteményeivel, szolgálta
tásaival, a katalógusok használatával, forrás
információkkal, továbbá tény- és szakirodalmi 
adatokkal kapcsolatban az olvasószolgálati és 
a tájékoztató könyvtárosok - a feladatkörükből 
adódó területeken - folyamatosan növekvő 
szám és szintű, személyesen és telefonon feltett 
kérdésre adtak választ. Időszerűvé vált az olva
sószolgálati Információs feladatkör megterem
tése, figyelemmel a dokumentumok hozzáférési, 
szolgáltatási, másolási feltételeinek összetett 
szabályozására. A tájékoztató feladatkör 1993- 
ban bővült ki teljesórtékűen a központi tájé
koztató pulton, az online olvasói katalógus öve
zetében és a tájékoztató segédkönyvtárban el

helyezett összesen kilenc számítógép, illetve 
terminál használatával, továbbá az olvasók szá
mítógéphasználatának aktív segítségével.

Az írásbeli tájékoztatás során 585 ügyet 
gondoztak munkatársaink, ebből 238 külföldről 
érkezett. A kérések részben érdemi bibliog
ráfiai, faktográfiai forrásinformációra irányultak, 
részben pedig másolási, fotózási, előkészítési és 
hasonló kérések voltak. Közlési díjat 21 alka
lommal határoztunk meg 226 720,- Ft érték
ben. Az érdemi akták között sok olyan volt, 
amelynek elkészítése során az adott kérdéskör 
teljes hazai, olykor válogatott külföldi irodalmát 
is össze kellett állítani. Ki kell emelni a megbí
zások közül az OMFB elnökének felkérését a 
magyar irodalom, történelem, kultúra, tudomány 
angol nyelvű publikációinak teljes körű ösze- 
állítására, amely a tervek szerint az alapját ké
pezné egy CD-ROM Hungary megalkotásának. 
Az 1944-45-ös évek hazai ellenállási moz
galma, a magyarországi Holocaust és az em
bermentő akciók teljes irodalmának összeállí
tása ugyancsak jelentős munkánk volt. Rahner, 
Wedekind, Unamuno, Szondi, Hauptmann, Kon- 
rad Lorenz, Benedetto Croce - néhány név 
azok közül, akiknek hazai bibliográfiáját kérték 
olvasóink. A továbbra is gyakori családkutatási, 
geneológiai, helytörténeti kérdések mellett sok
szor kérnek az olvasók kárpótlási, igazolási 
ügyekben másolatot korábbi dokumentumok
ból.

Az olvasótermi kézikönyvtárak gyarapodá
sa 1327 mű 1453 kötete volt (1992: 1060 mű 
1218 kötete). Valamennyi mű azonnal bekerül az 
online olvasói katalógus példányadatai közé, így 
gyorsan tájékozódhatnak az olvasók a kézi
könyvtári gyarapodásról. Az év végén megkez
dődött a felkészülés az érdemben 1994-ben 
kezdődő teljes állományellenőrzésre, az első 
lépcső a kézikönyvtári katalógusok rendezése, 
kiegészítése volt. - Az olvasótermi kézikönyvtá
rak anyagából 1082 kötetet kötöttek be (l-IV. 
együtt: 964, hírlapolvasó: 118 kötet: 1992: 1426 
kötet).

Folyamatosan fejlesztettük az olvasószol
gálati és a tájékoztató munkát segítő katalógu
sokat, nyilvántartásokat (a kézikönyvtárak kü
lönböző katalógusai, folyóiratcikk-katalógus, re
cenziókatalógus, portrékatalógus, sajtótörténeti 
kartoték, témaszám-nyilvántartás, hírlap-lelő
hely jegyzék, analitikus katalógus stb.). Megkez
dődött a bibliográfiai (referensz) adattárban fog
lalt információk ellenőrzése és folyamatos szá
mítógépre vitele.
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Számítógépes információs feladatok

A főosztály igyekszik minél több korszerű 
eszközt alkalmazni a magasabb színvonalú tájé
koztatás érdekében. Ezek száma és sokfélesé
ge már a tárgyév elejére nyilvánvalóvá tette, 
hogy működtetésük és újakkal való kiegészíté
sük nem oldható meg a főosztály eddigi munka- 
szervezési keretei között. Ezért - előbb csak a 
gyakorlat szintjén, majd 1993. július 1-jén hivata
losan Is - megalakult a Számítógépes Informáci
ós Csoport, két felsőfokú könyvtárosi, informati
kus végzettségű és egy középfokú könyvtárosi 
végzettségű munkatárssal. A csoport fő felada
tai:

- a főosztály képviselete a könyvtár egé
szének gépesítési munkáiban;

- a különböző számítógépes szolgáltatá
sok megszervezése, a meglévők üzemszerű 
működtetése;

- a főosztályon belül folyó számítógépes 
fejlesztési munkák összefogása.

Az év elején kialakítottuk azt a többcélú 
munkaállomást, amely a meglévő kommuni
kációs lehetőségeket kiegészítve (például szá
mítógéppel kapcsolt fax) a főosztály, illetve az 
OSZK kifelé irányuló szolgáltatásainak külvi
lághoz kapcsolódó pontja lehet. Rendszerbe állt 
a CD-ROM hálózat, az év folyamán összesen 
négyre szaporodott olvasói CD-ROM terminállal, 
továbbá hozzáférési lehetőséggel a főosztály 
más munkahelyein, illetve a könyvtár különböző 
főosztályain. A még gyakran jelentkező hálózati 
problémák hátrányainak csökkentése érdeké

ben a központi tájékoztatás és a könyvkiadó 
munkahelyein két IBM-terminált állítottunk be.

A Számítógépes Információs csoport folya
matos munkálatai során az OSZK NEKTÁR rend
szerében mintegy 700 póldányrekordot hoztunk 
létre az olvasótermi szabadpolcra kerülő kézi
könyvek számára. A fenti feladat végzéséhez 
szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartást a 
kocsikísérő lapok alapján naprakészen vezet
jük. Biztosítottuk a NEKTÁR rendszer részét ké
pező CD-ROM hálózat folyamatos működését, 
felügyeltük az adatbázisok frissítését. Előse
gítettük az OSZK kisgépes adatbázisainak a 
rendszeres szolgáltatási körbe történő bevoná
sát. A csoport az év folyamán rendszeresnek 
nevezhető gyakorisággal szolgáltatott saját és 
külső forrásokra alapozva információt nyomta
tott és elektronikus hordozón. Lehetőség volt 
elektronikus posta segítségével történő tájékoz
tatásra is.

A Számítógép-alkalmazási osztály támoga
tásával további előrelépés történt a CD-ROM 
adatbázisok gyarapítása területén. Olyan adat
bázisokat igyekeztünk kiválasztani, amelyek - 
főként a belső felhasználók számára - korsze
rű, az eddiginél olcsóbb információs forrást je
lentenek, helyettesítve egyúttal a drága és terje
delmes nyomtatott hordozókat. A CD-ROM 
adatbázisok száma az év végére meghaladta a 
harmincat, ezek között bibliográfiai, könyvke
reskedelmi, referáló, faktográfiai, teljes szövegű 
és más tartalmú adatbázisok egyaránt találha
tók. Megtettük a technikai és szervezési előké
születeket ahhoz, hogy a csoport elláthassa a 
CD-ROM adatbázisok országos nyilvántartásá
nak feladatát is. Folyamatosan bővült a külső 
forrásból származó kisgépes adatbázisok vá
lasztéka, javult a hozzáférés technikai színvo
nala. Két adatbázist (Kartoték, Mutató) lehetett 
az év során használni külön felár nélküli hálózati 
változatban.

A munkatársak, illetve az olvasók számító- 
gépes felhasználói oktatása a kívántnál kisebb 
intenzitással folyt, ennek a szolgáltatási és szer
vezési feladatok nagy mennyisége mellett az 
oktatáshoz szükséges gépek és egyéb feltéte
lek hiánya is oka volt. A megrendezett mintegy 
15 konzultáció így is segítségére volt a főosztály 
és a társfőosztályok munkatársainak a csoport 
kezelésében lévő eszközök használatának 
megismerésében. A már elkészült rövid útmuta
tó után folyamatosan készülnek a különböző 
számítógépes eszközök használatát segítő rész
letes útmutatók.

Ottovay László
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Beszélgetés Rády Ferenccel, a Dokumentumforgalmi
Főosztály új vezetőjével

- Kedves Rády Ferenc, mivel régi isme
rősök vagyunk, úgy gondolom ezen interjú 
keretében is tegeződjünk, mivel hajdanában 
régi munkahelyünkön az OMIKK-ban egyidő- 
ben is dolgoztunk. Most pedig üdvözöllek a 
Széchényi Könyvtárban az „OSZK Híradó” 
szerkesztőbizottsága és a magam nevében. 
Először tatán arról hallhatnánk valamit, hogy 
hol végezted tanulmányaidat?

- Nem tudom hogy vagy vele, de számom
ra mindig megdöbbentő, amikor valamilyen ok
ból pályafutásom kezdetével kell szembesül
nöm. Az Idő - szerencsére még magamon iga
zán nem érzékelt - rohanása döbbent meg. 
1966. április 1-ón kezdtem meg az OMIKK-ban a 
könyvtárosságot. Lassan 30 éves lesz az általad 
említett egyidejű OMIKK-ban létünk időszaka.

Tanulmányaim főbb állomásai:
- az OMKDK két és fél éves tanfolyama;
- a VINITI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA;
- az ELTE BTK könyvtár szaka.
Ezek közben, mellett és után - mint az Ifjú 

„titánokkal” lenni szokott - az ilyen-olyan tanfo
lyamok „tömkelegére” iskoláztak be. Pl.: „Kor
szerű Információtárolás és feldolgozás mikromá- 
solási eljárásokkal”; „Szociológia alkalmazása a 
vezetésben”; az Ipari Minisztérium vezetőképző
je; a Kereskedelmi Kamara protokoll tanfolyama 
stb., stb., stb.

Ha már az OMIKK-nál és a tanulmányoknál 
tartunk, nem állom meg, hogy ne tegyek említést 
arról az iskoláról, amit Lázár Péter, Polzovlcs 
Iván, Szepesváry Tamás (hogy csak az elhuny
takat említsem) mellett vagy velük együtt dolgo
zás jelentett.

- Mely munkahelyeken tevékenykedtél 
eddig?

- Munkahelyem nem volt sok: OMIKK 
1966-1985., Országgyűlési Könyvtár 1986-1994. 
és 1994. április 1-től OSZK, így Inkább a munka
körökről beszólnék. Folyóirat raktárosként 
kezdtem a szakmát (1966-1968), majd tájékoz
tató könyvtáros lettem (1968-1970). Ezután az 
OMK Igazgatójának közvetlen ügyintézője vol
tam (1971). 1972-73-ban csoportvezetőként az 
OMK teljeskörű állományrevízióját vezettem, 
majd 1978-lg a selejtezési csoport vezetője vol
tam. 1978. április 15-ón lettem titkárságvezető 
és lényegében ezt a munkakört (elnevezése idő
közben igazgatási osztályvezető lett) töltöttem 
be egészen az OSZK-ba kerülésemig.

- A könyvtári munka mely területei ér
dekelnek leginkább?

- A könyvtári munka területei közül - és 
ezzel bizonyára sok könyvtáros egyetért - a tá
jékoztatást tartom a „csúcsnak”. Nem vagyok 
kesergő, a múltat visszasíró vagy okoló típus, de 
munkáséletem egy-egy nehezebb szakaszában 
gyakran tettem szemrehányást magamnak, ami
ért a referensz szolgálatot „elhagytam”. Szakdol
gozatomat egyébként tárolókönyvtárakról írtam, 
s milyen az élet, most meg Is kaptam.

Általánosabban fogalmazva a könyvtár 
mindig, mint szolgáltató intézmény érdekelt. Ezt 
a szemléletet igyekszem a nagy kedvvel művelt 
oktatás során a hallgatók fejébe, móginkább szí
vébe plántálni.

- Tanítasz is, hol?
- Tanítani vagy tizenöt évvel ezelőtt 

könyvtárkezelőket kezdtem az OMIKK-ban. Ol
vasószolgálatot, tájékoztatást és dokumentumti
pológiát tanítottam. Ma az asszisztensképző tan
folyamokon tanítok tájékoztatást. Az oktatásról 
egyszerűen csak annyit, hogy nagyon szeretem 
csinálni.

- Hogy érzed magad jelenlegi új mun
kahelyeden az OSZK-ban, ahol elég sok is
merősöddel találkozhattál?

- Az OSZK-ban nagyon jól érzem magam 
és valóban sok az Ismerős. Ez megint a szakmá
ban eltöltött évek eredménye. Ismerős, mert ta
nítottam, Ismerős, mert az MKE-ben is „nyüzsög
tem" és ismerős, mert OMIKK-os volt. (Remélem 
őket nem kéred meg, hogy ismerősként e lap 
hasábjain meséljenek rólam.)

- Miután néhány hete itt vagy már az 
OSZK-ban, nyilatkoznál arról, hogy milyen 
benyomást gyakorolt Rád a Nemzeti Könyv
tár és a Dokumentumforgalmi Főosztály?

- Az OSZK-ban eltöltött néhány hét alatt 
szerzett legfőbb tapasztalatom a segítőkószség 
és a nyitottság. Minden ajtó nyitva van, mindenki 
segítőkész és elnéző a kezdeti botladozásokkal 
szemben. A Dokumentumforgalmi Főosztály te
kintetében egyben máris biztos vagyok: az osz
tályvezetők nagyon Jók. Az ő érdemük, és ter
mészetesen munkatársaiké, hogy a vezetővál
tás Időszakát a feladatok folyamatos ellátása 
nem sínylette meg.

