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KRÓNIKA

A Főigazgatói Kollégium üléseiről

A Főigazgatói Kollégium 1995. július 
11 -én ülést tartott.

Első témaként Gábor Kálmánná osztályve
zető előterjesztésében tárgyalta a Nemzetközi 
Csereszolgálat tevékenységét. Megállapította, 
hogy az előterjesztés nem terjed ki az osztály 
működésének anyagi vonatkozásaira, mely hiá
nyosságot szeptember 30-ig pótolni kell, ezután 
a Kollégium újra tárgyalja a kérdóst.ú

Másodikként a kurrens gyarapodásból ere
dő periodikák őrzésének, tárolásának és forgal
mazásának kérdései című anyagot tárgyalta a 
Kollégium Nagy Zoltán előterjesztésében. Úgy 
döntött, hogy külső kötészetre nincs fedezet, a 
belső kötészeti kapacitás kevés, ezért a muzeá
lis periodikumokat ezután nem kötjük be, hanem 
tárolódobozokba helyezzük. A többespéldányok 
és a kevésbé használatos dokumentumok köt
tetési igényét is felül kell vizsgálni.

Rády Ferenc előterjesztésének címe: A Kül
földi Folyóiratok Központi Katalógusa Retros
pektív Lelőhelyjegyzék Szerkesztőség felada
tainak folytatása és ezzel összefüggésben a Do
kumentumforgalmi Főosztály szervezeti felépí
tésének módosítása.

Az előterjesztés javaslatokat tartalmaz ar
ról, hogy hogyan működjék és milyen szervezeti 
keretben a továbbiakban a Retrospektív Lelő
helyjegyzék Szerkesztőség, ahol nyugdíjazás 
miatt a személyzeti feltételek a jövőben nincse
nek meg.

A Kollégium úgy döntött, hogy

a KFKK Retrospektív Lelőhelyjegyzék Szer
kesztősége és az NPA egy osztállyá olvad ösz- 
sze, melynek neve
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK KÖZPONTI KATALÓ
GUSA

Az új osztály folytatja a retrospektív anyag 
szerkesztését a lelőhely-visszaigazolások nélkül 
és pályázat útján igyekszik biztosítani KIK góp- 
revitelének anyagi feltételeit.

A Főigazgatói Kollégium 1995. augusz
tus 31-én ütést tartott.

Berke Barnabásnó, Szűcs Jenőné és Je
szenszky Edit előterjesztésében megtárgyalta a 
Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bib
liográfiája szolgáltatás-rendszerének kor
szerűsítési terve című anyagot. Az előterjesz
tés azért készült, mert a felhasználók sürgetik, 
hogy az MNB ne csak füzet formájában, hanem 
mágneslemezen és CD-ROM-on is hozzáférhető 
legyen.

Mágneslemezen 1996 januárjától Indulhat a 
szolgáltatás. Ebben a formában csak teljes 
anyagot szolgáltatunk, egyedi igényt nem tu
dunk kielégíteni. Az előfizetők méltányos áron 
jutnak a lemezekhez, amelyeknek a forgalma
zását a Gyarapítási és Feldolgozó Főosztály fog
ja végezni.

CD-ROM-on félévenként tesszük közzé a 
leírásokat, amelyek az analitikus feldolgozáso
kat is tartalmazni fogják a floppy-któl eltérően. 
Az előállítás költségeire még nincs meg a teljes 
fedezet.

A Kollégium elhatározta, hogy 1996. Július 
1-Jétől az eredeti (1992 előtti) formában kell az 
MNB nyomtatott füzeteinek megjelenni.

A jövő évben kíván a Kollégium azzal is 
foglalkozni, hogy a retrospektív bibliográfiák is 
nem nyomtatott formában jelenjenek meg.

Az előállítási költségek nagysága, a gyorsa
ság és a könnyebb kezelhetőség a bibliográfiák 
esetében is egyre inkább a nem nyomtatott for
mában való megjelenésnek kedvez.

A második téma tárgyalását későbbi idő
pontra halasztotta a Kollégium, ez Berke Barna- 
básné: Nem hagyományos hordozón megjelenő 
illetve nem hagyományos úton terjesztett doku
mentumok kezelése az OSZK-ban.

Harmadikkkónt megismerkedett a Kollégi
um az NPA/CD l-lll. kiadásának terjesztési ada
taival Tószegi Zsuzsa előterjesztése alapján.

Az NPA vállalkozása nyereséges, ezért a 
Kollégium elismerését fejezte ki az osztálynak.

Illyés Katalin
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
1995. július 1.-1995. augusztus 31.

Új dolgozóink:
Pótersilka Ágnes ügyviteli alk., Olvasószolg 

kút. oszt., Slmándl Irén Igazgatási ügyint. Kortör
téneti különgyűjt. Vas Viktória ügyvlt. alk. Nem
zetközi és kult. kapcs. Ir.

Áthelyezés a könyvtáron belül:
Szénás! Pálnó kisegítő alk, a Titkárságról a 

Műsz. fenntart, osztályra.

Eltávoztak a könyvtárból:
Munkaviszonya megszűnt:
Bihari Ildikó könyvtáros, MNB könyvek 

szerk, Dékány Éva könyvtáros, Idősz. kiadv. 
féld. oszt, Kaposváriné Dányi Éva könyvtáros.

KMK Szakkönyvt, Katona Józsefné gazd. ül, 
Bérgazd. osztály, Novák László könyvtári sza- 
klnf, Cédulasokszorosító, Takács Endre Rudolf - 
né kiseg. alk, Műsz. fennt. o.

Kitépett:
Balogh József üzemvit. alk. Biztonsági oszt, 

Horváth Csaba üzemvit. alk. Biztonsági osztály.
Áthelyezéssel:
Orbán Éva főkönyvtáros, Móricz Zs. Gimná

zium, Dr. Rónai Tamás tud. kutató, KSH.

Nyugdíjazással:
Ákom Márta főkönyvtáros, Idősz. kiadv. 

féld. oszt.

Elhunyt:
Balogh Mária Eszter tájék, könyvtáros, Tájé

koztató oszt

Balogh Mária

(1947-1995)

Lehet, hogy van predesztináció, lehet, hogy 
igazuk volt a görögöknek, igaza volt Szondi Li- 
pótnak és a többieknek? Lehet, hogy már eleve 
génjeinkbe kódolva hordozzuk jövőnket, hiába 
lázadunk, harcolunk ellene?

Balogh Máriát 16 éves kora óta ismertem. 
Kedves, lelkes, kissé fanyar kislány volt. Sokat 
cigarettázott és beszélt és nagyon szép verse
ket novellákat írt. Szerette a társaságot és na
gyon az embereket. Aztán sokszor láttam elzu
hanni, összerogyni, majd újból és újból feltápász- 
kodnl. Törékeny, kicsi teste emberfeletti tragé
diákat, iszonyú sorsot cipelt, ám ő azért még so

káig mosolygott, bár egyre keserűbben, egyre 
támadóbb iróniával és öniróniával.

Aztán már egyre nehezebb volt beszélgetni 
vele. Reménytelen sorsa elől menekültünk, ka
paszkodó kezét ellöktük, szégyelltük viszonylag 
szerencsésebb életünk. Ha van Isten, megbüntet 
érte. S ha van Isten - ahogy Kuki hitte - talán 
most már jobban vigyáz rá, mint vigyázott sze
rencsétlen, bűntelen életében.

Balogh Mária meghalt. Vádló, könnyes kö
nyörgő, fáradt szemét örökre lehunyta.

Nyugodjék végre békében.
Nagy Sz. Péter
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
Az Országos Széchényi Könyvtár 1994. évi 

szöveges beszámolójelentése
Az 1994. évi szöveges beszámoló összeál

lításánál a Művelődési és Közoktatási Minisztéri
um 119.297/95. XXIII.. számú leiratát és az érvé
nyes jogszabályokat vettük figyelembe.

1. A szakmai feladatellátás rövid értékelése

Az Országos Széchényi Könyvtár, mint ki
emelt nemzeti intézmény és mint nemzeti könyv
tár a legfontosabb és alapvető szakmai felada
tait teljesítette.

1994-ben három nagy kiállítást - Magyaror
szág és Európai az Apponyi-gyűjtemény tükré
ben, „Oly korban éltem én a földön...” és az „Em
ber az embertelenségben” - és számos kamara
kiállítást, valamint nemzetközi tudományos kon
ferenciát rendeztünk. Miután az 1996. évi EXPO 
nem kerül megrendezésre, ezért előkészülete
ket tettünk az 1996. évi millecentenáriumi em
lékünnepségek, kiállítások megszervezésére.

A könyvtári intézményeket és szabályozott
ságukat jelentős módon érintő törvényi előkészí
tő munkában főosztályaink aktívan részt vettek, 
így a kötelespéldány-törvény tervezetének 
öszeállításában.

A Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont főosztályként ellátta a módszertani, tudo
mányos és tanfolyami képzés szakmai feladata
it. A főosztály irányítására meghirdetett igazgatói 
pályázat eredménytelenül zárult.

Tovább folytatta a Történelmi Interjúk Videó- 
tára az életinterjú-gyűjtemény gyarapítását.

Kiadásra került az 1976-1991 közötti Ma
gyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Biblio
gráfiája adatbázis CD-ROM-on, a következő 
három év anyagát ez év első felében szeret
nénk megjelentetni.

A zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár műkö
dését - egyházi támogatás nélkül - biztosítottuk.

Az állománygyarapítás mint elsődleges fel
adat nem a kívánt mértékben bővült. A költség- 
vetési támogatásból csak részben tudtuk előse
gíteni a gyűjteményi fejlesztést, továbbá az ér
vényes jogszabályok be nem tartása (köteles- 
példány-szolgáltatás!) és a szabad piaci viszo

nyok kedvezőtlenül befolyásolták e terület tény
leges alakulását.

Ugyancsak kiemelt feladat lenne a nemzeti 
könyvtár számítógépes hálózatának fejlesztése, 
bővítése. Feltétlen szükséges céltámogatással 
az informatikai szolgáltatás korszerűsítése.

E felsorolt és szükséges fejlesztések kizá
rólag igen jelentős pénzügyi támogatással való
síthatóak meg.

A nemzeti könyvtár főigazgató-helyettesi 
állás pályázata sikertelen volt.

A Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól 
jóváhagyott céltámogatásokat a meghatározott 
feladatokra fordítottuk, határidőre elszámoltuk, 
maradvány nem képződött.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
Közgyűjteményi, valamint a Pénzügyi és Fejlesz
tési főosztályok támogatásával oldottuk meg a 
Tájékoztatási főosztályunk olvasótermeiben 15 
új kutatóhely kialakítását, az olvasótermek felet
ti telelift hálózatának hangszigetelését. A Hold ut
cai Mikrofilmtár felújítását ugyancsak egyszeri 
céltámogatással tudtuk befejezni.

2. Az előirányzatok évközi változásai

MEGNEVE
ZÉS

EREDETI
ELŐIRÁNY

ZAT
(eFt)

MÓDOSÍ
TOTT ELŐ
IRÁNYZAT 

(eFt)

TELJESÍ
TÉS
(eFt)

Saját bevétel . 16 000 104 366 104 366

Támogatás 513 982 683 923 683 923

Kiadás 528 105 844 505 843 758

Kiadásokból
béralap 242 587 390 130 360 656

Átlag létszám 
(tő) 787 788 749

3. Szervezeti változások
A gyűjteményfejlesztési igazgató nyugdíja

zása után ezt a státuszt megszüntettük.
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A pénzügyi és számviteli osztályt ismét egy 
osztályvezető vezeti két osztályvezető-helyettes 
segítségével.

Az 1994. évet a takarékos, igen átgondolt, 
hatékony gazdálkodás jellemezte a legalább 
szintentartás célkitűzéssel.

4. Béralap és átlaglétszám

A béralapváltozás fő oka a Kjt. év eleji be
vezetéséből adódott. A különböző pótlékok - ve
zetői, nyelv, veszélyességi, egyéb illetmény - fo
lyósítása kedvezően hatott a jövedelmek ala
kulására. Ugyanakkor a minimálbér emelkedé
se - 8 főt érintett - összességében nem volt 
számottevő. Indokoltnak tűnne az A1 kategóriá
nak a mindenkori minimálbérrel hasonló mérté
kű emelése.

A tématabló szerinti átlagszámításunk évek 
óta lényegében állandó.

Rendkívül nehéz feladat lesz a jövőben a 
magasan képzett, nagy gyakorlattal és szaktudás
sal rendelkező munkatársak megtartása a még 
mindig alacsony jövedelem-viszonyok miatt.

5. Kiadások alakulása

Az 1994. évben nem terveztünk az alapve
tő feladatokban módosítást illetve csökkentést. 
Mind a szakmai, mind a gazdasági tevékenysé
günkben feladatelmaradás nem következett be. 
A tárcától igényelt egyéb előirányzatokat - fel
újításra, beruházásra - célirányosan felhasznál
tuk. Az áremelkedések, a működési kiadások 
folyamatos növekedése szükségessé tette a 
belső átcsoportosításokat; a bér és dologi auto
matizmusok hiánya a szintrehozások és fejlesz
tések kizárólagos céljellege jelentősen megne
hezítette a költségvetési gazdálkodásunkat.

Három területen tartjuk kiemelten indokolt
nak a kiadások további emelését:
- a nemzeti könyvtár gyűjteményének fejlesz

tésében (a szabad piaci viszonyok mellett 
egyre nehezebb a beszerzések realizálása, 
az aukciókon való versenyképesség)

- a számítógépes információs hálózat bővítésé
ben,

- az épületek és tárgyi eszközök műszaki állapo
tának szinten tartásában és (fejlesztésében).

6. Létszámcsökkentéssel összefüggő taka
rékossági intézkedések

1994. évben ilyen irányú, tárca felé történő 
többlettámogatást igénylő intézkedésre a nem
zeti könyvtárban nem került sor.

7. Működőképesség

A folyósított költségvetési támogatással és 
a bevétel kedvező alakulásával folyamatosan 
biztosítottuk az intézmény működőképességét. 
Az októberi kormányintézkedéssel összefüggő 
támogatáscsökkentés (5,7 mFt) és a felügyeleti 
szerv javára teljesített egyéb befizetés (0,6 mFt), 
valamint ennek 1995. évi szerkezeti beépítése 
nagyon kedvezőtlenül érintette könyvtárunkat.

Az Országos Széchényi Könyvtár, mint ki
emelt nemzeti intézmény a szerteágazó, sokol
dalú feladatok, kapcsolatrendszerek kapcsán 
valóban preferáltságra szorul a működésének 
biztosításához.

8. Felújítás, beruházás

Kormányzati beruházásunk nem volt.
Egyéb beruházás - céltámogatással - 2,0 mFt 

összegben az új kutatóhelyek kialakítása, me
lyeket szeptemberben átadtunk.

Nagyjavításra 18 mFt-ot kaptunk, melyet a 
Hold utcai Mikrofilmtár és kazánház tervezésére, 
kialakítására fordítottunk.

9. Bevételek alakulása

A saját- és többletbevételek a tervezettet 
jelentősen meghaladták. Ennek fő oka az évek 
során az alultervezés, de a tárgyévben a bevé
teleinket a várható tényleges mértékig meg
emeltük, melyet a főosztály jóváhagyott.

A bevételek szintjéig felhasználtuk a ren
delkezésre álló összeget a munkatársak jöve
delmi szintjének javítására, a gyarapítási keret 
kiegészítésére, a tárgyi eszközök karbantartá
sára.

10. Vállalkozási tevékenységek

A vállalkozási tevékenységre vonatkozó 
pénzforgalmi adatszolgáltatást a számszaki be
számoló 2. sz. melléklete mutatja tevékenysé
genként! részletességgel. Igen kedvezően ala
kult a restaurálás, mikrofilmkészítós és a nyom
dai tevékenység eredménye, pedig ezek anyag- 
és munkaigényes szolgáltatások. Az eredmény 
felhasználása a belső szabályzatoknak megfele
lően kerül elosztásra.

11. Egyéb szervezetek támogatása

Az Országos Széchényi Könyvtár társadal
mi szervezeteket, alapítványokat nem támoga
tott, új gazdasági társaság alapításában nem 
vett részt.
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12. Értékpapír-forgalom

A korábbi évek maradvány! értékpapír hal
mozott forgalma 232,5 mFt volt. Kizárólag éven 
belüli lejáratú értékpapír-vásárlást bonyolítot
tunk, melynek kamatbevétele 6369 eFt. 1994. 
december 31-1 záróállománya nulla. Vesztesé
ges eredményű értékpapír-ügyletünk nem volt.

A kamatbevételeket a működési kiadások 
finanszírozására fordítottuk.

13. Az előző évi pénzmaradvány

Az 1993. évi pénzmaradványt a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium által Jóváhagyást 
követően felhasználtuk elsősorban a nem telje
sített áthúzódó készletbeszezésekre és a tárgyi 
eszközök karbantartására, különféle egyéb 
szolgáltatásokra.

14. 1994. évi pénzmaradvány

Az Intézményi költségvetési beszámoló 1. sz. 
melléklete szerinti pénzmaradvány végösszege 
11 434 eFt.

Ebből 5915 eFt az alaptevékenység nem 
teljesített megrendelése, amely időközben ki- 
egyenlítésre került.

A vállalkozási és K+F tevékenység marad
ványa 6981 eFt, felhasználása a megállapodá
soknak megfelelően történik.

Ezúton kérjük a Pénzügyi és Fejlesztési fő
osztályt, hogy 1994. évi pénzmaradványunkat 
11 434 eFt-ban jóváhagyni szíveskedjenek.

15. Szociális, jóléti célokra fordított pénz
eszközök

A dolgozók lakásépítésére, vásárlásának tá
mogatására 1994-ben 1437 eFt-ot fordítottunk.

Támogatásban részesült 24 fő, melynek fel
ső határa 100 000 Ft.

Egyéb szociális, jóléti célra nem volt lehető
ségünk.

16. A költségvetési év gazdálkodásának ál
talános értékelése

Eredményes évet zárt az Országos Széché
nyi Könyvtár, annak ellenére, hogy az általános 
körülmények, feltételek bonyolultabbá, nehe
zebbé váltak. A költségvetési támogatás havi 
folyósítását, a közalkalmazotti törvényből adódó 
kötelezettségek növekedését, a szigorító intéz
kedéseket, az elvonásokat ellensúlyozta a ko
rábbi értékpapírok felélése, a kutatási és a 
Nemzeti Kulturális Alap pályázati eredményes

sége valamint a vállalkozási tevékenység bevé
telének kedvező alakulása. Folyamatosan felül
vizsgáljuk a nemzeti könyvtár szakmai felada
tainak, szolgáltatásainak körét, a fejlesztési 
irányvonalakat és ezt szükséges szinkronba 
hozni a pénzügyi lehetőségeinkkel. Az 1995. év
ben az infláció hatása, a részleges kompenzáció 
késedelme, az egyéb szigorító intézkedések ne
héz gazdasági helyzetet sejtetnek. További Igen 
szigorú belső intézményi takarékossági feltéte
lekkel kell biztosítanunk a kiemelt nemzeti 
könyvtár működését.

17. Egyéb információk

Feltétlen indokoltnak tartanánk a tárca ré
széről a címzett támogatások bővítését, vala
mint az 1995. évben az új raktárépület tervezé
sének, a Budavári Palota általunk kezelt terüle
tének hasznosítási tervének elkészítésére egy
szeri tervezési díjat (kb. 5 mFt). A tervek egyez
tetését követően kormányzati beruházásként 
valósulhatna meg a raktárépület felépítése, mi
vel 2000-ben a raktáraink betelnek.

