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KRÓNIKA
Országos Széchényi Könyvtár 
Szám: 1989/95

FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megállapodott abban, 
hogy a két könyvtár egyezteti a nyári zárva tartás időpontját. 1996-ban az OSZK augusztusban, a 
FSZEK Központi Könyvtára júliusban lesz zárva és azt követően évente váltakozva e két nyári hó
napban. Ezzel elkerüljük, hogy legyen olyan időszak nyáron, amikor minden nagy budapesti könyv
tár zárva van.

Az Olvasószolgálati és tájékoztató főosztály vezetője keresse meg a FSZEK-beli partnerét, 
hogy a budapesti könyvtáraknak küldendő értesítést a nyári zárva tartásról az OSZK és FSZEK Köz
ponti Könyvtára közösen fogalmazza meg és küldje szét.

Budapest, 1995. november 28. Poprády Géza
főigazgató

* ★ ★

Személyi hírek és változások
1995. november 1.-1995. december 31.
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ló ügyvit. alk., Fölöspéldány kp., Friebesz Sán- 
dorné gazd. üi., Pü. és számvit. o., Horváth Sán- 
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rásné igazg. üi., Kiállítási és grafikai stúdió, Jár- 
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alk., Műsz. fenntart, o., dr. Rostás Jenőné könyv
táros, Ir. tud. bibi. o., Sándor Ernő főkönyvtáros, 
Ir. tud. bibi. o., Somorjainé di Glória Zsuzsanna fő- 
könyvtáros, Könyvfeld. o., dr. Szabados György- 
né könyv- és papírrest., Hírlap-állományvód. o., 
Szendrei Miklósnó kiseg. alk., Fölöspéldány kp., 
dr. Varga Lászlóné ügyvit. alk., Plakát és apró- 
nyomt. tár.
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
Az Országos Széchényi Könyvtár 

tudományos ülésszakának megnyitó beszéde
Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kolléganők, Kedves Kollégák!

Tisztelettel és szeretettel köszöntőm az Or
szágos Széchényi Könyvtár tudományos ülés
szakának résztvevőit: a szekcióülések vezetőit, 
az előadókat, az érdeklődő kollégákat. A mai 
ülésszakkal egy régi elképzelés, terv, igény ju
tott a megvalósulás stádiumába.

Az elmúlt időszakban a gróf Apponyi Sán
dor, majd Petrik Géza tiszteletére rendezett ülés 
jelezte az igényt.

Másrészről a könyvtár vezetősége is úgy 
érezte, hogy a tudományos munkát végző mun
katársaknak egy ilyen fórumon is lehetőséget 
kell adni, hogy eredményeikről beszámolhassa
nak. De azt is be kell vallani, bizonyos fokig az is 
erre ösztönzött bennünket, hogy számon is kér
jük a kutatóidővel támogatott munkatársaktól, 
hogyan éltek a számukra nyújtott kedvezmény
nyel.

A nemzeti könyvtárat a 101/1980. sz. mi
niszteri utasítás kutatóhellyé jelöli ki. A 
150/1922. sz. kormányrendelet - az OSZK-t név 
szerint is említve - lehetőséget ad arra, hogy ki
emelkedő munkát végző munkatársainkat tudo
mányos kutatói kategóriába soroljuk. Azt is meg 
kell említeni azonban, hogy a közalkalmazotti 
törvényhez kapcsolódó képesítési rendelet sem 
túl szerencsés a könyvtárosi szakmát illetően: 
csak a könyvtáros, III. informatikus képesítésű 
munkatársak sorolhatók be könyvtárosi munka
körbe. Ez olyan furcsa helyzetet teremtett főleg 
a Különgyűjteményi főosztályon, hogy pl. a Tér
képtár vezetőjének a földrajztanári diplomáját 
nem lehetett szakirányú végzettségnek tekinte
ni. Ezért, ha úgy tetszik, „kényszerből” is tudo
mányos kutatónak kellett besorolnunk munka
társaink egy részét. A tudományos munkát vég
ző munkatársak egy másik csoportját képezik 
azok a kollégák, akiknek a könyvtár Tudo
mányos Bizottsága ítélt meg kutatóídőt - általá
ban heti egy napot - benyújtott pályázatuk alap
ján.

Mai tudományos ülésszakunknak tehát az a 
célja, hogy a tudományos kutatói besorolású -

ők 69-en vannak - és a többi, kutatóidővel ren
delkező munkatársunknak - 38 fő - fórumot, le
hetőséget biztosítsunk. És hogy mennyire a lehe
tőség biztosítása és nem a számonkérés a döntő; 
momentum, jelzi a beszámolókra jelentkezők 
száma, az a tény, hogy az ülésszakot A, B, C 
szekcióban, összesen 7 alszekcióban kell meg
rendezni, hogy a 31 előadásra sor kerülhessen.

Az ülésszak rangját emelendő a szervezők 
a szekcióülések elnökéül külső szakembereket 
kértek föl. Ezúttal is meg szeretném köszönni 
Szörényi László Irodalomtörténésznek, Tarnócz 
Márton egyetemi tanárnak, Kókay György iroda
lomtörténésznek, Németh G. Béla egyetemi ta
nárnak, Niederhauser Emil történésznek, Havasi 
Zoltánnak, könyvtárunk ny. főigazgatójának és 
Tóth Bea tudományos munkatársnak, hogy el 
vállalták a szekcióelnöki tisztet. Biztos vagyok 
benne, hogy szereplésükkel a könyvtár mun
katársait is színvonalasabb beszámolókra ser
kentik.

Tisztelt Tudományos Ülésszak!
Nehéz időket élünk. A hét - vagy ki tudja 

hány - szűk esztendő éveit. Felmerülhet a kér
dés - és bizonyos fiskális, pénzügyi technokrata 
szemléletmódból nézve fel is merül - hogy ilyen 
körülmények között nem luxus-e egy könyv 
tárban kutatómunkát folytatni, munkatársaknak 
erre időt biztosítani. Gondoljuk csak meg! A 
mintegy 100 tudományos kutató 5200 munkana
pot fordíthat kutatásra egy évben, ez annyi, 
mintha 20 főállású kutatót alkalmaznánk Nosza: 
bocsássuk el őket, a bérükből pedig fedezzük a 
fűtés- és világítás áremelkedéséből adódó több
letkiadásokat!

Természetesen nem tesszük és nem tehet
jük ezt.

Nem, mert mi könyvtárosok is azok közé 
tartozunk, akik azt vallják, hogy gazdasági re 
cesszió idején sem szabad a szellemi beruhá
zásról lemondani, mert ezzel hosszú távra le
mondunk a kibontakozás lehetőségéről

A nemzeti könyvtár hagyományai is köte
leznek bennünket: Hóman Bálint, Halász Gábor, 
Fitz József, Keresztury Dezső - csak néhány ki
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ragadott név a régi nagyok közül - vagy Vlzke- 
lety András, Bogoly József a közelmúltból. De 
meg kell említeni Havasi Zoltán kutatásszervező 
tevékenységét is, múlhatatlan érdemelt a hunga- 
rika dokumentációs munka megszervezésében.

És szándékosan nem említem jelenlegi mun
katársaink sorát, de akiknek nagyon örülünk, 
hogy közöttünk vannak, akár nyugdíjas, akár 
aktív alkalmazottként. Örülünk és szükségünk 
van rájuk, mert nélkülük az Országos Széchényi 
Könyvtár nem tudná nemzeti könyvtári feladatait 
megfelelő színvonalon ellátni. A mai tudományos 
ülésszak 31 előadásának túlnyomó többsége ezt 
fogja Igazolni. Az Országos Széchényi Könyvtár 
vezetősége a jövőben Is biztosítani fogja a szín
vonalas kutatómunka feltételeit.

Tisztelt Tudományos Ülésszak!
Bevezetőm végéhez közeledve ismételten 

köszönetét mondok a szekcióülések elnökeinek, 
az előadóknak, és külön köszönöm az ülésszak 
előkészítőmunkáját, mindenekelőtt Bátonyi Viola 
tudományos titkárnak és Karsay Orsolya osz
tályvezetőnek.