- Milyen közvetlen vagy távlati elkép
zeléseid vannak a főosztály munkájával kap
csolatban?
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- Veszélyes vizekre evezünk! Hat hét után, 
a részletek és az előzmények alapos ismerete 
nélkül elképzelésekről, tervekről beszélni köny- 
nyelműség. Számon kérhetik!

De! Tudom, hogy égető és belátható időn 
belül így vagy úgy felső szintű döntésig kell eljut
tatni a kötelespéldány ügyet. Tudom, hogy a 
könyvek központi katalógusának gépesítésével 
sürgősen foglalkozni kell, mert például nem fog
juk tudni fogadni a bejelentéseket.

Tudom, hogy a külföldi folyóiratok retros
pektív központi katalógusának munkálatait fel 
kell gyorsítani és belátható (nem merem kimon
dani, hogy záros) határidőn belül be kell fejezni.

Tudom, hogy a könyvtárközi kölcsönzés jö
vőjével, nem csekély mértékben a FSZEK 
„akciójának" fényében, elméleti, tanulmányi 
szinten foglalkozni kell. És akkor még hol a táro
lókönyvtár, a fölöspéldány központ, hol a ..., hol 
a...?

Az előbbieknél konkrétabb nem akarok és 
még nem tudok lenni. Egyetlen „elképzelésem
ben” vagyok biztos: tisztességesen, képessé
geimnek, adottságaimnak maximumát nyújtva 
igyekszem dolgozni.

- Köszönöm a beszélgetést.

Riporter: Batári Gyula

Jelentős külföldi látogatók a könyvtárban
Ez év április második hetében majd minden 

nap magasrangú külföldi vendég látogatására 
készült a könyvtár.

1994. március 21-én Ő Királyi Fensége Ma- 
ha Chakri Siridhorn thaiföldi hercegnő program
jában szerepelt intézményünk megtekintése. A 
hercegnő több szakon végzett tanulmányokat a 
Chulalongkorn-i Egyetemen, jelentős magán- 
könyvtárral rendelkezik, így részletes tájékoz
tatást kértek számára a könyvtárról, amely kó
dexek megtekintésén túl az OPAC katalógussal 
való ismerkedésig terjedt.

A Kézirattár néhány olyan kódexet készített 
ki a hercegnő számára, amelyen királynők, vagy 
királyi feleségek ábrázolása látható, az Apponyi 
gyűjteményből és a Térképtárból bemutatott 
anyagban Thaiföld és a kultúrának, az ott élő né
peknek megjelenítése szerepelt.

1994. március 22-én Jean-Luc Dehaene 
belga miniszterelnök felesége tekintette meg 
szintén az Apponyi gyűjteményben kikészített, 
elsősorban flamand vonatkozású kéziratokat és 
nyomtatványokat. A díszhelyen a Leuven-I kó
dex szerepelt az Ómagyar Mária-siralom oldalá
nál kinyitva. (A kódex OSZK-ba való kerüléséről 
az OSZK Híradó 1982. évi számában olvashat
juk Soltész Zoltánné írását.)

1994. március 23-án Pat The Cope Gallan- 
ger, az ír kulturális és művészeti ügyek miniszte
re töltött a számára kiszabott időnél többet a 
könyvtárban időzött és hosszasan tanulmá
nyozta a Kézirattár ír vonatkozású kódexeit, az 
Apponyl-gyűjtemény nyomtatványait. Különösen 
nagy örömmel fedezte fel, többek között a Szé
chényi Ferenc adományaként idekerült térképet 
Írországról, amelyen a szülőfaluja is fel van tün

tetve. A térkép fotómásolatát a könyvtár elküld
te a számára, azóta egy kedves köszönőlevelet 
is kaptunk.

Bátonyi Viola

Pat The Cope Gallanger, az ír kulturális és művészeti ügyek 
miniszterének és feleségének a látogatása könyvtárunkban
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Amerikai ajándékkönyvek - magyar könyvtáraknak
Az OSZK-KMK Könyvtári Koordinációs 

Osztálya közel egy évtizede végzi azoknak az 
ajándékként érkező könyveknek a könyv
tárakba való eljuttatását, amelyeket amerikai 
alapítványok ajánlanak fel és juttatnak el ha
zánkba. Három alapítványi forrás jelentkezik 
ilyen ajánlatokkal immár, a bostoni székhelyű 
Sabre, a plttsbourgh-l Brother’s Brother és a bal- 
tlmoore-l International Book Bank. Az érkező 
művek jelentősebb része szakkönyv (többségé
ben társadalom- és természettudományi mű), de 
vannak olyan szállítmányok is, amelyek iskolai - 
általános és középiskolai szintű nyelvoktatásban 
is felhasználható köteteket tartalmaznak. A szét
osztás, a könyveknek a könyvtári hálózatokba, 
hálózati központokba való eljuttatása komoly 
szervezési és nyilvántartási rendszert igényel, 
ám Idővel a számítógépes megoldás kínálkozott 
kézenfekvőnek a készletek és az igénylések fo
lyamatos áttekintésére.

Az 1980-as évek közepe óta folyamatosan 
vállalt feladatkör összességében igen tetemes 
mennyiségű kötettel gazdagította a könyvtárak 
állományát, még akkor is, ha tudjuk, hogy az 
ajándékként kapott és a céltudatosan megren
delt művek nem azonos értékű gyarapítási for
rásokat Jelentenek. Az elmúlt évben mindhárom

amerikai alapítványtól érkezett szállítmány, a 
Sabre és az International Book Bank 17-17 ezer 
kötete mellett a Soros Alapítvány támogatását 
élvező Brother’s Brother 34 ezer kötetet küldött. 
E több mint 68 ezer kötet legnagyobb része fel
sőoktatási könyvtárakba (37 ezer) és szak- 
könyvtárakba (több mint 19 ezer) került, de ré
szesedtek belőlük közművelődési könyvtárak, 
iskolai könyvtárak is (9 ezer). Az utóbbiakhoz a 
megyei pedagógiai intézetek közreműködésé
vel tudtuk a könyveket eljuttatni.

Emellett egy különálló, igen hatalmas aján
dék-könyv program munkálatai is folytak. A 
Sabre Alapítvány az Elsevier kiadótól egy igen 
nagy értékű, a 80-as évek végén, 90-es évek 
elején kiadott természettudományi és társada
lomtudományi műveket tartalmazó kollekciót 
kapott. Ez a több mint 80 ezer kötet első lépés
ben hazánkba került, ám ez esetben nem csak a 
hazai könyvtárakba szánva, hanem öt kelet- és 
közép-európai ország is részesedik. A Bulgáriá
ba, Ukrajnába, Csehországba, Szlovákiába és 
Lengyelországba menő állományok ez óv tava
szán kerültek el a társországok központjaihoz, a 
magyar részesedők pedig nyár elején vehetik 
majd át az általuk igényelt műveket.

(fogarassy)

*

AZ IKB - MAGYAR PERIODIKA ADATBÁZIS 
CÉDULASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

Az első Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti
vált a Frankfurti Könyvvásár Igazgatósága és a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egye
sülése rendezte meg a Budapesti Kongresszusi 
Központban 1994. április 23-tól 26-ig. Ezalatt a 
négy nap alatt a sok kiállított és megvásárolható 
kiadvány mellett különféle nívós bemutatók, 
rendezvények Is felkeltették a látogatók érdek
lődését.

A fesztivál keretében került sor a most ala
kuló Periodika Kör rendezvényére „Az Időszaki 
kiadványok aktuális kérdései” címmel, amelyet 
a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtár és Tájé
koztatási Központ az Országos Mezőgazdasági 
Könyvtárral közösen szervezett.

A konferencián a nagyszámú és főleg ér
deklődő hallgatóság Jelenlétében az alábbi előa
dások hangzottak el:

Albert Prior (Anglia): „Periodikák - a könyv
tárak jelenlegi problémái”,

Graham Waters (Swets & Zeitlinger Gmbh, 
Frankfurt): „Prof. Igényes és Költségvetés őfen
sége - avagy a könyvtárosok dilemmái",

Dr. Sigrid Reinitzer (Universitátsbibliothek, 
Graz): „Nemzetközi és regionális együttműködé
sek”,

Tószegi Zsuzsanna (OSZK): „Sok vagy ke
vés? magfolyóiratok megléte a magyar könyv
tárakban”, magam pedig arra kaptam lehetősé
get, hogy „Az automatizált sajtóbibliográfia és
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szolgáltatásai” címmel második előadóként fog
laljam össze röviden mindazt, amit ebben a té
mában el szeretnék mondani. A félórás előadás 
keretében természetesen nem volt lehetőség 
mindent részletezni, ezért a nemzeti sajtóblbliog- 
ráfla két kiadványáról bemutatófüzetetet kaptak 
a résztvevők - mintegy illusztrálásképpen az el
hangzottakhoz.

Az előadásban éppen csak érintettem az 
IKB - MAGYAR PERIODIKA ADATBÁZIS egyik, 
jelenleg még kihasználatlan lehetőségét, a cédu
laszolgáltatást. Prőhle Évának, az Országgyűlési 
Könyvtár Igazgatóhelyettesének a hozzászólá
sa, miszerint feltétlenül szükséges lenne minél 
hamarabb megszervezni a periodikumokra vo
natkozóan is a központi cédulaszolgáltatást, 
megerősített abban, hogy ezt a témát is részlete
sebben kellene ismertetni az érdekeltekkel, a 
könyvtárosokkal.

Az alábbiakban szeretném bemutatni egy 
olyan kiadvány feldolgozását, valamint a róla 
készíthető tételeket, amely nem tartozik a prob
lémások közé, tehát illusztrálásra alkalmas, van
nak viszont változó adatai, amelyek alapján lát
ható a különféle tételtípusok közötti különbség.

Az IKB adatbázis beviteli űrlapja 2 monitor
oldalas, ez a megoldás lehetőséget ad arra, hogy 
a kevés adatot tartalmazó rekordok könnyen át
tekinthetőek legyenek. Hátránya ennek a meg
oldásnak, hogy sok adat, illetve többszöri adat- 
változás esetén egyes mezőkben a képernyő 
„elnyeli” az adatot (jelen esetben például a 31. 
mező tartalmát), tehát csak a kurzor mozgatásá
val olvasható a mező teljes egészében. (1.sz. 
ábra)

A rekord valamennyi adata jól követhető 
tagolásban megjelenik a nyomtatott „adatlap" 
formában. Ezt az adatlapot mintegy „alapkataló- 
gus’’-nak tekintve megőrizzük, katalógusfiókok 
helyett dossziékba fűzve tároljuk őket. 1993-lg, 
amíg csak két számítógép állt a feldolgozók 
rendelkezésére, ezek az adatlapok nélkülözhe
tetlenek voltak: ezekből adtunk tájékoztatást a 
periodlkumokról, ezekben hasonlítottuk a feldol
gozandó kiadványokat, továbbá ezeken vezet
tük az évenkénti adatváltozásokat amiket aztán 
az adatlap alapján rögzítettük, amikor számító
géphez Jutottunk. Ma majdnem mindenkinek sa
ját gépe van, amin folyamatosan dolgozhat, de 
az adatlapok most is segítséget jelentenek főleg 
abban a munkafázisban, amikor a változó ada
tok feldolgozásához ki kell kérnünk a kiadvány 
előző számait, és ellenőriznünk kell az adatok 
helyességét. (2. sz. ábra)

Az adatlapon jól látszik, hogy az első 3 me
ző az ISSN számok regisztrálására szolgál. A 4-
9. mezőben ún. „szervízadatokat” tartunk nyil
ván, ezek részben ellenőrzésre, részben a tétel
típus meghatározására szolgálnak. Vegyük pél
dául a 4. mezőt: ebben az Aa almező azt mutatja, 
hogy az adott periodikumot melyik héten Indítot
tuk feldolgozásra, ennek alapján keresni Is lehet 
az adott kiadványra; a Ab almező kódjai egy-egy 
osztály nevét helyettesítik, azokét az osztályo
két, amelyek előzőleg, a Magyar ISSN Irodában, 
a válogatás során jelezték, hogy feldolgozásra 
kérik a periodikumot; a Ac almező kódja mutatja, 
hogy periodikumról van szó (ha a kiadványról 
később kiderül, hogy sorozatként kell feldolgoz
ni, ezt a „p” után leírt „s” jelzi); Ad almezőben ad
juk meg a feldolgozás dátumát; Ae almezőben 
pedig a feldolgozó betűjelét.

A 11-18. és a 21. mező adatai bibliográfiai 
adatok. Egységesített besorolási adatok, illetve 
utalók vagy mutatótételek a 10., a 22-26. mezők 
adatai, ezeken kívül lehetőség van mutatótéte
lek vagy utalók kijelölésére magukban a bibliog
ráfiai adatokban is. A 27. mező a raktári jelzetet 
tartalmazza, raktári katalógusban ez is lehet be
sorolási adat. A 28-29. mezőkben a tételszámok 
szerepelnek, a tételnek az éves sajtóbibliográfi
ában (Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki ki
adványok bibliográfiája) való megjelenése ese
tén. A 30. mezőben az OSZK-beli feldolgozáshoz 
szükségesnek tartott megjegyzéseket rögzítjük, 
ez az adat csak az „ISSN -tétel”-ben jelenik meg. 
A 31-32. mezőkben a szerkesztőségre és a ter
jesztésre vonatkozó adatokat rögzítjük. A 33. 
mezőben egymásnak üzenünk minden olyan 
esetben, amikor valami olyat derítünk ki, amiről 
feltételezzük, hogy a következő feldolgozónak 
is problémát jelenthet.

Azt hiszem, nincs szükség a számítógépes 
feldolgozás minden részletének ismertetésére, 
csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
az adatbázisban a változó adatokat Is nyilván
tartjuk. E változó adatok érvényességét az év
szám utolsó két számjegye jelzi az adatot köve
tő almezőben. Ax almezőben adjuk meg az adat 
érvényességének kezdetét, ha az adat nem „In
duló” adat, Ay almezőben szerepel az adat érvé
nyességének utolsó éve. Jelen esetben ez jól 
látszik a 17. mező Ap almezőjének adatában: a 
periodicitás megváltozott, 1992-ig kéthetenként, 
1993-tól havonként jelenik meg a folyóirat.