A millecentenárium megünneplésében az 
Országos Széchényi Könyvtár is részt kíván 
venni.

Kérjük az 1994. évi költségvetési szöveges 
beszámolójelentésünk elfogadását.

Budapest, 1995. április 10.

Poprády Géza Zádor Tamás
főigazgató gazdasági igazgató

Illusztráció Molnár C. Pál kiállításáról
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Az OSZK On-line Olvasói Katalógusának elérése
hálózaton keresztül

Sokan kérdezik a könyvtáron belül, hogy 
vajon az OSZK elórhető-e hálózaton keresztül? 
Örömmel jelenthetjük, hogy Igen. A második kér
dés, hogy hogyan? Ez már kicsit hosszadalma
sabb választ igényel. Ebben a cikkben a ho
gyant szeretném ismertetni nagyon részletesen, 
úgy hogy bárki érdeklődő a leírás alapján el tud
jon érni minket.

1. VT100 és Sun ShellTool terminálokkal, III. 
terminálemulációkkal

1.1. SZEREPLŐK

1) A felhasználó, aki rajta van az Internet 
vagy az X.25-ös hálózaton. A felhasználónak 
rendelkeznie kell a megfelelő kommunikációs 
programmal (Telnet, Kermit, stb.), valamint 
VT100 vagy Sun ShellTool terminállal, ill. termi
nálemulációval.

A karakterek helyes megjelenítéséhez és a 
kereséshez le kell kezelnie a vonalon ISO 
8859/2-es kódtábla szerint érkező karaktereket 
és e kódtábla szerint kell a keresőkérdéseket 
kiküldenle.

A keresőkérdésekkel kapcsolatban tudnia 
kell, hogy az összes ékezetes karakterre lehet 
az alapbetűvel is keresni, kivétel a rövid és 
hosszú ö és ü. Mind a rövid, mind a hosszú ö-re 
és ü-re lehet rövid ö-vel, ill. rövid ü-vel keresni. E 
két utóbbi karakter csaknem valamennyi kód
táblának része és ugyanazon a helyen található
ak a táblázatokon belül.

A feladat egy lehetséges megoldását az EL
ÉRÉS IBM PC-ROL KERMITTEL fejezetben Ismer
tetjük.

2) Az OSZK On-line Olvasói Katalógusa 
(OSZK OOK), ami a DOBIS/LIBIS Integrált szoftver 
része. A DOBIS/LIBIS egy IBM nagyszámítógépen 
fut* 3270-es terminálokkal dolgozik és az adato
kat EBCDIC 870-es kódlap szerint jeleníti meg.

3) Kommunikációs integrátor, ami egy Sun- 
Link SNA 3270 nevű szoftver. A szoftver egy 
SUN gyártmányú gépen fut. A gép Internet neve 
PRIMULA. A PRIMULA össze van kötve az IBM 
nagygéppel és rajta van mind az Internet, mind 
az X.25-ÖS hálózaton. A SunLInk végzi a 3270 
VT100, 3270 Sun ShellTool és az IBM 870 ISO 
8859/2 karakterkonverziót.

1.2. ELÉRÉS

Az OSZK OOK teljes Internet neve: PRIMU- 
LA.OSZK.HU (193.6.201.66).

Az OSZK OOK X.25-ÖS címe a PRIMULÁN 
keresztül: 2801177881.

1.3. MŰKÖDTETÉS

A 3270-es terminál kezeléséhez a Sününk 
számára speciális vezérlőkaraktereket, karak
tersorozatokat kell küldenie a felhasználó prog
ramjának. Az alábbiakban három oszlopban fel
soroljuk, hogy milyen 3270-es terminál funkciók
hoz milyen vezérlőkarakter, karaktersorozat tar
tozik, valamint ezen karakterek és karakterso
rozatok előállításának módját.

A 3270 funkcióoszlopban adjuk meg a 
3270-es terminál funkciós gombjait.

A Sününk által várt sorozatoszlopban adjuk 
meg, hogy mit kell küldenie a felhasználó kom
munikációs programjának a SunLInk felé a kí
vánt funkció végrehajtása érdekében.

A kiküldendő oktetek értékét \xx (\01), 
vagy \xxx (\127) formában adjuk meg. A \ Jel azt 
jelenti, hogy utána egy decimális szám áll. Az x- 
ek egy darab decimális számot jelentenek (a 
példáinkban 1 és 127). A decimális szám kap
csos zárójelek közé kerül, ha nem egyértelmű, 
hogy meddig tart.

Amikor csak lehet, az oktet tartalmát ka
rakteresen adjuk meg: ilyenkor az oktetnek a 
megadott karakter ASCII kódtábla szerinti érté
két kell felvennie. így pl.: a \{27}10\13 kifejezés 
négy oktetet jelent, melyek decimális értékel 
sorrendben: 27, 49, 48 és 13, mert a

\{27} értéke 27, az

1 karakternek az ASCII táblázatban 49 felel 
meg, a 0 karakternek az ASCII táblázatban a de
cimális 48 felel meg és a \13 értéke 13.

A sorozat előállítása oszlopban adjuk meg 
azt a billentyűkomblnáclót, ami a legtöbb gépen 
és a legtöbb szoftverrel működni szokott. A + jel
lel összekötött billentyűket egyszerre, a vessző
vel elválasztottakat egymás után kell lenyomni. 
Mivel a billentyűzetekre nagybetű van gravíroz
va, mi is nagybetűvel adjuk meg a lenyomandó 
billentyűt. A Ctrl+A kombináció létrehozásakor 
tehát nem kell a nagybetű-váltót is lenyomva
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tartani. Az ebben az oszlopban található kombi
nációk csak javaslatok, a megfelelő sorozat ki
küldése a felhasználó feladata.

3270 funkció SunLink által 
várt sorozat

A sorozat előállítása

F1 \{27}1\13 Ctrl+[, 1,Enter vagy Esc, 1,Enter
F2 \{27}2\ 13 Ctrl+[,2,Enter vagy Esc,2,Enter
F3 \{2 7}3\ 13 Ctrl+[,3,Enter vagy Esc,3,Enter

F4 \{27}4\ 13 Ctrl+[,4,Enter vagy Esc,4,Enter

F5 \{27}5\13 Ctrl+[,5,Enter vagy Esc,5,Enter

F6 \{27}6\13 Ctrl+[,6,Enter vagy Esc,6,Enter
F7 \{27}7\ 13 Gtrl+|,7,Enter vagy Esc,7,Enter

F8 \{27}8\ 13 Ctrl+|,8,Enter vagy Esc.8,Enter
F9 \{27}9\ 13 Ctrl+[,9,Enter vagy Esc,9,Enter

F10 .— o co Ctrl+[, 1,0,Enter v. Esc. 1,0,Enter
F11 \{2 7} 11 \ 13 Ctrl+(, 1,1 .Enter v. Esc, 1,1 .Enter
F12 \{27}12\13 Ctrl+|,1,2,Enter v. Esc,1,2,Enter
RÉSÉT \01 Ctrl+A
BACK_TAB \05 Ctrl+E
LEFT_ARROW \06 Ctrl+F
RIGHT_ARROW \07 , Ctrl+G
BACK_SPACE \08 Ctrl+H
TAB \09 Ctrl+I
NEWJJNE \10 Ctrl+J
HOME \15 Ctrl+0
UP_ARROW \20 Ctrl+T
INSERT \21 Ctrl+U
DOWN__ARROW \22 Ctrl+V
DEL \127 Alt+(1,2,7)
ERASE_EOF \{27)ef Ctrl+[,E,F vagy Esc,E,F
CLEAR \{27)z Ctrl+|,Z vagy Esc,Z

Leggyakrabban a RÉSÉT funkcióra van 
szükségünk. Akkor kell használni, amikor a kép
ernyő egy hibaüzenet kíséretében lemerevedik, 
mert érvénytelen kódot küldtünk, vagy mert a 
kurzort a beviteli mezőn kívülre mozgattuk, 
vagy túl gyorsan adtuk ki a következő paran
csot. Ekkor a munkát csak a RÉSÉT (Ctrl+A) ki
adása után lehet folytatni. Ha a hiba azért lépett 
fel, mert a kurzor rossz helyen állt (erre a NŐT 
HERE üzenet hívhatja fel a figyelmet), akkor a 
RÉSÉT után a TAB (Ctrl+I) kiadásával mozgathat
juk vissza a beviteli mező elejére.

1.4. ELÉRÉS IBM PC-RÖL KERMITTEL

Azok számára, akik IBM PC-ről hívják az 
OSZK-t és nem rendelkeznek drága kommu
nikációs szoftverrel, javasoljuk az ingyenes Ker
mit program használatát a 3.1 verziótól felfelé. A 
PETRA OSZKVTSZ könyvtárában elhelyeztünk két

Kermit paraméterállományt: az OSZKVTSZ.TCP 
az Internet, az OSZKVTSZ.X25 pedig az X.25 há
lózatot használók számára tartalmazza a hívás
hoz szükséges paramétereket.

Mindkét paraméterállomány a 3270-es ter
minál funkciós billentyűit egy-egy PC-s billentyű
nek felelteti meg. A megfeleltetések a „Keys re- 
qulred by 3270 terminál emulation” részben ta
lálhatóak.

A karakterek helyes megjelenítéséhez és 
beviteléhez a személyi számítógépen a képer
nyő kódlapját 852-esre, a billentyűzetet pedig 
magyarra kell állítani a megfelelő DOS paran
csokkal.

A NEKTAR.TCP fájlban be kell állítani a fel
használóra vonatkozó TCP/IP paramétereket a 
„Setting up IP parameters” részben.

A NEKTAR.X25 fájlban be kell állítani a 
megfelelő portot a SET PORT parancsban.

A kermit indítása: kermit -f nektar.tcp, III. 
kermit -f nektar.x25.

1.5. BELÉPÉS ÉS KILÉPÉS
A PRIMULÁRA a „nektár” azonosítóval kell 

bejelentkezni.
A PRIMULA a következő képernyővel Je

lentkezik X.25 hívás esetén:

COM
Welcome to Hungárián National Library - logon 

as „nektár" or „ikb" 
login:

A PRIMULA a következő képernyővel je
lentkezik Internet hívás esetén:

UNIX(r) System V Release 4.0 (primula) 

login:

Adjuk meg a „nektár” azonosítót.
A A következő képernyőn kell kiválaszta

nunk a megfelelő termináltípust:

Last login: Fri Apr 14 15:16:37 from ludens.elte.hu 
You are logged intő 3270 terminál emulator applicati- 
on of the Hungárián National Library.
In order to ensure the proper operation it is very im- 
portant to set your terminál type in addition to the 
customization of your terminál emulator.
To get technical information about expected configura- 
tion of your terminál emulator please contact to sna- 
adm@oszk.hu.
Please select your terminál type:

1. VT-100 known (default)
2. SunShellTool

Enter the number according to your terminál:
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Üssük be a használni kívánt termináltípus 
számát, majd nyomjuk le az ENTER billentyűt. Ha 
nem írunk be semmit és úgy nyomjuk le az EN
TER billentyűt, a VT-100 termináltípus kerül ki
választásra.

A következő képernyő tájékoztat a PRIMU
LA elhagyásának módjáról:

You specified „vt100" as your terminál type.

You can sign off this network session by the <ESC> 
<x> <x> key sequence AFTER you logged out írom 
application.

—> Kilépés: (sign) off <ESC> <x> <x> —>
Tovább (start): ENTER

Az IBM nagygép jelentkezése után újabb 
azonosítót és jelszót kell megadni. Húsz nyilvá
nos azonosító áll a felhasználók rendelkezésére, 
de kérhetnek maguknak saját azonosítót is Hor
váth Ádámtól (adam@oszk.hu). A nyilvános azo
nosítók: hnlO, hnl1 hnl2,... hnl9, valamint oszO,... 
osz9. A jelszó mindig megegyezik az azonosító
val. Az azonosítót és a jelszót bevihetjük kis
betűkkel is. A USER-ID megadása után a villogó 
automatikusan a PASSWORD mezőre ugrik. Az 
ENTER billentyűt csak ezután kell megnyomni.

Az On-line Olvasói Katalógus első képernyője 
következik. Itt kell majd kiválasztanunk, hogy me
lyik tagkönyvtárban szeretnénk keresni.

A továbblépéshez nyomjuk le az enter bil
lentyűt.

A következő képernyő az IBM nagygép nyi
tó képernyője:

IESADMS01 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

ll| Ml

Ültiü !!!TiTn

Your terminál Is A022 and its name in the network is 
A17B4001
Today is 06/06/94 To sign on to NEKTÁR - - enter 
your:
USER-ID The name by which the system knows you. 
PASSWORD Your confidential access code. 
PF1=HELP 2=TUTORIAL 4=REMOTE APPLICATIONS

+++++++++++System Available++++++++++05:13:56

Keresés
Válasszon könyvtárat 
Tagkönyvtárak

1 L01 Magyar nemzeti bibliográfia
2 L02 Országos Széchényi Könyvtár - Törzsgyűjte
mény
írja be a megfelelő sor sorszámát, majd ENTER 

+++++++++++System Available+++++++++++05:11:38

írjuk be a megfelelő tagkönyvtár neve előtt 
álló számot, majd ENTER. Jelen esetben az „L02 
Országos Széchényi Könyvtár - Törzsgyűjte
mény” nevű könyvtárat kell választanunk. A 
„Magyar Nemzeti Bibliográfia” nevű tagkönyvtár
ban ugyanazok a bibliográfiai rekordok találha
tók, mint a törzsgyűjteményben, de nincs a bib
liográfiai leírásban példányinformáció: raktári 
Jelzet, kölcsönzési típus és állapot stb. Ezt a tag
könyvtárat tehát nem érdemes választanunk.

Most kapjuk meg az On-line Olvasói Kataló
gus főmenüjét:

DOBIS/LIBIS:
NEKTÁR
On-line Olvasói Katalógus 

Választható funkciók:

1 Keresés
2 összetett keresés
3 Kölcsönzési adatainak megjelenítése
4 Üzenet a könyvtárosnak

5 Change dialóg language/Wáhlen Sie Dialogsprache

írja be a kívánt funkció számát, majd nyomja meg az 
ENTER billentyűt

++++++++++++System Available++++++++++05:11:38
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Elkezdhetjük a keresést az utasítás sorban 
megadott utasítások értelemszerű használatával.

A munka végeztével el kell hagynunk az 
On-line Olvasói Katalógust. Ezt a fenti főmenüből 
tehetjük meg a 6-os szám begépelésével, majd 
ENTER.

A 6-os szám nem látszik a képernyőn, mert 
a helybeli olvasóknak nem kell kilépniük a rend
szerből. (A katalógus elhagyásának van egy má
sik módja Is: bármelyik képernyőről kiadhatjuk a 
//befe parancsot.)

Eredményül visszakapjuk a nagygépes 
rendszer nyitó képernyőjét:

IESADMS01 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

Your terminál is A022 and its name in the network is 
A17B4001
Today is 06/06/94 To sign on to NEKTÁR - - enter 
your:
USER-ID The name by which the system knows you. 
PASSWORD Your confidential access code. 
PF1=HELP 2=TUTORIAL 4=REMOTE APPLICATIONS

+++++++++++System Available+++++++++++05:13:56

870-es kódtábla szerinti érkező karaktereket és 
e kódtábla szerint kell a keresőkérdéseket kl- 
küldenie. A feladat megoldására az OSZK kidol
gozott egy konfigurációs állományt (DOBIS.CNF) 
és egy karakterkonverziós táblát (CP#852.CHR). 
Ezek az állományok, valamint a használatukra 
vonatkozó tudnivalók megtalálhatóak a PETRA 
OSZK3270 könyvtárában.

A keresőkérdésekkel kapcsolatban tudnia 
kell, hogy az összes ékezetes karakterre lehet 
az alapbetűvel is keresni, kivétel a rövid és 
hosszú ö és ü. Mind a rövid, mind a hosszú ö-re 
és ü-re lehet rövid ö-vel, III. rövid ü-vel keresni. 
A NET3270 beépített súgója tartalmazza az 
összes ékezetes karakter helyét. A súgót bármi
kor aktivizálhatjuk az Esc billentyű lenyomásá
val. Az ékezetes karakterek helyét megadó me
nüpont: configuration menu/keyboard definltion. 
(A DOBIS.CNF használata esetén a rövid ö-t a 
Ctrl+o, a rövid ü-t a Ctrl+u billentyűk egyidejű le
nyomásával kapjuk meg.)

2) Az OSZK On-line Olvasói Katalógusa 
(OSZK OOK), ami a DOBIS/LIBIS integrált szoftver 
része. A DOBIS/LIBIS egy IBM nagyszámítógépen 
fut, 3270-es terminálokkal dolgozik és a adato
kat EBCDIC 870-es kódlap szerint jeleníti meg.

3) TPS-3 nevű doboz (szokás WANPBOX- 
nak is nevezni). Ez a doboz össze van kötve az 
IBM nagygéppel és az X.25-ös hálózattal. A 
NET3270 program valójában a TPS-3-mal kom
munikál. Ók ketten beszélnek egy nyelvet.

Ez a kép jelzi, hogy elhagytuk az OSZK 
nagygépes rendszerét és elkezdhetjük lebontani 
a kapcsolatot a PRIMULÁVAL. Amint megtanul
tuk a bejelentkezés során, ezt az ESCAPE,x,x bil
lentyűk gyors egymás utáni lenyomásával kell 
megtennünk. Ha a billentyűzeten lévő Esc gomb, 
majd az x,x hatására nem sikerül kilépnünk, 
vagy ha nincs Esc billentyűnk, próbálkozzunk a 
Ctrl+[,x,x kombinációval. (A Ctrl és [ billentyű 
egyidejű lenyomása - szintén - az Esc vezérlő- 
karaktert állítja elő.)

Ezután nem marad más hátra, mint kilépni a 
saját kommunikációs programunkból.

2. A NET3270 terminál emulátorral

2.1. SZEREPLŐK

1) A felhasználó, aki rendelkezik a 
NET3270 programmal és rá tud kapcsolódni az 
X.25-ÖS hálózatra.

A karakterek helyes megjelenítéséhez és a 
kereséshez le kell kezelnie a vonalon EBCDIC

1.2. ELÉRÉS

Az OSZK OOK X.25-ÖS címe a NET3270 
számára: 28011710.

1.3. MŰKÖDTETÉS

A 3270-es terminál funkciós gombjait a 
NET3270 program konfigurációs állománya 
megfelelteti egy-egy PC-s billentyűnek. A meg
feleltetések kiolvashatóak a NET3270 on-llne 
súgójából a 3270 key equivalents menüpont 
alatt.