Egy adminisztratív jellegű bejelentés: A ki
adott program szerint a B szekció ülései az V. 
emeleti 516-os tanácsteremben lennének, a C 
szekció ülései a VII. emeleti előadóban, az ún. 
kápolnában. A két szekció helyet cserél, tehát a 
B a VII. emeleten, a C az V. emeleten lesz.

Emlékeztetni szeretném a Tisztelt Tudo
mányos Ülésszakot, hogy ma van a könyv
táralapító gróf Széchényi Ferenc halálának 175. 
évfordulója. Széchényi Ferenc a könyvtár 1802- 
ben kelt alapító levelében kifejezi azt a kívánsá
gát, hogy az ő személynevének elhagyásával, 
de a család nevének feltüntetésével a könyv
tárban tábla hirdesse: II. Ferenc császár, magyar 
király és József nádor idejében, 1802-ben, a 
Széchényi család Magyar Könyvtárát a hazának 
ajándékozta. Széchényi Ferencnek ez a kíván
sága eddig nem teljesült. A közelmúltban felkér
tük Rátonyi József szobrászművészt - aki a lép
csőfordulóban lévő szép szobrot készítette -, 
hogy készítse el a táblákat: az egyiket Széché
nyi Ferenc latin nyelvű szövegével, a másikat 
annak magyar fordításával. A feliratok elkészül
tek, és tegnap felszerelték őket. Nem borítottuk 
le lepellel, nem tervezzük formális leleplezésü
ket. Kérem azonban, hogy ezt a bejelentést te
kintsék a két feliratot tartalmazó tábla Jelképes 
felavatásának, gróf Széchényi Ferenc kívánsá
ga teljesítésének.

Tisztelt Tudományos Ülésszak!
Figyelmüket megköszönve eredményes ta

nácskozást kívánok.

Budapest, 1995. december 13.
Poprády Géza

Tíz év - Áttekintés egy nemzetközi 
színházi bibliográfiai programról

Bevezető

Az OSZK Színháztörténeti tára 1985 óta 
vesz részt az International Bibliography of Theatre 
munkájában. Ekkor Jelent meg az első kötet 
1982-es tárgyévvel. Eddig kilenc kötetet publi
kált a színháztudományi központ, valamennyi 
hozzáférhető a tár olvasótermi szabadpolcán. A 
munkában kezdetektől részt veszek, eleinte 
más munkatársakkal együtt. 1988-as tárgyévtől 
(1992-) egyedül állítom össze és dolgozom fel 
az anyagot. A programban való részvételt a tár 
vezetője, Belitska-Scholtz Hedvig szervezte a 
SIBMAS (Soclété Internatlonales des Bibliothé-

ques et Musées des Árts du Spectacle/lnternatio- 
nal Society of Theatre Museums and Libraries) 
nemzetközi szervezeten keresztül, melynek ma 
is tagja, és egyben a bibliográfiai bizottság mun
kájában Is részt vesz. A beszámolóm címében 
jelzett tíz óv egyúttal az osztályon eltöltött idő
szakra is utal, 1985-ben kerültem a Színháztör
téneti tárba.

Az Amerikai Színháztudományi Társaság 
kezdeményezésére alakult 1981-ben egy központ 
New Yorkban, a City Universlty of NY, Brooklyn 
College szakkönyvtára keretében azzal a céllal, 
hogy a világ színházi szakirodalmát egy adat
bázisban regisztrálja és kurrens bibliográfiaként
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kötetekben publikálja. A Theatre Research Data 
Center munkáját amerikai egyetemi központok 
és nemzetközi színházi szervezetek (SIBMAS, 
FIRT, ITI stb.) támogatják, pénzügyi forrásait kü
lönböző alapítványokból, köz- és magánadomá
nyokból és más forrásokból biztosítja. A szak
mai felügyeletet egy nemzetközi bizottság látja 
el, többek között a SIBMAS Nemzetközi Bibliográ
fiai Bizottsága. A résztvevők száma évről évre 
növekszik, jelenleg kb. 15 ország küld adatokat. 
A programban működő intézmények számára 
megküldik a köteteket. Az adatközlő munkatár
sak száma változó, kb. 50-60, természetesen 
amerikai kollégák alkotják a többséget, mivel 
amerikai egyetemek színháztudományi szakos 
hallgatói Is bekapcsolódtak a programba.

A bibliográfiában a színházi tárgyú könyvek 
és szakfolyóiratok mellett a színháztörténetet 
érintő tudományágak kiadványai, publikációi is 
megjelennek, többek között az Irodalomtudo
mány, képzőművészet, építészet, néprajz stb. 
területéről. A feldolgozás angol nyelven történik 
a központ által kiadott kézikönyv alapján, az 
adatbázisban érvényes szabványok, formátum 
és indexelés (ez utóbbira szintén érvényes a for
dítás) mellett rövid tartalmi Ismertetéssel válik 
teljessé egy-egy tétel leírása1. A rezüméből ké
szül a központi feldolgozás során egy „abstract”, 
mely a tétel tartalmáról nyújt Információt a tárgy
szó Indexben2 és a földrajzi-időrendi mutatóban 3 
visszautalva a tételszámmal a szakrendben 
megjelenő teljes dokumentumleírásra. Az agyag
gyűjtés a Magyar Nemzeti Bibliográfia füzetei 
alapján és közel 30 folyóirat, Időszaki kiadvány 
folyamatos figyelésével történik.

A kötet felépítése lehetőséget ad egy-egy 
tétel minél több szempontú tartalmi feltárására. 
A különböző nyelveken megjelenő műcímek, 
személy- és Intézménynevek mellett gazdag 
tárgyszóállomány és keresztutalás segíti az el
igazodást a színháztörténet korszakai, stílus
irányzatai, színházelméleti kérdések ill. színházi ese
mények (fesztiválok, konferenciák, díjak stb.) 
vonatkozásában. A földrajzi-időrendi mutató 
nemcsak a külföldi szakirodalom hungarika vo
natkozását hozza össze a magyar tételsorban, 
hanem a történeti összehasonlítás lehetőségét 
teremti meg világszínházi összefüggésekben. A 
különböző keresési „útvonalakról” rendkívül 
alapos tájékoztatást kap a kötet használója a 
bevezetőben.

A tárgyszóindexben megjelenő osztályozási 
szakcsoportok a terjedelmes címszavak tagolá
sát szolgálják (pl. Shakespeare, Színészet, Elő
adás stb.). Egészében véve sokkal célszerűbb

az Indexekben kezdeni a keresést, mert a szűkí
tett fogalmi csoport biztosabb „találatot" ered
ményez a szakrendhez képest3. Természetesen 
szerzői Index és folyólratjegyzék egészíti ki a 
mutatórendszert. Utóbbi esetben egy rövidítések 
szerinti betűrend, ill. teljes cím szerinti, bibliográ
fiai adatokat tartalmazó lista.

A szakrend kilenc főosztályba sorolja a szín
házi műfajokat: az általános kategória (Theatre 
in General) után a „Táncművószet”-től a „Báb- 
művészet”-ig betűrendben következnek (Dan- 
ce —> Puppetry), melyeket a „Dráma" kivételé
vel további osztályokra bontás követ. Az osztá
lyozási rendszer harmadik szakcsoportja a szín
házi működés különböző területeit veszi számba 
szintén alosztásokkal, melyek már a tárgyszóin
dex tartományába vezetnek át a korábban emlí
tettek szerint. Egy-egy tétel több szakcsoport
ban Is szerepelhet, a feldolgozott tétel tartalmá
tól függően. A szakrendben megjelenő teljes 
címfelvétel a bibliográfiai leírás mellett informá
ciót nyújt a kötet v. közlemény tárgyáról, föld
rajzi területről és időszakról, amelyre a publiká
ció vonatkozik, valamint a feldolgozás műfajáról 
és a dokumentum nyelvéről.1

Az International Bibllography of Theatre kö
teteiben közölt hazai és nemzetközi bibliográfiai 
számbavétel rendkívül széles áttekintést nyújt a 
világ színházi szakirodaimáról, lefedve e komp
lex művészeti ág minden területét. Tájékoztató 
munkámban jól hasznosíthatom az éves anyag- 
gyűjtés során és a korábbi kötetekből szerzett 
ismereteket. A számítógépes adatfeldolgozásra 
történő áttérés a kezdeti kétoldalas adatlapról a 
gépi feldolgozással kapcsolatos ismeretek bőví
tését teszi szükségessé, mivel az 1994. évi 
anyag továbbítását már Internet kapcsolat fel
vételével kérte a központ. E kontaktusteremtés 
1995 decemberében megtörtént a Kortörténeti 
Gyűjtemény segítségével, mely lehetőséget te
remt számunkra az adatok elküldéséhez. Az 
éves adatszolgáltatás kb. 120-150 tétel a válo
gatás után. A teljes anyag on-line elérhető az 
adatbázisban.

