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KRÓNIKA

A Főigazgatói Kollégium üléseiről
A Főigazgatói Kollégium 1994. november 

17-i ülésén a KMK felülvizsgálatáról készült je
lentést tárgyalta meg. Az ülésen jelen voltak a 
felülvizsgáló bizottság tagjai, az MKM képviselő
je és a KMK osztályvezetői is. A bizottságot, 
melynek tagjai Horváth Tibor elnök, Bényel Mik
lós, Fülöp Géza, Surján Miklós, Zsidai József és 
Máder Béla - Juhász Gyula főigazgató kérte fel 
a vizsgálat lefolytatására. A bizottság felmérte a 
KMK eddigi működését és a jelentésben leírta, 
hogy a további működést milyen keretek között 
tartaná megfelelőnek. Ajánlásokat fogalmazott 
meg, melyekkel a döntésre hivatott főigazgatót 
kívánta segíteni munkájában. A megbeszélés 
summázata az, hogy a KMK-ra fontos feladatok 
várnak a jövőben is: működtetni kell a szak- 
könyvtárat és folytatni kell az Információs tevé
kenységet és az oktatást is. Az Új Könyvek szer
kesztése és bizonyos kutatási tevékenység he
lye is a KMK. A résztvevők elhatározták, hogy a 
Jelentést a Könyv, könyvtár, könyvtárosban

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI kÖNYVTÁR
Szám: 2002/1994

KÖRLEVÉL
valamennyi főosztályvezető 

és osztályvezető részére

A könyvtár főigazgató-helyettesi és a KMK 
igazgatói állására kiírt pályázat eredménytelenül 
zárul, új pályázatot fogok kiírni.

Ezért jelenlegi feladatainak ellátása mellett 
megbízom SOMOGYI PÁLNÉX, a Különgyűjte- 
mónyi főosztály vezetőjét a főigazgató-helyette
si teendők ellátásával. Megbízásának Időtartama 
1994. december 15-től a pályázat útján kineve
zendő főigazgató-helyettes munkába állásának 
idejéig szól.

A KMK igazgatói teendőit megbízottként to
vábbra is GYŐRI ERZSÉBET látja el.

Budapest, 1994. december 13-án

Poprády Géza sk. 
főigazgató

közzé kell tenni, hogy a szakmai közvélemény Is 
megismerhesse és megvitathassa.

A Főigazgatói Kollégium 1994. december 1 - 
jén ülést tartott, melynek témája Poprády Géza: 
Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói ál
lásának elnyerése esetén megvalósítandó szak
mai koncepció.

A Kollégium reálisnak, előremutatónak és 
szolgáltatás-centrikusnak értékelte a tanulmányt. 
Megállapította, hogy az abban foglaltak közül pl. 
az olvasótermi kutatóhelyek kialakítása már 
megvalósult, az állományrevízió pedig folyamat
ban van. Sok kiegészítő javaslatot is megfogal
maztak a résztvevők, ezeket az előterjesztő el
fogadta. A tanulmányt mindenki elolvashatja a 
Könyvtári Figyelő 1994/3. számában.

Illyés Katalin
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Beszámoló a Közalkalmazotti tanács 
1994 második félévi tevékenységéről

A tanács - júliusi megalakulását követő
en - havonta egy alkalommal tartotta üléseit. 
Megválasztotta tisztségviselőit (elnök: Kégli Fe
renc, elnökhelyettes: Juhász András, titkár: Sze- 
lesi Rózsa), meghatározta a saját szervezetére 
és működésére vonatkozó ügyrendjét. Az ügy
rend szabályozza a tanács üléseinek (összehí
vásának, levezetésének, döntéshozatalának) 
rendjét, a tisztségviselők feladatait, esetleges 
visszahívásuk módját, továbbá tartalmazza azt 
Is, hogy a tanács tevékenységéről évente leg
alább egyszer beszámol választóinak.

A tanács elkészítette az OSZK Közalkalma
zotti szabályzatának tervezetét. A munkáltatóval 
való egyeztetés és módosítás után a szabályza
tot Poprády Géza főigazgató és Kégli Ferenc el
nök írta alá december 7-én. A szabályzat célja, 
hogy a tanács számára biztosítsa - a közalkal
mazottak közössége nevében - a törvény által 
megszabott részvételi jogok gyakorlását; szabá
lyozza a munkáltató és a tanács kapcsolatát, 
együttműködésének módját; rögzítse a tanács 
tagjait megillető munkaidő-kedvezményeket és 
munkajogi védelmet. A Közalkalmazotti szabály
zat, a tanács ügyrendjével együtt, a Szabályza
tok című belső kiadványsorozat tagjaként fog a 
közeljövőben megjelenni.

Az elmúlt fél évben intézményünkben nem 
történt olyan esemény, amivel kapcsolatban a 
tanácsnak a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény által meghatározott egyetértési, vagy 
véleményezési jogát kellett volna hivatalosan 
gyakorolnia, ugyanakkor az intézmény vezeté-

SZEMÉLYI HÍREK 
1994. december 1 -

Új dolgozóink
Ákos Ildikó ügyvit. alk., Gyarapítási osztály, 

Balkuné Deseő Katalin könyvtáros, Könyvek 
központi katalógusa, Kis Domokos igazgatási 
ügyintéző, Színháztörténeti tár, Lengyel Dezső 
ügyvit. alk., Kötelespóldány osztály, Major Péter - 
nó igazgatási ügyint., Gyarapítási osztály, Nagy 
Krisztina ügyvit. alk., Gyarapító és Feldolgozó 
Főosztály, Dr. Tokaji Nagy Erzsébet tájékoztató 
könyvtáros, Tájékoztató osztály, Vass Anna Jo
hanna könyvtáros, MNB Sajtóblbl. szerk.

se - a már korábban kialakult gyakorlatot foly
tatva - biztosítja a tanács számára a könyvtár 
közalkalmazotti közösségének folyamatos kép
viseletét. A tanács elnöke vagy helyettese részt
vevője a főigazgatói kollégiumnak, valamint a 
főosztályvezetők értekezletének. Ezeken a fóru
mokon egyrészt szükség szerint tájékoztatást 
nyújt a tanács tevékenységéről, másrészt hoz
zászólásaiban, kérdésfeltevéseiben a munkatár
saknak (mint közalkalmazottaknak) az érdekeit 
törekszik képviselni. Az elnök tagja volt a fő
igazgató-helyettesi, valamint a KMK-igazgatói ál
lásra kiírt pályázat bíráló bizottságának; ott volt 
az egyik munkatárs közalkalmazotti jogviszo
nyának megszüntetésével kapcsolatos egyezte
tő tárgyaláson; részt vett a bérbizottság decem
ber 2-i ülésén, amelyen a jutalmazás elveit hatá
rozták meg.

A tanács ülésein az elnök részletesen be
számolt működéséről, ismertette a tagokkal azo
kat az eseményeket és információkat, amelyek 
a munkatársakat mint közalkalmazottakat érint
hetik. A tanács tagjai ugyanekkor szintén tájé
koztatták a testületet az általuk ismert problé
mákról, s esetenként megbízták az elnököt egy- 
egy téma képviseletével.

Az OSZK Híradón keresztül is kérjük mun
katársainkat arra, hogy észrevételeiket juttas
sák el a tanács tagjaihoz, hogy megfelelően tud
juk érvényesíteni a közalkalmazottak részvételi 
jogait.

Kégli Ferenc

ÉS VÁLTOZÁSOK 
1994. december 31.

Eltávoztak a könyvtárból
Munkaviszonya megszűnt: Csajkovits Jó- 

zsefné ügyvit. alk., Gyarapítási osztály, Ivanovics 
Erzsébet ügyvit. alk., Nemzeti és kult. kapcs. irodája,

Felmentéssel: Simon Attiláné segédkönyv
táros, Könyvtárközi köles.

Elhunyt: Laukó Béla segédmunkás, Műsz. 
fennt. oszt.

Nyugdíjazással: Kromes Richárdné kiseg. 
alk. Műsz. fennt. oszt., Nagy Józsefné kisegítő 
alk., Raktári osztály.
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Nagy Károlyné

(1910-1994)*

Ml, a Széchényi Könyvtár munkatársai tisz
telettel állunk Nagy Károlyné dr. Létay Ida rava
tala előtt.

Olyen embertől búcsúzunk, aki teljes lólék
kel azonosult a Nemzeti Könyvtár céljaival. A 
hungarlka kérdéskör már pályája kezdetén 
megragadta. Doktori disszertációjának témája 
egy Magyarországról készült 18. századi kiadat
lan francia útleírás volt.

Számára a magyarság kulturális öröksége 
drága kincs volt.

Számára ez az ügy egyenlő volt az élettel.
Oly korban, amikor erről nem sok szó esett, 

a nemzeti örökség iránti elkötelezettség olyan 
fokával Ismertetett meg bennünket, amely so
kunk pályáját meghatározta.

Több, mint három évtizeden keresztül, 
1941-től 1972-lg példamutató hűséggel szolgálta 
a Széchényi Könyvtárat.

Nyugdíjba vonulása után, még majd két év
tizedig kamatoztatta tudását a könyvtár javára.

Aktív pályájának harminc éve során meg
szakítás nélkül a könyvtár Feldolgozó osztályán 
teljesített szolgálatot - kezdetben, mint munka
társ, majd később, mint vezető - s tartotta rajta 
kezét a könyvtár ütőerén, a katalóguson. A mun
ka minden részletét tökéletesen ismerte, annak 
korszerű követelmények szerinti megújítását, a 
katalógus-rekonstrukciót megtervezte, meg
szervezte és végrehajtását vezette. Ezzel a Bu
davári Palotába költöző Nemzeti Könyvtár tájé
koztató munkájának, feladatához méltó eszkö
zét teremtette meg.

Az utókor számára e hatalmas munka elvi 
és gyakorlati követelményeit könyvtárunk év
könyvében közzétett tanulmányában örökítette 
meg.

Nagy Károlyné szakmai tudása felbecsülhe
tetlen értéket Jelentett a könyvtár számára. Ki
tartása sohasem lankadt. Fáradhatatlan türelem
mel hordta a garatra az őrölni valót. Minden nap
nak megvolt a gyümölcse. Keze nyomán épült a 
rend, a katalógus - a nemzet emlékezetének 
megbízható leltára.

Nem volt ez látványos, hivalkodó ered
mény, hanem méltósággal viselt névtelenség.

Tiszteletet parancsoló szigor, rendíthetetlen 
erő, biztonság, a rész és egész viszonyának 
egyensúlya, műveltség és kultúra, a hagyomá
nyok mély tisztelete képezték fegyvertárát.

Cél volt a míves könyvtári munka, amely a 
múlt és jelen tégláival megalapozza, felépíti, tar
talommal tölti meg a jövőt.

Nélküle és nélkülük, akik kifogyhatatlan tü
relemmel építették rendszerré az ismereteket, 
ma nem álmodhatnánk információs rendsze
rekről.

Kedves Dudi, sokunknak Dudi néni! Kö
szönjük á példát, köszönjük a tanítást és kö
szönjük a teremtő munkát.

Tudjuk, ml vagyunk a láncszem a hagyo
mány és a modernizáció között. Tudjuk, mi va
gyunk a kontinuitás. ígérjük, igyekszünk ennek 
megfelelni.

Most pedig olyan egyszerűen, mint ahogy 
Te tetted, búcsúzunk. Búcsúzunk szeretettel és 
főhajtással.

Kovács Ilona

* A temetésen elhangzott beszéd
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

A Gyarapítási osztály 1994-es belföldi beszerzéseiről
Az aukciók szaporodásával egyenes 

arányban korlátozódnak a vásárlásra felhasz
nálható anyagi lehetőségeink. Természetesen 
ennek ellenére minden aukción részt veszünk, 
antikváriumok, magáneladók kínálatait érdem
ben mérlegeljük, s igyekszünk megszerezni a 
nagyállomány és a tárak számára a legszüksé
gesebb kiadványokat. A Gyarapítási Osztály 
legjelentősebb belföldi beszerzései közül ki
emelném az egyetlen példányban megjelent két 
könyvet: Márai Sándor: Teréz. Gyoma 1932, és 
Tamási Áron: Bodoru, Bp., 1949. kiadásait, ame
lyeket a Központi antikvárium, ill. a Dávid-Fehér 
antikvárium aukcióin sikerült megszereznünk.

Külön cikket érdemelne a Borda-antikvári
um egyedi kínálata, ahonnan magas (nekünk 
magas) árai ellenére sikerült beszereznünk az 
állományunkból hiányzó, értékes 4., 23., 31.-es 
tételeket. Ezen kívül kiemelném a Központi An
tikváron aukcióján beszerzett imakönyvet (6. 
tétel) az Ex-Libris aukción megvásárolt disszer
táció (11. tétel), a Kárpáti-Szőnyl aukción meg
szerzett marosvásárhelyi kiadványt (19. tétel)

A gyarapítási osztály belföldi csoportjának 
értékesebb beszerzései:

1. ) (Ady Endre - Baja Benedek): Vér és arany.
Kolozsvár, é.n., Glória ny.

2. ) Balázs Béla: Internationalisten. Moszkva,
1939.

3. ) (Bella Lajos): Sopron város földrajzi fekvése
és neve.1. Földrajzi viszonyok. H.é.n.

4. ) Biblia, az-az Istennek Ó és Új Testamento-
mában foglalkoztatott egész Szent írás. 
H.ó.ny.n. (Lipcse, 1714)

5. ) Frivaldszky Imre: Újabb közlései az általa
eszközlött... Buda 1838

6. ) Goldener Himmel-Schlüssel, oder... Gebeth-
Buch. Pest 1815

7. ) Grueber, B(ernhard): Donaupanorama von
Einmündung des Ludwig-Kanals bis Wien. 
Regensburg, é.n.

8. ) Győri Vilmos: Balassa János. Pest, 1858
9. ) Halmos János beszéde, melyet Deák Fe

renc születésének századik... H.ó.ny.n.

10. ) Hunfalvy János: Ókori földrajz. Bp., 1882
11. ) Issekutz Emanuel: Dum assertiones... Clau-

diopoli, 1764
12. ) (Sigray Erzsébet, Róza): Jó illatú rósás kert,

melyben sok... Nagy-Szombat 1713
13. ) Kemény István: Emléklapjai... Bp., 1903
14. ) Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett

énekes könyv... Pozsony-Kassa, 1794
15. ) Lelkes István: A magyar-francia barátság

aranykora. Bp., 1932
16. Lumnitzer, Johann Georg: Naturhistorische 

Tafeln des Thierreichs. Wien 1825
17. ) Márai Sándor: Teréz. Gyoma 1932 (egyetlen

megjelent példány)
18. ) Nagy gondolkodók.l. (Bp. 1942). Officina

kvt. (koll. 1-7).
19. ) A nemes aranyos széki bogáti szabad

pusztának... Marosvásárhellyen 1837
20. ) A nemes székely nemzetnek Jussait világo

sító némely darab levelek... M.Vásárhellyen 
1837-1838

21. ) Offermann, Alfréd: Zűr Schlichtung des Ös-
terreichisch-ungarischen... Wien 1896

22. ) Póda Endre: Sopron sz. kir. város monog-
ráphiájához. H.é.n.

23. ) Rajka Teréz: Flóra és Kálmán könyve. Pest
1871

24. ) Scopoli Joh. Ant.: Einleitung zűr Kenntnis ...
Riga 1769

25. ) Sopron sz. kir. város önkormányzati szer
vezete 1569-ben. H.é.n.

26. ) Szabó József: Gaudeamus! Zalau 1934
27. ) Szemere (Bertalan) Bartholomeus: Gráf Lud-

wig Batthány, Arthur Görgey, Ludwig Kos
suth. 1 -3. Abt., Hamburg 1853

28. ) Tamási Áron: Bodoru. Bp., 1949 (egy pél
dányban készült)

29. ) Tómba Mihály: Olajág. 2. kiad., Pest 1869
30. ) (Torkos József): Új zengedező mennyei

kar... Pozsony-Pest, 1880
31. ) Új Testamentom, azaz a mi Urunk Jézus

Krisztusnak... Pest, 1829
32. ) Vajda Romuáld: Gyümölcsfa-iskola a falusi

gyerekek számára. Pécs, 1847
33. ) Werbőczius illustratus sive decretum tripar-

titum... Claudiopoli 1762
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Értékes szerzemények 1994. Külföldi cso
port

1. Andráslk Gyula: Örök hazánk, az anyanyelv. 
New Westminster (Ka), 1994.

2. Avril, Francois - Reynauld, Nicole: Les ma- 
nuscripts a peinture en Francé. 1440-1520. 
Paris, 1993.

3. Bearman, F. A. - Krivátsy Nati H. - Mowery, 
J.F.: fine and Historic Bookbindings írom the 
Folger Shakespeare Library.
Washington, 1992.

4. Dahrendorf, R. - Fürét, F. - Geremek, B.: La 
democrazia in Európa.
Roma-Bari, 1992.

5. Dóm Romanovüh. Biograficseszkie szvede- 
nija o cslenah carsztvovavsego doma... 
SZPB, 1992.

6. Euromecum. European Higher Education and 
Research Institutions.
Bonn, 1991.

7. Fábián László - Kurucz Gyula: In uns liegt 
ein schönes Land verborgen.
Mell.: videó és hangzó kazetta. Berlin, 1993.

8. Főzzünk valami jót! Több mint kétezer re
cept. ..
Hong Kong, 1994.

9. Genealoglsches Handbuch des Adels. Bd. 
11-94.
Glücksburg/Ostsee, 1951-

10. Die Habsburger. Élne europáische Familien- 
geschichte.
Hrsg.: Brigitte Vacha.
Graz - etc. 1993.

11. Herczeg Ferenc: Das Tor des Lebens. 
Hamburg, 1947.

12. József, Attila. (Album)
Paris, 1979.

13. Kányád! Sándor: Vae victis.
Stuttgart, 1993.

14. Kosztolányi Dezső: Nero, poetul singeros. 
Bucuresti, 1974.

15. Kúrán - The holy Quran. ford. Mihályffy Balázs 
H.n. (1994).

16. Körösi Csorna Sándor. ...Semlnars at the Uni- 
versity of Delhi and the Hungárián Informati
on and Cultural Centre.
Delhi, 1994?

17. Kurucz György: Guide to Documents and 
Manuscripts in Great Britain Relating to the 
Kingdom of Hungary.
London 1992.

18. Mayr-Harting, H.: Ottonian Book illumination. 
Vol. 1.
London, 1991.

19. McKitterick, D.: A history of Cambridge Uni- 
versity Press. Vol. 1.
Cambridge. 1992.

20. Madách Imre: The Tragedy of Mán. Transl. 
and adapt. by. Iáin MacLoad.
Edinburgh, 1993.

21. Martino, Marié-Jósé: Images de Hongrie, 
1847-1933.
Nice, 1993.

22. Mérvéi Ferenc: Északi verscsokor. Svéd, 
dán, norvég, izlandi és förjszk műfordítások. 
Stockholm, 1994.

23. Nagy Ferenc: Machtraub in Ungarn.
München, 1947.

24. Nóta csokor. Összeáll., szerk. Csap Lajos. 
Durban, (Dél-Afrikai Unió) 1972.

25. Nuber Georg: Die Geschichte von Bajmok. 
Bd. 2.
Celle, 1992.

26. 555 magyar nóta szövege. (Népdalok, haza
fias és népies műdalok.)
Minnesota, (Dél-Afrikai Unió) 1990.