Leggyakrabban a RÉSÉT funkcióra van 
szükségünk. Akkor kell használni, amikor a kép
ernyő egy hibaüzenet kíséretében lemerevedik, 
mert érvénytelen kódot küldtünk, vagy mert a 
kurzort a beviteli mezőn kívülre mozgattuk, 
vagy túl gyorsan adtuk ki a következő paran
csot. Ekkor a munkát csak a RÉSÉT (Ctrl+Home) 
kiadás után lehet folytatni. Ha a hiba azért lépett 
fel, mert a kurzor rossz helyen állt, akkor a RÉ
SÉT után a TAB billentyű megnyomásával moz
gathatjuk vissza a beviteli mező elejére.
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1.4. A NET3270 INDÍTÁSA

A NET3270 terminálemulátor Indításához mi az 
OSZK-ban a következő DOS parancsot adjuk ki:

OSZK NEKTÁR 
Az OSZK.BAT fájl tartalma:
3270 com1 %1 (* com1, padO = megfelelő DOS 
készülék neve *) .
mode con cols = 80 (* ezzel a paranccsal iniciali
zálhatjuk a képernyőt *)
A NEKTAR.CON fájl tartalma:
9600 8 n 2 
prof4 
#*
select, 28011710

A 3270-es program a NET3270 programot 
Indítja. A NET3270 program DOBIS/LIBIS lekér
dezéséhez való konfigurációs állománya (DO- 
BIS.CNF) és kódlapja (CP#852.CHR) letölthető a 
PETRA OSZK3270 könyvtárából. Az OLVAS- 
SEL.CWI és az OLVASSEL.852 állományok tartal
mazzák a dokumentációt CWI, III. DOS CP 852- 
es kódrendszerben. Kérjük, hogy feltétlenül ol
vassa el a dokumentációt a zavartalan használat 
érdekében.

1.5. BELÉPÉS ÉS KILÉPÉS

A NET3270 használatakor a következő 
képernyőkön keresztül Jutunk el az On-llne Ol
vasói Katalógushoz:

NET3270

IBM 3270 terminál emulator vla network. Press the 
Esc key any time during the session to actlvate the 

emulator menü.

Vers: 3.0

MTA SZTAKI, 1991 
Press any key o start...

++++++++++05:09:22

Bármilyen billentyű lenyomására megkap
juk az alábbi (üres) képernyőt:

++++++++++05:09:22

A továbblépéshez nyomjuk le az ENTER bil
lentyűt.

A következő képernyő az IBM nagygép nyi
tó képernyője:

IESADMS01 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

Your terminál Is A022 and its name in the network is 
A17B4001
Today is 06/06/94 To sign on to NEKTÁR - - enter 
your:
USER-ID The name by which the system knows you. 
PASSWORD Your confidential access code. 
PF1=HELP 2=TUTORIAL 4=REMOTE APPLICATIONS

++,+++++++++System Available++++++++++05:13:56

Az IBM nagygép jelentkezése után újabb 
azonosítót és jelszót kell megadni. Húsz nyil
vános azonosító áll a felhasználók rendelkezé
sére de kérhetnek maguknak saját azonosítót Is 
Horváth Ádámtól (adam@oszk.hu). A nyilvános 
azonosítók: hnlO, hnl1 hnl2, ... hnl9, valamint 
oszO, ... osz9. A jelszó mindig megegyezik az 
azonosítóval. Az azonosítót és a Jelszót bevihet
jük kisbetűkkel is. A USER-ID megadása után a 
villogó automatikusan a PASSWORD mezőre ug
rik. Az ENTER billentyűt csak ezután kell meg
nyomni.

Az On-line Olvasói Katalógus első képernyője 
következik. Itt kell majd kiválasztanunk, hogy me
lyik tagkönyvtárban szeretnénk keresni.

Keresés
Válasszon tagkönyvtárat 
Tagkönyvtárak

1 L01 Magyar nemzeti bibliográfia
2 L02 Országos Széchényi Könyvtár - Törzsgyűjte
mény

írja be a megfelelő sor sorszámát, majd ENTER 

++++++++++System Available++++++++++05:11:38

írjuk be a megfelelő tagkönyvtár neve előtt 
álló számot, majd ENTER. Jelen esetben az „L02 
Országos Széchényi Könyvtár - Törzsgyűjte
mény” nevű könyvtárat kell választanunk. A 
„Magyar Nemzeti Bibliográfia” nevű tagkönyvtár
ban ugyanazok a bibliográfiai rekordok találha-
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tók, mint a törzsgyűjtemónyben, de nincs a bib
liográfiai leírásokhoz példányinformáció: raktári 
jelzet, kölcsönzési típus és állapot stb. Ezt a tag
könyvtárat tehát nem érdemes választanunk.

Most kapjuk meg az On-llne Olvasói Kataló
gus főmenüjét:

DOBIS/LIBIS:
NEKTÁR
On-line Olvasói Katalógus 

Választható funkciók:

1 Keresés
2 Összetett keresés
3 Kölcsönzési adatainak megjelenítése
4 Üzenet a könyvtárosnak

5 Change dialóg language/Wéhlen Sie Dialogsprache

írja be a kívánt funkció számát, majd nyomja meg az 
ENTER billentyűt

++++++++++++System Available++++++++++05:11:38

A fenti képernyő jelzi, hogy elhagytuk az 
OSZK nagygépes rendszerét és elkezdhetjük le
bontani az X.25-ÖS kapcsolatot. Ehhez nyomjuk 
meg az ESC billentyűt.

IESADMS01 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

NET3270 Control Menü

return to emulator mode 
3270 key equivalents 

about
load configuration 

configuration menü 
quit NET3270

PF1 =HELP 2=TUTORIAL 4=REMOTE APPLICATIONS 

+++++++++++System Available++++++++++05:14:09

A „q" billentyű lenyomásával térhetünk 
vissza a saját DOS rendszerünkhöz.

Elkezdhetjük a keresést az utasítás sorban 
megadott utasítások értelemszerű használatá
val.

A munka végeztével el kell hagynunk az 
On-line Olvasói Katalógust. Ezt a fenti főmenüből 
tehetjük meg a 6-os szám begépelésével, majd 
ENTER.

A 6-os szám nem látszik a képernyőn, mert 
a helybeli olvasóknak nem kell kilépniük a rend
szerből. (A katalógus elhagyásának van egy má
sik módja is: bármelyik képernyőről kiadhatjuk a 
//befe parancsot.)

Eredményül visszakapjuk a nagygépes 
rendszer nyitó képernyőjét:

IESADMS01 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

Your terminál is A022 and its name In the network is 
A17B4001
Today is 06/06/94 To sign on to NEKTÁR - - enter 
your:
USER-ID The name by which the system knows you. 
PASSWORD Your confidential access code.
PF 1 =HELP 2=TUTORIAL 4=REMOTE APPLICATIONS

++++++++++++System Available+++++++++05:13:56

3. További elérési lehetőségek

Ebben a fejezetben közvetítő szolgáltatáso
kat sorolunk fel, köszönetét mondva Pásztor 
Miklósnak, Moldován Istvánnak, akik ezeket a 
szolgáltatásokat lehetővé tették.

3.1. VT320

A HUQBOX és a HELIX gépek elérhetők az 
X.25 hálózaton keresztül a zárójelben található 
számokon. Mindkét gép CWI kódrendszerben 
közvetíti az OSZK OOK-át és VT320-as terminál
lal, III. terminálemulációval használható. Ha Ker
mittel hívjuk, az IIF által szállított MSKERMIT.INI 
fájl tartalmazza a szükséges beállításokat.

1) Telnet HUGBOX.SZTAKI.HU (280100) 
Username: HNL
Userid: HNL0...HNL9, OSZO...OSZ9 
Password: HNL0...HNL9, OSZO...OSZ9

2) Telnet HELIX.BKE.HU 
Username: OSZK
Userid: HNL0...HNL9, OSZO-OSZ9 
Password: HNL0...HNL9, OSZO...OSZ9

Az Username megadása után várjuk meg, 
amíg egy üres képernyőt kapunk. Ekkor nyom
juk le az ENTER billentyűt önmagában.

A következő NEKTÁR képernyőn a Userid 
után folyamatosan gépeljük be a Password-öt és 
csak utána üssünk ENTER-t. Pl.: HNL2HNL2.
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3.2. GOPHER

1) Gopher URSUS.BKE.HU
Elektronikus könyvtár 

Könyvtári katalógusok 
Magyar on-line katalógusok 

Országos Széchényi Könyvtár katalógusa 
Login: nektár 
Userid: HNL0...HNL9 
Password: HNL0...HNL9

2) Telnet PERNIX.BKE.HU or Telnet HELIX.BKE.HU
(12611102418)

Username: gopher 
Elektronikus könyvtár 

Könyvtári katalógusok 
Országos Széchényi Könyvtár katalógusa 

Login: nektár 
Userid: HNL0...HNL9 
Password: HNL0...HNL9

4. Záró megjegyzések és Irodalom

Szolgáltatási Idő: hétfő 13-tól szombat 21 
óráig.

A DOBIS/LIBIS-ről III. az On-line Olvasói Kata
lógusról olvashat a Könyvtári figyelő 1990. 3-4. 
számában és az IIF hírek 1992.4. számában, va
lamint a Könyv, könyvtár, könyvtáros 1993. ja
nuári számában.

Horváth Ádám

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Soros Alapítvány pályázatot hirdet könyvtári, levél
tári és múzeumi dokumentumok restauráltatására.

Pályázhat minden olyan gyűjtemény, amely muzeális
könyveket, sokszorosított grafikákat, térképeket, terv
rajzokat őriz, de nincs saját restaurátora.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a restaurálandó dokumentumok bibliográfiai ada

tait;

• állapotuk rövid leírását;

• a kiválasztott művek jelentőségének rövid ismerte
tését (történeti forrásértéké van, gyűjteménytörté- 
neti szempontból fontos bejegyzéseket tartalmaz, 
hely-, művészet- vagy tudománytörténeti jelentő
séggel bír stb );

• a sajat forrásból esetleg meglevő fedezet összegét.

A pályázat céljára rendelkezésre álló összeg:
3 millió forint.

Beadási határidő: 1995. október 20.

Pályázati űrlap és részletes információ 
a Soros Alapítvány irodájában kérhető 

1014 Budapest I., Országház u. 9. 
tel.: 202-6211
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Bemutatkozik
a KMK Gyűjteményépítési információs osztálya

Aligha vannak sokan a kollégák között, 
akik a Gyűjteményépítés! Információs osztály tú
lontúl hivatalosan hangzó nevének hallatán fel 
tudnák idézni, hogy a KMK melyik osztályáról 
van szó; azonban szinte senki sincs, aki ne talál
kozott volna már munkája vagy tanulmányai so
rán az ÚJ Könyvek című állománygyarapítási ta
nácsadó kiadvánnyal, amely az idén harminc- 
kettedik évfolyamába lépett.

A gyűjtemény építési információs szolgálta
tásnak - amely osztályunk alapvető feladata - 
a kéthetenként megjelenő Új Könyvek a legfőbb 
és sokak által használt segédeszköze. Ez a kiad
vány és a hozzá kapcsolódó információk együt
tese a néhány évvel korábban létrejött KMK 
egyik első központi szolgáltatása volt: 1964-ben 
Indult az első évfolyam, azzal a szándékkal, 
hogy segítséget nyújtson a háború után újjászer
veződött hazai könyvtáraknak, különösen pedig 
az akkoriban alakuló közművelődési könyv
táraknak az állománygyarapító munkában.

Magát a kiadványt kezdettől fogva egy 
komplex könyvtári szolgáltatás részének gon
dolták, amely nem csak korrekt tartalmi ismerte
téseket közöl a művekről és egyúttal megismer
teti a könyvtárosokat a szerzőkkel, a hazai és a 
világirodalom klasszikus és kortárs alkotóival, 
számot ad az ismeretterjesztő és szakirodalom 
legjaváról, s ajánló jelzetei révén értékorientáló 
és gyűjteményépítés! tanácsadó szerepet Is be
tölt, de egy kereskedelmi partner közreműködé
sével megrendelhetővé Is teszi a könyvet a 
könyvtárak számára tetszés szerinti példányban 
és a központi nyomtatott katalóguscédula-ellá
tás révén biztosítja az egységes könyvtári fel
dolgozást s ezzel ésszerűsíti a munkavégzést: 
legalább részben - a kis könyvtárak esetében 
akár teljes egészében is - mentesíti a könyv
táros kollégákat a sok helyütt párhuzamosan fo
lyó könyvtári feldolgozó munkától. Sajátos a 
megjelentetés konstrukciója is azáltal, hogy a 
nyomdai és terjesztési munkálatokat a Könyv
tárellátó végzi saját költségén, illetőleg annak fe
jében, hogy e szolgáltatás révén a könyvtári pia
cot csaknem kizárólag a magáénak tudhatja. A 
kiadás és a szerkesztés szigorú, egyértelmű kü
lönválasztása kezdettől fogva és jelenleg is azt a 
célt szolgálja, hogy az ismertetéseken és az 
ajánlásokon ne uralkodjanak a kereskedelmi 
szempontok.

A Gyűjtemény építési információs osztály 
(amelynek neve az idők során ugyan változott), 
s benne az Új Könyvek szerkesztősége azóta is 
változatlan igyekezettel látja el feladatát szoro
san együttműködve a kiadói és a kereskedelmi 
szerepet betöltő Könyvtárellátó Közhasznú Tár
sasággal (amely ugyancsak több szervezeti és 
névváltozást ólt meg fennállása óta), továbbá az 
Országos Széchényi Könyvtár Magyar Nemzeti 
Bibliográfia Könyvek bibliográfiája szerkesztő
ségével, amelynek a nyomtatott katalóguscédu
lák bibliográfiai leírásai köszönhetőek.

Az ÚJ Könyvek feladata az elmúlt sok-sok 
év alatt a kilencvenes évek elejére - ha módo
sult is - lényegében nem változott. A hatvanas 
évek óta felnőtt, kiválóan képzett, tájékozott és 
művelt könyvtáros-generációknak aligha kell 
bemutatni Thomas Mannt, Goethét vagy Freudot, 
ám soha korábban nem volt ekkora szükség ar
ra, hogy a gomba módra szaporodó majd meg
szűnő kiadók dzsungelében, az évi több ezer új 
kötetet jelentő könyvpiacon a könyvtáros biz
tonsággal eligazodjék és naprakészen tájéko
zódjék. Már a könyvtermés folyamatos számba
vétele, puszta regisztrálása is tisztes feladat, ám 
az Új Könyvek a megnövekedett könyvtermés 
időszakában sem szakított azzal a gyakorlattal, 
hogy gondos tartalmi ismertetést és értékelést is 
ad minden egyes műről. Az Új Könyvek tehát a 
kilencvenes évek derekán is hármas funkciót lát 
el: állománygyarapítási tanácsadóként a könyv
piac folyamatos áttekintését teszi lehetővé, ala
pot teremt a könyvtárakban az állomány egysé
ges feltárására, tájékozódási és tájékoztatási 
műszerként olvasók, könyvtárak és szerkesztő
ségek egyaránt használják, itthon és határain
kon túl is. A sokszínű és egyenetlen hazai 
könyvkiadás minél több darabját igyekszik be
mutatni, s az általános, egyetemes értékekre a 
figyelmet felhívni. Ezért is vállalja hangsúlyozot
tan az értékteremtő egyensúlyra való törekvést.

Éppen a könyvek nagy száma és annak 
biztosítása, hogy a könyvtárosok Időben tájéko
zódhassanak a megjelenő könyvekről, 1994-től 
kezdődően bizonyos változásokat hozott az Új 
Könyvek szerkesztésében. A könyvkiadás ha
talmas tempója a szerkesztőségnek is nagyobb 
iramot diktált: szakítanunk kellett a kétheten
kénti limitált mennyiségű könyv (ez 1993-ban 
legfeljebb 105 kötet volt számonként) bemutatá
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sával, és vállaltuk, hogy a Könyvtárellátóhoz tíz 
munkanap alatt beérkező valamennyi kötetet 
egy számban ismertetjük. így átlagosan kb. 150 
tételből áll jelenleg egy füzet, de a könyvkiadás 
szempontjából csúcsidőszakot jelentő ünnepi 
könyvhét és a téli könyvvásár környékén ez kö
zel háromszáz könyvet is jelenthet tíz nap alatt. 
(Pl. az 1995. 12-es szám 291 könyvet ismerte
tett.) Ugyancsak a mielőbbi tájékoztatás, az Új 
Könyvek megjelenésének meggyorsítása érde
kében vállaltuk a füzetek számítógépes szer
kesztését, és azt, hogy a nyomda számára fotó
zásra alkalmas példányt készítünk. Ez ugyan
csak feszített munkatempót diktál a szerkesztés 
végső fázisában, hiszen az elkészítés tíznapos 
időszakába nemcsak az ismertetések megírásá
nak és megíratásának, a szerkesztésének, az 
adatok ellenőrzésének, a kiegészítő adatokkal 
(az ismertetett művekre, szerzőkre, a sorozatra 
vonatkozó információkkal, könyvtári ajánló jel
zettel, tárgyszavakkal) való ellátásának, az ol
vasószerkesztői és felelős szerkesztői olvasás- 
nak-javításnak kell „beleférnie”, hanem a sze
désnek, tördelésnek és még két korrektúrának 
is a végleges nyomdába adás előtt.

A gyorsabb és szélesebb körű, a megjelenő 
könyvek érdemi teljességének bemutatására tö
rekvő tájékoztatás áldozatot is követelt a 
könyvtáraktól: az Új Könyvek füzetei 1994-től 
kezdődően nem tartalmazzák a bibliográfiai le
írásokat. Ám éppen a tájékoztató érték megőr
zése miatt nem mondhattunk le a könyvek alap
vető azonosítási adatainak közléséről - ezek 
meghatározása, regisztrálásukra alkalmas szá
mítógépes program megírásának előkészítése, 
majd a könyvek azonosító adatainak rögzítése 
szintén az Új Könyvek szerkesztőségének fel
adata lett ebben az új munkamenetben. Ugyan
csak a gyorsaság miatt meg kellett szüntetni a 
bibliográfiai leírások ETO számainak korábban 
az osztályunkon történt revízióját. Ez a változás 
mindennél fájdalmasabban érintette a könyv
tárakat. Ugyanis azok a szakszámok, amelyek 
ettől fogva a katalóguscédulákon megjelentek, 
több lényeges ponton is eltértek a közműve
lődési könyvtárak korábbi szakozási gyakor
latától és a korábbi nyomtatott katalóguscédu
lákétól. Ezért aztán a könyvtárak jogos pa
naszaira próbáltunk orvoslást találni: az OSZK 
szakozó munkatársai ez év tavaszától - segít
ségünkkel - igyekeznek nyomon követni az 
előzményeket, és az újonnan készülő nyomtatott 
katalóguscédulák szakszámait ezekhez igazí
tani és a korábbi szakozási megoldásokhoz kö
zelíteni.

A leírtakból Is kitűnik, hogy az Új Könyvek 
szerkesztése rengeteg időt és energiát követel 
az osztály munkatársaitól. Ez azonban mun
kánknak csak egy része. Más feladataink egy
részt magához az Új Könyvekhez, másrészt az 
osztály alapfeladataihoz kötődnek. Évente elké
szítjük az Új Könyvek betűrendes és szakrendi, 
valamint tárgyszómutatóját, ezzel a füzeteknek 
nemcsak állománygyarapítási segédletként, ha
nem tájékoztatási eszközként való használatát 
kívánjuk segíteni. Folyamatosan építjük azokat 
a katalógusokat, amelyekből a szerkesztők a 
kötetek Uj Könyvek-bell előzményeiről tájéko
zódhatnak és adatokat gyűjthetnek.