E munka első „gyakorlati" eredményének 
tekinthető egy ez Idáig kevéssé feltárt szakterület
ről készült válogatás, egy szcenikai bibliográfia, 
melyet az IBT kötetek vonatkozó anyagának fel- 
használásával állítottam össze az Országos Szín
háztörténeti Múzeum és Intézet kiadásában meg
jelent PQ ’95 Magyar Színpad-kép-írók c. kötet 
függelékeként. A Prágai Quadriennálé magyar 
katalógusa ezüstérmet nyert a kiállításon.

Both Magdolna

5



Example with diagram N:

Here follows an example (in'this case a book article) of a Classed Entries item with explanation of its elements:

Item Number-

Pages of Article ■

PIace(s) of Publication.

Publisher j
Document Language

Document Author Original Title

-1112

Additional Title 
of the collection

Sweeter, Marie-Odile. “De la comédie á la tragédie: Le 
‘change’ et la conversion de Mélite á Polyeucre." (From 
Comedy to Tragedy. 'Change1 and Conversion from Mélite
to Polyeucfe) 75.-89 in Margitic, MilQrad R., cd.Comeille
comique (The Comic Corr\eille). Níne Studies of Pierre
Corneille’s Comedy with an Introduction and Bibliography. 

-Paris, Seattle and Tübingen: PFSCL; 1982. 213 pp^Papers 
on Seventeenih Century Literature/Biblicj 17.) Nqtes. Láng.: 

-Fre

jEnglish Translation

-Editor of Collection 
—Collection Title

-Collection Pages 

-Year of Publication

Francé. 1606-1684. Critical studies. Elcments of ‘change’ and conversion
allow Corne 
discontinuity.

Series Name and Number
Content Geography/Dates •

He to move from comedy to tragedy without aesihetic

-Content Abstract

Additional Attnbutes

Document Treatment

Example with diagram

Here follows an example of a Subject Index emry with explanation of its elements:

Application from Taxonomy 
Column Three

Subject Heading------------Candide

Subject Precis

Performa nce/produuion

-Use of puppets and puppetry techmques in Aréna Stage producuo.n 
of Candide. USA: Washington, DC. 1983 Láng.: Eng. 2061

Content Geógraphy ^ ^

Item Number from 
Classed Entries

Document Language 

Content Date

©
••SEE" rcfcrcnccs dircct users from common English spcllings or.üiles 10 namcs or terms indexed in a less familiar

manner.
Example:

Chekhov, Anion 
SEE
Ccchov. Anion Pavlovié

Example Moscow An Thcairc" dirccis users to ihc company’s orieinal title: 

Moscow Ari Theatrc 

SEE
Moskovskij Chudoiesívcnnyj Akadcmiccskij TcatT

6

No commonlv used Enelish term exists fór “Comcdic-Franqaise.'* it thcrcforc appears onlv undor its title of origin. The 

samc is true fór commcdia deU'arie% Burstheatcr and other such terms.



<D

Example: Fór matcrial on Drama in Italy between World Wars I and II, look under Italy, 1918-1939. In the 
example below, cntries 2734, 2227 and 891 match ihis description.

Italy — cont’d
1907-1984. Thcory/criticism.

Cruelty and sacredncss in contcmporarv ihcatrc poctics.
Germany. Francé. Láng.: Ita. 2734

1914. Plays/librettos/scripts.
Comparaiive siudy of Francéba da Ritnini bv Riccardo 
Zandonai and Trislan und lsolde by Richard Wagner.
Láng.: Eng. 3441

1920-1936. Pla\s/librettos/scripts.
Introductory analysis of tweniy-one of Pirandello’s plays 
Láng.: Eng. 2227

1923-1936. Institutions.
Hislory of Teatro dcgli Indipendenti. Romé. Láng.; Ita. 891

1940-1984. Performance/production.
Italian tenor Giuseppe Giacomini spcaks of his carcer and
art. New York, NY. Láng.; Eng. 3324

INTERNATIONAL 
BIBLIOGRAPHY 

OF THEATRE: 1992-1993

Bcnito Ortolani. Editor

Cathenne Hilton. Exccutive Editor Margaret Lofius Ranald. Associate Editor 

Rosahel Wang. Systems Analyst

Rose Bonczek. Coordinating Editor Helen Hu ff. Online Editor

The University Consortium 
fór the

International Bibliography of Theatre

Brooklyn College 
City UnWersity of New York

Columbia University 
New York

Florida State University 
Tallihauec

University of Califomia
Santa Barbara

University of Gtelph 
Ontario

University of Washington 
Scattlc

The International Bibliography of Theatie project is sponiored hy the Ámenem Sosicty fór Theatre 
Research and the International Association of Lihrariet and Muscums of the Performing Ans in 

ooopcration with the International Fedcration (or Theatre Research

Theatre Research Dala Center 
New York 1999
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Bevezető
a gyarapító és Feldolgozó Főosztály 

1996. évi munkatervéhez
Szervezeti kérdések

A főosztály valamennyi szervezeti egysége 
kizárólag nemzeti könyvtári alapfeladatokat lát 
el. Az egyes munkaterületeken korábban meg
lévő párhuzamosságokat az elmúlt évek során a 
lehetséges legnagyobb mértékben igyekeztünk 
felszámolni. Az 1996. évi terv átgondolása során 
azt a következtetést vontuk le, hogy a főosztá
lyon szervezeti összevonás nem indokolt, mert 
bármilyen összevonás nem eredményezne 
mást, mint bizonyos önálló tevékenységek egy
más mellé rendelését, nem pedig szerves össze
kapcsolását. Két önálló csoport működik ugyan 
(Magyar ISSN Nemzeti Központ, Códulasokszoro- 
sító önálló csoport), de bármelyik osztályhoz 
rendelnénk is őket, a csoportvezetőkre tovább
ra Is szükség lenne, tehát ez anyagi megtakarí
tást nem jelentene. Az MNB Sajtóbibliográfia 
Szerkesztősége és az Időszaki kiadvány feldol
gozó osztály (IKFO) feladatai nem átfedik, ha
nem kiegészítik egymást, hiszen a Sajtóbiblio
gráfia adatait az IKFO felhasználja, de nyilván
való, hogy a Sajtóbibliográfia nem vállalhatja át 
az IKFO-nak az OSZK állományát érintő érdemi 
munkáját (részletező szolgálati katalógus építé
se, rekatalogizálás, külföldi periodikumok feldol
gozása). Az IKFO bekapcsolása az OSZK 
számítógépes hálózatába felettébb kívánatos 
lenne és megkönnyítené a Sajtóbibliográfiával 
való együttműködést.

Ésszerűsítések a munkaszervezésben

A Magyar ISSN Nemzeti Központ és a Sajtó- 
blbllográfia szerkesztősége előterjesztést készí
tettek nyilvántartásaik racionalizálásáról, ugyan
így az IKFO és a Sajtóbibliográfia szerkesztősé
ge kidolgozza az olvasói katalógusok részleges 
(az IKB adatbázisban és az OSZK állományában 
egyaránt meglévő címekre vonatkozó) befa
gyasztását.