27. Publisher’s International ISBN Directory. 20. 
ed.
München, 1993.

28. (Rejtő Jenő) Reyto, Yeno: Kapitan Fred ha- 
meluhlan.
Tel Aviv, 1993.

29. Spiegel, Jehuda: Jahadut Ungvar-Uzsgorod. 
Tel Aviv, 1993.

30. Storia della llngua italiana. 1 -2.
Torino, 1993-94.

31. Vén Zoltán: EXL PF ETC. (Exlibrlsy.)
Praha Bp., 1992.

32. Who’s who in the UK Information World. 
London, 1993.

33. Who’s who in the Europen Information World. 
London, 1993.

A Külföldi csoport értékes szerzeményei 
1994-ben

Az értékes szerzemények megítélésében 
több szempontot veszünk figyelembe. Értékes
nek tekintjük egyrészt azt a dokumentumot, 
amelynek piaci ára igen magas. így került az idei 
listára például a Gothai Almanach reprintje, a lis
ta 9. tétele, amelyet a Volkswagen Alapítvány 
támogatásával vettünk meg. Külön öröm szá
munkra, hogy a mű eredeti, értékes kiadása így 
szabadpolcról bekerülhet a raktárba s a reprint 
kerülhet a helyére.

Nemcsak ára miatt értékes kiadvány a 3. 
tétel, amelyet a könyvtárban kutató magyar
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származású Krivátsy Natália ajándékozott nekünk 
és témája miatt is könyvtárunkban van a helye.

Sokszor a szerzők jóvoltából jutunk hozzá 
olyan hungaricumokhoz, amelyek az adott or
szág nemzeti bibliográfiájában és egyéb forrá
saiban nem szerepelnek. így például Andrásik 
Gyula személyesen hozta el művét. Nemcsak a 
műről nem tudtunk, de a szerző neve sem volt 
ismert számunkra korábban. Mérvéi Ferenc pe
dig Svédországból küldi rendszeresen új műveit, 
értékes magyar nyelvű kiadványokat.

Nagyon örülünk, ha olyan régebbi kiadvá
nyokhoz Jutunk hozzá, melyek fontos idegen 
nyelvű hungaricumok, de korábban - esetleg 
többszöri próbálkozásra - sem sikerült hozzá
jutnunk. Ezért lett értékes szerzemény az 1947- 
ben kiadott Herczeg Ferenc kötet és az 1979-es

romániai magyar nyelvű Kosztolányi regény, a 
Néró, a véres költő is.

Idén, jó kapcsolatainknak köszönhetően, 
két magyar nyelvű könyvet is kaptunk ajándék
ba a Dél-Afrikai Köztársaságból, ahonnan még a 
primér hungarikumot is (vagy talán éppen azt) 
nagyon nehéz beszerezni.

Az ember tragédiája már korábban is 
megjelent angolul, a mi kiadványunk érdekessé
ge, hogy vadonatúj fordítás és nem Angliában, 
hanem Skóciában, Edlnburgh-ban jelent meg.

Igazi ritkaság az a párizsi kiadású József 
Attila kötet, melyet művószkönyvkónt vettünk 
egy belföldi antikváriustól, méregdrágán. (Szá
mozott példány, merített papíron, értékes illuszt
rációkkal.)

a Gyarapítási osztály munkatársai

Néhány szó a Külföldi csoport munkájáról

Régóta készülünk arra, hogy a Gyarapítási 
osztály Külföldi csoportjának munkájával megis
mertethessük kollégáinkat.

Alapvető feladatunk az 1945 után külföldön 
megjelent magyar nyelvű és magyar vonatkozá
sú dokumentumok teljességre törekvő gyűjtése, 
az Olvasó- és a Tájékoztató szolgálat és a kü- 
löngyűjtemónyek nélkülözhetetlen referensz 
anyaggal való ellátása - az érdekeltek közre
működésével, valamint a különböző nemzetek 
könyvterméséből a szépirodalom és a humán 
tudományok területén a kiemelkedő, klasszikus
nak minősülő alkotások beszerzése.

Ehhez a munkához magas szintű nyelvis
meret szükséges, a csoport munkatársai egy- 
egy nyelvterület referensei. így van német-, an
gol-, francia- olasz és szláv referensünk. A kü
lönleges (Héber, finnugor, török, kínai-japán stb.) 
nyelvekre szakértőket alkalmazunk.

Az egyes nyelvek referensei olvassák az 
adott nyelv nemzeti bibliográfiáját, kiadói kataló
gusait, könyvismertető kiadványait és egyéb 
kurrens irodalom- és történettudományi forrása
it. (Ezek ma már gyakran CD-ROM adatbázis 
formájában találhatók meg könyvtárunkban.)

A fenti forrásokból a referensek kiválaszt
ják az általuk beszerzésre javasolt tételeket, a 
„kiírásokat”. A kiválasztásban segítségünkre 
van a Gyűjtőköri szabályzat és a Szempontok 
a nem hungarica anyag jelöléséhez című gya
rapítási segédlet. Kiírásainkat a megfelelő kata
lógusokban ellenőrizzük, azaz behasonlítjuk.

Javaslatainkat több szinten véleményezik 
illetve szelektálják feletteseink és gyakran Olva
sószolgálati kollégáink valamint a különgyűjte- 
mónyek munkatársainak véleményét is kikérjük. 
Ennek során lesznek az úgynevezett kiírásokból 
deziderátumok.

A beérkező művek érkeztetése is a mi dol
gunk. Ebben a fázisban írjuk meg a jelenleg még 
használatos kísérőlapot és ha szükséges, az 
úgynevezett „hungarica katasztert”. Ezután ve
szik a művet állományba a Nyilvántartó csoport 
dolgozói.

A nyelvi referensek munkájához hozzátar
tozik a rendszeres idegen nyelvű levelezés, 
Időnként pedig „besegítenek" más osztályok
nak. Ha külföldi látogatók érkeznek a könyv
tárba, kalauzolják őket illetve tolmácsolnak ne
kik. Ha a könyvtár nemzetközi konferenciát ren
dez, nyelvtudásunkra ott is számítanak.

Miután megpróbáltuk körvonalaiban bemu
tatni munkánkat, szeretnénk néhány újonnan fel
merülő problémánkra felhívni a figyelmet.

A gondok egy része a könyvtár egyre sú
lyosbodó anyagi helyzetéből adódik, de sok el
mélkedésre, szakmai vitára adnak okot az elmúlt 
években bekövetkezett társadalmi változások is.

Tudjuk, hogy az ország illetve a könyvtár 
pénzügyi helyzete évről évre sanyarúbb. Ezért, 
vagy talán ennek ellenére fontosnak tartjuk vé
giggondolni, hogyan tovább. Hogyan tartsuk 
fenn a csökkenő anyagi lehetőségek mellett a 
beszerzés színvonalát.
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A Széchényi Könyvtár az ország legna
gyobb könyvtára és legszínvonalasabb társada
lomtudományi gyűjteménye is. Ez felelősséggel 
Jár. Mindenképpen ragaszkodnunk kellene ah
hoz, hogy a korszerű idegen nyelvű irodalom- és 
történettudományi, valamint kultúrtörténeti mű
vek a jövőben is beszerzésre kerüljenek. Úgy 
hisszük, nem elég, ha a könyvtár csak a magyar 
irodalom- és történettudomány tanulmányozásá
hoz szükséges Idegen nyelvű - főként világnyel
veken publikált - legújabb szakirodalom beszer
zésére szorítkozik. Hogyan lehetne az Irodalom
ul. történettudomány bármely területét tanulmá
nyozni a megfelelő nívójú külföldi szakirodalom 
Ismerete nélkül? Nem hiányozhatnak polcainkról 
a legnevesebb irodalom- és történettudományi 
szakbibliográfiák, forráskiadványok sem.

Nagy felelősséget rak ránk az a tény, hogy 
nagyon sok akadémiai Intézeti és egyéb társa
dalomtudományi szakkönyvtár megszűnt, ame
lyek léteznek, azok minimális gyarapítási keret
tel rendelkeznek. Ha ml valamely fontos társa
dalomtudományi vagy kultúrtörténeti művet nem 
szerzünk be, előállhat az a helyzet, hogy az az 
országban sehol nem lesz hozzáférhető.

Az olvasónak vagy a kutatónak egyébként 
is az lenne az érdeke, hogy az őt érdeklő szak- 
irodalmat lehetőleg egy helyen találja meg. Ha 
valaki veszi a fáradtságot és katalógusaink 
egyikében utánanéz, látni fogja, hogy elődeink is 
ezen a véleményen voltak, igyekezve egy szé
lesebb látókörű gyarapítási gyakorlatot megva
lósítani. Pedig gyanítjuk, hogy elődeink gyarapí
tási kerete sem volt sokkal nagyobb.

Egyik legnagyobb gondunk, hogy milyen 
mélységig gyűjtsük a Kelet- és Közép-Kelet Eu
rópával foglalkozó Irodalmat. Fontos lenne, hogy 
az elmúlt időszak, illetve a jelen hatalmas társa
dalmi változásait regisztráló Kelet-Európa iroda
lom egésze, mint kordokumentum megtalálható 
legyen - legalább egy könyvtárban. Kérdéses 
az Is, hogyan lehet foglalkozni a hazai változá
sokkal, társadalmi jelenségekkel, ha nincs rálá
tásunk az egész kelet-közép-európai jelenre 
vagy múltra. Más kérdés az, hogy valahol meg 
kell találni a gyűjtés határát tartalmi és mennyi
ségi vonatkozásban Is. A problémát egy esetle
ges gyűjtőköri együttműködés megoldhatná. Az 
anyag mennyiségére és sokrétűségére való te
kintettel feltétlenül egyeztetnünk kellene a kizá
rólag ezzel a témával foglalkozó Kelet-Európa 
Intézettel.

Nem lehet takarékoskodni azon sem, mi
lyen idegen nyelvű referensz anyagot teszünk ki 
a szabadpolcra. Bár komoly anyagi gondot okoz,

hogy a legfrissebb műveket megvegyük, sem
miképpen nem mondhatunk le arról, hogy az ol
vasó a legszínvonalasabb, legfrissebb informá
ciókat tartalmazó lexikonokat, enciklopédiákat, 
who’s who-kat megtalálhassa polcainkon. Mind
ez azonban nem csak anyagi kérdés. A felveté
sek nagy része szemléletbeli egyeztetéssel 
megoldható.

Merőben más jellegű gond az, amely a volt 
szocialista országokban végbement változások
ból adódik. A gyarapító munka sokkal munka
igényesebbé és árnyaltabbá vált. Megszűntek az 
államközi kulturális szerződések, melyekre a mi 
munkánkban is számítani lehetett. Másrészt az 
elmúlt években környezetünkben új államok Jöt
tek létre, s így új nemzeti bibliográfiák születtek 
illetve születnek - sokszor nagy késéssel. Mind
két tény a mi munkánkat nehezíti és növeli, rá
kényszerítve minket az aktívabb gyarapító 
munkára.

A változó világ új tudományterületeket pro
dukál. Új „tudomány” Jött létre például a filozófia, 
a szociológia és a történelem határterületén. Az 
ennek jegyében született művek igyekeznek új 
válaszokat adni korunk új kérdéseire. Szeret
nénk, ha ez a műfaj „legalitást” nyerne a könyv
tár állományában.

Úgy gondoljuk, van néhány pozitív jelenség, 
ezt is szeretnénk elmondani. Egyik az, hogy az 
egyes nyelvterületek könyvismertető kiadvá
nyai nem csak saját nyelvterületük könyvtermó- 
sót Ismertetik, sokszor a más területen kiadott 
nívós művekről is beszámolnak. Ha több nyel
ven Is jelzik egy-egy mű megjelenését, feltéte
lezhető, hogy tényleg fontos kiadványról van 
szó. Ezért mondhatjuk azt, hogy munkánk egyre 
inkább csapatmunkává válik s ez minden bi
zonnyal emeli munkánk színvonalát.

Fenntartva azt a véleményünket, hogy a 
gondok nem csak financiális természetűek, 
örömmel nyugtázzuk, hogy új anyagi források 
könnyítik munkánkat, alapítványok, adományok 
formájában. Reméljük, hogy ezek a lehetőségek 
a jövőben továbbra is dominálnak majd tevé
kenységünkben.

Végezetül néhány szót a periodika-gyarapí
tásról. Ezt a munkát nehezíti, hogy ha egy folyó
irat, újság gyűjtése mellett döntünk, akkor ennek 
több éves, esetleg évtizedes következménye, 
kihatása van. De annak Is ugyanilyen következ
ménye van, ha egy lap gyűjtését leállítjuk. Ennek 
ellenére néhány évvel ezelőtt idegen nyelvű hu
mán folyóirataink egy részét lemondtuk. Sajnos, 
ezen színvonalas kiadványok egy része azóta 
egyetlen magyar könyvtárban sem található

8



meg. Pedig okos egyeztetéssel a probléma meg
oldható lett volna.

Meg kell jegyezni, hogy a gyarapítási keret 
szűkössége ezt a területet talán még jobban 
sújtja, mint a könyvbeszerzést, mivel a nyugati 
perlodlkumok aránytalanul megnövekedett ára 
és növekedő postaköltségük nyomasztó teher
ként nehezedik ránk. Mégis úgy gondoljuk, min

dent meg kell tennünk, hogy nehézségeink elle
nére munkánk színvonalát a lehetőségekhez ké
pest fenntartsuk, sőt a korábban megismertetett 
szempontokat itt Is érvényesítsük.

Köszönjük, hogy bemutathozhattunk és el
mondhattuk véleményünket, ha csak vázlato
san is.

a Külföldi csoport munkatársai

A Térképtár jelentősebb 1994. évi új szerzeményeiről
Évek óta bevett szokásunk, hogy rend

szeresen beszámolunk a Híradó hasábjain a Tér
képtár új szerzeményeiről, amelynek során a je
lentősebbekről rövid leírást is adunk. Mielőtt 
azonban erre rátérnénk - úgy érezzük - érde
mes rövid statisztikai áttekintést nyújtanunk a 
Tár gyűjteménygyarapodásának egészéről is, 
amely mind szám, mind érték tekintetében min
den utóbbi évet felülmúlt. De, hogy ezt reálisan 
értékelhessük, összehasonlítás végett az 1993. 
évi adatokat is közöljük, azzal a megjegyzéssel, 
hogy már azok is jelentős emelkedésről tanús
kodtak a korábbiakhoz képest.

Az összes gyarapodás 3.990 egység, azaz 
3.971 mű volt, összesen 2.583.893.- Ft értékben 
(1993-ban 2.038 egység, azaz 1.196 mű). Ez 
részletezve az alábbiak szerint tevődik össze: 
vásároltunk 103 művet 600.541. Ft értékben, 
csere útján szereztünk 17-et, ajándékként kap
tunk 2.546-ot, kötelespéldányként 1.305 művet 
szolgáltattak be a nyomdáink (1993-ban ezek 
29 - 148.225 - Ft értékben - ill. 32, 608 és 527 
művet tettek ki). Ennek ismeretében igen örven
detesnek mondhatjuk a kötelespóldányok szá
mában bekövetkezett kb. két és félszeres növe
kedést, ami remélhetőleg az egyre szaporodó 
magánkiadók részéről a rendelkezések betartá
sára irányuló etika erősödésének tulajdonítható. 
Ennél azonban nagyobb arányú volt az ajándék
ként kapott művek számának a gyarapodása. A 
Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtott 
írásbeli kérésünkre ugyanis a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet (FÖMI) ellenszolgáltatás 
nélkül rendelkezésünkre bocsájtotta az általa 
készített 1:10.000 és 1:200.000 méretarányú to
pográfiai térképeinek egy-egy sorozatát (össze
sen 2.419 lapot 1.563.470.- Ft értékben). ígére
tünk van arra, hogy a már megjelent egyéb mé
retarányú topográfiai térképeik egy-egy soroza

tát ugyancsak megkapjuk 1995-ben. Bár ez a 
tétel idézte elő a gyarapodás igen nagyarányú 
emelkedését, mégis ha ezt le is vonjuk a teljes 
gyarapodás számából, az ezévi eredmény még 
mindig felülmúlja 356 művel az előző évit. A ma
gas beszerzési érték természetesen az infláció
nak is következménye.

Ezután szokásunkhoz híven bemutatjuk a 
legjelentősebb új szerzeményeinket.

G. Gastaldl „Austria e Ungaria” c. térképe 
1553 és 1602 között hét kiadást ért meg. A 
könyvtárunk eddig a 3. és 5. kiadás egy, ill. két 
példányával rendelkezett (Apponyi Sándor III. 
Lanfrancioni Enea gyűjteményéből - App. 138, 
ill. TM 5 004 és TA 276 jelz. atlaszban. Most a 
németországi Reiss u. Auvermann antikvárium 
aukcióján a 7. kiadás egy színezett példányát 
szereztük meg 251.661.- Ft-nak megfelelő ősz- 
szegért, amit loannes Orlandi adott ki 1602-ben 
Rómában. A 41x28.5 cm nagyságú lap Alsó- 
Ausztriát, Stájerországot és Magyarországot öleli 
fel Linztől Nagyváradig és Kassától Belgrádig. 
Igen gondosan kidolgozott rézmetszet. Tartalma 
teljesen megegyezik Gastaldi 1552-ben Velen
cében megjelent Germania c. térképének meg
felelő részletével, átvéve annak minden torzsá- 
gát és pontatlanságát. Erre legjellemzőbb a Bécs 
közelébe helyezett Balaton furcsa alakja. Kevés 
helység van rajta feltüntetve, de látképes, bár 
fiktív ábrázolásuk (Debrecen pl. kisebb vár lát
szatát kelti) a térképet igen tetszetőssé teszi. 
Közülük több téves helyen is található, pl. Sop
ron és Szombathely a Rábától keletre. Meglepő, 
hogy 1602-ben még mindig adtak ki ilyen hibás 
térképeket, amikor ennél már lényegesen Job
bak is napvilágot láttak.