Ugyancsak változó adatnak tekintjük azt az 
adatot, amelyik megszűnik, jelen esetben ez a 
közreadó testület, amelyik csak 1992-ig szere
pel a kiadványban.
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érv.: I21S-173! visszav.: _ _ _ _ _ _ _ hibás: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ind.és szerk. 'a91\01.'bl25'cp'd90.12.18.‘eSZH_ Akt. ‘bk‘c93.08.27.‘dJV!‘ba'c9
6. *aP.!'ai92','ai93‘c91\3__ _ _ _ _ _ _ _ _ Leírás alapja: _ Kötet: 90 Tétel: a
10.Besorolási cin _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
l.adatcsop. ‘aKárpátaLia*c: a kárpátaljai Magyar Kulturális!!1 Szövetség lapja \ 
szerkbiz. elnök Födő Sándor- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. adatcsop. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. adatcsop. ’al.évf. l.sz. ÍJ.99Ö. ápr. 30. >_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. adatcsop. [/Miskolc/) : Hankovits Tamás fel.k._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Megj.év *al990__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. adatcsop. 111. ; 30 cm_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. adatcsop. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. adatcsop. *pKéthetenként*y92!‘pHavonként*x931*bA kiadvány Hagyarországon jelen
ik meg, de főleg Kárpátalján terjesztik_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8. adatcsop., 'aKárpátalja'si- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e B - elózó lap a 0c - következő lap e K - új rekord a H - nódoeit, a 
o i - tárol.kilép « C - nem tárol.kilép « T - kiugrik « D - töröl »S

Van még ... HFH= 5877

20.Számozás *a2.évf. l.sz. 11991. jan.I‘t91!'a3.évf. l.sz. (1992. jan.rt92!*a4. 
évi. l.sz. (1993. jan. ?.8.i't93_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

21.Későbbi cin
22.Közreadó ‘alKárpátaljai Magyar Kulturális S?.nvetRég'y92'dKMKA" ^ ‘ml

22.Egyéb knzr. m.
24.Egyéb földr. név _____- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —
25.Szakjelzet ’a05]'a008*bl47-945.111- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26. Cinutaló _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —- -
27. ŐSZE jelzet HB 5253_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Leírás tét,elszórna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29. Azonosító tételek __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30. Hegjz.ISSS ‘oHódositás: ISSH utólagos negállapitása niatt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31.Szerkesztőség ‘sMankovits Tanás föszerk.‘c3526 Miskolc, Gyóni Géza u. 4.*t(46
32. Terjesztő _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
33. Üzenő Az 1992. 6.sz.-tól a EHKSZ nea szerepel az alcinben. e szánban a főszer
b B - elózó laD b 0e - következő lap ad- új rekord e H - nódosít, « 
b X - tárol.kilón « C - nea tárol,kilén « T - kiugrik a B - töröl *5

Van aée ... HFH= 5877

1. sz ábra
Az IKB adatbázis beviteli űrlapja
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5877 f7012741 
' ?rv ISSN: 
r. Visszavont ISSN:
3. Hibás ISSN:
4. ind. és szerk:
5. Aktualizálás:
6. Nyomtatás:
7. Leírás alapja:
8. Kötet :
9. Tétel*
10. Besorolási óim:
11. 1.adatcsoport:
12. 2.adatcsoport:
13. 3. adatcsoport:
14. 4. adatcsoport: 

Megjelenési év:
15. 5. adatcsoport: 
IS. 6.adatcsoport:
17. 7.adatcsoport:
18. 8.adatcsoport: 
20. Számozás:

21. Későbbi cím:
22. Közreadó:
23. Egvéb közr. ut.:
24. Egyéb földr. név:
25. Szakjelzet:
26. Címutaló:
27. OSZK jelzet:
28. Leírás tételszáma:
29. Azonosító tételek:
30. Megjz.ISSN:
31. Szerkesztőség:

32. Terjesztő:
33. üzenő:

171R -17 81

'a91'öl.‘bl25*CD"d90.12.1S.‘eSZH 
'bk>93.08.27. ‘dJVrb* >94.05.04. »SF 
'aRX‘ai.92X'a j93‘c9J\3
90

'aKárpátalja'c: a Kárpátaljai Magvar Kultúrálisí!1 Szövetség 
lapja \ szerkbiz. elnök Fodó Sándor
"al.évf. l.sz. (1990. árr. 30.i 
[/Miskolc/] : Mankovits Tamás fel.k.
'al990
111. : 30 cm
pKéthetenként>92rpHavonként x93XAbA kiadvány Magyarországon 
jelenik meg, de főleg Kárpátalján terjesztik 
aKárpátalja'si
>2.évi. l.sz. í 1991. jan. ’Tt91 
X*a3.évf. l.sz. f 1992. jan.Tt.92 
5»‘a4.évf. l.sz. ( 1993. jan. 28.i't93
'alKárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség'v92*dKHKSZ -* ‘ml

*aö5ra00B"bl 47=945. ii 
HB 5253

'oMódositás: ISSN utólagos megállapítása miatt 
'sMankovits Tamás főszerk. >3526 Miskolc, Gyóni Géza u. 
4/t.(46)321-253JTsFodó Sándor szerkbiz. elnök>Ukrajna 294 000 
Dngvár, Duhnovics u. 19.‘tUngvár 3-06-15

Az 1992, 6.sz.-tól a KHKSZ nem szerepel az alcímben, e számban a 
főszerk. jelzi, hogv ez szándékos, ettől kezdve nem tekintjük 
közreadónak.

2. sz ábra
Az IKB adatbázis szerkesztett adatlapja
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A leíró katalógusok tételszerkesztósére vo
natkozó szabványsorozat (MSZ 3423) előírásai 
szerint a főtételnek tartalmaznia kell a dokumen
tum legteljesebb bibliográfiai leírását. Minthogy a 
„Magyar nemzeti bibliográfia. Új periodlkumok”

az induló periodlkumok teljes bibliográfiai leírá 
sát közli, az itt megjelenő tételek - cédulaformá 
tumra szerkesztve - megfelelhetnek a leíró ka 
talógusok főtételeinek. (3. sz. ábra)

HP 5253
Kárpátalja : a Kárpátaljai Hagyar Kultúrálisí í1 Szövetség lapja / szerkbiz. 

elnök Fodó Sándor. - l.évf. l.sz. (1990. ápr. 30.1- . - [Miskolci : Hankovits 
Taaás fel.k., 1990- . - 111. : 30 pb

Kéthetenként. - A kiadvány Magyarországon jelenik Bég, de főleg Kárpátalján 
terjesztik.

ISSN 1218-1781 = Kárpátalja 
05 » 008(47=945,11)

3. sz ábra
Az MNB ÚP-ben megjelenő teljes bibliográfiai 

leírás

Azok a könyvtárak, ahol a leíró katalógus 
mellett még szolgálati katalógus Is van, szolgála- 
tikatalógus-tótelkónt, illetve ennek részeként 
használhatnák azt a tételformát, amelyikben a 
teljes leírás alatt feltüntetjük a tételhez járuló 
melléktétel(ek) és utalók besorolási adatait is, 
valamint az „üzeneteket”. A szerkesztőség ezt a

formát a korrektúrapóldányban használja, ahol 
szükségünk van még néhány olyan adatra, ame
lyek természetesen tetszés szerint elhagyhatók 
(ezek jelen példánkban az első sor adatai a rak
tári jelzet kivételével, valamint a feldolgozás tí
pusát, dátumát és a feldolgozó névjelét tartalma
zó adatok). (4. sz. ábra)

•*5h"7 •'X01274) 9l'Öl. o SZH 91\3 HB 5253
Kárpátalja : a Kárpátaljai Magyar KultúrálisíI1 Szövetség lapja \ szerkbiz. 

elnök Fodó Sándor. - l.évf. l.sz. (1990. ápr. 30.1- . - f/Miskolc/] : Hankovits Tatás 
fel.k.. 1990- . - 111. : 30 cb

Kéthetenként. - A kiadvány Hagyarországon jelenik teg. de főleg Kárpátalján 
terjesztik.

ISSN 1218-1781 -- Kárpátalja 
05 * 008(47=945.11)
Ht..: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
22: KMKSZ •* Kárpátaljai Hagyar Kulturális Szövetség 
k 93.08.27. JV 
n 94.05.04. SE
(Az 1992. 6.sz.-tói a KHKSZ nea szerepel az alcitben. e százban a főszerk. jelzi, hogy ez 
szándékos, ettől kezdve net tekintjük közreadónak.]

4. sz ábra
Teljes bibliográfiai leírás - kiegészítő adatokkal
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A leíró katalógus melléktóteleinek nem a 
teljes bibliográfiai leírást kell tartalmazniuk, ha
nem csak rövidített, az azonosításhoz elegendő 
bibliográfiai adatokat és az adott besorolási ada
tot, ez utóbbit egységesített formában. Erre a 
célra dolgoztuk ki az induló szám adatait tartal
mazó rövidített bibliográfiai tételt. Remélni sze

retném, hogy e tétel is ismerős a könyvtárosok 
előtt, hiszen 1989 óta megjelenik az „Uj periodi- 
kumok" című negyedéves kiadványunkban, 
ahol a rövidített tételt, a használók igényel sze
rint kiegészítik a szerkesztőségre és a terjesz
tésre vonatkozó adatok. (5. sz. ábra)

005R77
Farpátal.ia

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
l.évf. 1.8Z. (1990. ápr. 30.1- . - f/Hiskolc/l : Hankovits Tanáé fel.k.
Kéthetenként. - A kiadvány Magyarországon jelenik neg, de főleg 

Kárpátalján terjesztik.
ISSN 1218-1781

Szerk.: Hankovits Tanás föszerk. 3526 Miskolc. Gyóni Géza u. 4. Tel.: 
(46)321-253 * Födő Sándor szerkbiz. elnök Ukrajna 294 000 Ungvár. Duhnovics u. 
19. Tel.: Ungvár 3-06-15

5. sz ábra
Az ÚP-ban megjelenő rövidített tétel - kiegészítő 

adatokkal

Ez a tétel önmagában (tehát a szerkesztő
ségre és a terjesztésre vonatkozó adatok nélkül) 
elhelyezhető a leíró katalógusokban melléktótel- 
kónt. Ha közreadó szerinti mellóktételt szerkesz
tünk, elegendő aláhúzni az adatot. (6. sz. ábra) A

közreadó megváltozása esetén lehetőség van 
olyan tétel nyomtatására, amely a megváltozott 
adatot, tehát az éppen aktuális közreadót tartal
mazza. A többi adat esetében célszerű „fejelni” a 
tételt az adott besorolási adattal. (7-8. sz. ábra)

HP 5253
Kárpátalja

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
l.évf. l.sz. (1990. ápr. 30.)- . - (Miskolci : Hankovits Tanán fel.k. 
Kéthetenként.
ISSN 1218-1781 

05 * 008(47:945.11)

6. sz ábra
Közreadói melléktétel a leíró katalógus számára

26



Födő Sándor (szerkbiz. elnök) (1990, l.sz.-1992, 5.sz )
HB 5253

lárpátalja
Kárpátaljai Magyar Inlturális Szövetség
l.érf. l.ai. (1990. ápr. 30.)- . - (Miskolc) : Hankovits Taaás fal.k. léthstenként.
ISSN 1218-1781 

05 » 008(47=945.11)

7. sz ábra
Szerkesztői melléktétel a leíró katalógus számára

008(47=945.11 
HB 5253

lárpátalja
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
l.érf. l.si. (1990. ápr. 30.)- . - [Miskolc] : Hankovits Taaás fal.k. téthetenként.

ISSN 1218-1781 
05 * 008(47=945.11)

8. sz ábra
ETO szám szerinti melléktétel

Az eddig bemutatott tételek az Induló szám 
adatait tartalmazzák. Lehetőség van arra, hogy 
egy kiadványról bármelyik kiválasztott évben 
érvényes adataival jelenjen meg rövidített tétel. 
Ezt a tóteltípust a „Magyar nemzeti bibliográfia. 
Időszaki kiadványok bibliográfiája” éves köte
teiben Jelentetjük meg. Kiegészítésként sze
repelnek a tételben az adott tárgyévben el

sőként beérkezett füzet/kötet számozási adatai. 
(9. sz. ábra)
A tétel természetesen előállítható e kiegészítő 
adatok nélkül Is, sőt arra a variációra is lehető
ség van, hogy az aktuális adatokat tartalmazó 
rövidített tétel kiegészítő adatként a szerkesztő
ségre és a terjesztésre vonatkozó Információkat 
tartalmazza. (10. sz. ábra)
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HB 5253
Kárpátalja

l.évf. l.az. (1990. ápr. 30.1- . - f/Miskolc/] : Hankovits Tanáé fel.k. 
Havonként.
ISSN 1218-1781

4.évf. 1.8Z. (1993. .ián. 28.1

9. sz ábra
Az MNB IKB 1993. évi kötetében megjelenő 

rövidített tétel

HB 5253
Kárpátalja

l.évf. l.sz. (1990. ápr. 30.)- . - (Miskolc 1 : Hankovit8 Tanás fel.k. 
Havonként.
ISSN 1218-1781 

05 * 008(47:945.11)
Szerk.: Hankovite Tanáé föezerk. 3526 Miskolc. Gyóni G. u. 4 Tel • 
(46)321-253, 347-494: telefax: (46)321-253. 347-494 
Teri.: Kárpátalján

_________ Ji_________
10. sz ábra

Aktuális adatokat tartalmazó rövidített tétel 
(a szerkesztőségre és terjesztésre vonatkozó 

kiegészítéssel)

A fentebb ismertetett tételek valamelyik 
nemzeti bibliográfiai kiadvány tételei cédula
formában, illetve valamelyik nemzeti bibliog
ráfiai tételtől csak kis mértékben eltérő vari
ánsok. A MICRO-ISIS lehetőségei szerint termé
szetesen a bevitt adatok megjeleníthetők telje
sen más formában, a felhasználói igénynek 
megfelelően. „A magyar Irodalom évkönyve” cí
mű kiadvány számára az IKB adatbázis alapján 
állítottuk össze a Magyarországon megjelenő 
Irodalmi lapok jegyzékét, az egyes tételek szer
kezetét az évkönyv szerkesztőjének igényei 
szerint alakítottuk ki. Ezt a tételszerkezetet il
lusztrálja a 11. sz. ábra.