A Könyvfeldolgozó osztály a Dobis/Libis 
(D/L) gyarapítási alrendszerének bővítése után 
(ha az összes példányadat: különgyűjteményl, 
kézikönyvtári és segédkönyvtári kihelyezések, 
valamint a külföldi beszerzések bekerülnek a 
D/L-be) le fog mondani a IV. szinti helyrajzi nap
lók további építéséről. Ugyanígy kiválthatná a

raktári helyrajzi naplókat a D/L, ha onnan is len
ne hálózati elérés. Ugyanakkor meg kell említe
ni, hogy ha a Könyvfeldolgozó osztály revízióra 
fordítható kapacitása nem növelhető, többéves 
restancia halmozódik fel ezen a területen, ami a 
NEKTÁR adatbázis konzisztenciáját veszélyez
teti.

Az MNB Sajtórepertórium szerkesztősége 
felvette a kapcsolatot a társkiadványok szer
kesztőivel és megállapodások alapján ésszerű
sítette gyűjtőkörét az eddig párhuzamosan fel
dolgozott kiadványok területén.

A D/L gyarapítási moduljának kiterjesztése 
a külföldi könyvekre, majd pedig a retrospektív 
beszerzésre a KFO/KATAL adatbázis D/L-be 
konvertálását követően kezdődhet csak el.

Létszámcsökkentés

1995-ben összesen négy kvalifikált, magas 
fizetési kategóriába tartozó munkatárstól (Ákom 
Márta ov„ Nagy Lajosné ovh., Somorjainé dl Glória 
Zsuzsa F 12, Bikich Györgynó F 13) váltunk meg 
különböző okokból. A Szakozó osztályon továb
bi egy munkatárs évek óta fizetés nélküli sza
badságon van, és munkájára a továbbiakban 
nem tartunk igényt. Többen tervezik nyugdíjba 
vonulásukat 1996 és 1997 során. Majd minden 
osztályon vannak hosszasan távollévő munka
társak (GYES, fizetés nélküli szabadság, tartós 
betegállomány), akiknek munkáját nem tudjuk 
helyettesítéssel teljes értékűen pótolni. Egyelőre 
betöltetlen státuszunk is van, pont azon az osz
tályon (IKFO), ahol a legkritikusabb a személyi 
ellátottság.

Az 1988-ban alakult főosztály szervezeti 
egységeinél nem került sor létszámfejlesztésre, 
rövldebb lett viszont a munkaidő és jócskán 
emelkedett a szabadságnapok száma. Ugyan
akkor a feladatok jelentősen növekedtek és bo
nyolultabbá váltak a kiadói struktúra teljes át
alakulása, a kötelespéldány-beszolgáltatási fe
gyelem fellazulása, az Integrált számítógépes 
rendszerre való felkészülés, betanulás, alkalma
zás miatt. Mindezeket az osztálytervekhez ké
szített folyamatábrák kellőképpen illusztrálják. 
Mivel a főosztály valamennyi munkatársa ún. fu
tószalag-rendszerben dolgozik, és a nemzeti 
bibliográfiai kiadványok szigorú határidőkhöz
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kötöttek, minden kiesés az éppen jelenlévőktől 
kíván maximális erőfeszítést. A valamikori fel
dolgozói normákat valamennyi területen jóval 
túlteljesítik a kollégák, anélkül, hogy létfeltételeik 
javulnának.

Véleményünk szerint a nyugdíjba vonulók 
státuszának befagyasztása helyett fiatal (ennél
fogva alacsonyabb bérkategóriájú) szakembe
rek folyamatos alkalmazására és betanítására 
lenne szükség ahhoz, hogy a nemzeti könyvtár
tól jogosan eívárt szolgáltatásokat nyújtani tud
juk, főként, ha a felhasználók fizetnek is értük.

Bár az 1996. évi tervszámoknál az 1995. 
évi tónyszámokat vettük figyelembe, egy esetle
ges 15%-os átlagleópítós az alapfeladatok ellá
tásában komoly késedelmeket, restanciák ke
letkezését eredményezné. Ugyanez vonatkozik 
a gyarapítási hitelkeret megállapítására (megte
remtésére).

Új feladatok

A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támoga
tás a MNB CD rendszeres kiadására egyrészt fej
lesztések, másrészt a hirdetési, terjesztési fel
adatok megszervezésével jár.

Már 1995-ben felkészültünk a Könyvek 
Nemzeti Bibliográfiája Floppyn c. számítógépes 
kiadvány félhavi rendszerességgel való megje
lentetésére, az 1996-os év feladata az előállítás 
és terjesztés adminisztrációja és zökkenőmen
tes lebonyolítása.

1996-ban tervet kell kidolgoznunk az MNB 
füzetek OSZK terjesztésére és idejében tájékoz
tatni kell mind belföldi, mind külföldi előfizető
inket.

1996-ban össze kel állítani egy néhány ol
dalas, a praktikus tudnivalókat tartalmazó ISBN 
Útmutatót, hogy az újonnan jelentkező kiadókat 
el tudjuk látni alapvető információkkal (az 1991- 
ben megjelent terjedelmes útmutató elfogyott, 
egy felújított, hasonló terjedelmű kiadvány meg
jelentetésére nincs anyagi fedezet).

Megoldandó a kötelespéldányként érkező 
új típusú dokumentumok gyűjtőköri, feldolgozá
si, raktározási és használtatási rendjének kidol
gozása. Terveztük a téma Főigazgatói Kollégium 
elé terjesztését 1995 végére, de úgy véljük, 
megalapozott döntésekhez e téren még némi 
Időre van szükség, valamint 1 -2 feldolgozó hely 
Internethez való kapcsolására (tapasztalatok 
szerzése és a folyamatos munka feltételeinek 
biztosítása érdekében). A téma tárgyalását egy 
1996-ra kitűzött Főigazgatói Kollégiumra java
soljuk.

A főosztály számos új számítógépes fej
lesztési feladatban partnerként működik közre, 
ezeket a Fejlesztési osztály és a Számítástechni
ka-alkalmazási osztály közös munkaterve tar
talmazza. Ki kell azonban emelni, hogy a micro- 
ISIS-es adatbázisok közül szükség van a Sajtó- 
repertórium adatbázisának továbbfejlesztésére 
oly módon, hogy az indexek és az indextételek
hez rendelt leírások elérhetők legyenek az Olva
sószolgálati és Tájékoztató Főosztályon az 
OSZK hálózatán keresztül. Ezzel az OTF-en lehet 
racionalizálni és korszerűsíteni a tájékoztató 
munkát.

A NEKTÁR-ban dolgozó felelős kollégák (in
dexfelelősök) részt vesznek az 1995-ben alakult 
D/L Alkalmazói Tanács munkájában.

Berke Barnabásod

MEGJELENT

MEGJELENT
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Kéziratok a New York-i Magyar Házból

Az OSZK főigazgatója, Poprády Géza 1995 
decemberében emléklap létesítését határozta 
el, amellyel köszönetét kívánunk mondani azok
nak, akik szakmai munkánkat segítve állomá
nyunk gyarapításához vagy közreadásához 
közvetve vagy közvetlenül kiemelkedően hoz
zájárulnak. Az első elismerés, az oklevél és a 
Kötészetben készült szép mappa Láczay Ervin- 
nét, a New York-i Amerikai Magyar Könyvtár és 
Történelmi Társulat (American Hungárián Llbrary 
and Historical Soclety) könyvtárosát Illette. A 
Külügyminisztérium futárszolgálata segítségével 
New Yorkba juttatott emléklapot remélhetőleg 
személyesen főkonzulunk nyújtja át Láczay Er- 
vlnnének, átadva köszönő szavainkat is.

A történet és ezzel együttműködésünk va
lamikor 1988 végén kezdődött, amikor Láczay 
Ervinné felkereste Juhász Gyula hajdani főigaz
gatónkat és arról beszélt, hogy a New Yorkban 
székelő könyvtár Eckhardt Tibor feldolgozatlan 
hagyatékát őrzi, amelynek megfelelő helye a 
nemzeti könyvtárban lenne. Pár hónappal ké
sőbb, 1989 szeptemberében a Soros Alapítvány 
támogatásával New Yorkba utaztam, hogy a két 
könyvtár kapcsolatot teremtve megoldást talál
jon a dokumentumok sorsának megnyugtató 
megoldására. Hosszúnak tűnő, izgatott előkészü
letek után, csomagomban a könyvtár ajándék- 
könyveivel, várakozásteljesen léptem be a Ma
gyar Ház könyvtárszobájába.