Magyarország posta- és úttérképét, ame
lyet a bécsi Franz Fried rajzolt és a bécsi Joseph 
List metszett, az ugyancsak bécsi Artarla u.
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Comp. cég adta ki. Több kiadásban jelent meg. 
A Térképtárnak eddig az 1844. és 1848. évi volt 
a birtokában. Az új szerzeményünk, amelyet 
nemzetközi cserén keresztül; egy 1834-ben 
Becsben kiadott Magyarország és Erdély térkép
pel együtt 138.600 - Ft értékben szereztünk 
meg, 1847-ből való. Korának egyik legponto
sabb közigazgatási térképe. Színezéssel jelöli az 
ország nagyobb közigazgatási egységeit, mint 
Magyarország négy kerülete (dunántúli, dunánin- 
nenl, tiszáninneni és tiszántúli), Erdély, Horvátor
szág, Szlavónia, a Határőrvidék, de Erdélyen be
lül a három „nemzet" székeinek határait. A lehe
tő legnagyobb pontossággal tünteti fel a megyék 
stb. határait Is, figyelemmel arra Is, ha egy-egy 
helység a saját megyéjétől elkülönülten egy má
sikon belül foglal helyet, mint pl. a Jász-kerület 
közepén lévő, Pest megyéhez tartozó Alattyán, 
vagy Erdélyben a 17 egymással össze nem füg
gő részekből álló Felső-Fehér megye esetében. 
Igen sok helységet tüntet fel, a jelentősebbeket 
német nevükkel jelölve meg. Rendeltetésének 
megfelelően jelentőségük szerint jelöli a főbb és 
kevésbé fontos utakat, feltüntetve rajtuk a pos
taállomásokat és a távolságokat. Egyes helysé
gek (pl. Buda, Selmecbánya) és hegyek (pl. Lom- 
nici csúcs) tengerszint feletti magasságát bécsi 
lábban adja meg (1 bécsi láb kb. 32 cm). Megta
láljuk rajta a térkép időpontjára már megépült 
vasútvonalakat, így a Pest és Vác, a Wiener 
Neustadt és Sopron közöttit, ill. a Pozsony és 
Nagyszombat közötti lóvasutat is.

Budapestről (vagy úgy is mondhatjuk, Pest
ről és Budáról) a 19. század különböző évtizede
iből a térképek egy kisebb sorozata jutott a bir
tokunkba. Ezekből világosan nyomon követhet
jük a két város fejlődését. Az első lap 1832-ben 
készült, de Pest városáról egy másik lap mellék
térképeként egy 1758-beli térkép másolatát is 
szemlélhetjük. Ez a másolat csak a fallal, bás
tyákkal körülvett mai Belvárost ábrázolja, 
amelyből csak három kapun (bécsi, hatvani, 
kecskeméti), valamint a mai Gerlóczy utca vé
gén egy kisebb gyalogátjárón keresztül lehetett 
kijutni. Az utcahálózat magán viseli a mai Belvá
ros jellegét, mégis találunk olyan utcákat, ame
lyeket a későbbi térképeken már nem lelünk fel 
(pl. egyet a mai Petőfi és Váci utca között, a Kris
tóf tértől a Párizsi utcáig), míg más, a 19. század 
elején már létezettek (pl. az Aranykéz utca) még 
nincsenek rajta feltüntetve. Minthogy a telkek is 
ki vannak rajzolva, hitelesnek (ha méreteiben 
nem is abszolút pontosnak) tekinthetjük.

Az 1832. évi térképet a Dunatérképezési 
Hivatal három geodétája, Vörös, Wolfram és He-

vessy rajzolta. Elkészítésének célja valószínűleg 
a Duna szabályozása, árvízvédelem volt, ugyan
is a folyó mélységadatait közli, mind keresztirá
nyú szelvényeken, mind hosszirányban, vala
mint a Külső-Lipót- és Terézvárosban meghúz
ták az ármentes terület határát. Talán ezért nem 
terjedt ki az egész beépített területre, aminek 
következtében a legterjedelmesebb akkori kül
városnak, a Józsefvárosnak a mai Horváth Mi
hály téren kívül fekvő része lemaradt a térkép
ről. A középületek alaprajzban ki vannak emel
ve és meg vannak nevezve. A térkép nyelve 
német.

A korban következő lap keltezetlen és ano
nim. Mindamellett megállapítható, hogy az 1840- 
es évek elején készült. Szerepel már rajta a 
Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Színház egykori 
épülete, a mai Szent István körút és a Bajcsy- 
Zsilinszky út sarkán a cukorfinomító gyár, jelöl
ve van rajta a Lánchíd helye, de az 1846-ban 
megnyílt váci vasútvonal a Nyugati pályaudvar 
elődjét képező állomásépülettel még hiányzik 
róla. A Terézvárosnak a mai körúton kívüli ré
szén, a „Pacsirtamezőn” tervezett utcahálózat 
van kirajzolva. A feliratok, utcanevek kótnyelvű- 
ek, elsőbbséget adva azonban a magyarnak.

A három város egyesítése előtti állapotot 
tükrözi egy, a bécsi Katonai Térképészeti Intézet 
által készített 1870 keltezésű térkép. Kiterjed az 
egykori város határán kívül szinte a mai Buda
pest egész területére. Megjelennek már rajta az 
elővárosok, pl. Újpest, Kispest, Albertfalva mag
jai. A város beépített területét nagyjából a mai 
Szent István körút - Szív utca - Lövölde tér - 
Fiumei út - Orczy út - Haller utca határolja. A 
Margit és Lánchídon kívül nagyjából a Szabad
ságiad helyére is be van rajzolva egy tervezett 
híd. A főbb utakon lóvasútak vannak, pl. Rákos- 
palotától a Ludovikáig, Kőbányától az Astoriáig, 
vagy a jobbparton Óbudától a Lánchídig és a 
Döbrentel tértől Albertfalváig, valamint a Margit
szigeten.

E három térképet A.D. aukción 24.150.- Ft
ért szereztük meg.

A budapesti Honter antikváriumtól 79.000,- 
Ft-ért hót 16. századi, ill. 17. század eleji kisebb- 
nagyobb eredetileg könyvmellékletet képező 
térképet vásároltunk, amelyek egészben v. 
részben hazánkat ábrázolják.

Közöttük van Giacomo Gastaldinak egy má
sik térképe is. A 17x12,5 cm nagyságú rézmet
szet a szerző Velencében kiadott, 1548. évi Pto- 
lomeo la geographia... c. művéből való. A Po- 
lonia et Hungária nova fabula c. ellenére Bu
dától a Dnyeperig és Vllniustól Szófiáig terjedő
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területet ábrázolja. Érdekes, hogy hazánk raj
za - bár elnagyolt - sokkal pontosabb, mint a 
szerzőnek fentebb említett később készült mun
kája.

Egy másik, e sorozathoz tartozó lap loannes 
Sambucus (Zsámboky János) 1579-ben Ortelius: 
Theatrum Orbis Terranum c. atlaszában megje
lent Magyarország térképének kicsinyített és 
kevésbé finoman kidolgozott, rézmetszetes vál
tozata, Rajzolta a szerző halála után 1592-ben 
Matthlas Quad. Megjelent J. Rauw Cosmogra- 
phia das ist: ein schöne Richtige und Vol- 
kommliche Beschreibung... c. munkájában, 
1597-ben Frankfurtban. Mérete 29x19,5 cm.

Egy további, mindössze 17x12,5 cm nagy
ságú rézmetszet ismeretlen szerző alkotása. A 
bécsi Wolfgang Lazius térképe alapján ábrázolja 
Magyarországot és Erdélyt. Megjelent G.A. Magi- 
ni, G. Battista és G.Calignani által 1597/98-ban 
Velencében kiadott műben.

Matthias Quadnak egy másik rézmetszetes 
lapja, amit Johann Bussemacher metszett réz
be - amint azt a címe is elárulja - Horvátorszá
got, Szlavóniát, Boszniát és Dalmácia északi ré
szét szemlélteti. Természetesen hazánk dráva- 
menti része is jelölve van rajta. Megjelent a szer
ző Fasciculus geographicus complectens... 
c. könyvében, 1608-ban Kölnben. Mérete 26,5 x

18,5 cm. A jobb felső sarkában Rudolf császár 
és király arcképe látható.

Szinte azonos területet ábrázol és szinte 
azonos címet visel M. Sprake 1635-ben London
ban kiadott História mundi or Mercatoris atlas 
c. munkájának egy kisebb, mindössze 18x14 
cm-es lapja. Nagyjából az előbbi nyomán ké
szült, bár vízrajza részletesebb, de lényegesen 
kevesebb helység van rajta feltüntetve és dom
borzat, valamint erdőábrázolás sincs rajta.

A kollekcióban Magyarországnak és a Bal
kán félsziget északi részének két, Claudius Pto- 
lemaios Geográfiája után készült térképe is sze
repel. Az egyik - 52x37,5 cm nagyságú - az 
1535. évi londoni, a, másik - 22x16 cm méretű 
az 1597. évi kölni kiadásban látott napvilágot. 
Az utóbbin alig vannak helységek feltüntetve. Az 
előbbin a Balkán hegyei, az „Orbitus mons”, „He- 
mus mons” és „Mons Athos” hernyós ábrázolású.

Ahogy az új szerzeményeinkről szóló múlt 
évi beszámolónkban is tettük, most is bejelent
jük, hogy az itt Ismertetett térképeket - kiegé
szítve egy tárlóban a Jelentősebb III. érdekesebb 
kötelespéldányként kapott lapokkal - a tavasz 
folyamán, mint idei első kamarakiállításunkat be 
fogjuk mutatni az érdeklődőknek. Szeretettel 
várjuk őket!

Patay Pál né

*

Néhány érdekesség a Régi Nyomtatványok Tára
új szerzeményeiből

Hazánk nehéz gazdasági helyzete erősen 
hat könyvtárunk állománygyarapítási lehetősé
geire is. Beszerzési forrásaink szűkülését jelenti 
az a tény is, hogy az átalakuló antikvárkereske
delem csak kis mértékben ajánlja fel megvételre 
érdekesebb szerzeményeit a nemzeti könyv
tárnak, a forgalomba kerülő anyag jelentős ré
szével vagy egyáltalán nem, vagy csupán az 
egyre szaporodó aukciókon találkozunk.

A Régi Nyomtatványok Tára az elmúlt év
ben, a súlyos gondok ellenére is tudott néhány 
érdekes és fontos, régi nyomtatványt vásárolni. 
A Régi Magyar Könyvtárat gyarapítja a 15. szá
zad egyik legnagyobb egyházi szónokának, Te
mesvári Pelbártnak két munkája, a Sermones 
Pomerii de tempóra és a Stellaríurrí coronae 
benedictae Virginis Mariae\ a kolligátum mind

két darabja Lyonban jelent meg 1514-ben, s az 
első mű különösen ritkaságnak számít ebben a 
kiadásban, jelenleg csak Brnóban, Kolozsvárott 
és Uppsalában ismerünk példányt belőle. (Szabó 
Károly jelez ugyan egy régi múzeumi példányt, 
de ez, sajnos, tévedés. - RMK III. 192) Az RMK 
Gyűjtemény másik érdekes gyarapodása tíz da
rab Vizsolyi Biblia töredék, melyeket egy 
1598-as bártfai nyomtatvány kötéstáblájából áz
tattak ki. A töredékek nyomdászattörténeti érde
kességnek számítanak, mert a korábban előke
rült egyéb töredékek alapján tudjuk, hogy a Bib
liát először egy nagyobb méretű papírra kezd
ték nyomni, viszont hamarosan kiderült, hogy 
ebből a papírfajtából a hatalmas munkához 
szükséges mennyiséget nem tudják folyamato
san beszerezni, ezért kisebb méretűn kezdték
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újra a nyomtatást azonos betűtípussal, de eltérő 
tipográfiával. A korábban elkészült íveket ma
kulatúraként könyvkötők hasznosították (I. Kü- 
kedi József cikkét, Magyar Könyvszemle 1983, 
279-382.) A most megvásárolt töredékek közül 
nyolc eddig még nem ismert ív szedéséből való, 
valamennyiük Mózes 3. könyvéből. A töredéke
ket a Borda antikváriumból vettük. Ugyancsak Itt 
vásároltunk néhány ritka, 16. századi nyomtat
ványt is, amelyek antiqua-gyűjtemónyünket gaz
dagítják. Különösen szép, de restaurálásra szo
ruló kötet Desideriys Erasmus: Institutio pronci- 
pis Christiani (Basel, 1516, Frobenlus) című 
munkája, melynek barna bőrkötése 1520 táján a 
budai könyvkötőműhelyben készülhetett (Ro- 
zsondal Mariann megállapítása). Az akantuszos- 
palmettás indasorral és rozettával díszített kötés 
a budai reneszánsz könyvkötőművészet szép 
példája. Az Erasmus mű pedig megint csak az is
mert tényt igazolja, hogy a németalföldi mester 
magyarországi humanista barátai révén kedvelt 
szerzőnek számított a magyar udvarban.

Calvin kisebb műveinek még életében 
megjelent gyűjteményes kiadása, az Opuscula 
omnia 1552-ben Genfben jelent meg Gerardus- 
nál. Hazai előfordulásáról eddig nem volt tudo
másunk; a ritka példányt ugyancsak a Borda an
tikváriumtól vettük. Ugyanígy a híres, 15. száza
di domonkos szerzetes, Gábriel Baraleta (vagy 
Barletta) művét is: Sermones tam quadragesi- 
males quam de sanctis, Lyon, 1504. A kedvelt 
népszónok arról volt híres, hogy beszédeiben 
képekben gazdag, fordulatos nyelven ostorozta 
korának hibáit, gyegesógeit. Neve fogalom volt 
a korabeli hallgatóság körében, egyedi stílusa 
követendő példának számított. El is terjedt a 
mondás: „Nem is tud az prédikálni, aki nem tud 
barlettálni" (Nescit praedicare, qui nescit barlet- 
tare). Eddig a szerző egyetlen műve sem volt 
meg gyűjteményünkben, s ez a kötet, amellett, 
hogy könyvkötészeti ritkaság, a népi vallásos
ságnak Is fontos forrása.

Tudomásunk szerint egész Magyarországon 
nem volt eddig példány a híres humanista, Phillp- 
pus Beroaldus (1453-1505) Heptalogos. Libel- 
lus quo septem sapientum sententiae discu- 
tiuntur, Bologna, 1502) című munkájából, mely
ben a hót görög bölcs gondolataihoz fűz kom

mentárokat. Ugyancsak ritkaság Ostia egykori 
püspökének, Henricus de Segusio-nak (c. 
1200-1271) a munkája - Summa, Lyon, 1517. A 
híres egyházjogász műve a középkori jogi iro
dalom nélkülözhetetlen darabja. A szép, famet
szetes címlappal ellátott kötet kottás pergamen 
kódexlapba van kötve.

Hungarica-gyűjtemónyünk is gyarapodott 
néhány érdekes művel, közülük megemlítjük a 
magyarországi eseményekről is tudósító Craca- 
wer Schreib Calender 1616. évi kiadását, 
amely Olmützben jelent meg.

Kötéstörténeti gyűjteményünk is gyarapo
dott néhány igen szép és értékes darabbal. Fes
tett, aranyozott debreceni pergamenkötése van 
a művileg is ritkaságnak számító, Pozsonyban, 
valószínűleg 1790-ben nyomtatott énekes
könyvnek: Közönséges isteni tiszteletre ren
deltetett énekes könyv, az előzéklapon olvas
ható a tulajdonos neve, melyet a könyvkötő kü
lön erre a célra nyomtatott könyvjegyen adott 
meg: Hollósi S. Erzsébeté, anno 1790. Ennek 
alapján viszont javítható, ill. pontosítható a 
könyv bizonytalan nyomtatási ideje is, mely nem 
lehet 1792 (vö. Petrik VII. 283.), hanem legké
sőbb 1790.

A nagyszombati egyetem 1740-ben a Je
zsuita Rend alapítójának, Szent Ignácnak a tisz
teletére megjelentetett egy kis kötetet, amely a 
szent ünnepén mondott beszédet is tartalmazza. 
(Benyovszky Pál: Divus Ignatius theologiae 
patronus is clientibus suis laudatus...oratore 
... Carolo Eszter házi... Tyrnaviae, Acad, 1740.) 
Az ünnepség szónoka Esterházy Károly volt, a 
Szent Adalbert szeminárium növendéke. Ekkor 
mindössze 15 éves lehetett, hiszen 1725-ben 
született, s bár Szinnyeinél azt olvashatjuk, hogy 
tizenhat évesen kezdte meg nagyszombati ta
nulmányait, ez a kis kötet a korábbi időpontot 
igazolja. Esterházy Károly 1762-ben egri püspök 
lett, s ekkor alapította a híres lyceumot, létre
hozta a csillagvizsgálót, s kitartó gyűjtőmunká
val felállította az azóta is csodált könyvtárat. A 
kicsiny nagyszombati könyvecske kötéstörténe
ti gyűjteményünket gyarapítja, hiszen jellegze
tes, aranyozott, barna bőrkötése a nagyszomba
ti mesterek munkáját dicséri.

W. Salgó Ágnes
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Az Országos Széchényi Könyvtár 
számítógépes hálózata

Az OSZK számítógépes hálózatáról szeret
nék beszélni, a hardverről és a szoftverről, me
lyek nélkülözhetetlenek a feldolgozáshoz, az 
adatbázis-szolgáltatáshoz. Egy kis történeti át
tekintéssel kezdem, mert más az, ahogy ml a 
nyolcvanas évek végén elgondoltuk a gépesíté
sünket, és az, ahogyan ehhez képest a világ fej
lődött, azaz hogyan kellett újra és újra felül
vizsgálnunk korábbi elképzeléseinket. Amikor 
megérkezett a könyvtárba az IBM nagyszámí
tógép, úgy gondoltuk, hogy egy olyan helyi háló
zatot fog kiszolgálni, ahol néhány terminál lesz 
csupán, amelyeken a könyvtárosok felváltva 
fognak dolgozni. Akkoriban egy PC ára kb. 200 
ezer forint volt, egy feldolgozó könyvtáros fize
tése pedig 15-20 000 forint, tehát fel sem me
rült, hogy mindenkinek az asztalára terminál ke
rülhessen. Ezek az árak azóta lényegesen meg
változtak. Ma már egy feldolgozó könyvtáros 
havi fizetése majdnem azonos egy terminál árá
val. Változott tehát a világ, s mivel jelentősen 
csökkentek az árak, felmerült, hogy egy integ
rált hálózatot kell létrehoznunk. Egyre több he
lyen indult meg az önálló feldolgozás, bár egye
lőre különböző rendszerek alkalmazásával. At
tól, hogy az eszközök olcsóbbak lettek és na
gyobb számban álltak a kollégák rendelkezé
sére, egyre többen kaptak kedvet a számítógé
pes munkához, számos önálló kezdeményezés 
indult el, melyeket össze kellett fogni. Nőtt az 
igény aziránt is, hogy a saját munkahelyéről min
denki „mindent” elérhessen. Mi is ez a „minden”, 
amihez joggal kívánnak a saját asztaluk mellől a 
feldolgozó könyvtárosok hozzáférni? Egyrészt a 
DOBIS/LIBIS rendszerünk az IBM számítógépen. 
Ez valóban hozzáférhető az épületben, vala
mennyi terminálról. Ma is vannak még olyan ter
minálok az IBM géphez kapcsolva, melyek csak 
azt érik el. Ilyen terminálokon elsősorban a nem
zeti bibliográfia feldolgozói dolgoznak, ugyanis 
nekik napi munkájukban nincs igazán szüksé
gük arra, hogy mindent elérjenek, de termé
szetesen a Magyar Nemzeti Bibliográfia szer
kesztőségében is találhatók olyan terminálok, 
amelyekről mást is el lehet érni.