Elvileg az adatbázis valamennyi tétele meg
jeleníthető képernyőn, jelenleg ilyen formában 
csak a leglényegesebb tóteltípusok állnak a fel
használók rendelkezésére. Az adatbázis on-llne 
elérhető az OSZK-n belül az Olvasószolgálati és 
Tájékoztató Főosztályon elhelyezett számítógé
peken, valamint ezév januárjától kezdődően az 
IIF hálózathoz tartozó felhasználók számára Is.

Megjegyzés: Az elhangzott előadás teljes szövegét a 
Könyvtári Figyelő 1994. 3. száma közli.

Nagy Zsoltnó
Országos Széchényi Könyvtár 

MNB Sajtóbibliográfia Szerkesztőség
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: Mankovits
IMPmUA » TSSH 1218-178! 

l.évf. 1.82. 11990. ápr. 30.)- - (Miskolc)
Taaás fel.k. - Havonként.
Szerkesztőség: Mankovits Ta«és íöszerk. 3526 Miskolc, Gvóni 
G. u. 4. T./fax: (46)321-253. 347-494 
Ter.i.: Kárpátalján.

11. sz ábra
Aktuális adatokat tartalmazó rövidített tétel 

(külső felhasználó igényei szerinti szerkezetben)

KIÁLLÍTÁS
Kossuth-emlékkiállítás

Emlékkiállításaink sorából kiemelkedik az 
az összeállítás, amelyet Kossuth Lajos halálának 
100. évfordulója alkalmából rendeztünk az V. 
szinten. A Nemzeti Múzeum Kossuth-klállításáról 
tudva, könyvtárunk vezetősége úgy döntött, 
hogy mi ezúttal nem rendezünk nagy, három ter
mes kiállítást, de az emlékezés szerény formája 
megvalósítható egy folyosótárlattal is.

A kiállítás két részből állt: Négy tárló Kos
suth életét, tevékenységét, halálát és temetését 
mutatta be képekben (köszönet a Plakát- és 
Kisnyomtatványtárnak szíves segítségükért), 
könyvekkel, plakátokkal. A kiállítás második ré
sze pedig az országban történő megemlékezé
seket regisztrálta (sajtó, Rádió, TV, ünnepélyek).

/. Kossuth életét három periódusban hoz
tuk közel a nézők számára:

1. családja és élete 1848 előtt
2. 1848-49-es tevékenysége
3. Kossuth az emigrációban
1. Az első időszakban az Országgyűlési 

és Törvényhatósági Tudósítások, a Pesti Hírlap 
szerkesztése, a Védegylet megalapítása, a Szé

chenyivel szembeni magatartása voltak a mon
danivaló főbb csomópontjai.

2. A szabadságharc szellemét két ellenté
tes mű érzékeltette: a júl. 11-ikl híres beszéd a 
megalakuló honvédségről és az akkori lelkes 
hangulatról tanúskodott (Megadjuk!), majd egy 
nyílt rendelet, amelyet a Honvédelmi Bizottság 
küldött szét az országban, és amelyben bejelen
ti, hogy az ellenség közelsége miatt a kormány 
és az országgyűlés Debrecenbe költözik. Dátu
ma: 1849. jan. 1. A Kossuth-bankók mellett he
lyet kaptak a külföldön megjelent lelkesítő pla
kátok is.

3. Az emigrációban élő Kossuth élete ak
tívnak mondható. Amerikai diadalútja után 
Olaszországban (Turinban) élénken figyelte az 
otthoni eseményeket, és aggodalommal fogadta 
Deák „engedékenységét” a kiegyezéssel kap
csolatban. 1880,81,82-ben három műben fejtet
te ki nézeteit az aktuális politikai kérdésekről. 
(Az 1859-es olasz háború korszaka, A villafran
cai béke után, A remény és csapások kora). Itt
hon az ország népe nem szűnő ragaszkodásá
nak adott kifejezést: díszpolgárrá, képviselővé
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választották, hogy hazatérésre bírják. Több íz
ben csapatosan is meglátogatták. Kossuth nem 
jött. Múltjának megtagadása nélkül nem tehette.

1894. március 20-án halt meg. Holttestét 
fiai hozták haza, és azt az ország óriási részvé
tele mellett temették el április elsején. Temeté
sén Jókai mondott beszédet, melyet e szavakkal 
fejezett be:

„Leborulok e nemzet nagysága előtt! Ve
zess bennünket most Te, halottaidban is óriás, e 
nemzeti nagyság felé!" Kossuth haláláról külföl
dön is nagy megrendüléssel emlékeztek meg. A 
New York-i Kossuth Társaság emlékülésén a 
szónok a Jókaiéhoz hasonló gondolattal fejezi ki 
Kossuth iránti tiszteletét:

„Kossuth Lajos volt!...
Eljő az idő, amikor Kossuth Lajos feltámad!”

II. A kiállítás második része egyrészt az 
irodalmi visszhangról, másrészt az idei (1994) 
megemlékezésekről nyújtott áttekintést.

Kossuth halála után népdalszerű versek 
születtek: Isten veled, Kossuth Lajos. . ., Zokogja
tok, honfitársak!, A magyar nemzethez stb. - eb
ben a században Illyés Gyula „Fáklyaláng” c. drá
mája a legjobb irodalmi alkotás, amelyik érzékel
tetni tudja a közismert Kossuth-Görgey ellentétet, 
továbbá a magyar népnek Kossuthhoz való ra
gaszkodását. A Katona József Színház súgópél
dánya és néhány színpadi jelenete (Bessenyeivel 
a címszerepben) próbálta felidézni a Kossuthtal 
kapcsolatos színházi - hazafias élményt.

A TV1-en március 13-14-én Ráday Mihály 
és Katona Tamás nemcsak szaktudással, hanem 
nagy-nagy szeretettel beszélt az idős Kossuth 
nak az emigrációban töltött éveiről, haláláról és 
temetéséről. Március 15-én és 19-én történész 
szakértők (Csorba László, Dankó Katalin, Deák 
Ágnes, Erdmann Gyula, Gerő András, Kosa Lász
ló, Pelyack István, Szabó Miklós, Varga János, 
Vellkl János) méltatták Kossuth érdemeit.

A 100 éves évforduló alkalmából két új 
könyv jelent meg:

1. Kossuth-emlókkönyv a Kossuth Könyvki
adó és a Kossuth Nyomda kiadásában, amelyik 
az emigráció tagjait, a forradalom alakjait mutat
ja be írásban és képekben.

2. Szabad György: Kossuth Lajos üzenetei 
(IKVA Könyvkiadó)

Ismeretlen Kossuth-levelekről is olvas
hattunk a sajtóban. így egy 1882. szept. 10-én 
kelt levelet ismertetett a Magyar Nemzet. Ebben 
Kossuth Tassy Becz Lászlónak, a szabadság- 
harc volt katonájának, Pest megye főszámvevő
jének megköszöni a címzett által felajánlott al

bumot, amit tisztelői személyesen kívántak átad
ni neki Turinban. Egyben kéri, hogy ne fáradja
nak elvitelével, hanem adják azt át Helfy Ignácz- 
nak, aki otthoni ügyeit rendezi Pesten. Az idős 
politikus így Indokolja a látogatással kapcsolatos 
kérését: „múljék el tőlem a pohár.”

A Zeneműtár nemzeti ereklyéjéről, a Kos
suth Lajos hangját megörökítő viaszhenger
ről is tudomást szerezhetett a nagyközönség 
Hankó Ildikó cikkéből, mely szerint Sztanó Pál, a 
MTA Zenetudományi Intézet osztályvezetője a 
60-as években restaurálta dr. Kecskeméti István 
kérésére. A rajta levő szöveget Kossuth 1890. 
szept. 20-án mondta fonográfba, s az aradi vér
tanúk emlékműve felavatására írt emlékbeszé
det tartalmazza.

Ugyancsak a Magyar Nemzet közölte Kato
na Tamás nagyszerű cikkét Kossuth időszerűsé
géről. Az érdekegyeztetés az egyik megszívle
lendő elv, a másik a dunai konföderáció, mely 
igen jelentős ma is Közép-Európa kis népeinek 
szolidáris együttélése vonatkozásában.

Az evangélikus sajtó különösen sokat 
foglalkozott Kossuthtal, hisz fiait a pesti evangé
likus templomban keresztelték. 1850-ben Láng 
Mihály pesti ev. lelkész hozta el a három gyer
meket Pozsonyból, ahol addig a bécsi kormány 
túszként tartotta fogva őket. így vált lehetővé, 
hogy a gyermekek az emigrációban élő szülők
kel találkozhassanak.

Kossuth halálának évfordulóján, március 
20-án ünnepi megemlékezéseket tartottak Bu
dapesten. A program a Kossuth téren kezdődött 
a díszzászlóalj tiszteletadásával, valamint az or
szágzászló felvonásával, majd a Kerepesi úti te
metőben koszorút helyeztek el a Kossuth-mau- 
zóleum bejáratánál.

Olasz és magyar hivatásos katonák Torinó- 
tól a mauzóleumig futottak azon az útvonalon, 
amelyen egykoron a neves államférfi hamvait 
szállították haza.

A külföld is megemlékezett a nagy magyar 
hazafiról: Kossuth-kiállítást rendeztek a torinói 
Risorgimento Múzeumban, Kossuth-szobrot emel
tek a bácskai Ómoravicán, emléktáblát helyez
tek el a bulgáriai Vidinben a Kossuth-ház falán.

Sok és méltó megemlékezéssel ünnepelt 
tehát az ország, a világ Kossuth halálának cen
tenáriumán. Mindez azonban - ahogy Lőcsei 
Gabriella találóan megjegyezte - visszafogott 
volt. „Úgy látszik, megszabadultunk régi, rossz 
szokásunktól, az agyonünnepléstől.”

Úgy érzem, az OSZK sem esett ebbe a hi
bába.

Vidovszky Ferencné
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Visy József szobrászművész kiállításáról
A kőszobrász, restaurátor, szobrászművész 

Visy József Párizsból hozta el az Ars Librorum 
sorozatunkba művelt.

Számot ad az elmúlt évek munkáiról, az 
életrajz tanúsága szerint impozáns pályát futott 
be Franciaországban.

Az erőt a gyermekkor megtartó ereje és az 
itthoni hiábavaló próbálkozás adta. Bizonyság az 
élete arra, hogy egy művészben rejlő képesség 
mindig, minden körülmény ellenére, sőt talán ép
pen ennek segítségével kibontakozik. Bizony
ság az élete arra, hogy a kenyérkereső mester
ség, a restaurálás nem zavarja művészi elkép
zelései megvalósításában.

A Louvre megfaragott angyala és az ő an
gyala - mindkettő megszületett. Az angyal, az 
egy tömbből a magasban megfaragott angyal, 
elismerést hozott a precíz értő szakembernek 
Franciaországban.

A művész alkotott egy saját angyalt is, amit 
most itt láthatunk. Vidám, esendő, bumfordi, játé
kos szobor ez, a mai magyar szobrászatban saj
nos ismeretlen lehetőségek.

A másik szobor a „Történelem könyve”, 
amit figyelmükbe ajánlok. 1990-ben készült.

Az Ars Librorumban most jelentős helyet 
kap, hiszen a könyv és a művészet a mi témánk. 
Ez a könyv arra figyelmeztet:

Nyomot hagyunk: sebeket, töréseket, fo
gunk harapását, kövületek szorítását, idegen 
anyagok befogadását és kilökését, a simaság 
unalmát, a simaság elrejtő erejét, kristályok csil
logását és tompa fényét, a durva fekete lövések 
rémisztését, a háborús sebek örökké tartó em
lékét.

A Történelem könyvét körbe lehet és kell 
járnunk, mert csak így láthatunk a lapok közé. A 
lapok a négy égtáj felé mutatnak. A körbejárást 
itt és az életben, a történelemben meg kell tenni 
ahhoz, hogy részesei, látói lehessünk az esemé
nyeknek. Mi pedig körbejárunk, mozdulunk, 
tesszük a dolgunkat. A forgás, a ritmus, az újra
kezdés, az ugyanúgy újrakezdés, a múltból nem 
tanulás keserve velünk van.

Hiszen már tudjuk, hogy volt már, láttuk 
már, szenvedtünk már, és mégis...

A vidám, kiegyensúlyozott, optimista ember 
Visy A Történelem könyvéből nem hagyja ki a 
nála vlssza-visszatórő formát - Itt az öröm, a 
tisztaság jelképét, a gömböt.

A fehér kis örömgömbök kivirítanak a la
pokból, és tudnunk kell, hogy ott belül, ahol sen
ki nem látja, ott folytatódik a forma, ott is fehér

és gömbölyű, mint az alma, mint a dió, mint a 
Föld.

A megmunkált rend, a szabály is lapozza a 
könyvet és ad erőt nekünk.