Az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi 
Társulatot 1995-ben hozták létre New Yorkban. 
A Library of Congress ugyanis hajlandónak mu
tatkozott a második világháború után náluk el
helyezett ún. Feleki-könyvtár (Magyar Referensz 
Könyvtár) visszaadására III. letétbe helyezésére, 
amennyiben szakmai megkötéseiknek eleget 
tesznek és a megfelelő helyet biztosítani tudják. 
A LOC feltételeit nem tűnt egyszerűnek teljesíte
ni. A kis magyar közösségnek sok gondot oko
zott a megfelelő hely kiválasztása, könyvtáros 
szerződtetése és mindezeknek hosszabb távra 
biztosítása. Lelkes szervező munka és pénz
gyűjtő mozgalom indult, könyvtári bizottság ala
kult, könyvtáros is akadt. A könyvtár többször 
költözött, állománya értékes részét később a 
LOC visszakövetelte. Végül megtalálta mai ott
honát Manhattan-ben az East Side-on, a magya
rok által akkor még különösen sűrűn lakott kör
nyéken, a 84. utcában. Az épület a 19. század 
végén divatos neoklasszicista stílusban épült, 3 
emelettel. Hivatali szobák, legalább 200 sze

mélyt befogadó előadóterem konyha, társalgó 
és könyvtár rejtőzik falai mögött. A 3 szervezet 
tulajdonát képező Magyar Ház több társadalmi 
szervezet működésének, rendezvényeknek, tár
sas összejöveteleknek színhelye. Az épület föld
szintjén helyezték el a szerény de barátságos 
könyvtárat. Négyezer kötet, betűrendes kataló
gus, hetente egyszer kölcsönzés. Az olvasók kö
zött nemcsak a városban és környékén megte
lepedett magyarok, de ösztöndíjjal vagy látoga
tóként a városban tartózkodó honfitársaink is 
megfordulnak. A könyvtár kölcsönzőinek, olva
sóinak száma nem nagy, de a közösségben be
töltött szerepe annál nagyobb. Információt nyújt 
a hozzáforduló érdeklődőknek, kutatóknak, elő
adásokat szervez és otthont nyújt mások által 
szervezett programoknak. A ház nagytermében 
vendégül láttak már miniszterelnököt, politikuso
kat, írókat, költőket, tudósokat, újságírókat. A 
szervezés mindig a könyvtár munkatársainak 
segítségével történik.

Visszatérve a könyvtár történetére. Fontos 
esemény volt, amikor a könyvtár archívummal 
bővült 1958-ban, Eckhardt Tibor vezetésével.

Amint megfogalmazták, céljuk azoknak a 
kéziratoknak összegyűjtése volt, amelyek Ma
gyarország második világháborús szerepére, 
különös tekintettel a nyugati hatalmakkal folyta
tott külön tárgyalásoka vonatkoztak. A feljegy
zések, megmaradt jegyzőkönyvek szerint Eck
hardt Tibor mellett más diplomaták is a könyv
tárnak ajándékozták hagyatékaikat, iratiakat, le
velezésüket. A hagyatékok közül ugyancsak 
Eckhardté maradt a könyvtárban, valamikor 
Barcza György, Pelényi János, Bakács-Bessei 
György és mások dokumentumait is őrizték.

Amikor 1989 szeptemberében New Yorkba 
érkeztem, az Eckhardt-hagyatók áttekintése, 
rendezése volt a feladatom. Az otthonos könyv
társzoba békés, nyugodt légkörével, a barátsá
gos fogadtatás, az ismeretlen kéziratok egyen
kénti felfedezése minden könyvtáros számára 
örömteli munkát jelentett volna. Egy délután, 
munka közben akaratlanul is meghallottam egy 
közelemben folyó beszélgetést. A Magyar Ház 
szükségesnek látszó átépítéséről volt szó, az 
ezzel kapcsolatos gondokról, az évek óta pincé
ben porosodó vasszekrényekről, amelyekkel 
ugyancsak kezdeni kell valamit. Irány a pince! 
Kiderült, hogy a poros, hosszú ideje ki nem nyi
tott vasszekrények fiókjai „kincseket” őriznek, 
az 1947-ben Varga Béla által szervezett és el-
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nőkként irányított Magyar Nemzeti Bizottmány 
iratanyagát, működésének dokumentumait. 
(Varga Béla személyes találkozásunkkor el
mondta, nem tudta hova került az iratanyag.)

A nemzetközileg is ismert, az Egyesült Álla
mok által félhivatalosan ugyan, de anyagiakkal 
is támogatott szervezet az emigráció legjelentő
sebb tevékenységét folytatta. Megpróbálta az 
Államokon kívül élő és tevékenykedő magyar 
közösségeket is összefogni Dél-Amerikától 
Ausztrálián át Európáig. Számtalan korábban 
emigrált politikus, volt képviselő, diplomata te
vékenykedett Itt. Csak néhányat említve: Eck- 
hardt Tibor, Peyer Károly, Kovács Imre, Nagy Fe
renc, Király Béla, Jónás Pál. Végrehajtó Bizottság 
alakult, különböző bizottságok működtek, ameri
kai és európai menekültügyi irodák dolgoztak, 
segítve a politikai menekülteket. Több mint 20 
országban diplomáciai képviseletet hoztak létre, 
hogy kapcsolatot tartsanak elsősorban az euró
pai diplomáciai körökkel. Csak a Párizsban dol
gozó Auer Pál és a Bizottmány levelezése sok 
száz kéziratból áll. Varga Béla kapcsolatai a leg
magasabb amerikai politikai körökig nyúltak, így 
levelezése kuriózumokat is tartalmaz, mint az 
amerikai elnökök meghívói, üdvözlő sorai. A do
kumentumok jelentős része vonatkozik a Bizott
mány 56-tal kapcsolatos tevékenységére. Bead
ványok, előterjesztések az ENSZ-hez, diplomá
ciai útkeresések amerikai, európai befolyásos 
körökhöz, a Camp Cilmer-i menekülttábor lakói
nak megsegítésére vonatkozó levelek - széles 
körű és rendkívül aktív tevékenység képe bon
takozik ki a megsárgult dossziékban lapuló kéz
iratokból. E kéziratok megmentése, számbavé
tele rendkívül fontoshak látszott.

A New York-i Magyar Ház a leggondosabb 
munka mellett sem tudta megteremteni a tárolás 
és feldolgozás feltételeit. Ugyanakkor 1989-ben 
a könyvtári bizottság nem döntött e dokumentu
mok hazajuttatása mellett, hisz ekkor még bizal
matlanság kísért bennünket. Korábban az emig
rációban élőkkel csak családi, baráti, esetleg 
szakmai kapcsolatokat ápolhattunk. Hivatalos 
megítélésük elmarasztaló, távolságtartó, sok
szor ellenséges volt. Sokan hordoznak vagy hor
doztak Jogos sérelmeket. Csak évekkel később 
lehetett hihetővé tenni, hogy e dokumentumok 
forrásértékük, egyediségük miatt nemzeti gyűj
teménybe kívánkoznak és politikai szempontból 
Is biztonságban vannak, hogy közös érdekünk e 
gazdag anyag hazamentése. Itthon a legszéle
sebb a kutatói kör, akiktől várjuk, hogy tudo
mányos igénnyel nyúljanak a forrásokhoz és e 
források felhasználásával rajzolják meg az

emigráció 1945 utáni törekvéseit, sikereit kudar
cait.