Kialakítottunk egy PC-re épülő Novell háló
zatot, 486-os szerverrel (kétszer 1,2 gigabyte-os 
merevlemezzel), melyet egy gateway-en ke
resztül hozzákapcsoltunk az IBM számítógép

hez. Akik tehát ehhez a hálózathoz csatlakoznak 
PC-ken keresztül, azok nemcsak a Novell há
lózatot érik el, hanem az IBM számítógépet is. 
Szükség van természetesen arra is, hogy elérjük 
az országos és a nemzetközi hálózatot is. Egy 
X.25-ös csatlakozást qnár a kezdeti fejleszté
seknél biztosított számiunkra az, IIF Program- 
iroda. Ma már felmerül az igény, hogy inkább bé
relt vonalon csatlakozzunk avk,ülsö hálózathoz. 
Az ehhez szükséges anyagiak.., rendelkezé
sünkre állnak egy pályázatból, jelenleg a kiala
kításon dolgozunk. Ez az átállás elsősorban mi
nőségi javulást fog eredményezni: könnyebb lesz 
az OSZK hálózatához való hozzáférés, azaz növe
kedhet az egyidejű felhasználók száma, bizton
ságosabb lesz a vonal, kevesebb lesz a vonalhi
ba, valamint megnövekszik az adatátviteli se
besség is.

Az Internet hálózat elérése ma már Magyar- 
országon is alapigény. Az Internet tulajdonkép
pen egész Európára „ráömlött” a kilencvenes 
évek elején. A nyolcvanas években még senki 
nem gondolta, hogy a kilencvenes évekre ez a 
hálózat ilyen mértékben fog teret nyerni. Az In 
temet protokollja, működési elve gyakorlatilag 
„győzelmet aratott” az X.25-ös hálózat fölött. 
Nem biztos, hogy jobb, sok országban még ma is 
az X.25-ÖS hálózat az erősebb. Ma alapigény, 
hogy TCP/IP és Internet kapcsolat rendelkezé
sünkre álljon. Az OSZK-nak is van ma már Inter 
net címe; az egyes munkahelyek saját Internet 
címének kialakítása pedig napirenden van. Az 
OSZK tehát hozzáférhető az Interneten keresz
tül, és ml is elérjük az Interneten a hálózati csato
ló gépünk révén, a hálózatba kapcsolt terminá
lokon keresztül. Elsősorban külső adatbázisok 
lekérdezésére használható, másrészt levelezés
re, ami ma ugyancsak alapigény. Itt nem kizáró
lag a szakmai levelezésről van szó, hiszen ma 
már elterjedt az is, hogy konferenciákat szer
veznek az elektronikus postán keresztül. Az 
elektronikus levelezés használata felmerül olyan 
munkafolyamatok esetében is, mint például a 
könyvtárközi kölcsönzés, vagy a gyarapítás, 
ahol az e-mail nagyon sokat segíthet az időben 
(a ráfordított munkaidőben és a lényegesen 
meggyorsított átfutási időben) és pénzben kimu
tatható megtakarításban.
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Már két-három évvel ezelőtt felmerült,; hogy 
az OSZK-ban található CD-ROM-okat hálózatba 
kapcsoljuk. Beszereztünk egy CD-ROM szer
vert, mely pillanatnyilag 21 CD lemez egyidejű 
hozzáférését teszi lehetővé. Ez a hálózat is az 
egész épületen belül hozzáférhető.

Jelenleg folyik egy fax-szerver bekapcso
lása, így a hálózati fax ugyancsak elérhető lesz 
a hálózatba kapcsolt munkahelyekről. A hozzá
férésnek azonban jogosultsági korlátái vannak. 
Egyes részlegek számára ugyanis pl. a könyv
tárközi kölcsönzésnél, a gyarapításnál a hálózati 
fax használata nagyon lényeges. Óriási időmeg
takarítás, ha egy levél vagy egyéb dokumen
tum, ami úgyis számítógépen, szövegszerkesz
tővel készül, egyetlen telefonszám begépelésé
vel már elküldhető, akár 30 helyre is egyide
jűleg, szemben a hagyományos megoldással, 
amikor le kell menni az épületben egy másik 
helyre, ahol a faxkészülék van és mondjuk 
negyvenszer próbálkozni az üzenet elküldésé
vel. A fax-küldést egyelőre csak kifelé irányuló
an akarjuk lehetővé tenni. A faxok gépi fogadá
sa még nem megoldott, bár az elvi lehetősége 
fennáll annak, hogy a bejövő faxok Is a szerver 
gépre érkezzenek.

Beszélnem kell egy másik új dologról is, a 
multimédiáról. A meglévő Ethernet hálózatunkon 
nem tudjuk megoldani a multimédiák használa
tát, mert soha nem lesz olyan a sebessége, hogy 
multimédia adatátvitelt lehetővé tegyen. A multi
média CD lemezek hozzáférhetősége egy adott 
munkahelyhez kötött lesz, tehát oda kell menni a 
használatukhoz.

A fejlesztések során nagymértékben növe
kedett a külső hozzáférések lehetősége. Valami
kor úgy gondoltuk, hogy itt lesz egy IBM nagygép 
és terminálokon keresztül ezen végezzük a fel
dolgozást, majd mágnesszalagon szolgáltatunk 
adatokat. Ezzel szemben nagyon hamar felme
rült az igény, hogy az országos hálózaton ke
resztül hozzáférhető legyen a Széchényi Könyv
tár katalógusa. Először csak az IBM gépen lévő 
DOBIS/LIBIS adatbázisok elérhetősége merült fel. 
Online olvasói katalógusunkat a hálózaton ke
resztül el lehet érni. Itt is van azonban még tenni
valónk, ugyanis a válaszadási időket, bizonyos 
biztonsági tényezőket javítanunk kell. A szoft
ver-megkötések miatt ki kell osztanunk azono
sítót és jelszót, amit ugyan szabadon adunk, de 
azért ez mégiscsak jelent valamiféle adminiszt
rációt, ami a felhasználó számára - minél távo
labb van, annál inkább - bosszantó lehet. Ezen 
mindenképpen változtatni kívánunk.

Hálózatbővítési terveink
Hálózatunk Ethernet hálózat, alaphálóza

tunk egy Novell hálózat, amelyik gyakorlatilag 
az egész épületből elérhető. Egy másik Novell 
hálózat pillanatnyilag az NPA saját hálózata. A 
következő lépésben ezt a két hálózatot kíván
juk összekapcsolni, mert az NPA hálózatába 
kapcsolt munkahelyek nem érik el az OSZK töb
bi adatbázisát, és nem érik el az országos háló
zatot sem. Ugyanakkor a másik Novell hálózaton 
lévő terminálok nem érik el az NPA adatbázist. 
Ha a két hálózatot összekapcsoljuk egy kótszer- 
veres hálózattá, akkor ez megoldódik.

Kísérleti üzemmódban rendelkezésünkre áll 
még egy Sun munkaállomás, Unix operációs 
rendszerrel. Ettől is azt várjuk, hogy a külső há
lózati kapcsolatokat, valamint a válaszadási idő
ket lényegesen javítani fogja.

Gyakran tapasztalt jelenség, hogy a hasz
nálat során a hálózat lebontja a kapcsolatot, és a 
következő használó esetleg az előző jogosultsá
gával hozzáférhet a számítógéphez, ami megen
gedhetetlen. Éppen ezért nem is lehet akárkinek, 
akármit kívülről végezni, habár az elvi lehetősé
ge megvan. (Például a rendszer-szoftveres kí
vülről, Vácról, a lakásából avatkozhat be a rend
szer működésébe.)

Ugyancsak meg kell oldanunk, hogy a Mic- 
ro-ISIS-es adatbázisok hozzáférhetők legyenek 
kívülről is. Ez ugyanis nem alapvető lehetőség a 
Novellben. Az IIF-ben kifejlesztettek ehhez egy 
szoftvert, amit azonban telepíteni kell a szolgál
tató és a fogadó oldalon egyaránt. Ez a szoftver 
egyrészt drága, az IIF ingyen nem adja, a fel
használóktól pedig nem várható el, hogy egy 
drága szoftvert vegyenek, másrészt nehézkes a 
használata. Van még egy másik eszközünk, egy 
logicraft nevű számítógép, ami egyelőre kipró
bálás alatt áll. Ez a számítógép azt szimulálja, 
hogy a felhasználó oldalán fut egy számítógép, 
így a felhasználó felé sem szoftver, sem hardver 
feltételt nem kell támasztanunk ahhoz, hogy a 
Micro-ISIS adatbázist használhassa.

Szolgáltatásaink
Ezen a téren is egészen mást gondoltunk 

ezelőtt 3-4 évvel, mint amit ma igényelnek tő
lünk. Gondoltunk az MNB mágnesszalagon törté
nő szolgáltatására (nem túl nagy gyakoriság
gal), majd felmerült a floppyn történő szolgálta
tás, az már természetesen nagyobb gyakoriság
gal. Ma már elementáris igény a vonalon való 
szolgáltatás, és természetesen a gyakoriság is
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egészen más. Ez sajnos még nem megoldott, 
ugyanis ennek temérdek feltétele van. Nemcsak 
az OSZK-ban lévő hardver és szoftver eszközö
kön múlik, hanem nagyon sok olyan adminisztra
tív feltétele van, amiben döntést kell hozni. 
Ezekben a kérdésekben nem nekem kell dön
tést hoznom, ón csak felvetem a problémákat. 
Meg kell oldani például, hogy ki legyen a sze
mélyzet, milyen legyen a Jogosultság köre, s el 
kell dönteni a gyakoriság kérdését is. A problé
ma az, hogy ez a szolgáltatás jelentősen megter
heli a saját gépünket, megterheli a hálózatot. El 
kell dönteni, hogy nem akarunk-e Inkább mégis 
floppy szolgáltatást adni?

Röviden szólni szeretnék az MNB kérdésé
ről. A közelmúltban megjelent az MNB CD-ROM 
és így az a szégyenünk, hogy az 1976-1991-es 
anyag nem hozzáférhető az OSZK-ban, egy picit 
kisebb talán, de azért a szégyen megvan. Nagy 
mulasztásunk, hogy az MNB-ét még nem töltöt
tük be a DOBIS/LIBIS-be. Mentségünk erre nincs, 
legfeljebb mentegetőzhetünk. Egyszerűen az a 
helyzet, hogy több programozónak beletört eb
be a bicskája. Ezen nincs mit szépíteni. Próbál
juk, a programozók csinálják és nem sikerül ne
kik, aztán inkább elmennek a könyvtárból. Mire 
egy új programozó beletanul a DOBIS/LIBIS-be, 
és megérti, hogy mi a könyvtár, egy év telik el, 
és csak ezután derül ki, hogy nem képes meg
csinálni az MNB konvertálását.

A hálózat működése

A működtetés műszaki kérdésein kívül na
gyon komoly a jogosultság kérdése, a jogosult
ságok kiosztása és az egész hálózat adminiszt
rációja. Ki mihez férhessen hozzá? Sokszor 
technikai akadályok merülnek fel, máskor szoft
ver akadályok, de van, amikor valóban nem 
akarjuk, hogy bárki hozzáférjen. Az természetes 
például, hogy egy OSZK feldolgozó minden adat
bázishoz hozzáférhessen, de az olvasóknak már 
nem tesszük lehetővé, hogy mindent elérjenek, 
mert sok mindenben kárt tehetnek. Nem mon
dom, hogy az adatbázisokat elrontanák, de lehe
tetlenné tehetik a tájékoztató könyvtáros mun
káját, hiszen nem várható el egy tájékoztató 
könyvtárostól, hogy az Ifjú és lelkes olvasók ál
tal megkavart rendszert neki kelljen helyreállíta
ni. Korlátozni kell tehát azt, hogy egy-egy termi
nálról mihez lehessen fizikailag hozzáférni. Ezál
tal csökken a hibalehetőség és sokkal köny- 
nyebb annak az elhárítása. A DOBIS/LIBIS-hez 
hozzáférő OPAC terminálokról ezért semmi más

hoz nem lehet hozzáférni, és ezen nem Is kívá
nunk változtatni. A CD-ROM adatbázisokhoz az 
olvasók egészen más terminálokról férhetnek 
hozzá, nemcsak azért, mert gyorsabb gép szük
séges a CD-ROM lemezek használatához, hi
szen ott van helyi futás is, szemben a „buta” ter
minálok működésével, ahol a gép sebességének 
nincs szerepe, hanem azért is, mert a CD-ROM-ok 
használatához mindenképpen színes képernyőre 
van szükség, fekete-fehér képernyőről élvezhe
tetlenek. Ugyanakkor a DOBIS/LIBIS-hez telje
sen értelmetlen a színes képernyő, hiszen két
színű a kép.

A könyvtárosok jogosultságát Is szabályoz
ni kell a DOBIS/LIBIS rendszerhez való hozzáfé
rést illetően, tehát tisztázni kell, hogy ki az, aki 
csak beviheti, ki az, aki változtat, törölhet stb.

Szabályozni kell azt is, hogy milyen kör szá
mára tesszük lehetővé az épületen belül a CD- 
ROM szerverhez való hozzáférést. Sajnos korlá
tozott az egyidejű használók száma, ami a vá
sárláskor kikötött szoftver korlátozásból adódik. 
A fax-szervernél is a szoftver-eladók korlátoz
ták a hozzáférések számát, csak ott ez nem az 
egyidejű felhasználók számát jelenti, hanem a 
tényleges hozzáférési pontokét.

A karakterkezelés kérdése

Mára vált igazán világossá, hogy milyen bo
nyolult kérdéssel állunk szemben. Hiába létezik 
magyar szabvány, ami elvileg megoldaná a ma
gyar ékezetes karakterek kezelését. A magyar 
szabvány a 852-es kódkészletnek - értsük 
ezen most a kelet-európai karakterkészletet - 
csak a magyar részét tartalmazza, problémát je
lent a grafikus karakterek kérdése, a kelet-eu
rópai karakterek kérdése, a nyugat-európai 
ékezetes karakterek kérdése. Nekünk mindezt 
meg kell oldanunk, és nemcsak a rögzítést és a 
tárolást, de a megjelenítést is. Azt, hogy ez a 
rengeteg eszköz mindebben együttműködjék, a 
billentyűzetek viszonylag azonos elvek szerinti 
működésétől, a tárolás szoftver kérdésein át a 
megjelenítésig nagyon sok mindent kell megol
danunk. Az egyes terminálok megjelenítő ké
pességének, a nyomtatóknak az ismerete, mind 
megannyi probléma. Meg kell oldanunk, hogy a lé
zernyomtatón ki lehessen nyomtatni az OSZK által 
kezelt teljes karakterkészletet, és biztosítanunk 
kell a történetileg kialakult különböző rendszerek 
karakterkészletének egységesítését interfészek 
segítségével úgy, hogy a felhasználó ezekből a 
problémákból minél kevesebbet érzékeljen.
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A hálózati nyomtatás kérdése megoldható, 
megoldott, inkább csak jogosultsági kérdéseket 
vet fel. El kell dönteni, ki nyomtathasson a háló
zati lézernyomtatón, mert az egyszerűen drága. 
Amíg ez nincs tisztázva, addig nem állítjuk be a 
nyomtatót. Hálózati mátrixnyomtatón nyilvánva
lóan többen nyomtathatnának. Kisebb feldolgo
zó egységekbe néhány hálózati nyomtatót kell 
elhelyezni.

Szoftverek

DOBIS/LIBIS

Az IBM nagygépen a DOBIS/LIBIS szoftver 
fut, ez egy nagygépes integrált könyvtári rend
szer. Mindig újra magyarázatra szorul, hogy mi
ért a DOBIS/LIBIS-t vásároltuk. Egyrészt mert a 
vásárlás egy egészen más történelmi pillanatban 
történt, nem ma vásároltuk, hanem 1989-ben. 
Ma feltehetően más döntést hoznánk, miután kö
rülnéztünk a piacon. Vannak olyan elvárásaink, 
melyek ma Is élnek. Ilyen az az igény, hogy a 
rendszerbe bele lehessen nyúlni, változtatni raj
ta. Olyan könyvtári rendszert, melyet egy nemzeti 
könyvtár azonnal, kulcsrakészen használni tudna, 
nem árulnak a piacon. Az OSZK-nak - érthe
tően - igen magas Igényel vannak, melyeket né
ha még ml, számítógépesek is öncélúaknak vé
lünk, holott itt nem erről van szó. Az OSZK az

igényességéből soha nem engedett, mert nem 
engedhet. Ehhez viszont olyan rendszerre van 
szükség, amit alakítani lehet az Igényekhez. A 
DOBIS/LIBIS tetszés szerint változtatható, mert a 
„forráskódot” (az eredeti programokat) Is elad
ták a rendszerrel együtt. Ha ezt egy kulcsrakész 
rendszerrel szeretnénk megtenni - a kérdés bo
nyolultsága mellett még - megfizethetetlen is 
lenne. A DOBIS/LIBIS-nek elfogadható a karak
terkezelése, ami a rendezésnél különösen fontos 
számunkra. Változtatni ugyan itt is kellett, de leg
alább el tudtunk indulni. Hiányosság, hogy nincs 
ún. grafikus felhasználói Interfésze, amit viszont 
már fejlesztenek. Alapvető igény továbbá, hogy 
egérrel lehessen keresni. Ezt az olvasók - külö
nösen a fiatalok - igénylik. Ennek a fejlesztésén 
is dolgoznak már.

Micro-ISIS

Másik szoftverünk a széles körben használt, 
PC-alapú Micro-ISIS. Népszerűségének oka egy
részt az, hogy ingyenes, másrészt, hogy renge
teg tapasztalattal rendelkeznek a magyar prog
ramozók a használatában. Az OSZK-ban igen 
fontos rendszereink vannak Micro-ISIS-ben.

A hálózat használatának akadályait már 
említettem. Ma már felmerült az, hogy Sun gé
pen, Unix alatt futtassunk egy szolgáltató rend
szert, amelybe át lehetne tölteni az adatbáziso
kat. Ez megoldaná például a jogosulatlan hozzá
férések kérdését, mert ameddig ugyanazt az 
adatbázist kérdezik le a külső felhasználók, mint 
amelyet a feldolgozók, addig mindig felmerülhet 
a szándékos károkozás problémája. Egy rugal
mas, jó tájékoztató szoftverrel megoldható len
ne, hogy a Micro-ISIS meglehetősen barátságta
lan hozzáférését Is megváltoztassuk.