A sok kő angyal után köszöntőm a művész 
társát, Évát, aki védelmezője, bátorítója Visy Jó
zsefnek régóta. A francia-lengyel-magyar barát
ság szép példája az ő családjuk. A magyar férj 
megtanult lengyelül, hogy feleségével így be
széljen, és megtanította lányát magyarul. A len
gyel feleség megtanult magyarul és megtanította 
a lányát lengyelül.

Veronika, Te most Franciaországban fran
cia lány vagy, de megtestesíted azt a reményt 
és jövőt, amiért érdemes történelmet csinálni.

Köszönöm minden támogatónknak a segít
séget, kérem fogadják szeretettel a szobrokat, 
tekintsék meg a kiállítást.

Pajor Ildikó
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„Lelkek a pányván...”
Ady-Reinitz emlékkiállítás az OSZK Zeneműtárában

1994. április 11-én, délután 3-kor a Zene
műtárban megnyílt az a kamarakiállítás, amely 
Reinitz Béla, az Ady versek első megzenósítőjé- 
nek életét dokumentálja.

A folyosón lévő három tárlóban a korabeli 
kották, fényképek és plakátok mellett - többek 
között - néhány Ady dal eredeti kézirata, Reinitz 
vázlatfüzete (benne: József Attila „Mama” c. ver
sének megzenésítése), valamint dalainak saját 
maga által összeállított jegyzéke is látható.

Mint a kiállítás rendezője szeretnék köszö
netét mondani mindenekelőtt azért, hogy kedves 
kollégáim oly sok szeretettel, türelemmel és lel
kesedéssel támogattak munkámban. Külön kö
szönöm Szerző Katalin és Bódis Mária segítő 
szakmai tanácsait, és Csaba Renáta közremű
ködését a látvány megtervezésében.

S végül, de nem utolsó sorban, köszönöm a 
lehetőséget, hogy a megnyitóra eljött munkatár
saimnak mesélhettem Relnitzről „Ady dalnoká
ról”, a költő feltétlen hívéről és kávéházi társáról, 
s a tárlók bemutatása kapcsán felvillanthattam a 
századelő e jellegzetes bohém figurájának eddig 
talán ismeretlen arcait is. Megmutathattam, mint 
kabaródalok népszerű szerzőjét, mint a Népsza
va kiváló zenekritikusát, mint a huszas évek Né
metországának kedvelt dalkomponistáját, és 
megemlékezhettem e „viharos temperamentu- 
mú, vad és érzékeny lelkű dalköltő” magányo
san töltött utolsó éveiről is.

Talán e kamarakiállítás megrendezésével 
nóhányunk fülét megnyitottam az elfeledett ze

neszerző, a „tiszta életű... makulátlan férfiú...” 
Reinitz Béla meghallására...

Kelemen Éva

Ady Endre verseire írott Hét dal című művének címlapja

MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK
Száz éve halt meg Kossuth Lajos

Ha elmondhatjuk, hogy létezik olyan politi
kai tematikus sokoldalúság, - amely mindnyá
junkhoz szólóan - magyar politikai egyetemes
ség, akkor ennek legnagyobb művelője és szó
szólója Kossuth Lajos. O, akit századunk néha 
homlokegyenest ellentétes hazai rezsimjei, vi
lágnézeti irányzatai, valós vagy hamis hazamen
tő célkitűzések - legalább egy-kót vonatkozás
ban -, a magyar politikusok közül talán egyedül

rá jellemző nagyemberi mágikus sajátság, hogy 
Széchényivel, Görgeyvel való történelmi megüt
közéseiben, az utókor számára sohasem tisztáz
ható teljesen „minden", hogy egyáltalán valami
ben e nemes ellenfeleinek maradéktalanul iga
zuk lenne...

Hiszen azért sem, mert a múlt század köze
pén egy olyan független polgári nemzetállamot 
akart hazánkban teremteni, amely még napja-
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inkban is korszerűen kimunkálandó feladat és 
még nem valóság.

Ezért emlékezésünk nem csupán obiigát, 
nem Is csak a rendszerváltás hosszú előtörténe
tének egy fényes korszaka iránti nosztalgia, ha
nem a váratlanul időszerűvé vált múlt eredmé
nyei előtti tisztelgés is.

Kossuth Lajos „kétszakaszos életpályája, 
mely lényegében átíveli a XIX. századot, részben 
itthon Magyarországon, részben emigrációban 
telt el. Életkorát szinte év szerint felezően. Ám 
noha halálának árnyéka emigráns éveire vetül 
Inkább, a jelenlét erejével Idehaza küzdött a leg
inkább aktuallzálhatóan a feudalizmus, az ab
szolút monarchia ártása ellen; a mindenkori el
nyomás ellen a közteherviselésért; a jobbágy
ság eltörléséért, de minden újmódi járombafogás 
ellen; az ipar fejlesztéséért; a városi önkormány
zat reformjáért; a magyar államnyelv törvénybe 
iktatásáért. Még ez utóbbinak is van némi idő
szerűsége, amennyiben általában a jelenlegi ha
zai „üzleti nyelv” és hétköznapi beszéd hemzse
gő idegen szavaira, kifejezéseire utalhatunk. De 
a nemzetiségi kérdés abban a vészterhes idő
ben a magyar nyelvűség és -államiság sürgető 
részeként Kossuthnál sajnos már csak elkésve 
merült fel.

Az Országgyűlési Tudósítások, majd a Tör
vényhatósági Tudósítások révén kifejtett mun
kája nyomán, börtönével után, 1841 januárjában 
szerkesztésében indult meg az a Pesti Hírlap, 
amely minden addigi sajtóterméket felülmúlóan, 
az ellenzék legfontosabb orgánumává vált; fő
ként az általa nálunk először meghonosított ve
zércikkek révén.

Neki köszönhető máig ható érvénnyel a po
litikai publicisztika megteremtése a régebbi röp- 
iratszerűséggel szemben, mind tartalmi, mind 
stílusbeli példás megújulással. Cikkeiben gyak
ran él szemléletes képekkel a feudális elma
radottság, az elavult közigazgatás és jogszolgál
tatás kritikájával. Szakított a mindaddig divato
zó, üres cirádákat halmozó barokkos hangvé
tellel, s világos és érthető, de egyúttal színes és 
élénk írásmóddal váltotta fel. írásainak az érzel
mekre és szenvedélyekre ható pátosza azon
ban aligha csupán a romantika korának köve
telménye, hanem a helyzet-adta igényből eredő, 
aminek tétje nem csak a fellángoló európai for
radalmak általi társadalmi változások kikény
szerítése, hanem - mint Itáliában is - a nemzeti 
önmegvalósítás, függetlenség Is.

1844-ben megalapítja az ellenzéket össze
fogó Védegyletet, és ennek Hetilapjában köz- 
gazdasági és politikai tárgyú cikkeivel, az ese

mények sodrásában radikalizálódva, már érzé
kelhetően, az ellenzék vezéralakjává válik.

1848 március 3-án tartott nagy beszédé
ben, a februári francia forradalom hatására, már 
a független, felelős nemzeti kormány létrehozá
sát, a társadalmi reformok végrehajtását köve
teli. Ez óv szeptemberében a Batthyány-kor- 
mány lemondása nyomán, még mint pénzügy- 
miniszter, megalakítja a Honvédelmi Bizott
mányt, aminek elnökeként, mivel most már az 
udvar nyíltan a nemzet ellen fordult, diktatórikus 
eszközökhöz is folyamodott. Rendkívül erélye
sen és energiával szervezi a fegyveres küzdel
met, irányítja a szabadságharc bel- és külpoliti
káját. Országos kőrútjain számos beszéde - 
mestermű, melyet szilárd meggyőződés, drámai- 
ság, akár a metsző gúny is jellemez.

1849 április 14-én, a debreceni ország- 
gyűlés által kimondott trónfosztás után, Kossuth
ot kormányzóvá választják, és noha ekkoriban 
a honvédsereg még győzelmet győzelemre hal
moz, a nemzet függetlenségének, a Kormányzó 
diadalmenetének már csupán néhány hónapja 
van az augusztus 13-ai világosi tragikus fegy
verletételig.

A temesvári vereségnél Görgeyre ruházza 
át hatalmát, és augusztus 17-én elhagyja az or
szágot. ő, az a Kossuth, aki a liberális nemesség 
jórészének, a nép tömegeinek egyidejűleg, 
egyetlen magyar államférfiként tudott lelkesen 
elfogadott vezére lenni; s így maradt napjainkig 
eldöntetlen, hogyha a szabadságharcban győz a 
magyar nemzet és a Kossuth-i eszmény, nem 
lett volna-e eredményesebb, mint a Kiegyezés...

Az emigráns magyarok sorsa történelmileg: 
- általában a meghasonlás, illúziókergetós, pót- 
cselekvések halmozása, talán érthetően csak a 
lengyelekhez rokoníthatóan, a valóság-érzék el- 
tompulása. Kossuth effajta hontalansági csapdá
ba való esése azonban nagy tehetsége, viselt 
szerepe a nemzeti függetlenség akarását intran- 
zigensen felvállaló eltökéltsége következtében, 
igen bonyolult, nem egyértelmű, és amit az 
1867-es Kiegyezés későbbi pozitívumai sem 
egyszerűsítenek puszta tévedésből eredővé.

A bécsi és cári udvar követelésére 1851-ig 
Törökországba internálják; majd Angliában és 
meghívásra az Egyesült Államokban „klasszikus 
angolságú nyelven" rendkívüli hatású beszédei
vel hirdette a magyar forradalom igazát, és külö
nösen Amerikában talált az egyidejű nemzeti és 
társadalmi forradalom iránti érzékeny rokon- 
szenvezőkre.

1861 márciusában Torinóban telepedett le, 
és noha már 1859-ben megalakult az emigráció
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vezetése az ő, valamint Klapka György és Teleki 
László révén a Magyar Nemzeti Igazgatóság, III. 
Napóleon részéről mindez csak taktikai eszköz
nek nyilvánult, ami Kossuthot megviselte ugyan, 
de nem törte meg.

1862-ben kidolgozta a híres Duna-konföde- 
rációs tervet, túllépve az 1848-49-es szűkkeblű- 
ségen, majd 1867-ben megindította az öt számot 
megért Negyvenkilenc című politikai lapot. Szi
lárd kiegyezés elleni álláspontját tükrözi a Deák 
Ferenchez írt úgynevezett „Cassandra-levél”, 
melyben az új törvények súlyos bel- és külpoli
tikai következményeit jósolja, semmiképpen 
sem akarván a számkivetettek jórészével visz- 
szatérni Magyarországra.

Miközben kapcsolatban áll a kiegyezés el
lenzékét összefogó Függetlenségi Párt vezetői
vel, nemcsak „Irataim az emigrációból” című ter
jedelmes emlék- és vitairatán munkálkodik, ha
nem a Petőfi Társasághoz 1882-ben intézett le
velében még a magyar irodalom feladatairól is 
véleményt alkot, de módját ejti annak is, hogy az 
„Irataim...”-ban az olasz Risorglmento küzdel
meit bemutassa.

A közkeletű régebbi véleményekkel szem
ben, Kossuth nem a „Turini Remete”. Torino már- 
már a civilizált világ szétsugárzó emigrációs 
központja. Kossuth politikai aktivitása nemcsak 
a Haza fájóan múltbeli és a Kiegyezés utáni 
problémáit tűzeti tollhegyre, hanem kiterjed az 
olasz mellett több európai állam időszerű kér
déskörére is. Mert míg élénk levelezést folytatott 
az itthoni Hermán Ottóval, Irányi Dániellel, Helfy

Ignáccal, Schwarz Gyula egyetemi tanárral, Kiss 
Miklós ezredessel, Bobory Károly képviselővel 
stb. és a legkülönfélébb magyar egyesületekkel, 
szervezetekkel, külföldön Türr István legendás 
tábornokkal, de a nem magyar szabadsághős 
Garibaldival, Victor Emanuellel, Couza fejede
lemmel stb. stb., hogy csak kis hányadát említ
sük azoknak, akik valamiképp érintettek az ön
kény elleni nemes politikai és szellemi szabad
ságküzdelmekben.

Nincs, nem volt a jogállamiságnak olyan „in
tim” területe, rejtett zuga, amit Kossuth aprólé
kos széleskörűséggel ne tárt volna fel európai 
léptékkel a polgári demokratikus köztársasági 
eszme igényében a kitűnő ember egyéni jellem
fejlődésével összhangban.

Ám anyagi gondokkal is küszködött. Nem 
akart „ilyesmit" Ferenc fiára „örökíteni”. Ezért 
ajánlotta fel nemzetének csupa értékes külföldi 
könyvet is tartalmazó könyvtárát, őslénytani és 
növénygyűjteményét. A Nemzeti Múzeum szá
mára, de nem karitásos alapon és főként nem a 
Kormány által megvásároltként. Eötvös József 
kérésére Hermann Ottó és Helfy foglalkozik az 
üggyel, és némi fondorlat árán, hosszas kísérle
tezgetés után, sikerült a dolog... Kossuth még 
megérte, örömmel fogadta a haza legkülönfé
lébb tájairól, városaiból, főként Budapestről kül
dött díszokleveleket. Kissé különös, de így jó, 
hogy könyvtárát pedig a néhai „ellenfél” család 
nevéről elnevezett intézmény kapta meg.

Sajtos Endre

*

Kossuth hangja

A fonográfhengerek történetéhez
Kossuth Lajos beszédhangját 1890. szep

tember 20-án magyar utazók vették fel Turin- 
ban. A beszédet Kossuth az aradi vértanúk em
lékére fogalmazta és mondta fonográfba, távoli 
hívei kérésére, az október 6-án tartandó szobor
avató ünnepség alkalmára. A kortársak tisztá
ban voltak a három fonográfhengerre fért be
széd történelmi és technikai jelentőségével. A 
hangfelvétel készítés lefolyását utólag forgató- 
könyv pontossággal örökítették meg írásban. 
(Kossuth felkérése Helfy Ignác nevéhez, a felvé
tel készítése Felner Károly, Barna Tivadar nevé
hez fűződik.) Kossuth hangja pedig bejárta az or
szágot.