Sokszor keresnek meg bennünket a könyv
tárak vezetői, munkatársai személyesen, telefo
non vagy levélben gyűjtőköri szabályzatok elké
szítése, egy-egy konkrét könyvtári állomány- 
rész vizsgálata, állományapasztás vagy felszá
molásra szánt egész könyvtári gyűjtemények to
vábbi sorsának ügyében. Hasonlóképpen ese
tenként és felkérésre közreműködünk főként a 
közművelődési könyvtárakban készülő bibliog
ráfiák összeállításában, elsősorban módszertani 
segítségnyújtással, illetve véleményezéssel, lek
torálással. Az országban folyó bibliográfiai mun
kák koordinációja érdekében 1984 óta - a 
könyvtárak jelentései alapján - évente rend
szeresen mi készítjük el a Magyar könyvtárak 
bibliográfiai tervei című összeállítást, amely kez
detben kiadvány formájában jelent meg, újab
ban számítógépes adatbázisban tartjuk nyilván, 
amelyből kérésre információt szolgáltatunk, illet
ve forgalmazzuk is az adatokat tartalmazó mág
neslemezt.

A KMK-nak ez az osztálya foglalkozik a 
könyvtári helyismereti munka elméleti, koordiná
ciós és operatív kérdéseivel is. A könyvtárak 
közötti tapasztalatcsere megvalósítására orszá
gos helyismereti konferenciát szervezünk, éven
te más-más könyvtárral közösen, s ezen alkal
makon rendszerint előadást is tartunk. A konfe
rencián elhangzottak anyagát kötetben is közre
adjuk. (A közelmúltban jelent meg a tavalyi, Vá
cott rendezett helyismereti konferencia anyaga.) 
Igyekszünk figyelemmel kísérni a helyismereti 
tevékenység központi szolgáltatásait, és gon
dozzuk a nagyobb vállalkozásokat.

Végezetül, 1992 óta ismét nálunk készül az 
Eseménynaptár című negyedéves kiadvány, 
amely kerek évfordulókhoz kapcsolódva meg
emlékező klsesszéket közöl az irodalom, művé
szet, tudomány, történelem, politika stb. nagyjai
ról, nevezetes eseményekről. Az írásokhoz a té
máról szóló, gondosan szerkesztett válogatott
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bibliográfia is kapcsolódik, továbbá érdekes 
képanyagot is tartalmaz a kiadvány. Ezzel első
sorban a könyvtárak, iskolák, művelődési intéz
mények számára kívánunk segítséget nyújtani 
az évfordulók megünnepléséhez, kiállítások ren
dezéséhez, és a tájékoztató munkához. Ennek a 
kiadványnak az alapját pedig egy - évente 
mintegy 4000 tételt tartalmazó - válogatás ké
pezi, amelyben a kerek évfordulók szerepelnek, 
s amelyet évről évre különféle adattárakból, ál
talános és szaklexikonokból gyűjtünk ki. Az 
összeállítás az Évfordulónaptár nevet viseli és 
floppyn minden érdeklődő megvásárolhatja. Az 
adatok a tárgyévet megelőző év végén már ren

delkezésre állnak, így jól használhatók a követ
kező évi rendezvények, kiállítások, előadások 
stb. tervezéséhez. Használói a külföldi magyar 
Intézetek könyvtárai Is - a velük való kapcso
lattartás és szakmai segítésük szintén a mi fel
adatunk.

A Gyűjteményépítési információs osztály 
valamennyi munkatársa abban a hitben végzi 
munkáját, hogy az általunk nyújtott központi 
szolgáltatások igen sok munkát és pénzt takarí
tanak meg a 3850 előfizető könyvtárnak, illető
leg információt nyújtanak sok tízezer olvasónak, 
akik a könyvpiacról tájékozódni kívánnak.

Höl gyesi Györgyi

*

A 9. Európai Olvasáskonferencia Budapesten
1995. július 23-26.

Az 1991. október 31-én az OSZK Vili. eme
leti társalgójában megalakult Magyar Olvasás
társaság (HUNRA) az elmúlt négy évben tisztes 
teljesítményeket könyvelhetett el. Például éven
te 2-2 konferenciát rendeztünk és munkánk 
nyomán három könyv Is napvilágot látott (Olva
sásra nevelés és pedagógusképzés, A több
könyvű oktatás felé, Olvass nekem!).

Minden kétséget kizáróan eddigi létünk (és 
talán életünk) legnagyobb feladata, az Interna
tional Readlng Associatlon 9. Európai Konferen
ciájának budapesti megrendezése volt. Megala
kulásunk, folytonos tevékenységünk és különö
sen ennek a megtisztelő feladatnak a teljesítése 
elképzelhetetlen lett volna az Országos Széché
nyi Könyvtár vezetőségének folyamatos és hat
hatós támogatása, bátorítása nélkül. Ezúton is 
kötelességünk a néhai Juhász Gyula professzor 
ösztönző gesztusairól megemlékeznünk, Szente 
Ferencnek a KMK korábbi igazgatójának nagy
vonalúságáról köszönettel szólnunk és különös 
nyomatékkai köszönetét mondani Poprády Géza 
főigazgató úrnak mindazért a sokoldalú segít
ségért, mellyel eddigi erőfeszítéseinket támogat
ta. Konferenciánk sikere, amiről a résztvevők 
egybehangzóan nyilatkoztak, egyértelműen az 
OSZK sikere Is.

A 36 országból érkezett 263 vendég össze
sen 179 előadást tartott, Illetve hallgatott meg 
(fejenként 20-25 perc állt rendelkezésünkre) a 
hatékony eszmecsere, a kölcsönös tanulás ér
dekében.

A konferencia munkanyelve általában an
gol volt, de két napon át 1, illetve a harmadikon 
már 2 magyar nyelvű szekció is működött 67 fős 
magyar részvétellel, akik közül 23 könyvtáros, 
pedagógus kolléga a határon túli magyarlakta 
területekről Jött. (Minden 3. magyar az ország ha
tárain kívül él!) Többen németül tartottak előadást, 
meg oroszul, spanyolul és románul is hangzottak el 
nagyon fontos gondolatok, észrevételek.

Amint a fenti adatokból ez már nyilvánvaló, 
az OSZK Híradó műfaja lehetetlenné teszi az el
hangzottak és történtek ismertetését. Erre re
mélhetőleg máshol még módunk lesz. Ezért itt 
csak a főbb tematikus csomópontok szubjektív 
szemléjére vállalkozhatunk.

Visszatérő, bár korántsem olyan túlsúlyos, 
domináns téma volt az olvasástanítás, illetve az 
olvasási nehézségek, mint a megelőző évek ha
sonló rendezvényein. Többek között erről szólt 
Dudás Géza (Eszék), Eriksson, Stig (Svédország), 
Gambrell, Linda (USA) és Gósy Mária (Budapest) 
különös tekintettel a beszédértés és a olvasás- 
fejlesztés kapcsolatára. Külön figyelmet érdemel 
az a Nyugat-Európában és az Egyesült Államok
ban tapasztalható tendencia, mely szerint az ol
vasást az írás és a beszéd gyakorlásával párhu
zamosan, ezek kölcsönhatásának segítségével 
tanítják a legnagyobb sikerrel.

A konferencia talán legnagyobb hatást ki
váltó előadását Balatoni Teréz (magyartanár a 
Babits Mihály Gimnáziumban, Káposztásmegye- 
ren) tartotta. Saját keserű tapasztalatait össze-
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gezve állítja, hogy....az irodalmi művek nyelve
és a mai fiatalok nyelvhasználata között szabá
lyos szó- és fogalomkincs szakadás ment végbe 
az utóbbi 25-30 évben”. S ennek eredménye
ként a jelentős irodalmi alkotások sora érthetet
lenné, tehát élvezhetetlenné, olvashatatlanná 
válik az újabb nemzedékek számára - miköz
ben a videó és a számítógépes játékok erőfe
szítések nélkül elégítik ki a kaland, az izgalom, a 
feszültség iránti ősi vágyakat. Lassan kiala
kulhat) a Farenhelt effektus, mind többen mon
danak (mondhatnak) le az olvasásról.

A megszólalók sora szinte a fentieket egé
szítette ki, Illetve a korrekció, a konfliktus felol
dásának lehetőségét taglalta. Például Róth And
rás Lajos (Székelyudvarhely, Benedek Elek Ta
nítóképző), aki a székelyföldi diákok olvasói íz
lésének rohamos kommercializálódásáról szólt, 
vagy Greg Brooks Angliából (a Nemzeti Pedagó
giai Kutató Intézet főmunkatársa) a tantervek 
ilyen szempontú nemzetközi összehasonlításá
nak eredményeit ismertette, illetve Shakespeare 
drámáinak sajátos módszerű (a diákok olvassák 
fel és értelmezik a szövegeket) tanítását mutatta 
be, továbbá a pedagógusok, könyvtárosok 
kommunikációs készségének csiszolatlan, fej
lesztésre szoruló mivoltát igazolta. (Greg Brooks 
azon kevesek közé tartozott, aki 3 előadást is 
tartott.)

Amerikai oktatók és kutatók népes csapata 
(összesen 50 fő érkezett az USA-ból) különös 
nyomatékkai szólt az olvasásra ösztönzés, a 
motivációs bázis elsőrendűen fontos jelentősé
géről, melyet leginkább a „gyökerek" megtalálá
sában, a hagyományos kultúra elemeihez törté
nő kapcsolódásában véltek felfedezni. (Bíró, 
Ruth, Blair-Larsen, S. M., Hermann, B. A:)

Végül ugyancsak ide sorolható, érdekes 
eszmefuttatást hallhattunk Adam Rusek lengyel 
kollégánktól, aki vizsgálati eredményeket ismer
tetve fejtette ki: a képregények tizenéves olva
sói egyúttal a gyermekirodaimat Is kedvelik, kü
lönös tekintettel a tudományos fantasztikus alko
tásokra.

Nagyobb összefüggések vázolására többen 
is vállalkoztak. Cassidy, J. (USA) az Intelligencia 
összetevőit sorolva (nyelvi, matematikai, zenei, 
mozgásos, Interperszonális stb.) töprengett az ol
vasás megszerettetése és megtanítása felé ve
zető utak sokféleségéről. Zasacka, S. (Varsó) az 
Iskola olvasásra ösztönző szerepének ellent
mondásairól mondott figyelemre méltó gondola
tokat, Halász László (Budapest) és Leena Kirsti- 
na az Irodalmi élmény (olvasat) sajátosságait 
szedte csokorba, Monostori Imre az irodalom

megváltozott funkciójára figyelmeztette hallga
tóságát, míg Gereben Ferenc az olvasói ízlés és 
az egyén világszemlélete, értékrendje közötti 
összefüggésre mutatott rá.

Az aktuális helyzet, a kultúrpolitika és az 
oktatási rendszer prizmáján átszűrődő fények 
sajátos képet alkottak, amikor a különböző or
szágokból érkezők nemzetük olvasási szokása
inak néhány jellemzőjét ismertették: Portugáliá
ból (Sequeria, M. F., Sousa, M. L.) és Horvátor
szágból (Sabolovic, D.) Írországból (Moloney, N., 
Shiel, G.) és Lettországból (Ziemle, J.). Termé
szetesen magyar kollégáink, barátaink ebben a 
témakörben is jeleskedtek, mások mellett példá
ul Fogarassy Miklós Hagyomány és moderniz
mus az új magyar gyermekirodalomban címmel 
tartott előadást, míg Harmat József (Székesfe
hérvár) saját vizsgálatainak eredményeire tá
maszkodva jellemezte a 10-14 évesek olvasási 
szokásainak változását. (Folyamatosan erősödik 
a non-fiction Iránti érdeklődés.)

A konferencia résztvevőinek jelentős része 
leginkább a jövő kilátásait feszegette. Milyenek 
lesznek a jövő könyvtárai? - kérdezte Jadwiga 
Kolodzlejska (Varsó) és Skallczki Judit. Milyen 
lesz a jövő iskolája, demokráciája és olvasási kul
túrája kérdeztük többen, például Vacca, R. és Vac- 
ca, J. L. az Egyesült Államokból, Wielinga, P. Hol
landiából vagy Bábi Móricz Tünde Újvidékről.

A képernyőt nem lehet a kertben sétálva ol
vasni, nem vagy alig lehetséges az ágyban me
rengve, álmodozva betűzni. Milyen változásokat 
hoz olvasási, tájékozódási szokásainkban, kog
nitív stílusunk alakításában az egyre terjedő 
multimédia? Kérdezte azóta Is töprengésre 
késztetően Tószegi Zsuzsa (OSZK). „Vajon ml 
játszódik le, amikor a felhasználó kalandregényt 
gyárt végigjárva a multimédia adatbázis kompli
kált útvesztőit, illetve mikor hipertext összeköt
tetések, színes vldeoklippek, emberi hangok és 
zenei kísérletek felhasználásával nemcsak elol
vassa, hanem újra Is teremti a Művet, amit a 
szerzők számára előre elkészítettek.”

Gyarapodó Ismereteinkkel, de gyorsabban 
hatványozódó kérdésekkel, kétségekkel zártuk 
ezt a baráti és szakmai élményekben gazdag 
három napot. Ugyanakkor kimondatlanul osztoz
tunk abban a reményben, hogy a keserű és sok
szor meghökkentő tapasztalatok felett az érte
lem, a kritika, a Jobbító szándékú, artikulált gon
dolat, a tiszta értelmes beszéd, az ötletek, az új
szerű megközelítések és módszerek mégis győ
zelemre segíthetők.

Nagy Attila
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Nemzetközi tanácskozás 
az Országos Széchényi Könyvtárban

Az IFLA-Könyvtáros Egyesületek és Könyv
tárak Nemzetközi Szövetsége Állományvédelmi 
és Restaurálási Szekciója nemzetközi konferen
ciát tartott 1995. augusztus 15. és 17. között „Ál
lományvédelem és restaurálás a kilencvenes 
években” címmel.

A találkozónak az Országos Széchényi 
Könyvtár adott otthont. A konferenciát Kastaly 
Beatrix, a Hírlapállományvédelmi Osztály osztály- 
vezetője, az IFLA Állományvédelmi és Restaurá
lási Szekciójának elnöke szervezte. Huszonhét 
országból érkeztek résztvevők és az UNESCO is 
képviseltette magát. A találkozó angol nyelven 
folyt. Öt szekcióban, öt témakörhöz kapcsolódó
an hangzottak el előadások.

A megnyitót követően Poprády Géza fő
igazgató úr tartotta meg előadását „Könyvmúze
um, vagy nagy tudományos könyvtár? A nemze
ti könyvtárak dilemmája” címmel. Ebben felvá
zolta az OSZK alapproblémáját, ami abból a két 
különböző feladatból adódik, amit a könyvtár
nak egyidejűén teljesítenie kell. Egyrészt alap
feladata a patriotikum dokumentumok, azaz a 
hungarikumok teljes körű gyűjtése, feldolgozása 
és megőrzése, másrészt pedig működő tudo
mányos könyvtárként is funkcionál. Ez utóbbival 
viszont együtt jár az is, hogy a dokumentumok 
rongálódnak, sérülnek, ami ellentétes a megőr
ző, muzeális funkcióval. Ezt a problémát még 
más tényezők is növelik. Önálló épületbe költö
zésünkkel megemelkedett az olvasói férőhe
lyek, így az olvasók száma. A nagy olvasóter
mekben hatvan-hetvenezer kötet van szabad
polcon, és az ellenőrzés elégtelen volta sajnos 
sok olvasót csábít a könyvek rongálására. Bu
dapesten folyamatosan nő az egyetemi és főis
kolai hallgatók száma. 1994-ben harmincezer 
beiratkozott közül tizenhatezer ötszáz volt egye
temi hallgató. Az elmúlt nyolc-tíz év alatt a 
könyvtár vezetése egyre inkább a szolgáltatás
centrikus szemléletet tette a magáévá. Egy to
vábbi fontos tényező, ami erősen rongálja a 
könyvtári állományt, a légszennyeződés. Raktá
raink klímaberendezései sajnos nem tudják az 
optimális paramétereket biztosítani. A mikorfilm- 
re és optikai lemezre történő adatátvitel tényle
ges megoldást ad az eredeti dokumentumok he
lyettesítésének problémájára. Magyarországon 
a mikrofilmezés régóta bevált gyakorlat. Az opti

kai lemezzel még nincsenek tapasztalataink, de 
reményeink szerint a közeljövőben ennek alkal
mazása válik majd általánossá. E két eljárás 
kapcsán bizonyos kérdések merülnek fel: - mi
ről, milyen sorrendben készüljön másolat, - az 
eredeti dokumentum tartalmát kell csak meg
őrizni, vagy fizikai valóját is, - az olvasók kény
telenek beérni a mikrofilmmel az eredeti doku
mentum helyett. A felmerült problémára nem si
került egyedül üdvözítő megoldást találni, de 
ilyen valószínűleg nincs is.

A francia és egyesült államokbeli résztvevő 
előadásából is az tűnt ki, hogy a digitális adatát
vitelé a jövő. A Belgiumból érkezett Marc Walc- 
kiers a tartós - időálló - papírról szólt. Itt tulaj
donképpen a megelőző állományvédelem kér
dése merül fel, mivel az ilyen papírra nyomott 
könyvek és írott dokumentumok sokkal tovább 
képesek kiállni az idő próbáját. A hozzászólók 
egybehangzó véleménye szerint a kiadók és 
nyomdák részéről elenyészően kicsi az érdeklő
dés ez iránt a termék iránt, és, hogy üdvös lenne 
megtalálni annak a módját, hogyan lehetne a ki
adók és nyomdák érdeklődését fölkelteni a tar
tós papír iránt.

A második szekció a „Megelőző állomány- 
védelem és helyreállítás katasztrófák után” cí
met viselte. Az oroszországi előadó a biológiai 
ellenőrzés fontosságáról szólt. A venezuelai Ra- 
mon Sanchez pedig a légkondicionáló berende
zések karbantartásának fontosságára hívta fel a 
figyelmet egy konkrét eset kapcsán, amikor a 
berendezés elhanyagoltsága komoly beázáshoz 
vezetett. Az első nap végén a kora esti órákban 
a nyolcadik szinten fogadást tartottak a résztve
vők számára.

A második nap délelőttjén a tömeges kon
zerválás! módszerek és dilemmák kerültek elő
térbe. Két németországi előadó beszélt a Battel- 
le elnevezésű tömeges semlegesítési eljárásról 
és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról. Ez a 
módszer oldószeres eljárással közömbösíti a pa
pírban felgyülemlett káros anyagokat. A holland 
előadó ezt a módszert hasonlította össze a DEZ 
(dietilcink) eljárással, mellyel ugyanez az ered
mény érhető el gázos közegben.

Richard Spatz az USA-ból élvezetes előadá
sában mutatta be az ő és cége által kifejlesztett
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„Bookkeeper” eljárás technológiáját és megis
mertetett a fejlesztés történetével is. A washing
toni Kongresszusi Könyvtár kipróbálta ezt a 
módszert, és úgy találta, hogy az megfelel a ké
miai követelményeknek. A Bookkeeper eljárás
nak számos előnye van: gyors, egyszerűen kivi
telezhető, nem igényel szaktudást, sok helyet, 
nem drága, nem szennyezi a környezetet, és 
nem tesz kárt sem a papírban, sem a nyomda
festékben, sem a ragasztóanyagokban.

A negyedik szekcióban az állományvéde
lem és a hozzáférhetőség könnyítésének nem
zetközi és regionális törekvései, valamint az ál
lományvédelmi és restaurátori képzés kapcsán 
hangzottak el előadások. Abdelaziz Abid az 
UNESCO képviselője ismertette a „Világ Emléke
zete” (Memory of the World) programot. Ez a 
program hivatott kiegészíteni az UNESCO állo
mányvédelemre és restaurálásra vonatkozó ha
gyományos tevékenységét. Célja a figyelem fel
keltése, új kezdeményezések serkentése, vala
mint kapcsolatok kialakítása közös feladatok el
végzésére.