Amint említettem, 1989-ben a Bizottmány 
anyaga nem térhetett haza, de a Teleki Géza ve
zette könyvtári bizottság az Eckhardt-hagyatók 
hazahozatalához hozzájárult. A kapcsolat a két 
könyvtár között megmaradt és 1991-től bele
egyezésükkel folyamatosan kerültek haza a 
Külügyminisztérium segítségével a dokumentu
mok. 1995-ben utolsóként azt a gyűjteményt 
kaptuk ajándékként, amely újságkivágatokból 
áll és azokat az írásokat tartalmazza, amelyek 
1956-tal kapcsolatban a sajtóban Amerikában, 
Dél-Amerikában és Európában megjelentek. Erre 
vonatkozóan abban állapodtunk meg, hogy a 
dossziékban rendben sorakozó, ebben a formá
ban nem kutatható cikkek mikrofilmre vagy mik- 
roflch-re kerülnek nálunk és egy példányt ebből 
visszajuttatunk. A New York i könyvtár tovább 
szándékozik adni azt nagyobb amerikai gyűjte
ménynek, hogy kint is kutatható legyen.

A két könyvtár között ugyan „cserekapcso
lat” jött lére, a Nemzetközi Csere osztály segítsé 
gével kétszer is küldtünk segédkönyveket, kézi
könyveket, ebben az esetben azonban a Ma
gyar Házból érkező cseredokumentumok egye
disége, ritkasága, mennyisége sokkal nagyobb 
értéket képvisel.

Példaértékű, ahogyan a New York i Magyar 
Ház könyvtári bizottsága korábban Teleki Béla 
majd Hámos Ottó vezetésével, Mauthner Gabri
ella és nem utolsó sorban Láczay Ervinné közre
működésével végül is minden támogatást meg 
adott a páratlan értékű kéziratos dokumentu 
mok hazakerüléséhez.

A nemzeti könyvtár első ízben odaítélt em
léklapja példaadó törekvést, évekig tartó lelkes 
és odaadó munkát ismert el, amikor Láczay Er- 
vinnének juttatta el elismeréséi.

Somogyi Pálné
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Amit szerettem volna elmondani...
(Részben elhangzott az OSZK-ismereti tanfolyam 1995. október 16-án tartott,

rendkívül rövidre szabott előadásán)

Feladatom, hogy az Időszaki kiadványok 
OSZK célú formai feltárásával és a Nemzeti 
Könyvtár periodika katalógusainak rendszerével 
ismertessem meg új, és régen új munkatársai
mat.

Úgy hiszem, nem kell különösebben hang
súlyoznom, milyen rendkívül fontos szerepet ját
szanak mindennapjainkban az újságok, milyen 
elengedhetetlen részei a kultúrának, a művelő
déstörténetnek a folyóiratok, évkönyvek stb. 
Nem kívánok most kitérni arra, hogy szakmai 
történelmünk mely korszakában mit, milyen tí
pusú dokumentumokat tekintettek időszaki ki
adványnak. Elégedjünk meg azzal a kicsit le
egyszerűsített meghatározással, hogy azon ki
adványok tartoznak ebbe a körbe, amelyek leg
alább szándékukban periodicitást mutatnak. Ne 
bonyolódjunk tehát tipológiai fejtegetésbe, in
kább térjünk rá ennek a gazdag, változatos 
anyagrésznek, a gyakran mérhetetlen türelmet 
és nagy-nagy szakmai tapasztalatot igénylő fel
dolgozására.

A sajtótermékek gyűjtése már kezdettől 
fogva feladata a Nemzeti Könyvtárnak. 1804- 
ben helytartótanácsi rendelet, 1897-ben pedig 
már törvény is elrendelte a sajtótermékek be
szolgáltatását. Ennek megfelelően, kezdettől 
fogva nagy igyekezettel folyt a feldolgozó mun
ka is, melynek eredményeként létrejöttek a kü
lönböző katalógusok. Ezek a katalógusok azon
ban nemcsak a kiadványoknak, de a feldolgozó 
munka különböző korszakainak is hű tükörké
pei. „Kiolvashatók” belőlük a leírt kiadványok 
bibliográfiai és állományi adatain túl a korszak 
feldolgozóinak célkitűzései, munkakörülményei, 
de legfőképpen ügybuzgalma és ügyszeretete. 
Bizony nem volt - és most sem mindig - zökke
nőmentes ez a nagy-nagy szakértelmet, sok-sok 
tapasztalatot igénylő, áldozatos munka.

Kezdetben az akkori, számra, alakra és ter
jedelemre kicsiny sajtó nem állította külön felada
tok elé gondozójukat. A reformkor megnöveke
dett időszaki sajtóterméke, az 1848-ban megin
dult napi sajtó, majd a 60-as évek számban és 
terjedelemben felduzzadt sajtótermékei már szin
te megoldhatatlan feladatok elé állították a 
könyvtár munkatársait. Egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy ezek a kultúrtörténeti szempontból is

pótolhatatlan értékek a könyvektől minden 
szempontból eltérő bánásmódot, részletesebb, a 
változásokat Is tükröző leírást igényelnek. 1884- 
ben - hála Szlnnyei József áldozatos munkájá
nak és Trefort Ágoston kultuszminiszter bölcs 
megértésének - a megalapított Hírlapkönyvtár
ban már mód Is nyílt erre az „eltérő bánásmód
ra”. így született meg a nagylapos, ún. „münche
ni” katalóguslap, amelyen elsősorban az állomá
nyi, de a közben gyarapodó bibliográfiai adatok 
mutatják az információs igények táguló körét. 
Nem kis erőfeszítésbe kerülhetett ez a katalogi
zálás, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a 
Hírlapkönyvtár - a Széchényi Könyvtár állomá
nyán kívül - az Egyetemi Könyvtár, a Magyar Tu
dományos Akadémia Könyvtára, a Nemzeti Ka
szinó könyvtára, majd az Erdélyi Múzeum és a 
Ráday Könyvtár fölös hírlapjait Is összegyűjtötte.

Az időszaki kiadványok feldolgozása min
dig is szoros összefüggésben állt bizonyos rak
tározási szempontokkal, problémákkal. Minden 
lap, életében egyszer, kap egy raktári helyrajzi 
számot, amely egész élete során végigkíséri, le
hetővé téve bármely kötetének, számának a 
hozzáférhetőségét. Ez 1927. óta van így, amikor 
is a könyvtár - a korábbi tematikus és betűren
des elhelyezés után - áttért a numerus kurrens 
elhelyezésre. Ekkor, különválasztva a még élő 
és a már megszűnt, nem gyarapodó állományt, 
bizonyos állományrészek bizonyos jelzettarto
mányt kaptak. így lett például az 1-10 000-ig 
számsor a legrégibb hírlapoké, vagy például a 
19 000-es az amerikai magyar lapoké, a 36 000- 
es az ún. „Lamott anyagé” (az adományozó fő
polgármesterről elnevezve), vagy a 100 000-es 
az I. világháború anyagáé. Részletes szolgálati 
katalógusuk, a már említett, ún. „müncheni” ka
talógus, amely az évfolyamok állagát, tartalmát 
és hiányait Is feltünteti. Ezeken a katalóguslapo
kon is jelentkeznek az időközi bibliográfiai adat- 
változások (szerk., kiadó, nyomda stb.) az illető 
állományi adatok mellett, tehát a lap életének fo
lyamatában.

Ez a katalógus ma is használatos, értékes 
nyilvántartás, bár a különböző rekatalogizálási 
ciklusokban folyamatosan kerülnek ki belőle a 
„holt” lapok, amelyeket dokumentum és infor
mációs értékük miatt továbbra is megőrzünk.
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Az 1920-as évek végén megjelentek a ki
sebb, nemzetközi méretű katalóguscédula-for
mátumok. Ezek felhasználásával, 1926-27-ben 
jöttek létre az időszaki kiadványok olvasói kata
lóguslapjai, amelyek terjedelmileg rövidebb le
írást tartalmaznak, a legszükségesebb azonosí
tókkal. Elsőként a legfontosabb, a címrendszós 
katalógus, amelybe már átkerültek az addig a 
nyomtatványosztály nyilvántartásában szereplő 
folyólratcédulák Is. A folyóirat-állomány maga, a 
könyvek közül csak folyamatosan került át. Ez 
az átirányítás egészen 1957-lg tartott. Az utolsó
ként átkerült anyagrész a 80-81 000-es szám- 
tartományba került.) Ekkortól végérvényesen a 
hírlaptárosok, majd az időszaki kiadvány-feldol
gozók feladata lett az egy évnél gyakrabban, 
időszakosan megjelenő kiadványok gondozása. 
1976-tól kezdődően pedig az ennél ritkában 
megjelenők, az ún. könyvjellegű periodikumok 
közül az új és megváltozott címűek.