Az aradi beszéd első küldetését teljesítve, 
hosszú évek múlva, 1932 végén és 1933 elején 
került a Magyar Nemzeti Múzeumba, ha szerve
zetileg nem is, de eszmeileg a végleges, méltó 
helyére. Erről a kutatóknak is hiányzó mozzanat
ról az OSZK könyvtártörténeti kutatásai kereté
ben végzett zeneműtártörténeti kutatás során 
megtalált Z.0.1-1993. jan. 2-ikl akta tájékoztat az 
alábbiak szerint:

[1] Ellentérítvény [Gépirat]

1) 1 drb törött és 1 drb repedt fonográf
hengerről, amely Kossuth Lajos beszé
dét tartalmazza.

2) A beszéd kéziratának 1 drb reproduk
ciója (nyomtatvány)
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3) Kossuth bekeretezett kézirata
4) 1 kokárda
5) A Kreith-féle aradi vértanúkat ábrázoló 

műlap 1 példányáról, amely tárgyakat 
Dr. Lajtha László úrnak, mint Felner Ká
roly úr (Csengery u. 67) ajándékát, a 
Magyar Nemzeti Múzeum részére átad
tam.

Budapest, 1932. december 29.
Tamás Ernő

a Pesti Hírlap belső munkatársa [s.k.]

[2a.] [Isoz Kálmán, a Zenetörténeti Osztály mb. 
igazgatójának kézírása:]

Pesti Hírlap Szerk.

Tamás Ernő munkatársa útján a Néprajzi 
Osztály közvetítésével átadja Felner Ká
roly ajándékát: 2 fonográf hengert tokban, 
melyre Kossuth L. beszéde van felvéve 
(törött, III. repedt hengerek), 1 kéziratot, 1 
facsimilét, 1 kokárdát és 1 képet.

[2b.j [Isoz aktájának másik oldalán:]

Főigazgató helyettesnek 
M.N.
Mint Mtgod előtt Ismeretes Felner Károly úr 
(1. Csengery u. 67.) a Pesti Hírlap szerk. 
közvetítésével a MNMnak ajándékozta 
Kossuth Lajosra vonatkozó ereklyéit és 
pedig
1. ) egy törött és egy repedt fonográf hen

gert tokban, melyekre Kossuth Lajos 
beszéde van felvéve.

2. ) Kossuth kézírását keretben
3. ) Kossuth kéziratot hasonmásban
4. ) egy régi kokárdát Kossuth képével,

végül
5. ) a Kreith féle műlapot az aradi vérta

núkról, amelyeket további intézkedésig 
a ZO - mint amely a gépi sokszorosítá
sé felvételeket is gyűjti, átvette. 

Tekintve, hogy kegyeletes emléktárgyak
ról van szó, melyek nagyobb értéket kép
viselnek, a Szerv, és Szóig, szabályzatunk 
értelmében kérem Mtgodat, hogy a fent 
felsorolt ajándékért a MNM nevében kö
szönetét mondani méltóztassék s megen
gedni, hogy a kéziratokat a Kézirattárnak, 
a kokárdát és képet a Történeti Osztály
nak adhassam át. 
fogadja stbi 
Bp. 1933. jan. 2.

Isoz [sá.]

[3.] Keller Janka
Vili. Vas utca 10. (Stefánia szövetség)

Helfy Ignác felszólítván Kossuth Lajost 
hogy beszélne a fonográfba, ezt a beszé
det is felvették fonográfon. Ennek igen 
összetört hengerét ajándékozza.

1933. január 3.

E 3 darabból álló osztály-aktából további 
ide vonatkozó, egy, a Magyar Nemzeti Múzeum 
igazgatóhelyettese által írt köszönőlevélre kö
vetkeztethetünk. Feltehető, hogy a díszes, I. és
III. számot viselő viaszhengereknek a Múzeumba 
érkezése után kutatni kezdtek a hiányzó II. után. 
így kerülhetett sor Keller Lajos, az Orsz. Stefánia 
Szövetség ügyvezető igazgatójának családtagja 
által átadott Kossuth-hang ajándékra. A henge
rek közül 2 („törött", „igen összetört”) állapota 
miatt feltáratlan maradt. Egy 1939-es cikk utal 
Lajtha László átírási kísérletére (Pesti Hírlap, 
május 28, Tamás Ernő), valószínűleg a 3. hen
gerről.

1934-ben átszervezés történt. A Zenetörté
neti Osztály utódja, a Zeneműtár gyűjtőköre visz- 
szahúzódott az ún. hagyományos dokumentu
mokra. Valószínűleg ekkor került a 2 törött ill. 
repedt, tokban kapott henger a Kézirattárba, 
mellékletként a beszéd eredeti Kossuth-kézira- 
tához, s a nyilatkozathoz, melyben igazolja, 
hogy az ő hangját vették fel. [Mindkét autográf 
kiállítva látható a MNM jubileumi Kossuth-kiállí- 
tásán 1994. október 15-ig.] A harmadikként ér
kezett - a beszéd középső, II. részét tartalmazó 
-, tok nélküli henger feltehetőleg a néprajzi hen
gerek útját járta a továbbiakban „igen össze
tört”, azonosíthatatlan állapotában.

1968-ban így, a ’32-ben „repedt” hordozó
ról 1 fonográfhengernyi volt megmenthető a 
Kossuth-beszédből, a beszéd utolsó része. Belső 
kezdeményezésre Indult meg a hangmentés. A 
Zeneműtár külső hangmérnöke, Sztanó Pál az 
MTA Zenetudományi Intézetben a hangot szalag
ra vette és ezen túlmenően egyedi, kemény le
mezre is rögzítette (Pyral 50229). Ebből a 3 kü
lönböző sebességű felvételből a Magyar Rádió
ban történt a további korrekciók után Sztanó Pál 
és Újházy László munkájának eredményekép
pen adták ki 1974-ben kutatói kezdeményezés
re a „Kossuth hangja” kislemezt (Hungaroton EP 
25055) Hegyi-Füstös István gondozásában.

Kossuth halálának 100. évfordulójára folyó 
évben, 1994-ben jelent meg a véglegesnek te
kinthető rekonstrukció CD lemezen, melléklet
ként Csorba László: A Kossuth-emigráció fény
képeskönyve c. ünnepi kiadványához.
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világ bírája, történelem fog 

3E

kérdésre felelni.

Legyenek a szent emlékű vértanúk megáldottak poraikban,

szellemikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival

♦ ■» -•—•-

az örökkévalóságon keresztül. Engem, ki nem borulhatok le a

magyar Golgota porába, engem október hatodika térdeimre

borulva fog hontalanságom remete lakában látni, amint az

^ ^---------—^ -

engem kitagadott haza
t *

felé nyújtva agg karjaimat, hála

hő érzelmeivel áldom a vértanúk szent emlékét, hűségükért a 
-Jt3K==*=-‘-------------——-------------------------------------------------------^

utódoknak adtanak; s buzgó imával kérem a magyarok Istenét, hogy tegye

diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairól
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-•— - a m ------
------ w ■ —#--------

a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Ámen!

Turin September 20 1890



Kossuth beszédhangjáról, az eredeti hang
felvételről, egykori sajtóvisszhangokról s az újra 
megszólalásról tanulmányban (Bartók János: 
Kossuth-beszéd fonográf hengeren. Magyar Tu
domány 1981.5. sz. 393-400. 1.), az említett kis
lemez mellékletében (Hegyi-Füstös István: „Kos
suth Lajos élő hangja” címmel), és évfordulós 
cikkekben (pl. Hankó Ildikó: A viaszhenger üze
nete. Magyar Nemzet 1994. márc. 14. 9. I.:K.A.: 
Kossuth hangja újra szólal. Beszélgetés Hegyi- 
Füstös Istvánnal. Reformátusok lapja 1994. 
márc. 20. 4. 1.) olvashatunk.

Kossuth fonográfhengereiben, mint ereklyé
ben - miután a hangmentós után a repedt is 
széthullott - a patinás, díszes, feliratos dobozuk 
megtekintésével gyönyörködhetünk. A viasz
henger, mint ereklye páncélszekrényben vár 
tárgyi restaurálásra.

A rögzített Kossuth-beszéd teljes 
szövege

Nem néma az a kőszobor, mely amott a 
magyar Golgotán a halhatatlan vértanú halottak 
emlékének emeltetett.

Én hozzám a kitaszított élő halotthoz, ki 
egykor zászlótartója valék Magyarország füg
getlenségének, melyért ők, a lehóhérolt hősök 
annyit küzdöttek mártír halált haltanak, én hoz
zám elhozták a múltak szellemei a velőkig ható 
szózatot, mely amaz emlékszobor kimagasló 
alakjának, Hungáriának hallgatag ajkairól zeng.

„Hazádnak rendületlenül légy hive óh ma
gyar”, tiszteld, akit tisztelet illet, de híve Hazád
nak - érted-e magyar? Hazádnak légy. Ne csi
nálj magadnak faragott képet, hogy azt Imádjad 
csak, Hazád szabadságának Istenét imádd, a 
mint imádták azok, a kik mártír halált szenved- 
tenek hűségükért ahhoz, a mit haláluk után a jog 
ereje iránti hitben az önbizalomban megfogyat
kozott nemzedék hite hagyottan elalkudott - Én, 
hazád géniusza hírül vittem rpegdicsőült szelle
meknek, oh magyar, hogy kegyelettel adózol 
emléküknek, válaszul azt hozom neked tőlük, 
hogy ez jól vagyon, de tartsad eszedben, hogy a 
kegyelet érzelmeinek virága mellett szóvirág 
volna, ha hűsége nem fejlődnék az iránt, a miért 
ők földi életüket feláldozák. Az ő Istenük a ma
gyar haza szabadságának Istene, annak oltárá
hoz várják a magyart.

E szózat zengését hallom én a messze tá
volban Hungária szobrának ajkairól.

Hallják e azt amott a közelben, és mind 
azok, a kik szívrázólag gyászos, felejthetetlenül 
gyászos Octóber 6-kán összegyülekeznek a ma
gyar Golgotán, hogy tanúságot tegyenek Isten és

Öregkori Kossuth arckép

világ előtt a magyar nemzet Keresztje felől a Ha
za szabadságharcának szent emlékei iránt?

Ha hallják e! Lehetetlen, hogy ne hallanák, 
hiszen az a Szózat a visszhangja, mely hangzik 
az ősök szent hagyományaiból, hangzik az utó
dok esengéséből, mely számon kéri az élő nem
zedéktől az elidegeníthetetlen örökségek hang
ját az emlékezések lüktetéséből, mely az éj 
csendjében haza jár a meg hajlott derekak háló 
kamrájába, mint a lelkiismeret szava a bűn laká
ba, hangzik a bölcsőkből, hangzik a sírokból, 
hangzik minden fűszál rezgéséből, melyet a ma
gyar hazának honfi-vér özönével termékenyített 
földje táplál.

Hát hogy ne hallanák azt a velőkig ható 
szózatot, de ha hallják, meg is hallgatják-e? Elvi
szik e magukkal a Szózat ihletét a közélet küz
delmeinek pálya homokára? Elviszik e házi tűz
helyeikhez, hogy az ihlet csillaga világítson előt
tük a gyermekeik előtt, mint az evangéliom 
mythikus csillaga világított a bölcsek előtt, kik az 
idvezítőt keresék?

Kossuth fonográf-hangja: szónoki beszéd. 
Hiányzik a tömeg, de helyettesíti azt a telítettség, 
melyet éppen a népétől való távolság és törté
nelmi helyzete fokoz fel a szónokban. A hanghor
dozás különleges, patetikus ívelésén, hangsúlyo
zásain túl a nemzetért aggódó, már a népek kö
zösségében gondolkodó agg hang - megkapó.

A hanglejtés-vázlat érzékeltetésül egy 
1925-ös nyelvi tanulmány mintájára, fül után ké
szült. A Kossuth-hang tudományos, korszerű, 
hanglejtési feldolgozását 1981-ben Bartók János 
készítette el említett tanulmányában.

Veöreös Enikő
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KIADVÁNYAINKRÓL

Megjelent a Külföldi Időszaki Kiadvá
nyok (KIK) a magyar könyvtárakban a 17. 
századtól 1970-ig c. lelőhelyjegyzék újabb 
kötete, a D-G betűtartomány címeivel.

A teljes, 8 kötetre tervezett kiadványnak ez 
a 3. kötete. A három kötetben (D-G, H-K, L-N) ed
dig összesen megjelent 11800 egyedi és tömbö
sített címleírás állományadatokkal; ha az utalók
ban szereplő címeket (azaz a perlodikum cím
változásait) is hozzáadjuk, több mint 20 ezer pe
riodika cím. - A részletekben történő megjelen
tetés kényszere miatt, mindegyik kötethez ki
egészítéseket is adtunk az ábécé egyéb betűi
vel kezdődő címekből, melyekre a kötetekben 
utalás történt. így három ideiglenes, kiegészítő 
füzetben közreadtunk további 2359 címet a 
hozzátartozó állományadatokkal, melyek a saját 
betűrendi helyükön is közlésre kerülnek, de ad
dig Is a megjelent kötetek adattartalmát kiter
jesztik.

A fent írt mennyiségen túl, Szerkesztősé
günkben még további verifikált cím és állomá
nyadat (mintegy 3,5-4 ezer) katalógusban elér
hető és használható, - ezek majd a további kö
teteinkben fognak megjelenni.