Dr. Carlo Federici professzor „Milyen legyen 
a harmadik évezred restaurátora?” című előadá
sában arról a veszélyes tendenciáról szólt, ami a 
könyvtári állomány számítógépre történő átvite
lével járhat. Szerinte a könyvtárosok hajlamosak 
a könyveket byte-okban mérni és kevéssé ve
szik figyelembe azok történeti, muzeális értékét. 
Ezért szükség van a restaurátorok és könyv
tárosok képzésének jobb szervezésére és fon
tos, hogy e két hivatás képviselői már a képzé
sük során, és később, az aktuális restaurálási 
munka közben is megfelelő kapcsolatot tartsa
nak egymással.

A második nap estéjén a konferencia részt
vevői hangversenyt hallgattak meg a Vajdahu- 
nyad Várban.

Az utolsó nap a közép- és kelet-európai ál
lományvédelem, restaurálás és restaurátorkép
zés helyi és országos szintű helyzetével foglal
kozott. Hallhattunk az oroszországi állományvé
delem jelen helyzetéről, annak tendenciáiról és 
törekvéseiről, valamint a számítógépes informá
ciós rendszerek kifejlesztéséről restaurálási és 
állományvédelmi célokra.

A konferencia záróelőadásában Kastaly 
Beatrix részletes beszámolót adott a magyaror
szági könyvrestaurátor képzés múltjáról és je
lenlegi helyzetéről. Az 1994-ben indult hetedik 
papír- és könyvrestaurátor tanfolyamról szólva 
elmondotta, hogy ez az előzőekhez képest fel
építésében, időtartamában és az órák számát

tekintve is lényeges változásokat hozott. Ez egy 
három évig tartó, 1120 tanórát tartalmazó, az 
előbbieknél magasabb szintű képesítést nyújtó 
szakmai tanfolyam. Az első másfél évben a hall
gatók megtanulják a papír és pergamen doku
mentumok, nyomatok és rajzok restaurálását. A 
második másfél év tananyaga a könyvrestaurá
lás. A gyakorlati órák számának emelésére Is 
szükség volt a megelőző évek tapasztalatai 
alapján. Lényeges követelmény - amennyiben 
ez hiányzik - az alapfokú könyvkötési techni
kák elsajátítása még az első másfél év alatt, de 
a tanfolyamon kívül. A mostani képzésben 18 
hallgató vesz részt, akik könyvtárban, levéltár
ban vagy múzeumban dolgoznak.

A konferencia utolsó napjának délutánján 
az érdeklődők műhelylátogatáson vehettek 
részt az OSZK Budavári Restauráló műhelyében, 
a Magyar Országos Levéltárban és az OSZK So
ros Könyvrestauráló Műhelyében.

A konferenciáról szóló televíziós és rádiós 
tudósítások révén a szélesebb közönség is be
pillantást nyerhetett Könyvtárunk munkájába.

Stress Judit
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Leltár
Pontosabb és szakszerűbb volna állomány

ellenőrzést mondani, a revízió menetét leíró Sza
bályzat kézhezvételekor mégis a költő szavai 
úsztak - szinte dallamszerűen - félig lehunyt 
szemeim elé: „Immár kész a leltár”.

Kolléganőmmel összekacsintottunk, amikor 
felfedeztük egymást az első „stábban” s munka 
megkezdésének reggelén. Pillantásunkkal kons
tatáltuk, hogy ismét a dolgok sűrűjében sikerült ta
lálkoznunk. így volt már ez a Múzeum körúti épü
letben is, amikor az 1983-as nagy könyvlopás 
utáni rendkívüli ellenőrzést kellett elvégezni, vagy 
amikor a Várba költözés lázas napjait éltük.

Vannak a könyvtár életében ilyen rendkívü
li, összefogást igénylő helyzetek. Megmozgatni 
ezt a hatalmas gyűjteményt - van ebben valami 
félelmetes Is. A raktárak szigorúan helytakaré
kos, szürke vaspolcaira zsúfolt több tízezer kötetet 
egyenként kell kézbe venni, egyeztetni a napló 
adataival, bélyezgzővel ellátni, s mindezt úgy, 
hogy közben tartani tudjuk a tervezett ütemet.

Aprólékos mégis nagy fizikai Igénybevételt 
Jelentő munka ez az egy hónapig itt dolgozó 
munkatársak számára. Legtöbbünk sok éve 
könyvtáros, aki valaha e furcsa pálya vonzásá
ba került és megmaradt benne. Ahány kolléga, 
annyi történet. Általában nem hollywoodi siker
sztorik ezek, inkább egy csendes folyamat ered
ményeként kialakult kötődésről van szó.

Létformává válik az átjárás a korok között. 
Naponta megeshet, hogy egy régi könyvet fel
lapozva, valamelyik szellemóriás bejegyzéseit 
találom a lapokon. Nem megunható élmény egy 
százéves napilap „legfrissebb híreit” böngészni. 
Különös a róges-régi politikai csatározásokat ol
vasni a megsárgult lapokon úgy, hogy jól tudjuk a 
dolgok kimenetelét. Néha pedig olyan szakterüle
tekre kirándulunk a munkánk révén, ahová ma- 
gánórdeklődésből valószínűleg nem jutnánk el.

A milliónyi dokumentum között élve, a genl- 
us locl hatása alatt kialakul egy Jellegzetesen 
könyvtárosi attitűd: óvatos, az erős kifejezése
ket - mindig!, soha! - kerülő, lehetőség szerint 
türelmes magatartásmód. Szinte mindegyikünk
nek van a könyvtáros végzettségén kívül egy 
„normális" diplomája Is, ahol szakértő lehet és el
vileg kinyilatkoztathatná a „végső” igazságokat. 
A könyvek között eltöltött évek, a naponkénti 
szembesülés a tévedés lehetőségével, mégis 
afelé terel minket, hogy nagyon átérezzük Bert- 
rand Russel gondolatát: „Az a baj a világgal, hogy 
az ostobák mindenben holtbiztosak, az értelme
sek meg tele vannak kételyekkel.”

A felhalmozott tudásban való eligazodást se
gítendő a mi szakmánk számtalan trükköt dolgo
zott ki a századok során, s ez Igen sok, néha mo
noton részfeladat elvégzését kívánja meg. Teljesí
tésük általában belátáson alapul ugyan - a könyv
táros saját kárán megtanulja, hogy fontos lehet egy 
pont, vagy egy vessző is - mégis vannak idősza
kok, amikor a hétköznapok fáradtsága nem ked
vez a folyamatok átlátásának. Ilyenkor szinte fel
üdülést Jelent valami mást csinálni - minden ké
nyelmetlenségével együtt akár leltározni is. Eljutni 
e hatalmas épület ismeretlen gyomrába, találkoz
ni, sőt együtt dolgozni olyan kollégákkal, akiket 
egyébként Jó, ha egy évben egyszer futólag látunk 
a folyosók labirintusában, összekapcsolni végre egy, 
a házi telefonkönyvben sokszor látott nevet egy 
arccal és egy kicsit, valószínűleg csak egy hónapra 
szóló, másfajta összetartozást érezni nemcsak a 
kollégákkal, hanem az egész Intézménnyel.

A több ezer kötet számbavételével párhu
zamosan azt a belső leltárt is folytattam, amelyet 
a verssor indított el. Nem csak a saját, a szakmá
ban eltöltött éveimről gondolkodtam el, hanem a 
könyvtárak sorsa felett folytatott vitákról Is. Az a 
kérdés, hol fognak a kultúra e szentélyei a Jövő 
„Információs autósztrádáján” elhelyezkedni. A 
legmegszállottabb elképzelés a „paperiess lib- 
rary” abszolutizálásának víziójáig jut el. Addig Is, 
amíg ez megtörténik, ágaskodva leemelem a fel
ső polcról a következő adag könyvet, s mielőtt a 
„könyvbölcsőbe" tenném, felütöm az egyiket: „A 
munkaerőpiacon rendelkezésünkre álló csúcs- 
technikai állásoknak sokéves külön szakmai 
képzés és oktatás a feltétele. Ezeket az állásokat a 
néhány kiemelkedő tehetség kapja meg. A többi
eknek az információs gazdaság ötfajta álláslehető
séget kínál majd: dolgozhatnak mint gondnokok, 
ápolók, eladók, pénztárosok és pincérek.

Ebből arra a következtetésre is juthatnánk, 
hogy a gyerekek érdekelt az szolgálná a legjob
ban, ha az oktatás arra irányulna, hogy megtanít
sa őket kemény, kritikus kérdések felvetésére a 
nem túl kecsegtető kilátásokat illetően. Miért 
olyan a világ, amilyen? Ki tette ilyenné? Lehetne-e 
másmilyen? Vannak olyan tárgyak, amelyek - ha 
megfelelően tanítjuk őket - segítenek az Ilyen 
kérdések megválaszolásában: Ezek a szocio
lógia, a történelem és a filozófia. És mindegyikük 
egyfajta régimódi írás-olvasás készségén alap
szik, amely lehetővé teszi a kíváncsi elmének, 
hogy megközelítse a könyveket, az eszméket, 
az erkölcsi és társadalmi elgondolásokat.”

Elekes Irén
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Megjelent az NPA/CD harmadik kiadása
A 80-as évek vége felé az OSZK Híradó 

körkérdésére, hogyan lehetne takarékoskodni a 
nemzeti könyvtárban, valaki azt a választ adta: 
meg kell szüntetni az NPA-t, mondván; mi szük
ség van egy olyan központi katalógusra, amely 
4-5 óv késéssel tud tájékoztatni? Ez az adat 
1989-ben már „csak" 3 évre csökkent - ekkor 
jelent meg a számítógépes adatbázis alapján 
készült kötetkatalógus -, de még az első CD- 
ROM megjelentetése ellen is az volt a legfőbb 
érv 1993-ban, hogy kétéves késéssel ml értel
me van kiadni lelőhelyadatokat?

Az első CD-ROM megjelenése óta eltelt két 
év döntő változásokat hozott az NPA életében. 
Mint már beszámoltunk róla, a külső számítóköz
pontból hazatelepítettük az adatbázist, áttértünk 
az on-line adatbevitelre, és minden évben kiad
juk a felújított adattartalmú CD-ROM-ot. Ez év 
nyarán az 1981-1995. évi adatokat tettük hoz
záférhetővé a felhasználók számára. (Akik is
merik a régebbi gyakorlatot, joggal hihetik, hogy 
az 1995 sajtóhiba; hiszen a központi folyólratka- 
talógus feladata a tárgyévet megelőző év adatai
nak összegyűjtése és feldolgozása. A könyv
tárakkal tartott napi kapcsolat viszont arról győ
zött meg bennünket, hogy a naprakész Informá
ciók egyre fontosabbak: a hozzánk érkező kér
dések kb. 80%-a a tárgyévre és a közvetlenül 
megelőző évre vonatkozik. Tekintve, hogy a be
jelentő könyvtárak vállalták a megrendelési 
adataik közlését, nekünk csak ezen adatok fel
dolgozása volt a dolgunk. így állhatott elő az a 
helyzet, hogy 1995 szeptemberében már 1996-os 
adatokat is viszünk be az adatbázisba.)

A CD-ROM harmadik kiadása nem várt si
kert hozott: a becsült 60-65 példány helyett több 
mint 80 példányt rendeltek meg a könyvtárak. 
Az OSZK mai anyagi helyzetére tekintettel nem 
kozkáztattunk: addig meg sem rendeltük az AR- 
CANUM Databases-től a CD-ROM előállítását, 
amíg nem érkezett annyi megrendelés, amennyi 
már biztosan fedezte a kiadásainkat. A lemez 
megjelenésekor már tudtuk: a 3. kiadás anyagi 
értelemben nem csak önfenntartó, de szerény 
nyereséget Is hoz a könyvtárnak.

A CD-ROM-on kereshető mezők számát is 
bővítettük. Felhasználóink régóta kérték, hogy 
tudjanak keresni a könyvtárkódokra is (vagyis 
egy gombnyomásra megtudhassák, mely folyó
iratok járnak egy adott könyvtárba). Tekintve, 
hogy korábban arra nem volt fölhatalmazásunk, 
hogy bárki bármely intézmény adataiba közvet

lenül betekinthessen, jobbnak láttuk, ha előbb 
megkérdezzük az érintett könyvtárosok vélemé
nyét. Minden bejelentőnk kapott egy kérdőívet, 
amelyen közölhette, beleegyezik-e vagy sem 
saját adatainak kereshetővé tételébe. Mindössze 
5 könyvtár volt, ahonnan nemleges választ kap
tunk, így a nyáron megjelent CD-ről már közvet
lenül lekereshető az is, mely folyóiratok találha
tók meg az OSZK-ban, a KMK Szakkönyvtárban 
vagy bármely más intézményben.

A CD-ROM kiadásának időpontját is kifeje
zetten az együttműködő könyvtárak kéréséhez 
igazítottuk: a jövő évi megrendeléseket már az 
új CD-n lévő adatok figyelembevételével tudták 
előkészíteni. Az adatok frissessége, a megjele
nés időzítése - és nem utolsósorban a CD-ROM 
kedvező ára egyaránt pozitív fogadtatásra talált 
a könyvtárak körében.

Tószegi Zsuzsanna

MEGJELENT!

MEGJELENT!
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In memóriám Molnár C. Pál
(1995. júl. 4-31.)

Az Országos Széchényi Könyvtár négy éve 
indította meg „Ars librorum” címmel kiállítás
sorozatát azzal a céllal, hogy hazai és külföldi 
művészek könyvművészeti, könyvillusztrációs 
munkálnak bemutatásához adjon helyet.

Ezúttal megérdemelten a száz éve született 
Molnár C. Pálra esett a választás. Mint ahogy a 
kiállítás „lelke”, az anyag összeállítója, kölcsön
zője Csillag Éva, a festőművész lánya elmondta, 
ez volt az első alkalom, hogy Molnár C. Pált mint 
könyvművészt és fametszőt mutatta be egy kiál
lítás. Mindannyiunk örömére - teszem hozzá -, 
hiszen nemcsak a korabeli kritikák de az utókor 
egyöntetű véleménye szerint is Molnár C. Pál ko
rának egyik legjobb hazai és nemzetközileg is 
több ízben kitüntetett fametszője volt.

Az ezúttal kiállított negyven eredeti famet
szet és rotációs rajz a művész grafikai és temati

kai sokoldalúságára hívta fel a figyelmet. „A Ben- 
venuto Cellini mester élete”, Keleti Artúr: „Angyali 
üdvözlete”, a „Magyar legendárium” Szabó Lőrinc: 
„Reggeltől estig” c. kötetek illusztrációi mellett talán 
legismertebbek Rostand: Cyranójához készített fa
metszetei, valamint az „Est” lapokban megjelent 
nagyon is polgári figurák, olykor groteszk portréi.

A kiállítás rendezői jól tették, hogy jó né
hány olajfestményt Is elhelyeztek a mester kü
lönféle korszakából.

A tárlat jellegéből adódóan a tárlókban az 
érdeklődők megtekinthették a Molnár C. Pál által 
illusztrált könyveket és a mesterről készített mo
nográfiák közül a legfontosabbakat. A megnyitó 
ünnepségen László Gyula professzor előadását 
olvasta fel Giovanni Kornél az örvendetesen 
nagy számban megjelent hallgatóság előtt.

Spányi Balázsné
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Fametszetek a kiállítás képanyagából
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Molnár C. Pál könyvekről 
és legkedvesebb olvasmányairól

Az Ars Librorum sorozat keretében Molnár 
C. Pál (1894-1981) neves festőművész könyv
illusztrációs műveiből július 4-ón kiállítás nyílt az 
Országos Széchényi Könyvtárban. Ebből az al
kalomból úgy gondolom érdeklődésre tarthat 
számot egy Molnár C. Pállal a hetvenes évek
ben készített rövid interjú, melyben a művészt a 
könyvekkel való kapcsolatáról faggattam.

íme az interjú:
- Kedves Molnár C. Pál, Ön már 1937-ben 

nyilatkozott legkedvesebb olvasmányairól az 
„Az Új könyvek könyve” című összeállításban, 
hogyan emlékezik erre az interjúra?

- Nem emlékszem már, hogy mit válaszol
tam annak idején (1937-ben) Kőhalmi Bélának 
az említett „Az Új könyvek könyvéiben, de re
mélem nem kerülök akkori önmagámmal lénye
ges ellentmondásba, s ha mégis előfordulna, ír
ják ezt az eltelt több mint 30 év (nagy idő, egy 
kész ember telik ki belőle) terhére.

- Általában milyen jellegű könyveket ked
vel?

- Előbb szerettem a könyveket mint olvas
ni tudtam - a képek miatt. Ebből máig is sok van 
még bennem. De ettől eltekintve, szeretem az 
útleírásokat, a történelmi esszéket és a lélektani 
elemző műveket. Viszont mélységesen lenézem 
a krimiket.

- Művészetére mely könyvek hatottak a leg
erőteljesebben?

- Művészetemre azok a könyvek hatottak, 
amelyekben plasztikus ábrázolnivaló, képszerű 
motívumok fordultak elő: általában ezeket a 
könyveket meg is illusztráltam. Shakespeare 
„Coriolanus”-a, Benvenuto Cellini „Önéletrajza”, 
Szent Ferenc „Fioretti”-je, Keleti Artúr „Beatus 
llle”-je, Szabó Lőrinc „Reggeltől estig” (ha nem 
tévesztettem el a címét - most nincs kéznél a 
könyvtáram - Szabó Lőrincnek egy németor 
szági repülési élményei) és még egy jó pár...

- Hallhatnánk valamit arról, hogy mely 
könyveket olvasott el többször is?

- Hogy mely könyveket olvastam el több
ször is? Egy időben Emerson „Essay”-i volt ál
landóan az éjjeliszekrényemen és Maeterlinck 
„Vie des Abeilles” című műve. Ma Arany János 
„Toldi”-ja az állandó és visszatérő olvasmányom. 
Szeretném ezt Is megillusztrálni. Sajnos a balla
dákról már lekéstem, Zichy Mihály kilőtte elő
lem. Persze talán lehetne a balladák illusztrálá

sát modernebbül is megoldani, de jobban nem, 
az biztos, tehát így felesleges.

Természetesen figyelem a ma készülő írás
műveket is, néha-néha meg is állok némelyiknél 
egy pillanatra, így Jobbágy Károly, Szabó Mag
da alkotásainál és még sok más író műveinél.

- Köszönöm a beszélgetést.
Végül idézek Molnár C. Pál már említett, 

1937-ben „Az Új könyvek könyvó’-ben közzé
tett hasonló jellegű nyilatkozatából, melyben 
szintén legkedvesebb olvasmányait sorolta fel:
....úgynevezett elmaradhatatlan olvasmányaim
hatását messze felülmúló jelentőségű művek, az 
én esetemben, Emerson írásai. 20-30-as élet
éveim apostola ő. Essay-i, mindennapos olvas
mányom volt, Journal-ját hosszú éveken át éjje
liszekrényemen a Biblia mellett tartottam. Az ön
becsülés, önbizalom, bátorság az élethez, ember 
és természet, ember és ideáljai viszonya, amit 
ezekről Emerson\ó\ tanultam, úgy hiszem, mara
dandó nyomokat hagyott lelkemben. Hogy emel
lett azután Romain Rohand, Maeterlinck, Du- 
hamel szerepeltek kedvelt íróim közt, már 
Emerson érdeme, Jean Christophe, La Vie des 
abeilles, Possession du Monde, már az emersoni 
lelki beállítottság jegyében lettek olvasmánya
im.” Úgy tűnik a Molnár C. Páltól itt idézett meg
nyilatkozás nincs ellentmondásban a későbbivel, 
sőt kiegészítik egymást.