Az olvasói katalógusok a különböző feldol
gozási korszakoknak megfelelően két részből 
állnak, egy régi s egy új részből. A régi nyilván
tartásból, a rekatalogizálási folyamat részeként, 
az egyes leírások fokozatosan kerülnek át az új 
katalógusokba, mind a szerkesztői-, a földrajzi-, 
a testületi- és szakkatalógusok esetében. Kivé
telt képez a címrendszós katalógus, amely vala
mennyi, bármilyen formában feldolgozott idősza
ki kiadvány rövid, az Induló számról készült le
írását magában foglalja. A cédulák adattartalma 
és a leírások formája sem teljesen megegyező 
(a technikai kivitelükről nem is beszélve), de va
lamennyin megtalálható a raktári jelzet, a főcím 
(gyakran alcím, vagy testület), a megjelenés he
lye, az indulás és a megszűnés éve, illetőleg a 
közbülső állományi hézagok, valamint a lap 
kapcsolataira (kiadásváltozat, főlap-melléklap, 
társlap, sorozat, előbbi-utóbbi, előzmény-folyta
tás) való utalások. Ugyanezen leírások kerülnek 
szerkesztve, rendszavukat kijelölve, aláhúzással 
vagy fejeléssel az egyes olvasói katalógusokba. 
A keresést megfelelő utalók segítik. A címrend
szós katalógus tartalmazza a lapokról készült 
mikrofilmek leírását is, valamint az ún. kettős fel
dolgozás termékeit, amely egy-egy periodikum 
valamely monografikus művel való kapcsolatá
ra hívja fel a kutató figyelmét.

Nagy segítség az olvasók számára a tájé
koztató pult számítógépén elérhető IKB adatbá
zis is, amely a feldolgozási munkamenetben leg
korábban regisztrálja az ISSN szempontból szint 
fölötti, hazai kiadványokat.

Szólnom kell még az Időszaki kiadványok 
két nagy rekatalogizálási korszakáról, ameíy a

szolgálati katalógusrendszer két, további részét 
létrehozta. Az első ilyen akció Indulása az 1950- 
es évekre tevődik, amikor is az Időszakosan 
megjelenő kiadványok állományi gyarapodásá
nak regisztrálására, illetve nyilvántartásuk táro
lására megjelentek az ún. kardex-szekrények, 
amelyekre a könyvtárnak is sikerült szert tennie. 
Ezeknek hosszú, keskeny fiókjaiban feküdtek a 
gyarapodás regisztrálására szolgáló lapok, mö
göttük a müncheninénál kisebb méretű kataló
guslapok, amelyek a kiadvány megszűnésekor 
kerültek másik szekrénybe. Később a két nyil
vántartás teljesen szétvált (tegyük hozzá, még 
később a gyarapítás és a feldolgozás maga is). 
Ezt a „kardex-katalógusát nevezzük a „közép
ső" katalógusnak.

Nagy technikai könnyebbséget jelentettek 
az 1952-ben beállított adrémagépek, amelyek 
lehetővé tették az addig kézzel vagy írógéppel 
előállított olvasói katalóguscédulák sokszorosí
tását, valamint az állományi leltárként felállított 
raktári katalógus géppel való előállítását. - Mára 
az adrómalemezeket mágneslemezek, a gépet 
magát pedig printer helyettesíti.

A középső katalógus lapjainak formája és a 
rajtuk helyet kapó adatok mennyisége, a feltárá
sának módja egyre kevésbé felett meg a nem
zetközi és a hazai bibliográfus! igényeknek, fő
ként azért, mert ez a katalógus tükrözi legjob
ban a korszakra jellemző mennyiségi szemléle
tet, amelynek következtében a feltárások nem 
mindig felelnek meg a megbízhatóság követel
ményének. Ezért a 70-es évek közepén egy 
újabb rekatalogizálási munka vette kezdetét, 
amelyet a férőhely csökkenése, valamint az ál
lományvédelmi és egyéb szempontok Is nyoma
tékosították. Az 1976-ban elkészült rekatalogi
zálási szabályzat már a nemzetközi ajánlások
nak megfelelő szemléletet foganatosította. Az újra 
feldolgozott kiadványok új, méretüknek megfe
lelő raktári Jelzetet kapnak HA-tól HD-lg. Itt emlí
tem meg, hogy az egyes címek különböző pél
dányai korábban más-más jelzetet kaptak, a 
muzeális példányok az első példány R 500 000- 
es változatát. A rekataiogizálás során vala
mennyi példány egy raktári jelzetet kap. A töb
bes példányokait a :2, :3 stb. jelöli. Ezeknél a jel
zeteknél a H előtt szereplő M jelenti a muzeális 
példányt. Itt kell még megemlítenem, hogy a ko
rábban aprónyomtatványként, „csoportosan” tá
rolt és feltárt, de periodikusan megjelent kiadvá
nyok te az időszaki nyilvántartásokban szerepel
nek, 1976-tól némileg megkülönböztetendő, Cs- 
s jelzettel. (A méret is érvényesül CsA, CsB stb. 
raktári jelzet formájában.)
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ÚJSÁG

Budapest
1925-1927. ,1936-1937. 194o.

Melléklap: AZ ÚJSÁG VASÁRNAPJA.1928-1939.
AZ ÚJSÁG RÁDIÓJA.1930-1933. 
FILMUJSÁG.I939.

Előbbi cim: AZ ÚJSÁG

Szürke Drapp Fehér Nmm Kék Zölű

A
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.

83 325

HC 2.89A
ÚJSÁG
Budapest
1925-19Á4.
Kelléklap: AZ ÚJSÁG VASÁRNAPJA.1928-1939.

AZ ÚJSÁG RÁDIÓJA.1930-1933. 
FILI-UJ SÁG. 1939 .

Előbbi cim: AZ ÚJSÁG
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E kiadványok (műsorfüzetek, könyvkeres
kedői katalógusok, utazási programfüzetek, stb.) 
egyszerűsített bibliográfiai feldolgozást kapnak 
szapora, változékony voltuk és viszonylag ala
csony Információértékük miatt. Ez az „örök kur
rens” kategória, mivel állományi nyilvántartást 
nem vezetünk róluk, csupán a gyarapítás, ér
keztetés szintjén. Gyakran meglehetősen hiá
nyosak, reklamálásuk pedig igen nehézkes vol
na. Sokszor a lap címe is megállapíthatatlan, 
nemhogy a kiadóé, vagy a nyomdáé. Sok közü
lük, azon túl, hogy valamilyen számozás szere
pel rajtuk, az időszaki kiadvány semmilyen más 
követelményének nem felel meg, ezért nehezen 
illeszthetők a periodikumok társaságába.

A rekatalogizált címek bibliográfiai adatvál
tozásai, a változás dátumával (számozási adatá
val) együtt szerepelnek a katalóguslapokon. 
Ezek az adatok a kiadványok kurrens raktárból 
való kikerülése után, a kollacionálási folyamat 
során kerülnek feltárásra.

Maga a rekatalogizálás az összes példány 
együttes feldolgozását Jelenti, eleget téve muze
ális, megőrző feladatunknak, miszerint a leg
szebb, legteljesebb példány kerül a muzeális ál
lományba, majd ezt követik rangsorban az első 
és a további használati példányok. Korábban, ha 
szükséges volt, ezeket a védett példányokat 
gondosan restaurálták, újrakötötték. Ma erre saj
nos már kevéssé adódik mód, ezért a nagyon 
rongált példányok savmentes dobozba, ún. 
prespán tékába kerülnek, végleg kizárva a 
használhatóságból. A kívánatos az lenne, ha az 
olvasó, lehetőség szerint a többes példányokat 
használhatná, ám ezek meglétét csupán a szol
gálati és a raktári katalógus jelöli.