A Külföldi időszaki kiadványok (KIK)... lelő
helyjegyzék elsőként megjelent kötete (L-N) 
1983-ban került forgalomba. Ehhez képest az ol
vasó felkapja a fejét, hogy 11 év múlva még 
mindig csak a harmadik kötetnél tartunk? A 
megjelentetés „gyorsaságának” megítéléséhez 
azonban tudni kell, hogy a nyomtatott katalógus 
megjelenését megelőzi a bennük található állo
mányadatoknak a lelőhelykönyvtáraknál történő 
ellenőriztetése. Az ellenőrzés előzetes kiad
ványfüzetek kiküldése útján történik: a könyv
tárak 2-3 havonta kapnak egy preprintet, 
amelyben egyenként 200-210 címszerkesztés 
található (1993 végéig 83 db. füzet Jelent meg). 
Az egyes füzeteket illetve a bennük lévő cím
anyagot mindig csak az a könyvtár kapja meg, 
amelyiknek az állománya megtalálható benne. 
Mindenki maga ellenőrzi a saját adatait, mintegy 
felelősséget vállal érte, majd visszaküldi hoz
zánk. Tekintve, hogy kb. 300 könyvtár anyagát 
vesszük fel lelőhelyjegyzékünkbe, érthető, hogy 
ez az együttműködés a könyvtárakkal precíz 
nyilvántartást igénylő és eléggé munkaigényes 
dolog...

Ha a katalógusban 30 év alatt összegyűlt 
adatokkal jelennének meg köteteink, akkor ki
adványunk csak részben teljesítené funkcióját, 
a pontos lelőhelytájékoztatást. Jelenlegi tapasz
talataink szerint az előzetes kiadványokban 
közzétett állományadatok 25-40%-át javítani, 
helyesbíteni kell a könyvtárak visszajelzései 
nyomán.

A XX. század végén, a számítógépes adat
bázisok, az online elérhetőség korában, amikor 
a dokumentáció és információ területén is a 
nagy mennyiségek és gyors megvalósulások 
bűvöletében élünk, talán bizonytalanul nézzük a 
fenti eredményeket, mondván: ez is valami?

A nemzetközi összehasonlítások azonban 
megmutatják, hogy a retrospektív lelőhelyjegy
zék műfajában teljesítményünket nem kell leki
csinyelni! A teljeskörű állományadat-ellenőrzés 
után megjelentetett külföldi „rokon” kiadványok 
közül pl. a Deutsche Staatsbibliothek 1964-1979 
között 4 kötetet adott ki lelőhelyjegyzékéből (a 
befejező 5. kötet még nem készült el); a Biblio- 
théque National (Paris) 1967-1981 között 5 kö
tetben jelentette meg a Franciaországban 1939- 
ig bezárólag megtalálható periodikák központi 
katalógusát.

Természetesen, Szerkesztőségünk munka
társai szeretnének a fentiekhez hasonló, vagy 
még jobb eredményeket felmutatni. Bízunk ben
ne, hogy az Országos Széchényi Könyvtár ve
zetősége, annyi óriási feladat és gond mellett, 
Szerkesztőségünket is támogatni fogja a lelő
helyjegyzék kiadásának szintentartásában, sőt a 
munka felgyorsításához szükséges körülmé
nyek biztosításában is.

Csillag Lászlóné
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Tószegi Zsuzsanna: A képi információ
Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei, 6. 

Budapest, 1994

Vizuális korban élünk - olyan korban, amelyben a 
képek áradata elsöpri a betű egyeduralmát. Megin
dultak a vészharangok a Gutenberg-galaxis fölött; a 
könyvek diadalútjának végével együtt sokan már a 
könyvtárak létét is veszélyeztetve látják. Az „informá
ciós robbanás" okozta sokkból még alig ocsúdtak föl, 
az „információs forradalom" szülte dokumentum-hul
lámmal még alig birkóztak meg - máris újabb kihívás 
érte a könyvtárakat.

A szerző álláspontja szerint a könyvtárak - jobban 
mondva a könyvtárosok - úgy tudnak leginkább alkal
mazkodni e változáshoz, ha alaposan felkészülnek az 
új médiumok fogadására. Meggyőződése, hogy nem 
tud megfelelően tájékoztatni az a könyvtáros, aki 
nincs tisztában azzal, mit miért kérdeznek tőle. Aki 
nem érti, milyen összetevők alkotják a képeket, az 
nem tudja „dekódolni" sem ezek üzenetét. E könyv 
célja éppen az, hogy megismertesse olvasóit a vizuá
lis érzékelés elméletének alapjaival, a verbális és a vi
zuális információk szemiotikái értelmezésével, majd a 
képi információk feldolgozására és tárolására alkalmas 
új eszközökkel. A CD-ROM adatbázisok közül röviden 
bemutat három jellemző típust, egy bibliográfiai, egy 
teljes szöveges, illetve a képi és szöveges információt 
egyaránt tároló fakszimile adatbázist. Mindhárom is
mertetett CD-ROM magyar szakemberek munkája, a

90-es évek elejének terméke, közülük az egyik a szer
ző munkacsoportja által épített Nemzeti Periodika 
Adatbázis.

A szerző azzal is hozzá kíván járulni a képekkel 
kapcsolatos tudnivalók integrálásához a könyvtári 
szakismeretekbe, hogy javaslatot tesz a faktográfiai in
formáció fogalmának kibővítésére az elemi szintű képi 
információval. Ezután az olvasó megismerkedhet a 
multimédia adatbázis mibenlétével, amely a szöveg, a 
kép és a hang együttes feldolgozását és visszaadását 
biztosítja. A multimédia adatbázisok létrehozatalában 
nagyszerű példával jár elől az Umberto Eco által is 
ideális könyvtárnak tartott Washingtoni Kongresszusi 
Könyvtár. Ez az az intézményi modell, amely méltó 
partnere lesz a homo informaticusnak, az önmagát 
egész életében folyamatosan továbbképző embernek. 
Az intellektuális és technológiai ismeretek terjesztésé
ben azonban a könyvtárosok csak akkor tarthatják 
meg eddigi élenjáró szerepüket, ha maguk is vállalják 
ismereteik folyamatos bővítését, amelyhez a szerző je
len munkájával is szeretne hozzájárulni.

A könyv 170 Ft-os áron megrendelhető Neményi 
Zsuzsannánál

Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtár, 1827 
Budapest, Tel.: 175-75-33/433

*

Megjelent az OSZK NPA CD-ROM 
második (az előzőhöz képest bővített) kiadása

Az Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti 
Periodika Adatbázis Szerkesztősége az OMFB 
műszaki fejlesztési pályázatán elnyert támoga
tással - a fejlesztési Osztály, a KSH Infologic, az 
Arcanum Databases (szoftverkészítő) együttes 
munkájának köszönhetően - 1994 áprilisában 
már a második CD-ROM kiadványát jelentette 
meg: Külföldi időszaki kiadványok a magyar 
könyvtárakban címmel.

Az OSZK NPA CD-ROM lemez tartalmazza 
az 1981-1993 között Magyarországon meglévő 
külföldi folyóiratok, évkönyvek bibliográfiai le
írását, állományadatait és a lelőhelyek (könyv
tárak) kódjait.

A kiadvány új megrendelők számára 
21.000,- Ft + ÁFA áron kapható. Az ár magában 
foglalja az adatbázist CD-ROM-on, a kereső- 
programot, a magyar nyelvű felhasználói segéd

könyvet és angol Illetve magyar nyelvű referen
ciakártyát.

Aki az első CD-ROM-ot is megvette, féláron 
(10.500,- Ft + ÁFA) juthat hozzá a második ki
adáshoz.

Az adatbázis első CD-ROM változata, mely 
az 1981-1991-es adatokat tartalmazta, a vártnál 
több példányban kelt el. Ez a siker lehetővé te
szi, hogy - mivel a befektetés megtérült - az el
ső CD-ROM-ot (1981-1991.) árengedménnyel 
(5000,- Ft + ÁFA) adhassuk a szerényebb anyagi 
helyzetben lévő könyvtáraknak.

Az érdeklődők az alábbi címen kérhetnek 
tájékoztatást:

OSZK Nemzeti Periodika adatbázis
1827 Budapest
tel.: 175-15-82

Kónyáné Csúcs Dalma
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TÁJÉKOZÓDÁS
„Könyvtáregyesületek demokratikus irányítása”

IFLA szeminárium közép- és kelet európai 
könyvtáregyesületek képviselőinek 

(Veszprém, 1994. március 7-10.)

Az IFLA RTMLA (a Könyvtáregyesületek 
Vezetésének Kerekasztala) 1989-ben indított 
egy olyan programot, amelynek célja, hogy fel
térképezze a régióban működő, elsősorban poli
tikai vagy más indokokkal évtizedekkel ezelőtt 
felfüggesztett, és 1989 óta újjáalakuló egyesüle
tek tevékenységét. Emellett természetesen az új 
államok kialakulásával, vagy új szakmai igé
nyekhez kapcsolódó újonnan alakított egyesüle
tek is szerepelnek a programban.

A program keretében először 1993-ban 
több oldalas kérdőívet küldtünk ki, amelyre 23 
szervezet válaszolt 13 országból.

A válaszadók közül választottuk ki azokat 
az egyesületeket, amelyek képviselőit az IFLA, 
az MKE, az MKM, valamint más szponzorok 
anyagi támogatása segítségével meghívtunk és 
a fenti címmel számunkra háromnapos szeminá
riumot szerveztünk Veszprémben.

A szeminárium első két napján az angol, 
amerikai, holland, finn egyesületek képviselői 
tartottak előadást saját gyakorlatukról, ill. a 
szakma eredményeiről. A második napon a két 
magyar szervezet (MKE és KIK) bevezető, vitát 
is kiváltó gondolatai után a meghívott vendégek 
adtak rövid tájékoztatást saját helyzetükről. A

beszámolók kapcsán kialakult kép néhány azo
nos vonás mellett a jelentős különbségeket is 
megmutatta.

Bizonyos egyesületek a létrehozás, a szer
vezés kínjaival küszködnek, mások pedig gyor
san, hatékonyan működnek, pedig hivatalosan 
szintén csak néhány éve alakulhatnak újjá. 
Mindez jó példa arra, hogy Európa ezen vidé
kén, és erre vonatkozóan ajánlások is születtek 
az IFLA felé, szükség van szűkebb régióban 
szervezendő általános szervezési, vezetési se
gítséget nyújtó formákra. A nagyobb szerve
zettséget felmutató és hatékonyan működő 
egyesületek inkább szakmai feladatok megol
dásában várnak segítséget. Kétoldalú és több
oldalú együttműködések alakultak ki ill. erősöd
tek meg. Itt is megfogalmazódtak olyan szakmai 
kérdések, amihez az IFLA támogatására lenne 
szükség függetlenül attól, hogy Európában vagy 
más földrészen működő egyesületről van szó.

A program előreláthatóan 1996-ban Isztam
bulban zárul le, ahol majd döntenek a folytatásá
ról, vagy a szervezetek visszajelzései, igényei 
alapján más program kerül megfogalmazásra.

Bátonyi Viola

*

„Shakespeare a két világháború között” című,
ljubljanai kiállításról

1994. március 3-án nyílt meg a „Shakes
peare a két világháború között" c. kiállítás 
Ljubljanában, mely a közép-európai színházi gyűj
temények újonnan alakult szervezetének első kö
zös vállakózásaként Jött létre a SIBMAS (Societé 
Internationale des Bibliothéques et des Musées des 
Árts de Spectacle) keretén belül. Ez alkalommal 
tölthettem három napot a szlovén fővárosban már
cius 3-5. között.

Az 1990 szeptemberében megalakult kö
zép-európai szekció Bécsben tartotta első ösz- 
szejövetelét, és ez alkalommal született megál
lapodás az együttműködés elősegítéséről, az in
tézmények közötti információcsere lehetőségei
ről és formáiról különös tekintettel a régió meg
változott politikai helyzetére. Az elmúlt években 
Pozsony, Ljubljana és Budapest adott otthont az 
új szervezet éves talákozólnak.
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A „Shakespeare a két világháború között 
Közép-Európa színházaiban" c. dokumentáci
ós anyag utazó kiállításként Jött létre nyolc or
szág - Ausztria, Németország (Mannhelm), Svájc, 
Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia 
és Magyarország - részvételével. A kiállítás 
megrendezését és szervezési munkáját a szlo
vén Színház- és Filmmúzeum (Slovenski Gleda- 
liskl in Filmski Muzej) vállalta egy szép kivitelű 
katalógus egyidejű megjelentetésével. A Szín
háztörténeti tár «Hevesi Sándor és az „igazi" 
Shakespeare» c. kiállítással szerepelt, melynek 
anyagát összeállította és a kísérőszövegét írta 
Belltska-Scholtz Hedvig ov. Az 1918-1938 kö
zötti budapesti Shakespeare-bemutatókat és fel
újításokat tartalmazó adattárat ón készítettem 
hozzá.

A ljubljanai színházi múzeum lényegében 
intézeti feladatkörrel dokumentációs központ
ként működik az óváros középpontjában lévő 
Mestnl trg (Városi tér) 17. sz. házában, a város
háza szomszédságában. A két évvel ezelőtt be
fejeződött épületfelújítás után költöztek ide, új 
helyükre, a Nemzeti Színház épülete mellől. A 
ház, melynek egyik szárnyában két szinten ka
pott helyet a színházi intézet és filmarchívum, a 
XVIII. században a város építészeinek és festői
nek talákozóhelye volt. Homlokzata 1800-ban 
kapta empire stílusú kialakítását. Az utazás 
másnapján, március 4-én nyílt alkalom a szlovén 
kollegákkal, Francka Slivnlk és Stefan Vevar 
munkatársakkal az Intézet megtekintésére és 
egy kis beszélgetésre. Rövid városnéző séta 
után a nemzetközi hírű bábszínházát (Lutkovno 
Gledalisce Ljubljana - Krekov trg) mutatták meg, 
ahol Matjaz Loboda, a színház lelkes dramaturg
ja kalauzolt végig az épületben. Az 1948-ban 
alapított hivatásos bábegyüttes csak a nyolc
vanas években nyert teljes elismerést és kapott 
önálló színházépületet.