Batári Gyula
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25 éve hunyt el Veres Péter író
(1897-1970)

Emlékkiállítás az V. szinten, 1995. május 19-júl. 12.

„Én nem mehetek el innen soha - sehova, 
nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom, 
nincs pénzes barátom, 
millió sárbaragadt paraszt a szomszédom, 
ezeknek a sorsa az enyém, s az is marad örökre."

„Lángelmét temetünk! - klasszikus morali
tásul művész volt.” - hangzik el 1970-ben Illyés 
Gyula szájából Veres Péter temetésén.

Mi is van a két idézet között? Egy csodálatos 
élet. A nincstelen paraszti sorból felemelkedő, 
országban, nemzetben gondolkodó, nagy mű
veltségű, ez egész nemzetért élő, alkotó író sors.

Aki a két világháború közötti szegény ma
gyar parasztság életét szépítés nélkül akarja 
megismerni, két művet olvasson el: Illyés Pusz
ták népe című szociográfiáját és Veres Péter Az 
Alföld parasztságá-V

Néhány adat az életéből:
1897. Január 6-án született Balmazújváro

son cselódsorban élő paraszti családból. Négy 
évig járt iskolába, s már 12 éves korában dol
goznia kellett. Volt kisbojtár, napszámos, vasút
nál pályamunkás. Harcolt az I. világháborúban, 
részt vett az 1918-as és 19-es forradalomban.

1930-tól jelentek meg a parasztsággal fog
lalkozó írásai: cikkek, versek, elbeszélések, re
gények.

A népi írók táborán belül a falusi szegény
ség szószólója. Jelentősebb művei: Számadás, 
Gyepsor, Falusi krónika, Szűk esztendő, A 
kelletlen lány, Pályamunkások, A Balogh 
család története.

Olvasónaplója tanúsítja, hogy élete végéig 
olvasó, állandóan művelődő ember volt. A népi- 
nemzeti gondolkodás jellemzi írásait.

Németh László így ír róla: „Az ő erős és bi
zakodó alakja körül kell Új Magyarország három 
osztályának, értelmiségnek, parasztságnak és 
munkásságnak összeforrni. Én legalábbis nem 
tudok senki mást, aki mind a három osztály sze- 
retetót ennyire kivívta és megszolgálta volna.”

Ismerős, de Veres Péter életére, gondolko
zására igen jellemző történet: Az író utolsó nap
jaiban, egyik rövid feleszmélésekor mondotta a 
következő szavakat: „Kettőt félek Itthagyni, té
ged, Juliskám, meg ezt a kis Magyarországot.”

Ilyen, hazánkat önzetlenül féltő emberekre 
van nagy szüksége az országnak. Ezért emlé
keztünk meg tisztelettel művelnek bemutatásval 
Veres Péterről.

Az emlékkiállítás 1995. május 19. és Július 
12. között volt látható az V. szinten.

Vidovszky Ferencné

Elárvult dolgozószobája
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LEVELEK AMERIKÁBÓL* 
(Részletek)

Gál Júlia
és munkatársai
Országos Széchényi Könyvtár.
Hungarika Dokumentációs Osztály

Kedveseim!

Szerencsésen megérkeztem és hál’ Isten
nek ki sem látszom a teendőkből. Mindenki na
gyon készséges és érdeklődő. Rengeteg tenni
való van Itt. A Könyvtáros Tanszék, a könyvtár, 
a Magyar Tanszék, a helyi magyar közösség és 
a magyar múzeum (Hungárián Heritage Center) 
mind jelentkezett. Addig Is míg bővebbet írok

sok szeretettel üdvözlök mindenkit
Ilona

New Brunswick, N. J.
1995. jan. 19.

Kedves Mindnyájan!

Remélem mindenki egészséges. Én már tel
jesen átálltam, s belemerültem a környezet kí
nálta lehetőségekbe. A városnak két nevezetes
sége van, az egyetem és a Johnson & Johnson 
cég. Talán ismerősen hangzik a fogkefék és köt
szerek gyárának neve. Valaha itt és a szivar
gyárban dolgoztak a magyarok. A cég valami
kor a század elején invitálta ide a magyarokat, 
mert kellettek neki a tiszta és rendszerető mun
kások. A gyár körül szép kis rendezett utcákban 
ezrével éltek itt a bevándorló magyarok. Jelenlé
tük annyira rányomta bélyegét a városra, hogy az 
Itt élő tősgyökeres amerikai könyvtáros kolléga
nő, Susan Budapestre látogatva döbbenten fedez
te fel mennyire otthon érzi magát Budapesten, 
csupa New Brunswick-i arc jött vele szembe.

Fantasztikusan érdekes, ahogy adnak kéz
ről kézre, nyitják ki az ajtókat, s adják kezembe 
az Ariadne-fonalát. Óvatosan haladok előre a la
birintusban, s gyűjtögetem az adatokat. - Ma
gyar iskola, templomok, könyvesboltok, kiadó, 
könyvtár, cserkészház, atlétikai klub.^ótjterem, 
hentesbolt. Itt sorakoznak’egymás mellett a ma
gyar intézmények, a templomok kivételével tel
jesen amerikai külsőben. A magyar utca csupa, 
a filmekből Ismert szép kis amerikai házakból 
áll. A legenda szerint Mariska néni, az utca „rend
őre", mindennap körülnézett, majd bement, fel
vette a telefont s vezényelt - Hej, Sári nem szé
gyened magad, nem seperted el a házad előtt az 
utcát stb! - A magyarok híresek voltak itt a tisz
taságukról. ...

Az egyetemen itt működik a nemrégen ala
pított Magyar Tanszék egy kiváló tanárral, Sant- 
ha Máriával, ők is nagyon sokat segítenek ne
kem a kapcsolatok építésében.

A környezet nagyon szép és rendes. Szép, 
szálloda szintű kollégiumban lakom. Busszal já
rok a egyetemre, de sokszor megszervezik a 
szállításom, főként este és a hétvégén, mert ak
kor a buszok nem igazán alkalmasak.

A fenti cím és fax, valamint az otthon ha
gyott International Programs cím egyformán jó. 
Ez utóbbiaknál van szobám is. Mindenütt van 
postafiókom. Az E-mail-t próbáltam, még nem si
került küldeni, de van már számom, ill. címem:

ilona@scils.rutgers.edu

Lakcímem:
Continuing Education Center (Rutgers University)
Clifton Avenue Room 336
New Brunswick, New Jersey 08903
USA/AIR MAIL
Tel.: (908) 932-9136

Ilona

New Brunswick, N. J.
1995. jan. 23.

* Kovács Ilona .1995. január közepétől Fulbrlght ösztöndíjjal öt hónapot töltött az Egyesült Államokban. Az öt hónapot 
megosztva három egyetemen töltötte. Rutgers University. New Brunswick. New Jersey; Duquesne University, Pittsburg, 
Pennsylvania és a Kent State University. Kent, Ohlo. Munkatársainak írt leveleiből közlünk részleteket.
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Kedveseim!
...Amikor jöttem a könyvtárba - most fél 5 

van óriási hófelhők gyülekeztek. Tegnap hi
deg volt, de gyönyörű napsütés, így délben ki
mentem egy kicsit szemlélődni és felfedezni a 
környéket. A könyvtár a campus centrumában 
van. Ugyanabban a épületben található a 
Könyvtáros Tanszék és szemben az utca másik 
oldalán az Office of International Programs. Ott 
van szobám Santha Máriával közösen. A Magyar 
Tanszék (HUNGÁRIÁN INSTITUTE) itt, a főutcán 
kicsit lejjebb, egy nagy épületben található. Teg
nap délelőtt sok dolgom volt, mert a hivatalos le
veleimet kellett elintézzem. Reggel otthon átgon
doltam és megírtam őket. Mindig felébredek 5-6 
óra körül, így van időm olvasni, írni fél 8-ig, ak
kor van reggeli. ... Utána innen továbbítottam 
őket faxon Washingtonba, Kentbe, s haza Violá- 
éknak, mert információkat kértem az MNB CD- 
ROM-ról. Utána délig elmerültem a könyvtárban. 
Nagyon érdekes és hasznos anyaga van.

Dólidőben, ilyenkor rengetegen vannak az 
utcán, mert a diákok a nap fénypontjának tartják 
a „lunch”-öt. Szóval, délidőben lesétáltam a 
Sommerset Street-ig, mondhatnám lemerész
kedtem. Itt mindig araszról araszra hódítom meg 
a terepet. Sohasem tudom, hol biztonságos, fi
gyelem az emberek mozgását és aszerint moz
dulok én is. A Sommerset Street azért érdekes, 
mert ez volt a magyar negyed ütőere, Főutcája. 
Egyelőre csak az elején mozogtam, majd pró
bálkozom tovább. Végre találtam egy kis élelmi
szerboltot, ahol tudtam venni kenyeret, sajtot és 
mosószert....

Vasárnap és szombaton nagyon érdekes 
élményben volt részem. Láttam, hogyan műkö
dik a magyar közösség. Beszélgetés közben ki
derült, hogy van itt egy Udvardy Tibor nevű úr, 
aki kiadóként és könyvgyűjtőként ismert. Ter
mészetesen nagyon érdekel a működése. Már 
hívott is telefonon, s remélem valaki elvisz hoz
zá. Trentonban él. Ez is érdekes, mert Trenton 
szintén magyar központ volt valamikor. Ha van 
róla adatunk a HUNG-ban, írjátok meg, mert se
gítene, hogy pontosan tudjam, ki is ő. Az is kide
rült egy másik beszélgetésből, hogy Somody Pál 
és könyvesboltja volt itt Brunswickban évtizede
kig a kultúrközpont, kicsit úgy működött mint a 
Püski cég New Yorkban. Él még a felesége és a 
lánya, s valahol megvannak az Iratai. Ezt próbá
lom kinyomozni, s kapcsolatba kerülni velük.

Szerdán megyek az itt működő Széchenyi 
Körbe egy előadást meghallgatni, s kértek, hogy 
majd legközelebb ón tartsak nekik egy kis átte
kintést arról, amit a Széchényi Könyvtár csinál.

Lassan sötétedik odakint. Tegnap először 
mentem haza 7 óra körül, kicsit izgultam, hogy 
milyen lesz, ha leszállók a buszról, mert helyen
ként elképesztően rossz a közvilágítás. De na
gyon kellemes meglepetés volt, hogy az ón kör
nyékemen nem. Sok diák utazott még a buszon, 
bár a végén már csak hárman-nógyen voltunk, s 
itt már egy nagyon szép parkban van az ón szál
lodám. De minden rendben volt és még meg Is 
bátorodtam. Jó lenne kihasználni az esteket, 
mert a könyvtár 11 -ig van nyitva. Van amit ki tu
dok kölcsönözni, de élvezem a esti hangulatot a 
könyvtárban, s jó itt lenni. Próbálom azt Is felde
ríteni, mi történt az utóbbi években az etnikum
kutatás terén általában, hiszen ezeket az új tren
deket érdemes mérlegelni, s ha jónak látszik, al
kalmazni. Na, egyelőre búcsúzom. Nagyon re
mélem, hogy mindenki egészséges és legyűritek 
a nehézségeket. Abban a reményben, hogy ez a 
levél elér titeket, mindenkit nagyon sok szere
tettel üdvözlök

Ilona
New Brunswick, N. J.

1995. jan. 24.

Kedves Mindnyájan!
... Lehet, hogy a legutóbbi levelem is most 

kapjátok meg, hiszen hétvége volt közben. Sok 
mindent csináltam, mert itt minden percben az 
ember útjába jön a téma....

Este a Bessenyei Kör, Öregdiákszövetség
ben voltam egy előadást meghallgatni. Nagy Ká
roly volt Magyarországon, s arról számolt be. Az 
ilyesmi mindig remek alkalom új emberek meg
ismerésére. Az első két ember, akivel az ajtóban 
találkoztam, Puskadi Helen és Ferenc. Alapító 
tagok voltak, s amíg egymás mellett ültünk, kér
désemre a hőskorról nagyon érdekes részlete
ket mondtak el. A második pár, két hölgy, akik
nek bemutatkoztam, éppen azok voltak, akiket 
keresek, Somody Pál özvegye és lánya.... Már 
meg is van a randevú, csütörtökön megyek hoz
zájuk. Tamás Tamás, New Brunswick törté
netírója volt a következő, akit kerestem, ő is 
előkerült a tömegből, velük is megvan már a 
kapcsolat. Sok dokumentum van a birtokában 
és érdekes információkat tud.

Szombaton Princtonban jártam Wiegner Je
nő halotti búcsúztatásán. Ez már csak egy meg
emlékezés volt. Január 8-án halt meg, de a ka
tedráidban a család szervezésében, valamint az 
egyetem részvételével öt jeles világhírű atomtu
dós és fizikus, köztük Teller Ede emlékezett meg
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róla. Öt olyan ember, aki a Manhattan projecten 
dolgozott vele, s a világ sorsának, benne a mi
énknek Is meghatározó személyisége volt. Meg
rendítő élmény volt. A tömegben lecsaptam a 
családra, átadtam a kártyámat és kértem, hogy
ha van olyan Iratanyag, amit nem Princtonnak 
szánnak, gondoljanak az OSZK-ra. Én az ameri
kai delegációhoz csatlakoztam, mindnyájan, a 
teljes megemlékező közönség, hivatalos volt 
egy fogadásra egy szép, öreg princtonl klubba. 
Keveset láttam a városból és a múzeumból. 
Gyönyörű anyaga van, a város és az egyetem 
olyan mint Oxford, neogótikus és teljesen angol 
stílusú utcák, házak, boltok. Szeretnék még át
menni a könyvtárba és a teológiai szeminárium
ba, mert Itt sok magyar papot képeztek.

Vasárnap jelentkezett egy itteni család, 
hogy könyvek és iratok vannak a birtokukban, 
tanácsomat kérik. Elhozták a könyvek számító- 
gépes listáját és elvittek a Szent László templom
ba. Már nagyon sok embert ismertem és újabba
kat ismertem meg. Olyan ez mint a lavina.

Vasárnap délután felfedeztem a közvetlen 
környékemet, a Douglas Campust. Egy csodás 
könyvtárat találtam, amelybe csak besétáltam, 
egyenesen a raktárba a nekem fontos szakok
hoz, levettem a könyveket s leültem ott, ahol ne
kem legjobban tetszett. A könyvtár fala üvegből 
van, park veszi körül, olyan mintha a parkban 
ülnél. Minden van, kényelem, anyag, információ, 
esztétikum. A katalógusban találtam magyar 
könyveket, illetve magyarországi vonatkozású 
könyveket.

Ma nagy szervezésben voltam, mert talál
kozni akarok a könyvtár gyűjtemónyfejlesztósi 
Igazgatójával és Ismét el akarok menni a Hungá
rián Heritage Center-be. Már megvannak az idő
pontok. Próbálok egy javaslatot készíteni az 
együttműködésre az intézmények között és ve
lünk. A könyvtári felméréshez Is próbálom meg
nyerni őket. Holnap délután a Magyar Tanszék el
őadásait hallgatom meg. Közben az időm további 
részét a New Jersey Special Collection-ban és a 
mikrofilmtárban töltöm, gyűjtöm a adataimat. 
Most is a mikrofilmtárba készülök, ha tőletek el
köszöntem. Szeretettel üdvözlök mindenkit

Ilona
New Brunswick, N. J.

1995. jan. 30.

Kedves Zsuzsa! Remélem megkaptad a la
pom, s tudom, hogy elértek a híradásaim. Sajnos 
az idő nagyon rohan, s rengeteg a tennivaló.

Mindkét vonalon igyekszem előrelépni, egyrészt 
építem a kapcsolatokat a közösségen belül, s 
gyűjtöm az adatokat a könyvtárakra, könyvki
adókra, lapkiadókra, könyvkereskedelemre vo
natkozóan. Trentonban, egy szomszéd városban 
ól Udvardy Tibor. Átvonatoztam és meglátogat
tam. Csináltam vele interjút s megnéztem az 
anyagát. Van rengeteg könyve, de az egyik szo
bájából dől ki a papiros, levelezés, üzleti ügyek, 
egy élet dokumentumai. Az ő üzletében ültek le 
valaha Eckhardt Tlborék megbeszélni a világ 
dolgait, s mindenkivel volt kapcsolata. Én most 
megpróbálom irányítani, hogy a személyes do
kumentumait szedje össze, mert ő csak úgy gon
dolta, hogy csupán a könyvei érdekesek. Ezt a 
személyes iratanyagot, azt hiszem, érdemes len
ne megszerezni a Széchényi Könyvtárnak. Én je
leztem neki, hogy ez minket érdekelne.

A másik szál a hungarlka Információk lehet
séges beépítése az itteni HUNGÁRIÁN INSTITUTE 
programjába: Itt ugyanis van két fontos intéz
mény, a Hungárián Heritage Center, Molnár 
Ágostonnal az élén, aki bámulatra méltó munkát 
végzett ennek az intézménynek a létrehozásá
val, de úgy látom a környezet nincs egészen 
tisztában a jelentőségével. Nagy gond, hogy az 
anyag nincs kellőképpen feldolgozva, de a 
könyvek szépen fel vannak állítva a polcokra 
szakrendben, van egy cédulakatalógus, s elin
dult a számítógépes feldolgozás, ami bent van 
az egyetemi hálózatban. A raktárhelyiségek tele 
vannak és állandóan érkeznek egyesületi és 
személyes hagyatékok. Ezek mind az amerikai 
magyarság történetének, de a mi történelmünk
nek Is fontos dokumentumai. Ezekhez hozzá le
het férni, csak az egészet át kell forgatni ahhoz, 
hogy az ember megtalálja, amit reményei szerint 
keres. Én is ezt csinálom. Molnár Ágoston azon
ban mindent tud, mindent ismer és rendkívül so
kat tud segíteni, ő nem könyvtáros, de van két 
könyvtáros az egyetemen, akik korábban a He- 
rltage Center-ben dolgoztak, részben tudnak 
magyarul, Ismerik az anyagot és nagy elkötele
zettséggel vesznek részt mindenben, ami ezzel 
az intézettel kapcsolatos. A legfontosabb az, 
hogy Molnár Ágoston meg tudja teremteni 
könyvtáros alkalmazásának a feltételeit, hogy 
az anyag használtatása és szakszerű feldolgo
zása megtörténjen. A másik fontos intézmény a 
Rutgers University Library. Ezzel már vannak 
kapcsolatai az OSZK-nak. Dr. Sewell és Susan 
Swartzburg jártak nálunk. Dr. Sewell a felelős a 
gyűjtemónyfejlesztósért. Sajnos több doboz 
könyv, amit Tarnói Lászlóók küldtek ide a Ma
gyar Intézet számára még mindig nincs feldol
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gozva. Susan Swartzburg konzerválás! szakem
ber. Ez rendkívül fontos szál, mert az amerikai 
magyar sajtó kooperatív mikrofilmezésének 
programja kölcsönösen nagy érdek lenne. A fő 
probléma az volt, hogy az egyes intézetek nem 
nagyon tárgyaltak egymással és nincs informá
cióáramoltatás.