Az Unix rendszer bevezetésére már folynak 
kísérletek. Itt is a karakterkészlet kezelése 
okozza a legnagyobb gondot, ugyanis még nem 
kezeli tökéletesen hálózatban a 852-es kód
készletet.

Az elmondottakból talán világosan kitűnik, 
hogy az OSZK tisztában van a szakma elvárásai
val a gépesítés terén, és komoly erőfeszítéseket 
tesz ezek kielégítése érdekében. Erőforrásaink 
azonban - mind anyagi, mind személyi téren - 
sajnos meglehetősen korlátozottak, de terveink, 
elképzeléseink vannak, és ezek megvalósításán 
tovább dolgozunk, számítva a magyar könyv
tárak együttműködésére.

Jeszenszky Edit 
Könyvtári Figyelő, 1994. 4.sz.
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Hazatelepült a Nemzeti Periodika Adatbázis

Az NPA megalakulása óta az egyik legje
lentősebb évet zártuk 1994-ben: megtörtént a 
régóta tervezett hazatelepítés, és ezzel lezárult 
az offllne feldolgozás a KSH-ban. A saját lokális 
hálózatunkon üzemelő online adatbeviteli rend
szer mellett újabb CD-ROM adatbázist Is kiad
tunk 1991-1993. évkörben.

Az OSZK NEKTÁR bizottságának döntése 
1994. március 7-ón született meg arról, hogy az 
NPA korábban kiépített lokális hálózatán a Mic- 
ro-ISIS adatbáziskezelő szoftver adta lehetősé
gein belül alakítsuk ki az online adatbeviteli 
rendszert. Az új rendszerbe sikerült áttölteni az 
offllne rendszerben tárolt valamennyi fontos 
adatot: a bibliográfiai fájlból a rétegfájl kivételé
vel az összes mezőt és almezőt átvettük, az állo
mányi adatokat átalakítva ugyan, de megőriz
tük, és természetesen a könyvtár-adatokat is át
hoztuk. Néhány új mezőt is beépítettünk a rend
szerbe, pl. a régóta hiányolt nyelvkódot, és mód 
van a rekorddal kapcsolatos műveletek rögzíté
sére Is. A külső fejlesztő közreműködésével ki
dolgozott adatbeviteli rendszer a várakozások
nál Is Jobban sikerült; rövid idő, mindössze hót 
hónap alatt üzemképes, az ellenőrző programo
kat is tartalmazó online rendszert alakítottunk ki. 
A rekordok online feldolgozása és azonnali 
visszakereshetősége jelentős minőségi változást 
jelent az NPA munkájában; az új rendszernek 
köszönhetően a tárgyévi bejelentések, Illetve a 
több könyvtárból beérkezett 1995. évi megren
delések alapján is tudunk tájékoztatni.

Az új rendszer tervezésével párhuzamosan 
új bejelentési szisztémát Is kidolgoztunk. Az ed
digi 1 folyóirat - 1 A/3-as leporelló helyett betű
rendes listát küldtünk ki a könyvtáraknak: 604 
címre összesen 69108 teleiről (ebből Budapest
re 362 címre 39 794, vidékre 242 könyvtárnak 
19 314 folyóiratról). Legnagyobb örömünkre a 
könyvtárak változatlanul fontosnak érzik külföldi 
folyóirataik bejelentését, szokás szerint a legna
gyobb Intézmények járnak az élen a leírások 
minőségével és a kért határidők betartásával is. 
Első ízben fordult elő azonban olyan vis major, 
amelyre nem voltunk felkészülve: az Országos 
Műszaki Könyvtár és a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem központi és tanszéki könyv
tárainak elkészített listája nyomtalanul eltűnt. 
Aránytalanul több munkát jelentett számunkra 
így fogadni a bejelentéseket (e két könyvtárból 
4-5000 folyóiratról van szó). Nem tudjuk még, 
hány további elveszett küldeményt várunk hiá

ba. Március végéig ugyanis a fővárosból 95, vi
dékről 40 könyvtár nem küldött állomány-vlsz- 
szaigazolást. Folyamatos érdeklődésünk alapján 
sajnos, újabb könyvtárakról Is kiderült, hogy 
megszűntek; az utóbbi fél évben 28 hivatalos ér
tesítést kaptunk a könyvtár Jogutód nélküli fel
számolásáról.

Tájékoztatási tevékenységünk az előző 
évekéhez hasonlóan alakult. Egyre több könyv
táros keres meg bennünket az előfizetési idő
szak előtt azzal a céllal, hogy behasonlítsa saját 
folyóiratait az adatbázisba. Ennek az igénynek 
egyre jobban meg tudunk felelni, tekintve, hogy 
számos nagy könyvtár már az 1995. évi meg
rendeléseit is bejelentette, amely adatok az új 
online rendszerben már kereshetőek is. Tovább
ra is növekszik a naprakész információkra vo
natkozó, lelőhely-kérések száma: a hozzánk be
érkező kérdések több mint 30%-a a tárgyévre, 
III. a közvetlenül megelőző évre vonatkozik. A 
találatok aránya nem sokat változott, bár a meg 
nem talált címek száma növekedett: a kérdések 
34,4%-ában találtunk lelőhelyet, a cím megvolt, 
de a keresett óv nem 15,3%-ban és címet sem 
találtunk 51,3%-ban.

Az ISDS nemzetközi központ által kiadott 
CD-ROM adatbázist - a magyar ISDS központtal 
kialakult, számunkra Igen előnyös együttműkö
désnek köszönhetően - továbbra Is igen jól tud
tuk használni. Az NPA-ba kerülő tételek azonosí
tásához, verifikálásához, Illetve a tájékoztatás
hoz egyaránt igénybe vesszük az ISSN Compact 
Disk-et. Nagy segítséget jelent munkánkban az 
NPA/CD-órt cserébe kapott német ZDB CD-ROM 
Is. Az NPA tevékenységét, illetve a CD-ROM 
adatbázist 9 konferencián, illetve előadáson Is
mertettük, 4 előadást tartottunk egyetemi hallga
tók számára.

Tószegi Zsuzsanna
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A szakkatalógus rekonstrukciójáról

Bizonyára többeknek feltűnt, hogy a szak- 
katalógus néhány fiókjából eltűntek a cédulák, 
helyükön egy tájékoztató felirat található: áthe
lyezve az Ilyen és ilyen számú katalógusfiókba. 
Ha valakit oly mértékben érdekel a dolog, hogy 
átmegy a szomszéd sorba, ahol az 1945 után 
megjelent könyvek szakkatalógusa áll, és bele
néz a megjelölt fiókokba, rá is akadhat az omi
nózus cédulákra.

Ez a változás egy nagy volumenű és előre
láthatóan hosszú ideig tartó munka kezdetét jel
zi, nevezetesen az 1801-1944 között megjelent 
művek szakkatalógusainak egyesítését az 
1945-1991 között megjelentekével, összekötve 
a katalógus rekonstrukciójával.

Az annak idején nem szakmai okokból ket
téosztott katalógus különtartása bonyolultabbá, 
nehézkesebbé teszi az olvasók tájékoztatását. 
A számítógépes feldolgozás megindulása óta 
már négy szakkatalógus tárja fel a könyvtár 
anyagát: az 1801 előtti könyvek, az 1801-1944 
között megjelenteké (továbbiakban: régi), az 
1945-1991 között megjelenteké (továbbiakban: 
új) és az 1991 utániaké (online).

A feladatok

Első ránézésre a munka tulajdonképpen 
kész (legalábbis a 7-es szak vonatkozásában): 
az egységesítés megtörtént. Valójában akad itt 
még néhány megoldandó probléma. Mint más 
földi halandók, néha a szakozók is követnek el 
hibát, ritkán, de az is előfordul, hogy a revizor is 
átsiklik fölötte, és így évtizedek alatt összegyűlt 
néhány rosszul szakozott könyv. Ezeket termé
szetesen ki kell javítani, újra kell szakozni. 
Egyes cédulákon ugyan helyes szakszám szere
pel, de vagy a beosztásnál nem az őket megille
tő helyre kerültek, vagy használat közben ván
doroltak el, minden figyelmeztető és tiltó tábla 
ellenére. Ezeket a helyükre kell tenni.

Elvben az egész szakkatalógus 9.2-es ér
vényességi szintű, azaz néhány kisebb kivételtől 
eltekintve a Kiegészítések és Módosítások az 
Egyetemes Tizedes Osztályozáshoz 9. soro
zat 2. számával bezárólag közzétett és 1976. 
március 31 -lg érvényessé vált javaslatokig kö
veti nyomon az ETO változásait, gyakorlatilag 
azonban nem egy esetben - elsősorban a régi 
katalógus - megrekedt egy megelőző, azaz ala

csonyabb érvényességi szinten. Ezt a helyzetet 
meg kell szüntetni, az egyesített katalógust azo
nos szintre kell hozni.

Mint azt jól tudjuk, az ETO-táblázat és a sza
kozandó könyv egymás mellé helyezése nem 
határozza meg automatikusan a szakjelzetet, azt 
a szakozónak kell megalkotnia, figyelembe vé
ve a helyi szakozási szokásokat, a meglévő ka
talógust és az állomány összetételét. Mivel a 
szakkatalógus létrejötte óta a szakozó könyv
tárosok jónóhányszor cserélődtek, és a figye
lembe veendő körülmények is változtak, eltérő 
módon alkotott, különböző részletezettsógű és 
szerkezeti felépítésű jelzetek jöttek létre. Most, 
hogy a katalógus gyarapodása korlátozottá 
vált, - hiszen az új kiadású könyekről nem ké
szül cédula - itt az ideje, hogy a szakszámokat 
jelzetalkotási szempontból is összehangoljuk.

A jelzetek módosulása szükségessé és le
hetetlenné teszi a katalógus egészének, szerke
zeti felépítésének, szakcsoportos rendszerének 
bizonyos mérvű változtatását, egységesebbé, 
következetesebbé tételét, ha nem is ringatjuk 
magunkat abban a hitben, hogy minden ellent
mondást kiküszöbölhetünk.

Ahol szerkezeti változtatást nem kell végre
hajtani, ott is szükség lesz az egyesítés követ
keztében felduzzadt szakcsoportok részlete
sebb bontására, ill. az ún. „vegyes”, „általános”, 
„egyéb" csoportok erőteljes redukálására.

A módosításokat, javításokat nem elég az 
éppen kézbevett cédulákon elvégezni, gondos
kodni kell róla, hogy a könyvekről készült többi 
katalóguslapon is átvezetésre kerüljenek.

A változások megkövetelik a betűrendes 
mutató és a példatár átdolgozását is.

Végezetül pedig, mivel az on llne katalógus 
és a cédulakatalógus szerkezeti felépítés, érvé
nyességi szint és jelalkotás szerint Is eltérő, és 
eltérő Is marad, kívánatosnak látszik egy utaló
rendszer létrehozása közöttük.

A munkálatok nem terjednek ki egyszerre 
az egész katalógusra, hanem a következő me
netrend szerint haladnak: a jelenleg Is egységes 
(időhatárok által szét nem választott) 8-as és 9- 
es szak mellé a 7-es került először sorra, majd 
folyamatosan következnek a csökkenő jelzetű 
szakok. Ez a módszer elhelyezési előnyökkel is 
jár. Utoljára végezzük el a 8-as és 9-es szak re
konstrukcióját.
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A munkafolyamat
1. Első lépés a régi és az új katalógus ösz- 

szeosztása a katalógusban található szakjelze
tek szerint, ebben a fázisban még mindennemű 
javítás és módosítás nélkül. Ez a 7-es főosztály 
esetében már megtörtént, még pedig oly módon, 
hogy a régi katalógus céduláit beosztottuk az új 
cédulái közé. Az új katalógus szakcsoportrend
szere részletesebb volt, fiókjaiban pedig több
nyire volt elég hely, csak néhány esetben kellett 
fiókok közötti átrendezéshez folyamodnunk. 

Ezután következhetne
2. A katalógus lapok egyenkénti átvizsgálása 

és
3. A rossz helyen lévő cédulák helyretétele
4. A rosszul szakozott könyvek újraszakozása
5. Az egyesített katalógus teljes szintrehozása
6. A szakozás részletességének és a jelzetek 

szerkezeti felépítésének összehangolása
7. A szükséges és lehetséges strukturális vál

toztatások végrehajtása
8. A választólapok sűrítésével a szakcsopor

tok részletesebb bontása
9. A változások dokumentálása, a számválto

zások, javítások átvezetése
10. A betűrendes mutató és a példatár átdolgo

zása
11. A cédulakatalógus és az on line katalógus 

közötti utalórendszer kiépítése.

Belátható, hogy a 2-8. pont munkálatai 
ideálisan egyszerre végezhetők, hiszen, ha azt 
vizsgáljuk, hogy egy szakszám tartalmilag he
lyes-e, azt is megnézzük, milyen részletezettsé- 
gű és milyen szerkezeti felépítésű (milyen az 
alosztások sorrendje; alosztással vagy viszonyí
tással fejez-e ki egy bizonyos tárgykört; több
szörösen összetett jelzetet használtak-e, vagy 
inkább több egyszerű jelzetet stb.). Vagy ha el
döntjük, milyen szerkezetű katalógust akarunk, 
milyen legyen a szakcsoportok beosztása, bon
tása, az visszahat arra is, milyenek legyenek a 
szakjelzetek.

Ám mégsem dolgozhatunk egyszerre akár
csak egyetlen főosztály, a 7-es mintegy 80.000 
cédulájával, egymással összefüggő, de mégis
csak különböző szempontok szerint. (Márcsak 
azért sem, mert a katalógus kutathatóságát a re
konstrukció alatt is folyamatosan biztosítani 
kell.) Ehhez kapcsolódik az egész munkafolya
mat talán legtöbb nehézséget okozó, de minden
esetre legidőigényesebb része:

9. A változások dokumentálása, a javítá
sok, módosítások átvezetése. Ha olyan könyv

vel van dolgunk, amelynek összes szakjelzete a 
7-es főosztályba tartozik, még viszonylag egy
szerűbb a helyzet, bár nem biztos, hogy amikor 
egy, a 72-es osztályba tartozó építészeti szak
számot módosítunk, akkor az ugyanazon a cé
dulán lévő fényképészeti jelzetet is véglegesíte
ni tudjuk, hiszen a 77-es osztály szerkezeti át
alakítása esetleg még folyamatban van. Rosz- 
szabbul állunk akkor, ha az általunk megváltoz- 
tatandónak ítélt szakszám egy más főosztályba 
tartozó számhoz van viszonyítva. Ha a Jelzet 
egyik felét megváltoztathatjuk és a változást át
vezetjük a másik főosztályba tartozó cédulára, 
az ott is szerkezeti változtatásokat kényszeríthet 
ki. Nem beszélve arról, hogy szigorúan véve egy 
összetett jelzet egyik felét meg sem változtat
hatjuk, csak együttesen az egész jelzetet.

Van ezenkívül még egy gyakorlati problé
ma. Az 1965 előtt készült katalóguscédulákra 
nincs sokszorosított módon rávezetve az összes 
szakjelzet, hanem csak az az egy van ráírva ce
ruzával, ahová éppen be van osztva. Ha kézbe
vesszük a cédulát, nem tudjuk, hogy vannak-e 
ennek a műnek más szakjelzetei is, és ha van
nak, hol. Be kell hát látnunk, hogy minden álta
lunk végrehajtott változtatás a rekonstrukció tel
jes befejezéséig ideiglenesnek tekintendő, s 
egyszersmind az is világos, hogy szükségünk van 
egy könnyen kezelhető, nagy befogadó képessé
gű, rugalmas nyilvántartási segédeszközre is.

A katalóguscédulákon lévő raktári jelzete
ket és szakjelzeteket tehát bevísszük egy, e cél
ra megnyitott számítógépes adatbázisba, nymo
don a javításokat, módosításokat elég az éppen 
kézbevett cédulán és ezzel egyidejűleg a számí
tógépes adatbázisban végrehajtani.

Igaz, hogy ilyen mennyiségű céduláról a jel
zetek beírása a számítógépbe tetemes plusz 
munkát jelent, de azon kívül, hogy szükség van 
rá a fent részletezett okokból, még egy előnnyel 
is jár: a rekonstrukció befejezésével létrejön egy 
ugyan hiányos, csak raktári jelzeteket és szak
jelzeteket taralmazó, de az 1801-1991 között 
megjelent könyvek teljes állományát felölelő 
számítógépes katalógus, vagyis gyakorlatilag 
megvalósul a retrospektív konverzió szakjelze
tekre vonatkozó része.

Ternák Dániel
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Segédkönyvtári revízió 1994.

A Könyvtár „életében” az állományrevízió - 
a revízióra való felkészülés fontos feladat.

Előző revízió 1965-ben történt.
Aktualizálása már korábbi időpontban, köz

vetlenül a Várba történt felköltözés után lett volna.
1994. áprilisában Óvári Sándor irányításá

val megkezdődött az állományrevízió függvé
nyében a segédkönyvtári revízióval kapcsolat 
tos megbeszélés, melyen a munka fontosságát, 
időszerűségét hangsúlyozta. Részt vettek a „Tá
rak" osztályvezetői és a revízióban résztvevő 
kollégák - kiosztásra került a már korábban el
készült revíziós szabályzat (melynek összeállítá
sában a Raktári Osztály is részt vett)

Minden jelenlevő kapott ún. szuperrevíziós 
listát (akik a problémás tételek megoldásában 
segítenek). Revíziós bélyegzők készültek (R2 és 
tulajdonbólyegzők), melyeknek tárolását és nyil
vántartását a Raktári osztály magára vállalta.

Májusban Óvári Sándor arra kért, hogy né
hány segédkönyvtár revízióját végezzem el, az 
illetékes osztálytól kapott segítséggel. Elvállal
tam. Felvettem a megfelelő részlegekkel a kap
csolatot - időpontot kértem - egyeztettem.

Nevezetesen: Főigazgatóság, Titkárság, GH, 
Mikrofilmtár - Hold u., Kötészet, (Adréma) Cédu
lasokszorosító Üzem, Biztonsági O., Műszaki és 
Fenntartási O. stb.