A színház négy színpadán a bábműfaj min
den válfaját képviselik előadásaikban, felvonul
tatva a különböző típusú bábfigurákat a kismé
retű marionett-figuráktól az embernagyságú bá
bokig. A 200 felnőttet vagy 300 gyereket befo
gadó nézőtérrel rendelkező korszerű nagy szín
padon hagyományos bábelőadásokat játszanak 
közepes és nagyméretű bábokkal. Újabban már 
Ifjúsági előadásokkal is bővítik a műsort a báb
műfaj mellett. A „Kulturnica” kis, intim helyiségé
ben, mely kb. 70 néző befogadására alkalmas, 
ún. kommunikációs programoknak és a kísérleti 
bábjátszásnak adnak otthont amatőr együttesek 
közreműködésével Is. A „Lutkoteka” kb. 50 néző 
számára alkalmas, elsősorban régi marionett

előadások felújítására szolgáló kisterem, mely 
előadásaival hídkónt köti össze a hagyományt a 
kortárs bábjátszás fejlődésével. A „Podstreha” a 
színház bábmúzeumát mutatja be a padlástér
ben. A rendkívül érdekes gyűjtemény kb. 200 db 
10 cm-es miniatűr marionettbábot, díszleteket és 
maketteket őriz a századelő Időszakából és mu
tat be tárlókban, III. egy rekonstruált házi báb
színpadon élőben is a szlovén bábművészet aty
ja, Milán Klemencic (1885-1957) festő hagyaté
kából. A látogatás végén az éppen folyó bábelő
adásra is benézhettünk. A 17 tagú együttes több 
mint 450 előadást és 4-6 bemutatót tart évente. 
Számos díjat nyertek nemzetközi fesztiválokon 
és sikeres előadásaikkal rendszeresen vendég
szerepeinek külföldön. A visszautazás napján 
délelőtt alkalmam volt még felsótálni a várba, és 
a belváros nevezetes épületeit megnézni. Kö
szönet a lehetőségért, hogy az utazás során 
szerzett tapasztalatokkal és élményekkel gaz
dagíthattam a régió kultúrájáról alkotott képe
met.

Both Magdolna 
Színháztörténeti tár

MEGJELENT
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SAJTÓFIGYELŐ

Semlegesség mindenáron

- Megbízottként gyakorlatilag évek óta 
ön vezeti a nemzeti könyvtárat, de mindmáig 
nem sokat tehetett hallani elképzeléseiről...

- Elhunyt főigazgatónk, Juhász Gyula pro
fesszor minden Jó kezdeményezést szívből tá
mogatott, így valójában már korábban is lehető
ségem volt az önálló szakmai munkára. Prog
rampontjaim talán legfontosabbika az állomány- 
gyarapítás biztonságossá tétele, különös tekin
tettel a magyarországi kiadványokra, amelyeket 
a teljesség Igényével sehol másutt nem gyűjte
nek. Ezt leginkább az elavult kötelespéldány- 
rendszer nehezíti. Ma már Irreális a tizenhat pél
dány, amit minden kiadónak le kell adnia a 
könyvtár számára az összes megjelent műből. 
Gondoljunk csak egy kis kiadó kis példányszá
mú, több ezer forintos könyvére... Csökkenteni 
kell tehát a kötelespéldányok számát, viszont 
szigorítani a „beszolgáltatást”, amit adókedvez
ménnyel Is ösztönözni szükséges.

- Csakhogy az adóhatóság már koráb
ban kategorikusan elzárkózott bármifajta 
adókedvezménytől, mert egy ilyen kivétet 
megbontaná az adórendszer egységét.

- Ezért lenne szükséges magas szintű jog
szabályban tisztázni ezt az egész magyar kultú
rát érintő problémát.

Többek között Taxner-Tóth Ernőt, a 
Művelődési és Közoktatási Minisztéri
um helyettes államtitkárát maga mögé 
utasítva nyerte el az Országos Szé
chényi Könyvtár főigazgatói székét 
Poprády Géza, aki eddig megbízott 
vezetőként dolgozott az intézmény
ben. A Mádl Ferenc miniszter által a 
napokban kinevezett „főkönyvtáros” a 
könyvtár semlegességét alapvető 
szakmai kritériumnak tekinti, amelytől 
semmilyen körülmények között sem 
hajlandó eltérni.

- Egy kötelespé/dány-törvény elfoga
dása elég irreálisnak tűnik abban a törvény
kezési hajszában, amely várhatóan még a 
következő parlament első éveire is rányomja 
a bélyegét...

- Akkor legalább egy kormányrendelet ké
szülhetne. Mert itt nemcsak a könyvekről, de a 
hanglemeztől a plakátokig mindenfajta doku
mentumról szó van.

- A törvényeken tűi a jelenleginél sok
kal több pénzre tenne szükség a nemzeti 
könyvtár megfelelő működtetéséhez. Ezt 
honnan kívánja előteremteni?

- Az elmúlt év vége felé álltunk utoljára 
olyan rosszul, mint most. És még csak április 
van. A költségvetés helyzetén nekünk termé
szetesen nem áll módunkban változtatni, ezért 
külső források bevonásával kell próbálkoznunk. 
Szeretnénk, ha a kisebbségkultúrából, a határon 
túli magyarság könyvellátásából a nemzeti 
könyvtárra háruló feladatokhoz a jövőben meg
kaphatnánk a költségvetési támogatást is. Emel
lett olyan neves közéleti személyiségekből és 
üzletemberekből álló baráti társaság könyvtár 
köré szervezése Is céljaim között van, amely 
anyagi lehetőségeit és presztízsét hajlandó fel
használni a Széchényi érdekében.
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- Vajon meg is valósulnak a már sokak 
által emlegetett ötletek?

- Annyit mindenesetre ígérhetek, hogy to
vábbra is szorgalmazom ezeknek a mentőötle
teknek a megvalósulását. Másrészről bízom a 
magánmecenatúra prioritásainak változásában. 
Bár köztudottan sportbarát vagyok, elhűlve ta
pasztalom, hogy egy másodosztályú focicsapat 
egy-egy évre annyi szponzori támogatást kap, 
amennyi egy csapásra megoldaná a nemzeti 
könyvtár számos problémáját.

- Hol jelölné ki a Széchényi Könyvtár 
helyét a magyar kultúrában?

- Sajnos a „nemzeti” jelző egy kissé lejára
tódott az utóbbi években, ezért inkább úgy fo
galmaznék, hogy a Széchényi könyvtár az egyik 
legfontosabb országos hatáskörű kulturális alap
intézmény. Minden bejegyzett magyarországi 
pártnál régebben alapították, és minden bi
zonnyal az összes politikai tömörülésnél tovább 
fog fennmaradni. Ilyen értelemben tehát pártok 
és kormányok felett áll.

- A főigazgatói pályázat ezúttal sem 
volt mentes politikai felhangoktól, hiszen két

szakember mellett egy pártpolitikus úr is 
ringbe szállt az állás megszerzéséért. A kul
turális kormányzat ezúttal nem engedett a 
protekcionizmus csábításának. Milyen ga
ranciákat kíván kiépíteni arra az esetre, ha a 
jövőben bármely kormány vagy más politikai 
erő nyomást kívánna gyakorolni az intéz
ményre?

- Büszke vagyok arra, hogy egy neves 
könyvtárosokból álló bírálóbizottság ajánlását 
elfogadva nevezett ki Mádl Ferenc miniszter úr 
erre a posztra. Hiszem, hogy ez legitimációt ad 
működésemnek, de persze nagy felelősséggel is 
jár. Álláspontom szerint a nemzeti könyvtárnak - 
egyébként minden más könyvtárnak is - telje
sen semlegesnek kell lennie, a szó legnemesebb 
értelmében. Én ezt nem is politikai, hanem tisz
tán szakmai kritériumnak tekintem. Ettől a sem
legességtől pedig semmilyen körülmények kö
zött sem vagyok hajlandó eltérni, és azt hiszem, 
e törekvésemben a könyvtáros szakma is mö
göttem áll.

Bóday Pál Péter 
Magyar Hírlap, 1994. április 27.

★

Széchényi Ferenc emlékezete
Miért e lom? - fogalmazódik a költői kérdés 

a reformkorban, a nemzet nagy költőjének, Vö- 
rösmartynak tollából. Tudjuk, a fájdalmas kifaka- 
dás nem a hatalmas nemzeti értéket képviselő 
könyvállomány ellen szól, hanem Vörösmarty 
nemzetféltő szeretetéből fakad. Az értékpusztí- 
tás ellen, a könyv védelmében. Volt miért fel
emelnie szavát! 1802 novemberében kelt ado
mánylevelével Széchényi Ferenc gróf, a művé
szet és tudomány nagy pártfogója a nemzetnek 
ajándékozta könyvekből, kéziratokból, metsze
tekből, térképekből és érmékből álló hungarica- 
gyűjteményét, s ezzel megalapítója lett az Or
szágos Széchényi Könyvtárnak, ez pedig alapin
tézményévé vált az 1808-ban életre hívott Ma
gyar Nemzeti Múzeumnak. Széchényi Ferenc sa
ját költségén rendezte sajtó alá az OSZK első 
nyomtatott katalógusait. Élete végén 1819-ben 
egy külföldi nyomtatványokból álló második 
nagy könyvgyűjteményt Is ajándékozott segéd
könyvtári rendeltetéssel a soproni könyvtárnak. 
A múzeumot életében maga tartotta fenn. 
Széchényi Ferenc születésének 240. évfordu

lóját ünnepeljük. Szellemi, tárgyi, erkölcsi hagya
téka, melyet István fia tovább gyarapított, kije
lölte felemelkedésünk útját, „a nemzet tsinoso- 
dását, a szellem napvilágánál” - hogy egy kora 
reformkori kifejezéssel éljünk. Tőlük tudjuk, aki 
a könyvek fölé görnyed, lélekben fölegyene
sedik.

Balázs Adina 
Pest Megyei Hírlap, 1994. ápr. 28.
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HIRDETÉS

Megjelent

az RMK III. pótlásainak negyedik kötete

Az RMK III. pótlásainak ez a negyedik füzete az 1699-1711 időszakból további 224 nyomtatvány leírását és a ko
rábbi adatok számos javítását, kiegészítését tartalmazza.

E Pótlások közreadásának megkezdése (1990) óta a bibliográfiai feltárás ezen a téren is fellendült: számos érté
kes új bibliográfia jelent meg, több kutató nyújtott segítséget újabban megismert nyomtatványok leírásával, kiegészí
tő adatok közlésével, folytatódott nagy külföldi gyűjtemények állományának célzott átvizsgálása stb. Mindezek annyi 
új adatot hoztak a Pótlások már megjelent köteteihez, hogy Indokoltnak látszott az új adatok további folytatólagos 
közreadása. Az 1711 -ig megjelent nyomtatványok ismertetése után ezért az időrendet újra kezdve - de a számsort 
folytatva -, az 1699-ig terjedő időszakból további 581 nyomtatvány leírását és a korábbi (nemegyszer a Pótlások 
előző füzeteiben közölt) adatok, leírások számos javítását, kiegészítését adjuk közre. A véglegesség igényével ki
dolgozott „hungarus” meghatározás érvényesítése érdekében igyekeztünk itt a javítások között az RMK lll-ba felvett, 
de ma már nem hungarusnak tekintett szerzők által írt műveket törölni.

Ezzel a negyedik kötettel a bibliográfiai leírások közlése - egyelőre - befejeződik. Utolsó füzetként a négy füzet 
egyesített irodalom- és könyvtárj egy zéke, valamint az RMK III. eredeti két kötetének és a Pótlások füzeteinek össze
sített névmutatója később jelenik majd meg.

Szabó Károly (1824-1890)
Régi magyar könyvtár. 3.köt. (kiég.)
Pótlások, kiegészítések, javítások (Készült az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok
Szerkesztőségében); (Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor és Szálka Irma); közread, az Országos
Széchényi Könyvtár. - Bp.: OSZK, 1990-
ISBN 963 200 282 2
4. fűz. - 1 993. - XXV, 961-1388. p.

ISBN 963 200 331 4 
Ára: 565 Ft + postaköltség

Megrendelhető: OSZK Kiadványtár Bp. I., Budavári Palota „F" ép.
Postai cím: 1827 Budapest 
Telefon: 175-7533/553 mell.

Megjelent a

Magyar könyvészet 1921 -1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek
szakosított jegyzéke.

4. köt. Természettudományok. Orvostudomány, Technika. Mezőgazdaság.

Közreadja és terjeszti az Országos Széchényi Könyvtár
Ára: 1.170,- Ft

A nyolc kötetesre tervezett retrospektív nemzeti bibliográfiai ciklus 1-3., 5-7. kötete után megjelent az utolsó te
matikus kötet is, amely az ETO 5-ös és 6-os főosztályába sorolt tudományágak és szakterületek könyvtermését tar
talmazza. Bibliográfiai leírásai a korábbi kötetekéhez hasonlóan részletesek, analitikusak (évkönyvek, gyűjteményes 
művek). A több mint 300 szakcsoportba sorolt anyag fejezetei és a társkötetek közötti tartalmi összefüggésekre ál
talános és egyedi szakutalók hívják fel a figyelmet. A részletkérdések kutatóit mintegy 1.100 fogalmat tartalmazó be
tűrendes tárgymutató segíti. Az 1-7. kötet összesített analitikus mutatója (szerzők, közreműködők, perszonália, 
testületi és földrajzi nevek) a helyesbítésekkel és pótlásokkal együtt szerkesztés alatt áll s a következő években je
lenik meg.

E kötet a korábbiakkal együtt megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtárától 
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület 
Ügyintéző: Neményi Zsuzsa 
Telefon: 1556-967
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