Beszéltem mindenkivel külön-külön és írás
ban mindenki számára készítettem javaslatot. 
Három pontot jelöltem meg: 1. Policy making fór 
Development of Hungárián Studies Resources 
(résztvevők: Hungárián Institute, mint felhasználó 
és leendő helyi kutatóintézet, amely az egyetem 
más tanszékeinek partnerintézménye, Hungá
rián Herltage Center, Rutgers University Lib- 
rary - a neve Alexander Library - és az OSZK), 
ez lényegében egy olyan intézményi kooperá
ció, együttműködés lehetne, ami mindenkit moz
gósít, a mi információinknak utat nyitna, a Hun
gárián Studies programot kiemelné, súlyt adna 
neki, s természetesen az Itteni könyvtárak szá
mára fontos cselekvési program lenne. Az infor
mációellátásba be lehetne vonni a közeli nagy 
egyetemeket Columbia, New York Public és 
Princeton. Most dr. Johnson egy megbeszélést 
készít elő a résztvevő intézmények között. Úgy 
gondolom, hogy az együttműködés a Hungarika 
Dokumentáció számára mindenképpen értékes 
és hasznos lenne, de feltétlenül az OSZK, mint In
tézmény, sokat profitálhatna ebből, tehát én az 
egész intézmény részvételét javasoltam. Remé
lem helyesen tettem. 2. A kiküldött könyvanyag 
feldolgozása, hogy bekerüljön az egyetemi háló
zatba. 3. A Hungarika anyagot őrző... soroza
tunkhoz a felmérésben való együttműködés. 
Kértem, hogy csináljuk ezt a felmérést államon
ként, és kezdjük New Jersey-vel az ő segítsé
gükkel. Jelöljenek ki egy koordinátort stb. Re
mélem ezek a javaslatok kicsit megmozgatják a 
környezetet és az USA-ban ez a hely lehetne a 
párizsi-, hamburgi- III. a prágaihoz hasonló part
nerintézmény. Sajnos már csak két hetem van, 
de talán sikerül valamit megalapozni itt.

A hétvégén voltam Philadelphiában, az ALA 
Midwinter Convetion-jén. Nagyon érdekes volt. 
Az egyik bizottságban Academlc and Research 
Libraries International Committee ülésén felkér
tek, hogy ismertessem a mi munkánkat. Beszél
tem a könyvtárról, a CD-ROM-ról, a mi program
jainkról. Nagy érdeklődéssel és tetszéssel hall
gattak. Hasonlóan kapcsolatokat kerestem az East 
European Committee-ben, ahol a bizottság elnö
kével volt nagyon jó beszélgetésem, mindkét he
lyen kértek információt a Newsletter-jükbe, vittem 
prospektusokat és elmondtam, amit lehetett.

Szerdán az itt működő egyik magyar klub
ban, Széchenyi Körben tartottam előadást a 
könyvtár történetéről, vagyis a hungarikagyűjtés 
történetéről, a könyvtár érdeklődési köréről, a 
hungarikum fogalmáról, a ml feladatainkról. Ez 
azért fontos itt, mert az emberek nem voltak tu
datában, milyen érték az őket körülvevő ma
gyar vonatkozású dokumentumanyag. Rengete
gen Jöttek utána hozzám, s sok mindenről beszá
moltak, és láthatóan tervezik a jövőre vonatko
zóan az anyagok mentését.

20-án az itteni IFLA Local Chepter-ben kér
tek előadásra, ami nyilván inkább szakmai kell 
legyen.

Láthatjátok, hogy van mit tenni, mert köz
ben a kutatási anyagomat gyűjtöm.

Ma, szombat délelőtt, a Public Library ma
gyar gyűjteményét látogattam meg, nagyon ér
dekes atmoszféra, s egy sor történeti információ 
forrása a könyvtár. 1903-ban építették Carnegie 
pénzéből, s a bevándorlók, s alapvetően a ma
gyarok, akik itt nagyon nagy és megbecsült kö
zösséget képeztek a háború előtt, de még ma Is, 
komoly szerepet kaptak annak Idején a szolgál
tatás kialakításakor. Csodaszép, régi épület, 
ígérték, hogy felfordítják a pincét nekem régi 
dokumentumokért. Remélem kapok valamit. 
Most készülök a New Jersey Historical Collectl- 
onba, - szombaton nyitva vannak 5-ig -, s bú
várkodom tovább. Búcsúzom, kívánom a leg
jobbakat, szeretettel mindnyájatoknak

Hona
New Brunswick, N. J.

1995. febr. 11.

Kedves Juli, Kedves Mindnyájan!
... Péntek délután 5 óra, most érkeztem 

vissza New York-ból. A pályaudvar éppen fél
úton van a szállásom és az egyetem között, így 
először az egyetemre jöttem be, hogy lássam a 
postám. Itt tavaszi meleg tört ránk ma, elolvadt a 
hatalmas hó és alatta örömmel fedeztem fel, 
hogy kihajtottak a nárciszok. Közeledik a ta
vasz. Szóval három napig New York-ban voltam. 
Megnéztem a Columbia University-t, a New York 
Public Library-t, a City University Llbrary-t, meg 
a Pierpont Morgan Library-t. RLIN, NOTIS és CLIO 
szisztémák működnek Itt, de az Interneten min
den elérhető. Persze mindenütt a 70-es, 80-as 
évektől van bent a számítógépes hálózatban az 
anyag. Tisztáztam az előzményeket. Fantaszti
kusak ezek a könyvtárak, ahogy az ember csak 
besétál és barangol a raktárakban. A Columbián
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felmentem a „Magyar utcába” a magyar Iroda
lom szakba. Ezt Lotz Károly tervezte és gyűjtötte 
egybe. A könyvtár patinás és agyonnyúzott egy
szerre. Érdekes volt, mert a másik, a City Unlver- 
sity még feljebb van a Harlemben, s két egye
tem között közlekedve beleláttam ennek a vá
rosrésznek a hangulatába.

A New York Public-nak nagyon könnyen 
kezelhető az OPAC-ja (a képernyő) és itt renge
teg magyar anyag van. Erőssége a nyelvészet 
és Irodalomtörténet. Beszéltem a magyar refe
renssel, egy lengyel hölgy, nagyon vágyik a se
gítségre. A cserével van kapcsolata, s a Colum
biával van gyűjtőkör egyeztetés a Research Lib- 
raries Goup programján belül. Ez a Carnegie 
épület elbűvölő. Neoreneszánsz stílus, amit mi le 
szoktunk becsülni, de a maga nemében elké
pesztően szép. A katalógustérben körös-körül 
ott sorakoznak a nyomtatott katalógus kötetei. 
Lényegében 1972 előtt az anyag ebben keres
hető. A régi cédulakatalógusok eltűntek. Az álta
lános nagy katalógus mellett az egyes külön- 
gyűjtemónyeknek is van nyomtatott katalógusa. 
Úgy emlékszem, hogy az általános katalógusból 
nálunk is van. A Hungary és Hungárián tárgysza
vak alatt kb. 300 oldalnyi anyag van. Ezt érde
mes lesz klxeroxoznl a Hungárián Heritage Cen
ter számára, majd javaslom nekik. A Columbiá
ban 7-8 flóknyi anyag van Itt. Persze ez nem a 
teljes anyag, mert más tárgyszavak alatt is talál
ható még kiegészítő anyag. Az irodalom szerint 
a Columbiában 40 000 kötetnyi a hungaricum. Itt 
a számítógépen 1981-től van az anyag. A Pier- 
pont Morgant Library magángyűjtemény és elké
pesztően gazdag és patinás. Egy csodálatos ki
állításmegnyitóra kaptam meghívást a New 
York-I könyvtáros ismerősöm révén. Az illumi- 
nált reneszánsz kódexek kiállítása volt. Mi egy 
Corvinával, egy Beatrix számára készült kódex
szel, egy Vitéz János kódexszel, amit Garázda 
Pétertől kapott ajándékba, és még egy magyar 
vonatkozású kódexszel szerepeltünk. A lenyű
göző kiállítás mellett nagyon érdekes találkozá
saim voltak. ... A Morgan Library-ben van egy 
fiatal magyar könyvtáros, Oldal Mária,... biztat
tam, hogy készítsen egy kis közleményt a 
Könyvszemlének vagy a Könyv, Könyvtár, 
Könyvtárosnak (Apponyi katalógusa Is megvan). 
Mikor elmagyaráztam, jakobinus az miért na
gyon fontos, Mária délután rögtön „bekatalogi
zálta” az RLIN-ba, így most már egész Amerika-

szerte hozzáférhető az információ. Scholz János, 
a csellóművész, a Morgan Librarynak adomá
nyozta a művészeti könyvelt. Nemrég halt meg. 
Az özvegy Itt volt a fogadáson, vele is és a fiával 
is beszéltem, s javasoltam, hogy a személyes 
hagyaték ügyében keressék meg a Széchényi 
Könyvtárt.

Természetesen a saját kutatásaim ügyében 
is rengeteg érdekes dolog történik. Sikerült ki
adókat és hagyatékokat, rokonokat feltalálni és 
interjúkat készíteni, értékes dokumentumokat 
fellelni és xeroxban kigyűjteni. New Yorkban, a 
Magyar Házban, megnéztem a könyvtárat, be
szélgetés közben azonnal kiderült, hogy Merni, a 
könyvtáros Teleki Bélával az Erdélyi Szövetség 
munkáját csinálta. Vannak iratai és emlékei. A 
jövő héten kijön hozzám, hogy interjút készít
sünk. Érdekesen körvonalazódik a munkám 
koncepciója, a periodizáció, a motivációk, a mű
ködési mechanizmusok. Ahogy mozgok a ma
gyar közegben, csak ragad rám az információ.... 
Rettentő érdekes ez az „archeológia!” munka. 
Jártam az ifjú Püski könyvesboltjában, beszél
gettem velük. Jártam a 2-nd Avenue magyar In
tézményeiben, III a 82. és 83. utca templomai
ban, boltjaiban. Teszem fel a kérdéseimet, mi
közben csokoládét vásárolok vagy újságot ve
szek s gyűjtöm az adatokat. Közben olvasom az 
amerikai irodalmat az „ethnic print"-ről....

Most a hétvégén a Heritage Centerben dol
gozom szombaton, valamint számítok érdekes 
találkozásokra, mert a Magyar Református Szö
vetség tanácskozása lesz itt a Centerben, vala
mint vasárnap a templomban a prezsbiterek be
iktatása és ünnepi ebéd. Itt számítok érdekes 
beszélgetésekre. A múlt vasárnap voltam elő
ször a reformátusoknál. Külön köszöntött a tisz- 
teletes a gyülekezet előtt, mindenki nagyon ked
ves és készséges volt. A múltkori előadásom té
máját nagyon szívükbe zárták, a Széchónyi-féle 
szép, nemzetet segítő magatartás és program 
nagyon megfogta őket.

27-én utazom Pittsburgh-be, addig még ren
geteg a tenrijvalóm.

Zárjába labort,* sok szeretette! búcsúzom, 
vigyázzatok magatokra

Ilona

New Brunswick, N. J.
1995. febr. 17.
Kovács Ilona

• A levelek e-mailen érkeztek, s a számítógépes „labor’’-ok nyitvatartási idejében lehetett géphez jutni.
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Van-e humoruk a Svájciaknak?
100 éves fennállását ünnepelte aug. 26-án 

a svájci nemzeti könyvtár (Schweizerische Lan- 
desbibliothek, Bern).

Az ebből az alkalomból tartott rendezvé
nyekre küldött meghívó szerint, ezen a napon a 
könyvtár megnyitja kapuit a látogatók előtt, 
hogy betekinthessenek a kulisszák mögé, akár 
a raktárakba is.

Meghívtak mindenkit: a „könyvtári patká
nyokat”, vagyis a labirintusokban dolgozókat, a 
„tudomány eme házának” használóit, a szövet
ségi kulturális hivatal tisztviselőit, a szomszédo
kat a szövetségi mezőgazdasági hivatalból, por
tásokat és más házi személyzetet, családokat 
gyerekeikkel és fattyaikkal, közeli és távoli ba
rátokat és barátnőket, respektálandó ellensége
ket, a kultúra rajongóit és ignorálóit, az ivásra 
hajlamosakat és akik az olcsó ételeket nem ve
tik meg, röviden mindenkit, aki szeretettel vagy 
gyűlölettel kötődik a könyvtárhoz.

Az ünnepség aug. 26-án 11 órától 24 óráig 
tartott, 22 óráig az épületben, a kölcsönzőben,

az olvasóteremben, az előcsarnokban és a res
taurátorműhelyekben, utána pedig a könyvtár 
előtt felállított ünnepi sátorban várta szerény bü
fé a vendégeket, a kínálat rostonsült, Chili von 
carne, sonka és hússajt volt csapolt sörrel és ju
bileumi borral stb.

Az olvasóteremben zajlott a kulturális prog
ram, ünnepi megemlékezés és délután szóra
koztató műsor, még jódlicsoport is fellépett, este 
a sátorban jazz szólt. Kiállításokat nyitottak meg, 
a gyerekeknek vetélkedőket rendeztek, video- 
programot tartottak és főleg: csoportos vezetés 
során bemutatták a látogatóknak az épületet és 
egy különleges attrakciót, a „mélyraktárakat”.

A belépés díjtalan volt!
A meghívásnak sajnos nem tudunk eleget 

tenni, így személyes élménybeszámolót nem tu
dok hozzáfűzni, de a címben feltett kérdést 
megtoldom még egy kérdéssel, mit szólnának a 
magyar könyvtárosok, ha a Széchényi Könyv
tártól egy ilyen meghívót kapnának?

Karácsonyi Rózsa

MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK
Az Országos Széchényi Könyvtár Énekkaráról

1970-1995

A Budavári Palota az elmúlt évtizedekben a 
szó szoros értelmében a magyar nemzeti mű
veltség fellegváraként vált ismertté bel- és kül
földi látogatóinak ezrei számára. Gyűjteményei, 
időszaki kiállításai, koncertjei hétköznapokon is 
tudományos kutatók, érdeklődők sokaságát 
vonzzák a történelmi környezetben elhelyezett 
eredeti műalkotások közelébe. A képek, szob
rok, kéziratok, könyvek és kották beszédes né
masága olykor feloldódik: énekes és hangszeres 
élő zene árad szerte a folyosókon. Ezek a Vár 
ünnepnapjai.

Az ünnepnapok valóságos jubileumi évvé 
sűrűsödtek az idén, az ország első könyv
tárának kórusa jóvoltából. A negyedszázada 16 
fős kamarakórusként megalakult együttes Eck- 
hardt Mária szívós művészi és pedagógiai mun
kája nyomán 40 énekest összetartó testületként 
emlékezhetett sikeres tevékenységére. Ebben 
életre keltek az OSZK zenei gyűjteményének

alig ismert, történeti Jelentőségű darabjai („Iglódi 
töredék”, Albrechtsberger, Mosonyl és mások 
művei) éppúgy, mint Erkel és Liszt vagy Bartók, 
Kodály, Bárdos és egyéb magyar szerzők alko
tásai. Évtizede már kisebb oratorikus műveket Is 
sikerrel szólaltattak meg: Bach, Mozart, Schubert 
tollából, sőt Donizetti: „A csengő" c. vígoperáját 
is szcenikus előadásban.

Szívesen hallgattuk őket a Budapesti Ka
marakórus Napok, a Pécsi Nemzetközi Kamara
kórus Fesztivál, A Bárdos Lajos Társaság vagy a 
Bárdos Lajos Zenei Hetek megmozdulásain 
csakúgy, mint a Magyar Rádió Kóruspódiumán 
kétszer is nagydíjasként. A határainkon túl élő 
magyarok ugyancsak jól Ismerhetik hangjukat, 
valamint Finn- és Észtország és Nyugat-Európa 
kórusbarátai.

Ez a kórusbarátság öltött testet ápr. 7-én a 
Mátyás-templomban, amelynek kórusán három 
énekkar tisztelgett az Európát járó nagy magyar
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muzsikus: Liszt Ferenc emléke előtt. Eckhardt 
Mária - a Jeles Liszt-kutató, a Liszt Ferenc Em
lékmúzeum igazgatója - keze alatt a jubiláns 
magyarok mellett két vendégkórus: a Jénai Fil
harmónia Madrigálkórusa (karigazgató: Jürgen 
Puschbeck) és az Amszterdami Liszt Ferenc Kó
rus (karigazgató: Scholcz Péter) már a „Via Cru- 
cis" keresztmetszetben felmutatta a közös ének
lés erejét, de különösen a „Missa Choralis” kitűnő 
tempókban elképzelt, drámai hatásokban is bő
velkedő előadása nagy művészi élményt jelen
tett, egyben Eckhardt Mária karvezetői pályájá
nak egyik csúcsát is.

A kórusünnep második napján az OSZK 
Dísztermében, a Budavári Palota F-épületóben 
gyűltünk össze, hogy a három kórus saját műso
rát élvezhessük. A hosszan elnyúló, a nagy hő
ségben nehezen szellőztethető terem levegője 
nem kedvezett az éneklésnek, de karnagyok és 
dalosok hősiesen igyekeztek úrrá lenni a nehéz 
körülményeken. Jürgen Puschbeck a jénaiak 
élén virtuóz produkciók sorával ajándékozott 
meg bennünket. A német és olasz madrigálstílus, 
valamint a mai modern hangvétel kitűnő Ismerő
jének bizonyult a fiatal együttes, olykor - noha 
amatőrök - a profi színvonalat súrolva. Az 
amszterdamiak műsora színvonalas keresztmet
szetét mutatta a mai németalföldi kórusművé
szetnek (szándékosan kerülve a nálunk Is nép
szerű korareneszánsz szerzőket), előadásuk 
színvonala (saját bevallásuk szerint is) alatta 
maradt az előző estén Szekszárdon adott hang
versenyének. Ott kitűnő formában mutatkoztak 
be a Művészetek Háza (volt zsinagóga) közön
ségének. Közben Jan Raas, az amszterdami Mó
zes és Áron templom orgonaművésze improvi
zált (többek között Liszt Vili., azaz „szekszárdi” 
rapszódiájának témájára, a „Káka tövén költ a 
ruca” dallamára). Scholcz Péter mindazonáltal 
megmutatta karnagyi erényeit, a hangversenyt 
záró Kodály: Esti dal összefogásával.

Az emelkedett hangulat „magasabb szin
ten” folytatódott kölcsönös üdvözlések és aján
dékozások mellett, fehér asztal körül sétálgatva, 
beszélgetve, a magyar-német-holland kórusba
rátság Jegyében.

A harmadik napon, ápr. 9-én az Operaház 
megtelt érdeklődőkkel, akik zömét a Magyar Ál

lami Operaház Gyermekkórusának szülei alkot
ták. Ez az együttes is jubilált: mai alakjában 25 
éve, 1970-ben jött létre Botka Valéria kezdemé
nyezésére. A felnőtt és gyermek konferálok őt is 
köszöntötték. Az egy iskolához kapcsolódó 
utánpótlás-koncepió elődje a több helyről ver
buvált csapat volt, a megelőző években Sződy 
Szilárd hősies munkája nyomán. Most a Szív ut
cai „Erkel Ferenc” Általános Iskola ének-zene 
tagozatos osztályaiban nevelődnek a színpad 
kis dalosai, 1987 óta Gupcsó Gyöngyvér és Sze- 
bellédi Valéria vezetésével. Bemutatójuk az 
operairodalom nélkülözhetetlen gyermekdalai 
mellett - fiúhangok jelentős részvételével - 
rendkívül kultúráltan szólaltatta meg irodalmuk 
jelentős alkotásait. A két karnagynő a zenekart 
helyettesítő zongorakíséretet is ellátta a vezény
lés mellett. A pódium olykor igazi operaszínpad
dá alakult, hogy illúziónk még teljesebb legyen. 
Sikerük és együttműködésük az OSZK Vegyes
karával nem újkeletű: már annak 20 éves jubile
umán is szerepeltek.