Minden részlegnél az előre jelzett időpont
ban bélyegzőket adtunk ki. Kötetenként kézbe 
vettük az anyagokat, ha rendben volt a hozzá
tartozó katalóguscédula, minden adat egyezett, 
a revízió megtörtént. A kötet jelzete mellett R2, a 
cédula jobb sarkán R2. Ha pl. a sorozat valamely 
kötete hiányzott, azt a cédulán feltüntettük. Ha 
cédula nem volt a kötethez, a revíziót addig nem 
végeztük el, - códularendezést kellett leadni a 
Cédulasokszorosító Üzembe (adréma), ezeknek 
az utánrendelését minden részlegnél átvállaltam. 
A cédula elkészülte után ismét felkerestem az 
osztályokat, s ekkor már megtörténhetett a reví
zió. Minden kihelyezett tételt, jelzetet a megfelelő 
helyrajzi naplóban ellenőriztem (ha szükséges 
volt, pótoltam a bejegyzést) a szükséges átirá

nyításokat elvégeztem. A „Tárak" revíziójával 
egyidőben (az augusztusi zárvatartás idején 
koncentráltabban) zajlott a szabadpolcos ún. 
I.,II.,III.,IV.,VI. kihelyezések ellenőrzése, revíziója. 
Lévén, hogy a szabadpolcra kihelyezett kötetek 
a nagyállományból kiemelt anyagok - melyek 
időközben „mozogtak”, nyilvántatásuk eseten
ként nem követte az új helyzetet, változást. Min-, 
den tételt a helyrajzi naplóban ellenőrizni kellett, 
az esetleges hiányokat pótolni - a változáso
kat - átirányításokat módosítani. Hiányzó kata
lóguscédulákat utánrendeléssel megkérni.

A katalóguscédulák (részlegek revíziójának 
befejeztével) számítógépbe kerülnek - folya
matosan, ily módon az 1995-ben sorra kerülő ál
lományrevízió során tükrözik a valós képet az 
állomány fellelhetőségéről. „Menetközben” a 
Gyarapítási osztálytól kaptunk „kiiktatási jegyző
könyveket”, ezek a jegyzőkönyvek tartalmazzák 
a különböző segédkönyvtárakból leadott műve
ket - több ezret, melyeket Szilágyi Józseffel a 
helyrajzi naplókból kivezettünk (kiikt.1994). fon
tos része volt ez az előmunkálatoknak, hiszen 
így a revíziós hiányokat csökkentettük.

Elvégeztük az ún. rezerv raktárban lévő mint
egy 7.000 kötet állományrevízióját - befejezés 
után számítógépre vitelre átadtuk a cédulákat.

Az állományrevízió teljessé tételéhez hozzá 
tartozik, hogy azokat a köteteket, amelyek rak
tári jelzettel nem rendelkeznek, csupán sziglájuk 
szerepel a katalóguscédulákon (S, SR, SH, SSzT, 
SZ stb.) is revízió alá vegyük és regisztráljuk. En
nek feltétele volt, hogy naplók készüljenek, a 
Cédulasokszorosító üzemben (adrémán) betű
rendben tárolt cédulákról. Az elkészült, bekötött 
„sziglás naplóikat a segédkönyvtárak mind
egyikén „végig járatjuk". Minden segódkönyvtár 
feltünteti „benne" saját kódszámát. Végül a 
Könyvkiadóban nyernek elhelyezést információ 
céljából.

Itt szeretnék köszönetét mondani a revízió
ban fontos szerepet játszó, segítőkész Cédulasok
szorosító üzem és a Kötészet munkatársainak.

Sefcsik Gyuláné
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KIÁLLÍTÁS
„Oly korban éltem én e földön...”

A magyar irodalom áldozatai a holocaust máglyáján
Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban 

(1994. december 14. - 1995. január 18.)

A magyar nemzeti könyvtár - mint a ma
gyar irodalom szakkönyvtára - kiállítással em
lékezik a holocaust íróáldozataira, bemutatva 
azt, hogy milyen óriási veszteséget szenvedett e 
tragédia által a magyar irodalom.

A kiálítás úgy idézi az 1940-es évek náci 
népirtásának áldozatául esett magyar írók, köl
tők, publicisták, irodalomtörténészek emlékét, 
hogy visszatekint I. (Szent) László koráig, és vé 
gigkíséri a magyarországi zsidóság hányatta
tásait.

Kiemelten foglalkozik a kiállítás az 1867-es 
emancipációs törvénnyel, melynek megszületé
sét hazánk nagyjai (Eötvös József, Kossuth La
jos, Deák Ferenc, Tisza Kálmán, Jókai Mór) 
egyaránt szorgalmazták mind az országgyű
léseken, mind a folyóiratokban (Pesti Hírlap, Je
lenkor, Budapesti Szemle). Az 1867: XVIII.1. te. 
kimondja: „1. ‘ Az ország izraelita lakosai a ke
resztény lakosokkal minden polgári és politikai 
jog gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyil
váníttatnak.” E törvényt követő félévszázados 
gazdasági és kulturális fellendülésnek - mely
nek a magyarországi zsidóság is lelkes pártolója 
volt - vetett véget az I. világháború.

A Magyarország számára vesztes háború 
és az azt követő forradalmak „bűnbakjaként” 
megnevezett magyar zsidóságnak újra a foko
zatos kirekesztés és a jogfosztás jutott osztály
részül. E jogfosztó intézkedések következmé
nyeit is bemutatja a kiállítás, hogyan hatott az 
irodalmi életre, milyen volt az Országos Széché
nyi Könyvtár kapcsolata a munkaszolgálat súj
totta írókkal, milyen szerepet vállalt Fitz József a 
mentési kísérletekben, a szellemi élet kiválósá
gai hogyan próbáltak segíteni a bajbajutottakon.

A magyarországi zsidóság jogfosztásának 
betetőzéseként - Észak-Erdély visszacsatolását 
követően - jelent meg az úgynevezett 3. zsidó
törvény (1941. évi XV. te.), amely a zsidóság fo
galmát vallási kritérium helyett faji alapon hatá
rozta meg.

1941 nyarán megkezdődtek a deportálások.
Magyarországot 1944. március 19-ón meg

szállták a német csapatok, ezek után 1944. júni
us 28-ig kb. 400 000 zsidónak minősített magyar 
állampolgárt szállítottak el az országból, köztük 
írókat, költőket, publicistákat. Rájuk emlékezik a 
kiállítás, a róluk készült fotókat, műveikkel, kéz
irataikkal.

Poprády Géza megnyitó beszéde

Tisztelt Vendégeink!
Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel köszöntőm Önöket, és köszö
nöm, hogy eljöttek a holocaust íróáldozatainak 
emlékére rendezett kiállításunk megnyitójára.

Kiállításunkat több eszmecsere előzte meg.
Mindjárt, amikor felmerült a kiállítás meg

rendezésének gondolata, felmerült a kérdés is: 
érdemes-e, szükséges-e megcsinálni, különös

tekintettel arra, hogy itt a szomszédban, a Buda
pesti Történeti Múzeumban van a kiválóan meg
rendezett, nagy holocaust kiállítás - és amely
nek a nyltvatartását a nagy érdeklődésre való 
tekintettel időközben meg is hosszabbították.

A könyvtár döntése az volt, hogy megcsi
náljuk, meg kell csinálnunk a kiállítást.

Az Országos Széchényi Könyvtár a magyar 
nemzeti könyvtár, és mint ilyen egyúttal a ma
gyar irodalom- és irodalomtudomány szak
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könyvtára is. Ezért nem tehettük meg, hogy el
megyünk a holocaust évforduló mellett anélkül, 
hogy megemlékeznénk arról az óriási veszte
ségről, amit a magyar irodalom a holocaust miatt 
elszenvedett. A kiállítás szomorú gazdagsága 
igazolja a kiállítás fontosságát.

Tudtuk, hogy a kiállításunk nem lehet teljes. 
Nemcsak ismereteink esetleges hiányossága mi
att, hanem azért Is, mert sokszor nehéz különb
séget tenni újságiró-író között. Ugyanakkor meg 
kellett emlékeznünk olyan nagy kiadókról is, 
amelyek a magyar Irodalom színe-javát adták 
közre.

Szándékunk szerint kiállításunk jelképesen 
a holocaust minden tollforgató-író áldozatára 
emlékezik, azokra is, akik esetleg név szerint 
nem szerepelnek a vitrinekben.

Fölmerült egy voltaképpen ellenkező elője
lű aggodalom is: nem bántjuk-e meg valakinek 
az emlékét, esetleg utódait azzal, hogy az Illető 
elsősorban magyar írónak tekintette, vallotta 
magát. Nagyon hisszük és reméljük, hogy nem, 
mivel az anyag összeállításának az a kegyetle

A nem-felejtés

Nemrég Bécsben jártam. Autóval hozott ha
za egy barátom. Finom, tűszerű eső, köd, fekete
sárga levegő. Alig az osztrák határ után, Abdá
nál láttam meg, az országút hazafelé jobboldali 
részén, egy füves dombon, a vörösen és na
rancssárgán őszülő bokrok közül fölgörnyedő 
bronzalakot: Radnóti Miklós szobrát. Esősima 
nyúlánk bronztestén fekete vízragyogás. Mintha 
egész lénye könnyezne. Állt önmaga köpeny
zárt csöndjébe, mint halálába burkoltan. Mint R. 
M. Rilke begöngyölt zászlója. A föld felé csüg- 
gesztett fejjel, szigorú és szomorú bronz-kérdő
jelként. Mint aki a földbe néz, mint aki a sírba 
néz, a maga-megásni-se-tudta gödörbe, mint aki 
jövőjébe, hisz ön-múltjába: halálába néz. Mint 
egy fölkúposodó, vékony, hosszúszárú gomba 
az Idő-avaron, a lombját hullatott idő alatt. Ha 
életben marad: élhettem volna vele olyan közös
időt, mint Vas Istvánnal. Közös Időt, egy terű és 
egy-törtónelmű időt a természetes és gyönyörű 
halálig. Micsoda világ! Micsoda rettenet és apo
kaliptikus vigyor! őrzök könyvtáramban egy vé

nül szomorú tény volt az alapja, amit a kiállítás 
alcíme fejez ki: magyar író áldozatok a holoca
ust máglyáján.

Tudjukvhogy egy kiállításnak fontos jellem
zője a látványosság, és tudjuk, hogy a mi kiállí
tásunk nem látványos - nem is szántuk annak. 
Meggyőződésünk azonban, hogy a figyelmes, 
gondolkodó nézőben látványosság nélkül is 
mély nyomokat hagynak a látottak.

Kérem fogadják szeretettel kiállításunkat.
A kiállítás megnyitására Juhász Ferenc köl

tőt kértük fel. Juhász Ferenc költészetének je
lentőségét, nagyságát - úgy érzem - nem szük
séges méltatnom. Az ő felkérésének egyúttal azt 
a hitünket és szándékunkat Is ki akartuk fejezni, 
hogy e kiállítás megrendezésével a testvóröccs 
Juhász Gyula, könyvtárunk tavaly elhunyt fő
igazgatója, a történész professzor, e tragikus, 
vészterhes korszak kiváló szakértője eszmeisé
géhez, szellemi hagyatékához Is hűek vagyunk.

Felkérem Juhász Ferencet, nyissa meg a ki
állítást.

szigorúsága*

kony könyvet, G. Apollinaire válogatott verseit, 
amit ő, Radnóti Miklós és Vas István fordított, 
amit közösen dedikáltak Sárközi Györgynek 
(Sárközi Györgynek szeretettel Vas István és 
Radnóti Miklós, 1940 szeptember 1.), amit Sárkö
zi György már nem kaphatott meg, s amit aztán 
nekem ajánlott Pista (mondjam csak így): „És új
ra, Juhász Ferinek nagy szeretettel 1951 decem
ber 15. Vas István.” (Cs. Szabó László tanul
mányával, Pablo Picasso rajzával, Vajda János 
Társaság, Budapest 1940.) Micsoda világ! Micso
da rettenet-idő! És most már az örvény közepén 
vagyunk, a lefelé csavarodó szörnyeteg sodrá
sában. Micsoda világ! Micsoda örvény ember
gyűlöletből, fajirtó gőgből és pökhendi szöges- 
drót-tölcsérből! Mert egy másik könyvet már 
nem találok könyvtáramban! Talán 1945 őszén, 
vagy 1946 tavaszán vettem, s olvastam gyász
sikolyokkal (hogy Kazinczy nyelvével szóljak, 
csak jelentésileg megfordítottan), a Mártír írók 
Antológiája, vagy Magyar Mártír írók Antológiája 
címűt. De nem találom. Elvitték. Eltűnt. Ebben a

* A kiállítás megnyitóján elhangzott beszéd
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könyvben olyan költők és írók is szerepelnek, 
akik (alig később) élve érkeztek haza. Nem ágy- 
terítő-csomagban, mint Szerb Antal, vagy Sárkö
zi György. És ez volt benne, az akkor-időbe most 
visszanézve, a legmegrendítőbb! Nem a sietség 
izgalma, de az elpusztítottság-bizonyosság! Az a 
logikus és természetes meggyőződés, hogy 
meghaltak: éhenhaltak, fán-lógó Jégcsap-szőlő- 
fürtté, Jógtű-kaktuszbokorrá fagyasztották őket, 
gumltömlő-vízsugárral fagyüveg tüskósgyíkká 
jegesítve a fára-mászni fölzavartat, hogy lelőt
ték, agyonverték őket. Micsoda világ! Micsoda 
ízléstelen téboly volt az a szellem-irtás, nép-ir
tás, faj-irtás, ember-irtás korszak a törtónelem- 
óposzban! Nem mintha a téboly lehetne ízléses. 
Hiszen a tébolynak hullaszaga van, mint a be- 
parfőmözött halottnak. A parfüm-felhők illat-me
zője alól édeskés hullaszag szivárog, döf őrlika
inkba émely-tűvel, rothadás-bűz szögeivel. Lát
tam (magam is katonaszökevény kamaszként) 
az országút havas makadám-rosta szalagján a 
tódulás-hernyótömeg vánszorgás-lávát, a földig- 
süllyedt felhő-csoszogás emberkönnyűség-taj- 
tókszenvedést, a bukdácsolás-emberfolyamot, a 
szőrös és bátyus halál-menetet, a halálraítéltek 
élő halál-tejútját falumon átcsobogni, s emberke
resztként függtem az óriásira tágúlt, szemgolyó- 
szélig félgömb pupillákban. Azt gondoltam ak
kor: Radnóti Miklós ott van közöttük. Hiszen az 
már a vég előtti utolsó tér-pillanat volt, hosszú 
ugyan, de mégis halálpillanat a mocskos és kö- 
zöny-égboltú télben. És vad, mohó, szegénység 
ből-kiszabadító, a szorongás szorító köteleit el
tépő olvasás-ihletemben és olvasás-mámorban, 
megismerós-vágyamban könyveit nemcsak ol
vastam, de birtokoltam Is. Megvan műveinek va
lamennyi első kiadása, szegény-filléreimből, 
napszámos-pengőimből vettem őket a Múzeum 
Körúti antikváriumokban. De nemcsak őt, Fenyő 
Lászlót is, Salamon Ernőt is, meg mind a többi
eket. Jelentékenyeket, fontosakat és már életük
ben naggyá szellem-nőtteket, haláluk után óriás 
szellemtestűvé magasodókat, mint Goethe „allén 
Gipfelnje”, ami fölött az örök csönd volt neki, ne
kem a zajló történő, forró, örvénylő magasság és 
mélység, az Irány-nélküli világegyetem. A végte
len cselekvő erőanyag. Micsoda Izzó, habosán, 
lázasan, lilán aranyló lávaömlés szívemre és bol
dog dérvirágzás fehér szirombevonata növeke
dés-ágaimon, virágkészülődós-gallyaim Ifjú bo- 
zontján! ők! ők: Radnóti Miklós: a fagyos fekete 
űrben hulló vércsöpp, töviskoronával körbe-döf- 
ködött Krisztus-homlokról és Krisztus-halán
tékokról hulló vércsöppek zápora piros tejút; 
Sárközi György, mint a merengés énekeshattyú-

lebegése fekete gyomorszagú sziklaszirt-erdő 
fölött; Szerb Antal, a szemüveges szellemi vliág- 
tudat, mint az ironikus viaszvirág-mosolycsokor, 
de a csokor minden virágszála égő gyertya, 
akár a nyárójszakai égbolt, s mint a kétszín-sze- 
műek, a heterochromia Iridis eljegyzettjei, ahol a 
két szem szivárványhártyája más-más színű, s 
azon belül Is többszínű lehet (mint a csillogó ás
vány-társulás, amiben szulfidok, a kék, kalkopi- 
rit, szfalerit, galenlt, hematit: a vérkő), szóval az 
egyik Írisz zöldarany, a másik Írisz kékfekete 
dió, s a zöldarany Íriszben lila és gyémántos és 
barnafüst varázslat-kristályok, az egyik szem a 
csoda, a másik szem a varázslat: Halász Gábor, 
a szigorú, tompán ezüstalkony-apály komoly
ság, mértani vonalakból szerkesztett kúpok, 
rombuszok, hálózat-térdimenziók csúcs-sivata
ga titok, és mégis a száraz és szigorú szerelem, 
ami, mint pólya bábozza be csecsemő-ártatlan 
élet-szomját; Bálint György, a célszerű és pontos 
figyelem, a közösség-okos tiszta látás és ihlet- 
magány-szigorú ítélet, aki önmaga volt az őrto
rony, s benne a gyémánt-szemüveglátással 
(mint a szellem és társadalom szívébe tolt táv
csővel) messze és mélyre-néző toronylakó őr, 
önmaga ikre kettő-egy, aki rendíthetetlenül állt 
és szigorú szomjjal figyelt, mert így tudott szeret
ni, aki fáradhatatlanul figyelt a történelem-al
kony elő-éjszakájában, s nézés-fényszóróival 
fordított világosság-kúpot lőtt a háborgó, vagy 
csöndes vizekre, akit kell megtalálni, mert meg
menteni, s bonyolúlt volt, mint a természet, s 
egyszerű volt, mint Isten felől a természet üveg- 
szerűen átláthat, és szigorú volt, mint a szellem
tudat és politika tudat természettudósa és védő
pajzs és csigaház és teknőspáncól a védtelenek 
előtt és fölött és körül. Ó ti elpusztítottak mind! Ó, 
ti meggyalázottak és megöltek! Mestereim az 
önmagamra-lsmerésben. Tanítóim és vigaszta
lóim! Bátorítóim és számonkérőlm! Te csillagfo
natokból szőtt űr-mén világfény-hajlás farát ha
talmas rózsatenyerekkel lapogató Gelléri Andor 
Endre! Aki csillagköb-súlyzóként emelted a szik
rázó kozmoszt a mindenség fölé, az Isten elé, s 
mosolyod mint a boldog lónyerítés! ó, ti halálra- 
kínzottak mind! Úgy ettem műveiteket, mint aki 
az éjszakában a világosságot kanalazza! Mint 
aki tömör és folyékony fényt eszik, a belső söté
tet bevilágító lángot hörböl, táltos-fiú! Úgy ettem 
műveiteket a szegény-sivárság, faluszéli kozmi
kus árvaság ellen tápláló és védőanyagúi, gyó
gyítószerűi, mint fulladt vak köhögés ellen a mé
zet leveseskanállal bögréből, mézbe kevert fok
hagymát. Mint tüdőbeteg apám a hagymateát itta 
hajnalonta: egy nagy fej vöröshagymából főzött
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anyám bögrényi levet, abba egy nagy kanál 
disznózsírt tett, s egy nyers tyúktojást vert bele. 
Ez volt a betegséget bekerítő fal, a betegséget 
tokjába sötétítő báb, a képzelet selyemüvegszá
laiból sűrűn, szorosan szőtt gubó, az elmeszese- 
dés-gát, mészpolip-köpeny a szakadókony tüdő 
sajtos góbéin, dugóin, vérgát a puha, lucskos 
cafrangokra dermedve és szigorodva. Az akkori 
orvos-hit és a még mai néphit szerint is. ó, halot
tak! Szép és kegyetlen kegyelme a sorsnak, 
hogy okos és élet-tiszta özvegyeik barátságá
ban élhettem, virág-ünnepei, önismeret-képző, 
bátorság-szaporító ős-sejtjei voltak ők Ifjú élet
időmnek, fiatal költészetem hitének, erkölcs
szerkesztő akaratának. Az utód, az utókor mit 
mondhat most? Mert hiszen jelenükkel mi az ő 
utókoruk vagyunk. Hogy szívünkben roppant 
hála műveikért és működésükért. Világhála szí
vünkben, mert voltak. Felvilágosítok, tudósítók, 
öntudatosítók, tanítók, figyelmeztetők, szellemi 
lét-ismeretre buzdítok, a megértés és a megbo- 
csájtás Jézus-nyelvével szólók, társadalmi ma
gányt és társadalmi betegség-tüneteket megis
merni kényszerítők, akik a szellemi világhálózat 
szövőpókjaiként dolgozták szorgalmukat hatal
mas szálrács-fénytányérrá, amivel a külső és 
belső mindensóg ismeretlenéit, mert titkait kutat
ni lehet, valóság-hangot szűrni a diszharmonikus 
végtelen móg-végtelenebb mélységeiből, mint 
völgy fölé, hegybércek koszorújára akasztva 
épített gigászi radarernyő-hálóantennával. Mit 
mondhatunk? Hogy szívünkben roppant gyász! 
Világgyász élő szívünkben, mert így kellett el 
pusztulniuk, kivégzett állatnál alacsonyabb mó
don. Mert az egyetlen erkölcsre-képes és er- 
kölcsre-mohó természeti lényt: az embert ölték 
meg velük. Emberfertőzet gőggel és közönnyel. 
Rovar-közönyös dühtelen egyszerűséggel. Kö
zönyösebben, mint a vágóhídon az elektrosok- 
kolt, torkukat átmetszett állatok. Nem meghaltak 
ők. Mert meghalni szép! Megölték őket, gyilkos
ság volt a haláluk. Ötven éve hogy elpusztultak, 
kiéhezve, szőrösen, csontvázig-nyomorúltan, 
szemüvegben, s a szemüveg-szilánk nyitott szá
jukban, a nyelven, a fogakon, mint szikrázó jég- 
zúzalék, s az üres, vagy szemüvegkeret a deres 
kampó-szárakkal a véres földön, vagy heggyé 
gyűjtve, mint kazalnyi halott óriáshangya: Kele
ten, Nyugaton, s itt, e földrész középső cikkelyé
ben, munkatáborokban, koncentrációs táborok
ban, halál-menetben, emberégető kemence-tűz- 
ben, gázkamra-autókban, (az édeskés szagú