A hangverseny csúcspontját J. S. Bach 
„Magnificat”-jának összkari előadása jelentette. 
A három felnőtt énekkar mellett a gyermekkar is 
hallatta hangját. A közreműködő Bartók Béla Ka
marazenekar és a szólisták: Gémes Katalin, Gé
mes Szilvia, Bubó Tamás, Ambrus Ákos, csem
baló: Dallos Erika a jénai Jürgen Puschbeck fölé
nyes, muzikális dirigálása mellett feltette a koro
nát a jubileumi ünnepségekre. Az átszellemült 
éneklés nyomán feltámadt tapsvihar, a résztve
vők hosszú ünneplése mindenki számára az év
tizedeken át végzett kitartó művészi munka leg
szebb jutalmát jelentette. Joggal érezhettük: Eu
rópa ismét eljött hozzánk és mi Európában jár
tunk...

A jubileumi óv első felének zárása kóppen 
június 18-án, vasárnap az Országos Széchényi 
Könyvtárban a kórus régi tagjainak közreműkö
désével hangverseny tette teljessé a megmoz
dulások sorát.

Az év második felében pedig többek között 
a Tórszínház társulatával együttműködve ter
veznek programot, mivel 1970. december 11- 
ón - 25 éve - a két együttes először lépett kö
zösen a nyilvánosság elé. Gratulálunk!

Lukin László
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SAJTÓFIGYELŐ
Fejlesztés a Világbank segítségével

Ötmillió a nemzeti könyvtárnak

A Művelődési és Közoktatási Minisztéri
umban elkészült az a nagy fontosságú fejleszté
si koncepció, amely a korszerűsítésre szoruló 
egyetemi, főiskolai könyvtárak, illetve hét szak- 
könyvtár megújításával, gyarapításával foglal
kozik. A tervet a Világbank által nyújtott köl
csönből valósítják meg - közölte Mihályné 
Csaba Gabriella, a Művelődési Minisztérium 
könyvtári osztályának vezetője. A jelentős világ
banki hitel előkészítését nemzetközi szakértői 
csoport dolgozta ki. A munkát a magyar kor
mány segítette a japán kormány által rendelke
zésre bocsátott pénzügyi támogatásból.

A koncepció a tárolási gondokkal küszködő 
egyetemi könyvtárak számára épületbővítést 
Javasol. Az Országos Széchényi Könyvtár 
azonban föld alatti raktár építésére kényszerül, 
mert jelenlegi tárolóhelyiségei az ezredfordulóra 
biztosan megtelnek. A nemzeti könyvtár ötmillió 
forintot kapott a döntés-előkészítő terv kimun
kálására a Művelődési Minisztériumtól.

Poprády Géza főigazgató elmondta, hogy 
az új raktárát a főépület környékére szeretnék 
építeni, de a hely pontos meghatározásához 
még további geodéziai vizsgálatokra van szük
ség. Számításaik szerint a raktárépítésnek ak
kor van Igazán értelme, ha az legalább hétezer 
négyzetméteres lesz. Csak így oldódnának meg 
harmic-negyven évre az OSZK tárolási gondjai.

A minisztérium jelenleg az új kötelespél- 
dány-szolgáltatásról szóló Jogszabály tervezetén 
dolgozik, amelyet szeretnének őszre elkészíteni.

A könyvtári osztály vezetője elmondta: no
ha a könyvtárak rendkívül nehéz helyzetben 
vannak, nem igaz az a híresztelés, hogy meg
szűnik a hajdani Gorkij Könyvtár utóda, az Or
szágos idegen Nyelvű Könyvtár. Az Intéz
mény azért tart zárva március óta, mert átalakít
ják. A Városligeti fasorban lévő Zeneműtárat 
költöztetik át a főépületbe. A felújított könyv
tárat előreláthatóan októberben nyitják meg.

Magyar Nemzet, 1995. jói. 17.

*

Egy százéves könyvtárról
Kégli Ferenc munkája, amely a székesfe

hérvári könyvtár, illetve könyvtárak történetét 
ismerteti, kiváló és alaposan kidolgozott tanul
mány. Csodálattal olvastam e művet, látva mö
götte a határtalan lelkesedést, szeretetet, 
amellyel a szerző a régmúltból felszínre hozta az 
ismereteket. Biztos vagyok benne, hogy hiányta
lanul mindent megtudhatunk, ami csak megtud
ható a történethez. Színes képekben pereg le az 
olvasó előtt a könyvtárak hányatott sorsa.

A mű többet ad egy könyvtár történeténél, 
hiszen egyetértve az előszóban írottakkal, e ta
nulmány egyben szakmánk történetéhez is hoz
zájárul. Hiszem, hogy meg kell őriznünk kincse
inket, értékeinket, és ezek sorába tartozik 
könyvtáraink története is. Kégli Ferenc nem 
hagyta elveszni a múltat, munkája példaként áll

hat mindenki előtt, aki hasonló feladatra vállal
kozik.

A szerző időrendet követve mutatja be a 
könyvtár harcát a létezésért, láttatva az adott 
kor gazdasági, kulturális környezetét és minden 
olyan fontos társadalmi, szociális tényezőt, 
amely hatással volt a könyvtár sorsának alaku
lására.

A kölcsönkönyvtár alapításának ötlete köz
vetve Jókai Mórnak köszönhető, ötvenéves írói 
jubileumának megünneplésekor a nemzeti dísz
kiadás előfizetési felhívása úgy szólt, hogy a vá
ros annyi példányt rendeljen, ahány könyvtára, 
kulturális intézménye van. A felhívás felelevení
tette azt a korábbi törekvést, hogy létesítsenek 
egy közkönyvtárat. A város határozatot hozott, 
hogy Jókai Mór összes munkáinak díszkiadását
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(100 kötet) meg kell rendelni, és majd az képezi 
alapját a létesítendő könyvtárnak.

Az alapítással egyidőben azonban nem 
hoztak létre olyan bizottságot, melynek feladata 
a fejlesztés és szervezés ellátása lett volna, bár 
a leendő könyvtár gyarapítására 1894-től a költ
ségvetésből éves keretet biztosítottak. Az állo
mány először a városháza épületében kapott 
helyet, néhány zárható szekrényben. Ekkor még 
nem volt katalógusa és könyvtárhasználati sza
bályzata sem. Az 1910-es évek elején említet
ték először a nyilvánosság előtt is a könyvtár 
tarthatatlan helyzetét, a városháza bővítése, új
jáépítése kapcsán. A könyvtár közművelődési 
funkcióit a lehetetlen elhelyezési körülmények 
miatt az épületben nem tudta ellátni, ezért 1932- 
ben a megüresedett leánylíceumi épületbe köl
tözött. Itt több jelentősebb esemény is történt a 
könyvtár életében. Adományokat, segélyeket 
kaptak. Saját pecsétet használtak, s elkészült a 
könyvtárhasználati szabályzat. Azonban még 
nem volt főállású könyvtárosa, hetente egyszer 
volt nyitva, s emiatt a szolgáltatás nem lehetett 
kielégítő. Továbbra is nagy volt a zsúfoltság. A 
könyvtár nem gazdálkodhatott önállóan, műkö
dését évente meghatározott összegek biztosí
tották, de nem részesült az állam rendszeres 
anyagi támogatásában. A könyvtáros tiszteletdí
járól a városi költségvetés gondoskodott. Mivel 
ebben az épületben nem fejlődhetett tovább a 
könyvtár, újabb költözés következett, de azt 
sem lehetett véglegesnek tekinteni. Felmerült 
egy olyan kultúrház építésének a terve, mely a 
könyvtárat is magába foglalná, ám erre még 
várni kellett.

A kultúrházat 1940-ben tervezte Schmidl 
Ferenc. A könyvtári rósz háromszintes, raktárral 
ellátott épületrész volt, amely a kultúrháztól el- 
zártan működhetett. 1945. máj. 1-jén már új he
lyén, az Ince pápa téri félkész épületben várhat
ta a kölcsönzőket. Olvasóterme még nem ké
szült el, s még mindig tiszteletdíjas könyvtáros 
dolgozott benne. A Fejórmegyei Napló 1944. 
nov. 30-I írása színes tudósításban mutatta be a 
könyvtárat, amely végül is kisebb-nagyobb ká
rokkal élte túl a háborút. Nagy veszteség volt 
Kiss Jenő könyvtárigazgató halála, aki évekig 
lelkesen küzdött, dolgozott a könyvtár ügyéért. 
A háborús károk helyreállítása is lassan ment. 
Az új vezető Szemere Gyula lett, aki nem sok 
segítséget kapott a város vezetőitől. Ennek elle
nére a könyvtár 1946. november 5-ón újra meg
nyílt a látogatók előtt, bár erre a helyiségei nem 
Igazán voltak alkalmasak. Szemere tiszteletdí
jért, egyedül dolgozott, néha lelkes tanítványai

segítették. 1950-re kb. 8-10 ezerre lehetett be
csülni a könyvtár állományát. A műveket az 
Egyetemi Könyvtár rendszeréhez hasonlóan 
csoportosította.

1949-ben nagy változás következett be a 
városi könyvtár életében, ugyanis a Vallás és 
Közoktatási Minisztérium közgyűjteménnyé nyil
vánította. Ez a könyvtár költségvetésében na
gyobb összeget jelenthetett volna. Hogy még
sem következett be, annak egyik oka egy kör
zeti könyvtár létesítése volt. Már más városban 
is létrejött ilyen könyvtár, a népkönyvtárak ellá
tó és módszertani irányító intézményeként, mint
egy felettes szervként. Ez Székesfehérváron a 
városi könyvtár feladata lett, ezért a városi 
könyvtárat átszervezték, állományának nagy ré
szét pedig kivonták a forgalomból. Szemere le
mondott, s Mácsai Lajosné, a körzeti könyvtár 
vezetője vette át ideiglenesen ezt a posztot. Az 
állományt az akkori ideológiának megfelelően 
kezdték bővíteni. A városi tanács továbbra sem 
vitte túlzásba a könyvtárról való gondoskodást. 
1951-ben a költségvetésben egyáltalán nem Is 
volt előirányzat a könyvtárra. Később a helyzet 
módosult, s már három személy dolgozhatott a 
könyvtárban, havi fizetésért. A helyreállításokra 
s egyéb fejlesztésekre Is terveztek pénzössze
geket. Ezekkel a támogatásokkal a könyvtár 
végre megkezdhette azt a kultúraközvetítő 
munkát, melynek betöltésére mindig is készült. 
Könczöl Imrére várt a feladat, hogy irányítása 
alatt megvalósulhason mindez. Hozzáértő, lelkes 
személyzettel fogott hozzá a munkához. Meg
kezdődött a dokumentumok címleírása, osztá
lyozása a tizedes rendszer alapján, fiókkönyvtá
rak szervezése és a könyvtárosok továbbkép
zése. Elindultak a később hagyománnyá váló 
könyvtári rendezvénysorozatok, gondot fordítot
tak a könyvtár propagálására is. Könczöl mindig 
jó politikai érzékkel állt ki a könyvtár ügyéért.

1952-ben a városi könyvtár és a körzeti 
könyvtár összevonásával létrejött a megyei 
könyvtár. Az ezzel járó szervezési munkák el
végzésével Könczöl Imrét bízták meg. A Vörös
marty Mihály Megyei Könyvtár avatására 1952. 
augusztus 19-én került sor. A városi könyvtár 
mint Intézmény, megszűnt létezni.

Eddig az időszakig ismerteti Kégli Ferenc 
a könyvtár viszontagságokkal, zökkenőkkel teli 
útját. Bízom benne, hogy rövidesen elkészül a 
folytatás is, amely napjainkig kíséri majd végig a 
könyvtár sorsát.

Tóthné Kúrán Julianna 
Könyvtári Figyelő 5.(41) 1995/1.
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A visszalépés súlyos kövekezményekkel jár

A VÉSZJELZÉSEK INDOKOLTAK
Honi könyvtárügyünk, gondokkal

Tapasztalt, kitűnően képzett, sok „vihart” 
megélt, elkötelezett szakemberek gyűltek össze 
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Eger
ben megrendezett XXVII. vándorgyűlésére.

Olyanok, akik az olvasókért szorgoskod
nak, s azért munkálkodnak, hogy az érdeklődők 
minél szélesebb körű információkhoz jussanak.

A konferencia jubileumi jellegű is, hiszen az 
elődök 1935-ben határozták el, hogy valamiféle 
közös gondolkodást segítő, részben érdekvé
delmi egyesületet hoznak létre.

Dr. Ottovay Lászlóval, az MKE főtitkárával 
beszélgetve a mostani, egyáltalán nem rózsás 
helyzetet térképeztük fel, a kiútkeresés szándé
kával fűszerezve.

- Minden alkalomkor előre megszabjuk a 
fő témát. Nos, mintha megsejtettük volna a jövőt, 
ugyanis elhatároztuk, hogy a bibliotékák és a 
fenntartóik kapcsolatát elemezzük. Sajnos 
igazolódott előrelátásunk, hiszen a jelen problé
mái - ezt túlzás nélkül állíthatom - aggasztóak. 
A lényeg az, hogy egyre kevesebb a pénz, s 
úgy tűnik, e keserves folyamat korántsem zárult, 
hanem felerősödik.

- Erről értesültünk a rádióból, a televí
zióból és az újságokból is. Hogyan véleked
nek önök, s ez a találkozó mit tehet a meg
nyugtató megoldásért?

- Nincs szó indokolatlan, csakazértis pa
naszáradatról. A vészjelzések teljesen jogo
sak. Ennek igazolására nézzük: hol tartunk! Ré- 
ges-rég megszűnt a valaha majdhogy ideális ál
lapot. Fokozatosan szembe kellett néznünk az
zal, hogy a hálózat egyre szűkül. Közismert az, 
hogy az értékes művek szakszervezeti otthonai 
felszámolódtak. Ráadásul a szép számú kötet 
egy része elprédálódott, holott máshová át lehe
tett volna csoportosítani. A műszaki kiadványok 
„hajlékai” sorvadoznak, vagy megszűnnek. Vo
natkozik ez a hajdani nagyvállalatokra Is. Az ok
tatási intézményekben szintén a vesződséges 
szituációktól szenvednek. Az egyes községek
ben, városokban sem örvendezhetnek, pedig az 
önkormányzatok - lehetőségeikhez mérten - 
zsebbe nyúltak.

- Úgy hírlik - félő, hogy az elképzelésből 
valóság lesz -, hogy megkurtítják a települések
nek dukáló személyi jövedelemadó-hányadot. 
Ugye felesleges hangsúlyoznom, hogy ennek

elsősorban a kultúra ügye látja majd a kárát. 
Ráadásul az is elterjedt, hogy a központi támo
gatás összegét egyben utalják majd át az érin
tett helységeknek, azaz ugyanazon kalapba 
rendeltetnek a sportra, s egyéb tevékenységre 
szánt forintok is. Nyilvánvaló, hogy ebben a 
játékban szintén mi leszünk a vesztesek.

Elidőzünk a máris érzékelhető kóros követ
kezményeknél. Sajnos a lista meglehetősen ter
jedelmes.

- A további bezárásokkal tehát számol
nunk kell. Igaz, a művelődési minisztérium kiruk
kolt a 12 pontos javaslattal, de ki tudja, ml lesz 
ebből. Hatásos medicina aligha. Máris akadozik a 
gyűjteménygyarapítás, a munkát gyorsító racio
nalizáció, számítógépes rendszerek elterjedé
sére hiába alapozunk. Egyszerűen riasztó az, 
ami - csak egy példát mondjak - az Országos 
Széchényi Könyvtárban történik, ahol emelni 
kellett a látogatási díjat, ahol nincs másolópapír, 
ahol a raktárakban csak botorkálnak a dolgo
zók, mivel takarékoskodni kell a villanyárammal. 
Szűkül az információnyújtás köre. A köteles pél
dányok nem mindig érkeznek meg. Tragédia az 
utóbbi, hiszen ezeket később képtelenség pótol
ni. A minket váltó nemzedékeket büntetjük 
mindezzel. Odafent tisztában vannak azzal, hogy 
jobb megoldás híján létszámcsökkentésre kény
szerülünk, hiszen az összkiadás 70 százalékát a 
bérek teszik ki. A karcsúsított gárda viszont nem 
birkózhat meg a növekvő feladatokkal.

- Merre hát az Ariadné-fonál. Töprenge
nek-e, vitatkoznak-e ezen?

- A művelődni vágyók anyagi megkurtítá
sa egyáltalán nem jó törekvés. Az állampolgár 
ugyanis - adója révén - fizetett mindezért, azaz 
másodszor is megsarco/tatik. Nem intézked
hetünk, legfeljebb tolmácsolhatjuk a közös óhajt. 
Épp ezért fogadtunk el Érted vagyunk, polgár! 
címmel egy felhívást, amelyben a kormányzati 
szervek lelkiismeretére apellálunk, s a közös fe
lelősséget, mindnyájunk érdekét emlegetjük. A 
többi már nem rajtunk múlik. Egy aligha vitat
ható: valamennyiünkben munkál a hivatásér
zet, az a missziós tudat, hogy milliók szolgá
latára termettünk.

Labdába viszont nem ők rúgnak...
Pécsi István 

Heves Megyei Hírlap, 1995. aug. 14.
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Ottlik öröksége - Szponzor kerestetik

Hányódó hagyaték
A Televízió Gondolatjel című műsorából 
értesülhettünk róla, hogy Ottlik Géza iro
dalmi hagyatéka az eredeti egy helyett 
három örökösre száll. A gyűjtemény szám
talan könyvet, személyes és hivatalos le
veleket, irodalmi, sőt még a briddzsel 
kapcsolatos feljegyzéseket is tartalmaz.

Ottlik végrendelete szerint a hagyaték 
egyedüli örököse Lengyel Péter író. Egy cse
kély hányada - mindössze negyven tétel - 
mégis az Országos Széchényi Könyvtár tulaj
donát képezi. A megosztás okairól és egyéb 
részletekről Berke Barnabásnét, az OSZK fő
osztályvezetőjét kérdeztük.

- A fő probléma az volt, hogy Lengyel Pé
ter és egyetlen magyarországi könyvtár sem 
tudta vállalni a gyűjtemény egységes kezelését. 
Lengyel Péter az elhelyezési nehézségek miatt, 
a közkönyvtárak pedig azért, mert az anyag 
nagy része már a tárukban megtalálható volt.

- Önök mit választottak ki a hagyaték
ból?

- Egyenként végignéztük a teljes gyűjte
ményt. Megállapítottuk, vannak olyan egyedi do
kumentumai, kéziratai, amelyek az Iroda
lomtörténeti kutatás szempontjából fontosak le
hetnek. Ezeket a nemzeti könyvtár állományába 
vettük. Kiválasztottunk továbbá néhány olyan 
könyvet, amelyek külföldön megjelent hungari- 
cumok s eddig nem voltak a birtokunkban.

- Mi lesz az örökség fennmaradó részé
vel?

- Kezelését és tárolását az erdélyi Collegi- 
um Transsylvanlcum Alapítvány átvállalta. A fo
gadó alapítvány megígérte, az anyagot a vég
rendeletnek megfelelően Ottlik-hagyatékként, 
egységként kezelik. Azonban szűkös anyagi 
helyzetük miatt Jelenleg Is szponzort keresnek a 
gyűjtemény felállításához.

Illés András 
Mai Nap, 1995. augusztus 22.
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