pokol-dobozokban,) folyam-parton, tömegsír- 
földkoszorúján térdepelve, s tarkójukon a lövés- 
luk volt az utoiső pont, a halálpont, mint egy 
szenvedés-halálvers utolsó betűje mögött, s nem 
úgy, mint Musset versében, ahol a torony tetejé
re ragadt sárga telihold a pont az i-n, az i-betűn. 
ötven óv! ötven év Idő-lombja hullt le azóta! És 
ledobhatjuk-e vállainkról a szégyen-köpenyt, 
hátunkról a hamis mítoszokból szőtt önmentós- 
palástot? Tudatunk bimlőhelyes, mert ha lehullt is 
gennyes sebeink beszáradt pörkje, mint fáról a 
dió, a makk, a seb-pénzek korongjai létünkön 
halálunkig. Csak a rothadás tisztít meg minket a 
feketehimlő emlókfolt-kráter-haJójától. Mit te
gyünk? A nem-felejtés legyen az a tejútig maga
sodó szigorú kőfal, amin nem tud átmászni a Go
nosz, amit nem tud áttörni Sátán-karom kezével, 
összetörni, mint egy bordás, száraz hártyahó- 
lyag-terméstok növényi lámpát. Mert mint az 
alattomosan erjedő avartűz: bojtos füst-csápok
kal és finom füst-gallyakkal, föl-fölvillanó láng
kaprokkal, sötétkék parázs-taréjokkal és folyé
kony zöld szemekkel, sík tűz-testekkel (mintha 
egy papírlap-vékony sün tűz-tűi állnának ki az 
avar-síktemetőből): most is serceg és pattog és 
pici füst-páfrányt lő az az ötven óv előtti inger, 
indulat, pusztítás-őzön düh, láng-téboly. S a tüzet 
oltani kell: földsánccal, sávnyi növényirtással, la
páttal rádobott földdel, rázúdított vízzel. Nehogy 
erdőtűz, világ-tűzözön! Ne jöhessen el ami volt, 
Barátaim! Legyen hitünk: a minden ember életre- 
órdemes, minden ember-újszülött életre-szóp! 
Ne legyen a Sátánnál, a Mágikus Ellen-Akaratnál 
bűnösebb az emberiség! Ne lehessen. Ne! Ne! 
Ne! Ne! Mikor ezt írtam: egy apró madár hintázott 
az ablakom előtti körtefa vékony homa-irisz 
gallyán. Mint zöldfekete ég-vonalon egy csillag. 
Nézett piros vulkán-eper szemével, ami körül 
aranybőr csipkegyűrű. És mellén kék tolipajzs a 
szív-védő mellény, fején barkaszőrből függőle
ges aranypatkó, mint egy megpakolt húsvéti to
jáson, fejbúbja barna-zöld sávos sátorkupak. 
Mint egy zöld dió, aminek világító-eres köpenyé
be elől aranycsipeszt szúrtak. És barna hínár- 
szőr-szoknyával körbekerített tág pupillájában 
csak természet volt. És nem volt semmi bűn. Ti
tok-madár!, honnan röpültél ide hozzám, töpren
gő arcomat nézni. Agyamat látni. Radnóti Miklós 
sírjáról, a Kerepesi Temetőből? Hisz olyan vagy, 
mint egy sírgödör-tojásból kikelt világ-éber láto
más-pillanat Radnóti-vers!

Juhász Ferenc
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50 éve halt meg 
Radnóti Miklós

(1909. május 5. - 1944. nov. 10.)

„Radnóti Miklós életét tragédiák fogják kö
rül, mintha természet és történelem versengett 
volna, melyikük pusztítsa el.” - írja Pomogáts 
Béla Radnótiról szóló könyvének előszavában.

Igazat kell adnunk az írónak, hisz születése, 
mely édesanyjának és Ikertestvérének halálát 
jelentette, szinte determinálja az érzékeny lelkű 
költő sorsát, mely végül az erőltetett menetet 
követő tragikus véggel fejeződött be.

A költő tulajdonképpen első műveiben még 
nem az ismert szorongásos hangulatú verseket 
közölt. A természet és a szerelem volt az ihletője 
első köteteinek. (Pogány köszöntő, 1930., Újmó
di pásztorok éneke, 1931., Lábadozó szól, 
1933.). A doktori disszertációját 1934-ben Kaff
ka Margit művészi fejlődéséről írta. 1935-ben ta
nári oklevelet szerzett, de állást nem kapott.

A Magyarországon is teret hódító fasizmus 
megváltoztatta a költő hangnemét. A mély hu

manizmus mellett az erőszakos halál előérzete 
kezdett megszólalni verseiben. (Járkálj csak, ha
lálra ítélt!, Bp., 1936; Meredek út, 1938) A pesszi
mizmus hatja át Ikrek hava c. önéletrajzi írását 
is. (1940)

Háromszor hívták be munkaszolgálatra. 
(1941,1942,1943) Az utolsóról már nem tért ha
za, ugyanis Szerbiából Nyugatra tartva Abda 
környékén agyonlőtték. Holttestét utolsó versei
vel együtt az abdai tömegsírban találták meg.

Ilyen sors mellett valóban megrendítő haza
szeretete:

„Nem tudhatom, másnak e tájék mit Jelent, 
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 

kis ország...”

Az emlékkiállítás 1994. november 9-től de
cember 1 -ig volt látható az V. szinten.

Vidovszky Ferencnó
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100 éve született

Juhász Géza
költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár 

(1894-1968)

hogy Csokonai Vitéz Mihály sorsának, költésze
tének még rejtett mozzanatait felderítse.

Juhász Géza nemcsak irodalomtörténész 
volt, hanem költő is. Lírikusként Testvérgályák 
címen Gulyás Pállal közösen jelentették meg el
ső verseskötetüket. Ifjúkori vallomása szerint 
két távoli kultúra találkozott benne: az alföldi pa
rasztoké és a debreceni mesterembereké. Ter

mészete szerint önmaga is legin
kább pusztai embernek érezte 
magát.

Erről vall 1918-ban írt Szél verte 
pára című verse:

Jó volna senki, semmi, 
szélverte pára lenni, 
kerek pusztán kerengeni, 
hajnalra tovatűnni,

Az ősapám juhász volt, 
kerek pusztán pipázott, 
kövér nyájra vigyázott, 
ha ég zengett, megázott.

Jelentős szerepe volt az iro
dalmi élet szervezésében is. A ti
szántúli haladó értelmiséget tö
mörítő Ady Társaság szervezője 
és elnöke. 1945-től a Magyarok 
c. irodalmi folyóirat szerkesztője. 
Szerkesztette az Új írók könyv- 
sorozatot és több jelentős anto
lógiát.

1968-ban temetésén Balogh 
László így summázta Juhász Gé
za érdemelt: „Tudásával, emberi 
tartásával, jobbra törő energiájá
val nevelt generációkat a jövő
nek.”

Emlékkiállítása 1994. decem
ber 2-tól 1995. január 10-ig látha
tó az V. szinten

Gáborjáni Szabó Kálmán fametszete
Juhász Géza: Háború c. verseskötetéből ViŐOVSZky FereflCné

Az 1994-ben rendezett emlékkiállítások kö
zött időben az utolsó Juhász Géza egyetemi ta
nárt mutatta be.

Juhász Géza 1894-ben született Debrecen
ben, és ott volt gimnáziumi, majd egyetemi tanár. 
Egyetemi előadásaiban a felvilágosodás és a re
formkor irodalmával foglalkozott, ezen belül kü
lönösképpen Csokonaival. Azon fáradozott,
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Az Új Magyar Irodalmi Lexikon és az OSZK
Általában minden irodalmi érdeklődésű 

vagy tájékoztatással, információval, bibliográfia 
készítéssel foglalkozó magyar állampolgár már 
nagyon várta az „Új Magyar Irodalmi Lexikon” 
megjelenését, hiszen köztudott tény, hogy előző 
kiadása több mint harminc évvel ezelőtt látott 
napvilágot. Mikor borsos áron (5200.- Ft.) meg
vásároltam és otthon lapozgatni kezdtem a há
rom kötetes kiadványt, nemsokára észrevettem, 
hogy milyen sok OSZK-s vonatkozása van. Fel
tűnt, hogy mennyi olyan név szerepel benne, 
akik hosszabb vagy rövidebb ideig munkatársai 
voltak az Országos Széchényi Könyvtárnak, 
vagy valamilyen vonatkozásban kapcsolatba 
kerültek vele. Már a lexikon szerkesztői, szerzői 
között is találunk néhányat jelenlegi és korábbi 
munkatársaink közül. Ilyenek: Borsa Gedeon, Csa- 
podi Csabáné, Froemel Károlynó, Fülep Katalin, 
Kelecsónyi Gábor, Kertész Gyula, Kókay György, 
Melczer Tibor, Németh S. Katalin, Szelestei Nagy 
László, Tárnái Andor, Vizkelety András és má
sok. a régiek közül a következők nevére figyel
tem fel, az első természetesen Széchényi Ferenc 
(1750-1820), a továbbiakban Miller Jakab Ferdi- 
nánd (1749-1823) könyvtártudós, Horvát István 
(1784-1846) történetíró, a könyvtár „őre", Mát- 
ray Gábor író, (1784-1846) a könyvtár Igazgató 
őre, Fraknói Vilmos (1843-1924) történész, egy 
ideig ugyancsak a könyvtár „őre", Fejórpataky 
László (1857-1923) történetíró, igazgató. Termé
szetesen meg kell említeni a szinte mindenki ál
tal ismert Szinnyei József (1830-1913) bibliográ
fust, a Hírlaptár alapítóját, a 14 kötetes a „Ma
gyar írók élete és munkái” tudós szerzőjét.

A huszadik századiak közül többek között 
szerepel Gulyás Pál (1881-1963) bibliográfus, Ró- 
dey Tivadar (1885-1953) szlnháztörténósz, a Hír
laptár egykori vezetője főigazgató-helyettes, Kő
halmi Béla (1884-1970) bibliográfus az OSZK ta
nácsadója, Fitz József (1888-1964) nyomdá- 
szattörtónósz, igazgató, Halász Gábor (1901- 
1945) kritikus, a kézirattár vezetője, Tolnai Gá
bor (1910-1990) Irodalomtörténész, főigazgató, 
Kniezsa István (1898-1965) nyelvész, Varjas Bé
la (1911-1985) ugyancsak irodalomtörténész, fő
igazgató, Trócsányi Zoltán (1886-1971) irodalom
történész, az OSZK főkönyvtárosa, Jókely Zoltán 
(1913-1982) költő, az OSZK munkatársa. Wal-

dapfel Eszter (1906-1968) történész, Igazgató, 
Széchenyi Zsigmond (1898-1967) író, könyv
tárunk munkatársa, Varga Sándor Frigyes 
(1904-1976) bibliográfus, osztályvezető, Sebes
tyén Géza (1912-1976) könyvtáros, főigazgató
helyettes, Tardy Lajos (1914-1990) író, főmunka
társ, Kéki Béla (1907-1993) könyvtártudományi 
szakíró, főigazgató-helyettes, Kemény G. Gábor 
(1915-1981) történész, munkatárs, Csapodi Csa- 
bánó (1911-1993) irodalomtörténész, a Kézirat
tár vezetője, Mátyás Ferenc (1911-1991) költő, 
munkatárs, Dezsényi Béla (1907-1972) sajtótör
ténész, a Hírlaptár vezetője, D. Szemző Piroska 
(1907-1981) irodalomtörténész, munkatárs, Ko- 
zocsa Sándor (1904-1991) bibliográfus, osztály- 
vezető, Birkás Endre (1913-1975) író, a gyarapí
tási osztály vezetője, Krúdy Zsuzsa (1919-1992) 
író, az OSZK könyvtárosa, Markovits Györgyi 
(1919-1985) irodalomtörténész, osztályvezető, 
Bélley Pál (1925-1976) bibliográfus, osztályve
zető, Windisch Éva (1924-1993) történész, Kéz
irattár vezetője, Juhász Gyula (1930-1993) törté
nész, főigazgató. (A felsorolásban nem töreked
tem pontos kronologikus sorrendre).

Nyugdíjasaink közül megtalálhatók a lexi
konban Berlász Jenő, Busa Margit, Fallenbüchl 
Zoltán, Herke Rózsa, Havasi Zoltán, Keresztury 
Dezső, Tombor Tibor, és Vargha Balázs. Sokan 
szerepelnek az ÚMIL-ban még akik hosszabb, 
rövidebb ideig munkatársak voltak: Albert Gá
bor, Bereczky László, Bíró Zoltán, Bogoly József 
Ágoston, Falvy Zoltán, Hankiss Elemér, Harmat 
Béla, Kamarás István, Kemény István, Kis Pintér 
Imre, Kókay Györgyi, Nagy Csaba, Nagy Miklós, 
Rázsó Gyula, Róna-Tas András, Ruzsiczky Éva, 
Tóth Bálint, Vizkelety András.

Jelenlegi kollegáink közül viszont megtalál
hatók a lexikonban Borsa Gedeon, Fodor And
rás, Fülep Katalin, Fogarassy Miklós, Heltai Já
nos, Kertész Gyula, Melczer Tibor, Szelestel Nagy 
László, Ungváry Rudolf, Vásárhelyi Judit. A lexi
kon viszonylag gyors, nem igazán alapos átné
zése közben fedeztem fel az itt felsorolt neve
ket, előre is elnézést kérek azoktól, akik kima
radtak. Természetesen igen sok OSZK-s neve 
fordul elő még lábjegyzetekben, felsorolt Iroda
lomban Is.

B.Gy.
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MUNKATÁRSAINKRÓL
„Bolyongásaim palettával”

1994. nov. 16-án nyílt meg és dec. 10.-ig 
volt megtekinthető Rosta Erzsi kolléganőnk „Bo
lyongásaim palettával” című kiállítása.

A kiállításnak a pestszentlőrinci Kondor Bé
la Közösségi Ház adott otthont. A tárlatot tanára, 
Buna Konstantin festőművész nyitotta meg.

A kiállított mintegy 43 db olajfestmény, 
pasztell-, temperakép eddigi fejlődését, pályafu
tását reprezentálta.

Aki a kiállítás megnyitóján elfogódott kö
szönő szavait hallotta, tanúsíthatja, hogy szemé
lyében egy megnyerő, nyílt szívű embert ismer
hettünk meg.

Képei jórészt az általa rajongva szeretett és 
tisztelt természetet tükrözik. Amerre csak jár, 
ecsetjével megfogja az elröppenő hangulatot, 
színeket, a természet varázsát. Képein megele
venedik a gömörszőlősi táj, a bugaci puszta ta
nyavilága, a Balaton felvidék, az Ózd környéki 
tavak, a bakonyi, mátrai táj, Szilvásvárad, Pest- 
szentlőrinc, Erdély... és még folytathatnám "bo
lyongásai” felsorolását. Kalandjai a modern fes
tészet területén is figyelemre méltóak.

Sokáig felejthetetlen emlék lesz a megnyi
tón részt vett kollégák, festőtársak és vendégek 
körében a kiállítást követő beszélgetés a szend
vicsekkel és gyümölccsel dúsan megrakott, őszi 
falevelekkel díszített asztal körül.

Patz Bóláné Jakabszállási fafaragók tanyája 
45x60 cm, olaj
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SAJTÓFIGYELŐ

Beszélgetés Poprády Gézával, 
a Széchényi Könyvtár főigazgatójával

Az elektronikus kapcsolatoké a jövő

Könyvtárakról, nemzeti könyvtárunkról is 
többször írtunk már, kivált a készülő 

könyvtári törvénnyel kapcsolatban. Ezúttal 
olyan áttekintést akarunk adni erről a 

szellemi gyűjteményről és műhelyről, amely 
annak sokoldalú tevékenységét a maga 

egészében átfogja, és képet ad a 
modernizációs tervekről is, különös 

tekintettel az Informatika újabb 
eredményeire, a számítógépes adat- és 

anyagtovábbítás lehetőségeire.

- Amikor még a Nemzeti Múzeum épüle
tében működött a Széchényi Könyvtár, ren
geteg volt a látogatója, átfutó vendégek is, 
mert egyetemek között lévén, a hallgatók 
egy-egy lyukas órán is beszaladtak. Hogyan 
osztja meg energiáját a könyvtár, amióta a 
várban van: kissé izoláltabban, de jobb mun
kafeltételek között?

- Amikor a várba költöztünk, az első idő
ben az volt a benyomásunk, hogy több a könyv
táros, mint az olvasó. 1986-ban Juhász Gyula 
történész lett az OSZK főigazgatója; ő szolgálta
táscentrikus volt: nemcsak az egyetemistákat, 
hanem a gimnazistákat is befogadta, tizenhato
dik életévüktől. Ezután igen megszaporodott az 
olvasók száma, ’93-ban 25 ezer beiratkozó volt, 
s ez 150-170 ezer olvasót jelentett. Vissza kellett 
állnunk a tizennyolc éves korhatárhoz. Még így 
Is kaptunk olyan jelzéseket a kutatók részéről, 
hogy a sokaság zavarja a nyugodt munkát. így 
aztán külön kutatói boxokat akarunk kialakítani 
számukra.

- Mi az, amit véleménye szerint a 
könyvtárnak - hagyományos gyűjtőkörén kí
vül - még feltétlenül be kell fogadnia?

- Egyre szaporodik a hangzó és a vizuális 
anyagunk. Az úgynevezett Történeti Interjúk Vi
deótárának feladata a közelmúlt jeles személyi
ségeivel folytatott életinterjúk készítése, adott

esetben több órás vagy több tízórás mennyiség
ben. A Széchényi Könyvtár mindig kutatóműhely 
Is volt - a könyvtárosszakmával összefüggő ku
tatások folynak, például bibliográfiai, könyv-, 
könyvtár- és nyomdászattörténeti kutatásokat vé
geznek munkatársaink -, másrészt nemzetközi vi
szonylatban is tekintélyt szereztünk az Irodalom
tudomány, zenetudomány, színháztörténet stb. 
területén. A könyvtárnak ezt a kutatóműhely jel
legét mindenképpen fenn akarjuk tartani.

- Újabban már filmarchiválással is fog
lalkoznak...

- Ez a munka három esztendeje folyik: vi
deóra rögzítjük a magyar filmgyártás kezdete 
óta elkészült munkákat, s ez a kutatók számára 
meg is tekinthető. Munkamegosztásunk a Ma
gyar Filmintézettel az, hogy ők az eredeti filme
ket gyűjtik, mi pedig az azokról készült videofel
vételeket.

- Hol tart a folyóirat- és hírlaptár anya
gának mikrofilmre vitele?

- E tevékenységünk 1969-ben indult, és 
igen sürgős, mert a régi hírlapok papíranyaga 
elavult és porlad. Először a kezdetektől az 
1945-ig terjedő lapokat vittük filmre; csak ez 
önmagában negyvenmillió újságoldalt jelentett. 
Ez a munka befejezés előtt áll, s következik 
majd a háború utáni anyag. Ebben a Magyar 
Távirati Irodával dolgozunk együtt, tekintve, 
hogy ők is archiválnak. A feladatot aztán foko
zatosan ki akarjuk terjeszteni az egész folyó- 
Iratanyagra, valamint a különgyűjteményekre. 
Mikrofilmre vesszük - ha szükséges, színes 
mikrofilmre - a kézirattár, a plakát- és apró- 
nyomtatvány-tár, a zeneműtár, a színháztörté
neti gyűjemény stb. értékes darabjait. Igyek
szünk filmre venni és feldolgozni például a 
szomszéd országok olyan hungarikáit, amelyek 
még nincsenek meg Magyarországon; nagyon 
érdekes anyagokra bukkantunk az utóbbi idő
ben Szlovákiában, Prágában, Kárpát-Ukrajná- 
ban és Ausztriában.
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- Vár béli otthonuk impozáns, de már a 
kezdetben felmerült a gond, hogy nem könyv
tár céljára épült...

- Az egykori királyi palotának két belső 
udvara volt, ezeket építettük be raktárnak. Ez 
egyrészt nem elegendő, másrészt nem is a leg
megfelelőbb, mert a meglévő klímaberendezé
sekkel nem tudjuk tartani a könyvraktározásra 
optimális 17-20 fok közötti hőmérsékletet és az 
50 százalékos páratartalmat. Amikor a munkát 
’59-ben megkezdték, mintegy fél évszázadra 
terveztek előre. Ez rövidesen lejár. Az a tervünk, 
hogy a könyvtáron kívüli szabad területeken 
föld alá viszünk újabb raktárakat. Ez megfelel a 
nemzetközi gyakorlatnak; a bécsi nemzeti 
könyvtár anyagának egy része például a Burg- 
garten alatt van, ezt a bécsiek közül is kevesen 
tudják. Amivel máris komoly gondban vagyunk, 
az egyes különgyűjtemények raktározása: a ze
neműtáré, a színháztörténeti gyűjteményé és a 
kézirattáré.

- Hogyan áll a könyvtár modernizálása? 
Itt mindenekelőtt a számítógépprogramra 
gondolok.

- 1976-ra elkészült a Magyar Nemzeti Bib
liográfia számítógépesítése, hiszen a nemzeti 
könyvtár feladata az is, hogy dokumentálja az 
egész ország könyvtermését. Az 1992-től meg
jelent anyagot pedig számítógépes adatbázis
ban tartjuk nyilván, ennek használatát nyolc szá
mítógép-terminál teszi lehetővé olvasóink szá
mára.

- Okoz-e zavarokat, hogy a könyvki
adás privatizációjának „eredményeként” az 
új kiadók nem mindig tesznek eleget a köte
lespéldányok megküldésének?

- Van olyan kiadó, amelyik nem akar, és 
van olyan, amelyik nem tud tizenhat kötelespél
dányt beszolgáltatni; ennyit kellene ugyanis kap
nunk minden megjelent műből: kettőt mi őrzünk 
meg, a többit szétosztjuk az ország nagy könyv
tárai között. Ennek anyagi okai Is vannak: ezer
ötezer forintos, kis példányszámú könyvekből 
valóban nem lehet ennyit ingyen átadni. A meg
oldás kettős. Egyrészt esetleg adókedvezményt 
kellene kapniuk e célból a kiadóknak, másrészt 
a jelenlegi miniszteri rendelet helyett törvényi 
szinten kellene szabályozni ezt a kérdést, ami 
végül is nemzeti ügy.

- Törvényi rendezés: a nemzeti könyv
tár főigazgatója mit javasolna a készülő 
közgyűjteményi törvénnyel kapcsolatban?

- Az az anyag, ami Jelenleg a törvényhez 
rendelkezésre áll, egységes közművelődési és

közgyűjteményi törvénycsomagból Indul ki. A mi 
véleményünk, de a többi érintett szakterületé is, 
hogy külön törvényeket kellene hozni a közmű
velődésre és levéltárakra, múzeumokra és 
könyvtárakra. A mi vonatkozásunkban azért is, 
mert a nemzeti könyvtárnak különleges jogállá
sa van, és ez különleges anyagi feltételeket Is 
Jelent. Az új könyvtári törvény megalkotásánál 
természetesen figyelembe kell venni a már léte
ző kapcsolódó törvényeket, például az egyetemi 
könyvtárak esetében a felsőoktatási, az iskolai 
könyvtárak esetében a közoktatatási, az önkor
mányzati fenntartású könyvtáraknál pedig az 
önkormányzati törvényt.

- Bekapcsolódnak-e a számítógépes 
könyvtárközi anyagszolgáltatás rendszeré
be?

- Csatlakoztunk a nemzetközi kommuniká
ciós hálózatba, hogy elérjünk nagy külföldi adat
bázisokat, és ők is elérhessenek bennünket. 
Most azon dolgozunk, hogy ezek az anyagok ki
sebb hibaszázalékkal legyenek lehívhatóak. Ah
hoz szintén pénz kellene, hogy a teljes bibliográ
fiai adattárunkat gépre tudjuk vinni. Jelentkezett 
is a munkára egy megbízható angol cég, de vi
szonylag olcsó ajánlatuk is ötszázmilliós nagy
ságrendet jelent.

- És mikorra remélik, hogy nemcsak 
bibliográfiaadatok, hanem komplett anyag
részek, cikkek, folyóiratok, könyvek is to
vábbíthatók lesznek?

- Ez a program még csak az elején tart, de 
úgy gondolom, hamarabb fog megvalósulni, mint 
hinnénk. Sok nemzetközi cég dolgozik ilyen 
munkán, nagy a konkurencia és az árak lefelé 
tendálnak. Telefaxszolgálatunk, elektronikus le
velezésünk évek óta működik, de egy olyan be
rendezés, amelynek segítségével elektronikus 
úton továbbíthatók például teljes folyóiratok, rö
videsen olyan áron lesz kapható, hogy a na
gyobb könyvtárak be fogják majd szerezni. Elér
kezett az elektronikus folyóiratok korszaka. Erre 
fel kell készülni, hiszen könnyen elképzelhető, 
hogy rövidesen Magyarországnak is lesz elek
tronikus folyóirata. Született a tudománypolitikai 
bizottság megbízásából egy tanulmány, amely
nek konklúziója: elkerülhetetlen, hogy a könyv
tárak össze legyenek kapcsolva, hogy egy nagy 
gépi nyilvántartásban lehívható módon megle
gyen minden magyarországi adat és anyag - és 
a külföldiek is. A Jövő tehát az elektronikus kap
csolatoké.

Lukácsy András 
Magyar Hírlap, 1994. nov. 26.
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Királyi kilátással

Evés előtt Spinozát csemegéznek
Nem tudom, más hogy van vele, de szerin

tem, aki a könyvtárat szereti, csak velem lelken
dezhet: nagyszerű a Széchényi. Különösen, 
amióta felköltözött a hegyre, ahol a környezet, a 
kilátás csak királyiként jellemezhető. Igaz, a ré
ginek a Nemzeti Múzeumban is megvolt a maga 
avítt bája: kicsiny, szegény ország kicsiny, sze
gényes nemzeti könyvtára. De a pulpituson, szi
gorú arccal figyelve akkor is nagyszerű embe
rek ültek. Amiként akkor, alkalmasint most Is 
csak nagy szívvel és értelemmel megy valaki 
könyvtárosnak, hiszen tisztesen, szellemi rangjá
hoz méltóan éppoly kevéssé tud megélni belőle, 
mint a többi futó értelmiségi. Igaz, Itt legalább 
palotában dolgozik, legfeljebb a megrögzött ron
gálok, az alkalmi könyvtolvajok zavarhatják. 
Netán a diákok, akik persze itt is többségben 
vannak ugyanúgy, mint hajdan a Múzeum kör
úton. Itt is cseverésznek, kajálnak, de megfékez
hető^ végül is többnyire növendék értelmiségi
ek. És van már elektronikus tolvajfogó. Fenn is 
akadt rajta egy zöldfülű istenadta, de fóliába pa
kolt csoki volt a zsebében, nem kitépett kódexlap.

Ez a tündéri, királyi, palotai könyvtári pasz- 
szlónk tavaly 600 millió forintba került, plusz 
húszmillió beruházás-felújítás. Ami viszonylag 
bagatell, ha tudjuk, hogy ebben benne van 870 
ember, köztük 380 könyvtáros bére.

Összehasonlítható nemzeti könyvtárakban 
60-70 százalékkal több ember dolgozik, de hát 
nem ez a fő gond Itt, ahol egyébként jövőre nyil
ván még csökkenteni is kell majd a létszámot, 
lévén szó közalkalmazottakról. A gond inkább 
az, hogy a szűkös dologi keretből már az idei 
utolsó negyedben elvontak több mint hatmilliót - 
és ki tudja, mi lesz, pontosabban mi nem lesz jö
vőre.

Pedig Poprády Géza főigazgató ki nem 
fogy a sürgető feladatok sorolásából. Például an
nak Idején, amikor a város minden részében 
szétszórt pincékből sikerült a Várba költöztetni 
az anyagot, negyven évre tervezték az új raktá
rakat. Évente 23-24 ezer új kötet érkezik, így 
2000-ig megtelnek a belső udvarok alá épített 
tárolók.

Hogyan tovább? Helyben, közel, a Vár olda
lában kéne építeni az újakat. Van elképzelés, de 
ha belegondolunk, hogy a megelőző régészeti 
feltárások miatt mennyi pénzre és időre van 
szükség, az ember nehezen lehet derűlátó. Le

het, hogy a távolabbi tároló olcsóbb és minden
képpen egyszerűbb lenne, de hátrányai is 
akadnának. Most például fél órán beiül ott van 
minden könyv az olvasónál. Ha Isten tudja, hon
nan kellene behozatni - a helyzet már nem len
ne ilyen Jó, visszatérhetnénk a Múzeum körúti 
hőskorba.

Lehet azonban, hogy a terjeszkedés gondja 
másképp, kellemetlen módon enyhül. Mostanság 
ugyanis egyre kevésbé tudni, hogyan-mikor ke
rülnek be a Széchényibe a köteles példányok? 
Hiszen nem kevés kisebb és nagyobb kiadó 
nem tudja - vagy tudatosan elfelejti -, hogy min
den megjelent könyvből 16 darab jár a nemzeti 
könyvtárnak. Amiből az csak két-hármat tart 
meg, a többi megy a nagy társaknak, az ország 
többi szellemi központjába. Ám 16 példány, fő
ként drága művekből sok pénz az amúgy is ver
gődő könyvesszakmában, Nyugaton öt-hat kö
teles elégnek bizonyul. Ehhez viszont törvény- 
módosítás kell - de vajon mikor lesz érkezése 
erre túlterhelt honatyáinknak?

S mikor, miből döntenek az Illetékesek a to
vábbi elektronizálás feltételeiről? Mert egyéb
ként a haladás évtizedek toporgása után megra
gadó: a Magyar Nemzeti Bibliográfia 1976-tól 
számítógépen van, a 91-ig terjedő anyag immár 
CD-ROM-on is hozzáférhető, eddig 93 könyv
tárnak volt harmincezer forintja arra, hogy meg
vehesse. Be kéne vinni persze a javát, az 1976 
előtti anyagot is.

Erre szakosodott jeles brit cég vállalkozna, 
s az 500 millió forintos költség a feladat méreté
hez, még inkább jelentőségéhez viszonyítva 
nem sokkoló. De hát lesz-e rá pénz? Honnan? 
Avagy a másik nagy vállakózás folytatására: 
végre hazánkban Is felderíthetők számítógépen 
az ország könyvtáraiban lévő Idegen nyelvű 
könyvek és folyóiratok. 1981-től máig. Van belő
le CD-ROM Is, az előrendelések alapján 21 ezer
ért ki tudták hozni.

Bagatell, mondhatnánk, de egyáltalán nem 
az, ha tudjuk, hogy például a Nyíregyházi Tanár
képző Főiskola könyvtárának éves beszerzési 
kerete ötvenezer forint.

Vigaszként, kiútként Sorosékat emlegetem. 
Persze hogy már régen itt is segítenek: kapott a 
„hőskorszakban" a Széchényi Is másológépeket, 
automata előhívókat a mikrofllmtárnak. Az ala
pítvány támogatásával Jött létre a restaurátorla-
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boratórlum, ahol nagy múltú iskolai, egyházi 
könyvtárak kincseit mentik. Három óv alatt elju
tottak odáig, hogy fenn tudják tartani magukat. 
És Sorosók adták a teljes műszaki berendezést 
a Történeti Interjúk Vldeótárához, amely a Nem
zeti Könyvtár egyik új és alkalmasint nagyszerű 
vállalkozása. Azután még külön, a Nyitott Társa
dalom Alapból Is lehetett támogatásért pályázni 
az elektronizálásra.

Ha a „kalaptartás” a királyi környezetből 
nem Is éppen szívderítő, más lehetőség aligha 
adódik. A nyájas olvasó szinte elhanyagolható 
tétel: a beiratkozott kereken 25 ezernek több 
mint a fele diák és nyugdíjas, fizetőnek marad a 
többi. Idén egy százas volt az olvasójegy - egy 
évre. S ha Jövőre valamivel több lesz: tán kijön 
belőle néhány fegyveres őr bére. Azok pásztáz
zák az épületet meg a többieket körötte. Már 
újabban, amióta kipakolták a Szépművészetit.

Csak őrizzék Is, Ide még szerencsére nem 
törtek be, de hazai és Importbandáink ötletgaz

Színek, anyagok, festékek

Schiller Aurél 
a Széchényi könyvtárban

Az Országos Széchényi Könyvtár kiállító- 
termének Ars Librorum sorozatában Schiller Aurél 
Képeskönyv Rilkének című kiállítása látható 
december 31-lg.

Rilke 1925. november 13-án írta egy levél
ben: „Immár nyomulnak, Amerikából ide, üres, 
közömbös dolgok hozzánk, látszat dolgok, élet
utánzatok...” Schiller Aurél - a magyar szárma
zású, Svédországban élő művész - most látható 
alkotásainak e gondolat a kiindulópontja.

„Korszakunk nem tudja többé már, hogy mit 
jelent egy kút, egy torony, egy ház, egy alma, 
egy köröző sas” (Schiller Aurél). A művész nem 
Is ezeket ábrázolja. Hagyja, hogy a színek - a 
smaragdzöld, a kék, a fehér, a fekete -, az 
anyagok - a vászon, a pergamen, a papír, a 
gipsz, az agyag, a viasz, az öntöttvas, a bronz, a 
réz -, és a festékek - a tempera, az olaj - has
sanak rá, hassanak egymásra és hassanak a 
nézőre.

Schiller egy tapasztalaton túli világot ábrá
zol.

R. A.
Népszabadság, 1994. nov. 30.

dagok, még felismerhetik a lehetőségeket és a 
módozatokat. Hacsak el nem csúsznak egy ba
nánhéjon: a srácok, amióta az evéssel kiszorul
tak az előcsarnokba, most ott hanyagok. Ment
ségükre, hogy a szigorlat előtti szellemi kimerü
lés energiaapályáját pótolják; evésnek, Idétlen 
fecsegésnek előtte Spinozát és Szerb Antalt ol
vasnak. S ha valaki feloldódásul Rejtő Jenőt 
vesz elő, bocsássuk meg néki, mert a kiválasz
tottak közé tartozik. Hiszen az ország lakossá
gának túlnyomó többsége életében egyszer sem 
teszi be a lábát a nemzet szegény-gazdag 
könyvtárába. S még azt sem tudja, mennyit ve
szít egyedül az olvasótermi kilátással. Itt csupa 
gondolkodó ember dolgozik, a háttérben a budai 
hegyek panorámájával, Ilyen könyvtár nincs 
még egy a világon. Már csak pénz kéne hozzá, 
hogy meg is maradjon.

(holtai)
Vasárnap, 1994. dec. 18.
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