A rekatalogizálás szabályai szerint készül
nek az újlndulású, Illetve címváltozott kiadvá
nyok címleírásai Is, így a harmadik, ún. új kataló
gus, egységes elveken, egységes képet mutat. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Széchényi 
Könyvtár szolgálati katalógusai,állományt kímé
lő és egyéb feladatain túl - a hazai sajtóblbliog- 
ráflák hézagos volta miatt - hézagpótló szere
pet is betölt.

Összefoglalva: Az Időszaki kiadványok ka
talógusa a következő részekből tevődik össze, 

szolgálati 
olvasói 
raktári.

Szolgálati: helye: IV. szint. Déli szárny 
részei: müncheni (1) 

közép (régi) (2) 
új (rekat.) (3) 
számrendi (adróma) (4)

A három nyilvántartás egymást kiegészíti, a 
rekataloglzált címek esetében a régi leíráson 
„REKAT” pecsét, áthúzott régi és fölé írt új jelzet 
jelzi, hogy új felvételét Id. az új katalógusban.

Olvasói: helye: VII. szint, katalógustér, a déli 
szárny felőli falnál, 

részei: címrendszós
földrajzi (valamely helységen 

belül megjelentek) 
szerkesztői (valamely szer

kesztő közremű
ködésével készült 
lapok)

közreadói (valamely testület 
által kiadott lapok) 

szak (valamely szakcsoportba 
sorolt lapok)

Raktári: (5) helyrajzi szám szerint):
helye: VII. szint, könyvkiadó állomás. 

Tartalmazza az olvasói katalógusok
nak megfelelő címleírást, valamint a 
raktárban található egységekszámát. 
Az egyes éveken, köteteken belüli 
részletes állományt csak a szolgálati 
katalógus tartalmazza!

Sajnálatos, hogy a korábbi Hírlapkönyvtár- 
Hírlaptár fokozatos szétválásával, a Vár épületé
ben adott helyi és helyzeti körülmények követ
keztében a felsorolt nyilvántartások - és az idő
szaki kiadványokkal kapcsolatos különféle te
vékenységek, helyileg Is elszakadtak egymás
tól, ami nagyban nehezíti a feldolgozást és a 
használatot - beleértve az olvasószolgálati, tá
jékoztató munkát Is. A legfontosabb, legtelje
sebb nyilvántartás, a szolgálati katalógus állan
dó változása, gyarapodása - és nem utolsó sor
ban mennyisége - miatt nem duplikálható. Ezen 
a helyzeten változtathat majd egyszer a számí
tógépes hálózat teljes kiépülése.

Kocsy Anikó
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A Szakozó osztály

A Szakozó osztályt valamikor Lordok Házá
nak emlegették az OSZK-ban. Gondolom, nem
csak azért, mert az OSZK- (és országos) átlagtól 
eltérően feltűnően sok férfiú dolgozott itt, de 
azért is, mert meglehetősen elzárt helyzete ala
kult ki a könyvtárban. Ennek lehettek előnyei, 
hátrányai azonban bizonyos vonatkozásban ma 
is érezhetők. Mindenesetre ma már több lady 
dolgozik az osztályon, mint lórd, az ismeretlen
ség falán pedig az alábbi sorokkal szeretnék 
rést nyitni.

Az köztudott, hogy a szakozók feladata a 
dokumentumokat tartalmuk szerint is hozzáfér
hetővé tenni a használók számára. Azt talán már 
nem fölösleges megemlíteni, hogy az osztály ez 
irányú tevékenységének tárgyát csak a törzs
gyűjteménybe tartozó könyvek képezik. Ez azt 
jelenti, hogy a könyvtár egyéb gyűjteményei és 
a periodikaanyag hasonló jellegű feldolgozása a 
megfelelő egyéb szervezeti egységeknél folyik. 
(Mellesleg, tanulságos lenne e lapokon összeha
sonlító áttekintést adni erről a munkáról.)

Másfelől az, hogy „csak könyvek” szá
munkra többfélét, legalábbis háromfélét jelent:
1. A DOBIS/LIBIS számítógépes rendszerében 
feldolgozott kurrens kötelespéldány anyagot, 
ami évente kb. 11 ezer rekord (a tankönyvekkel 
együtt); 2. a KATAL nevű, MicrolSIS alapú számí
tógépes rendszerben feldolgozott, külföldi be
szerzésű, 1987 után megjelent anyagot (kb. évi 
3500); 3. az 1987 előtt megjelent, nem számító
géppel feldolgozott hazai és külföldi anyagot 
(kb. évi 2000 könyv).

A háromféle anyag háromféle technikát és 
kétféle gondolkodást igényel. A háromféle tech
nika nem szorul magyarázatra, a kétféle gondol
kodás igen. Arról van ugyanis szó, hogy a nem 
számítógépes feldolgozás eredményeként ha
gyományos, cédula formájú katalógust építünk, 
a számítógépes feldolgozással viszont olyan in
dexet, amely jobban reprezentálja az alkalma
zott osztályozási rendszer, az ETO struktúráját. A 
cédulakatalógus ugyanis ezt a többdimenziós 
struktúrát elszegényíti, egydimenzióssá redukál
ja, amit a szakozási gyakorlatban az összetett 
ETO jelzetek variálásával, többszörözésével 
igyekszünk kompenzálni. (Ez így talán túl tömör, 
kissé részletesebben erről az OSZK Híradó 
1993. évi 1-2. számában olvashat az érdeklő
dő.) A technikai váltást felhasználva a korábbi 
osztályozási gyakorlattól több ponton eltérő úton 
indultunk el. Az eltérő metodika azonban nem Je

lent szembenállást a szakkatalógus egészével, 
csak néhány téma kezelésénél eredményez kü
lönbözést. Mindenesetre a cédulakatalógus, 
hogy megőrizze konzisztenciáját, megmarad a 
korábbi konvencióknál, s ezt visszakereső esz
közök használatánál figyelembe kell venni.

Végezetül célszerű is lenne összefoglalni, 
hogy a használók a tárgyi-tematikus visszakere
sés során milyen eszközökkel találkozhatnak:

1. ETO szakkatalógus három is van: a) az 
1800 előtti anyagról (zárójelben, nem biztos, 
hogy ennek az anyagnak az ETO a testhezálló 
osztályozási rendszere); b) az 1804-1944 kö
zötti anyagról. Itt az jegyzendő meg, hogy a 8- 
as, irodalom (szépirodalom) és a 9-es, történe
lem-földrajz szakok már korábban, a jelenleg 
folyó rekonstrukciós munkák következtében 
pedig fokozatosan további szakok (jelenleg már 
a 7-es, művészetek, sport szak is) a következő 
periódus a c) 1945-1991 -ig terjedő időszakban 
megjelent munkák szakkatalógusában találha
tók. (A szakkatalógus-rekonstrukcióról Id. az 
OSZK Híradó 1994. 11-12. számát.)

2. Mint Ismeretes, a könyvek hagyományos 
cédulakatalógusait, így a szakkatalógust is az 
1991-es Impresszummal lezárták. Az ezután ki
adott könyvek a számítógépes adatbázisok in
dexeiben kereshetők vissza. Ezekből, mint emlí
tettük, pillanatnyilag kettő létezik, a DOBIS/LIBIS 
és a KATAL. A két Index nem egyforma, a ben
nük való keresés eltérő. A DOBIS/LIBIS-nek kü
lön permutált ETO indexe van, ahogyan azt a hi
vatkozott 1993-as Híradó cikk leírja. A KATAL- 
ra jellemző, hogy egyetlen index tartalmaz min
den visszakereshető adatot (neveket, ETO jelze
teket, raktári Jelzeteket stb.), amelyeket azonban 
egy-egy megkülönböztető előtag, ún. prefix kü
lönít el egymástól. Ez az ETO jelzeteknél et= 
vagy ed- Bár ebben az Indexben a jelzetek nin
csenek permutálva, de bizonyos jelzetelemek, 
pl. földrajzi alosztás szerint önállóan is lehet ke
resni.

Zöldi Péter
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BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT 
1995. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1995-ben változás következett be az osz
tály vezetésében. Dr. Vekerdi József osztályve
zető 1996. február 1-től nyugállományba vonult 
és 1995. február 1-től felmentési Idejét töltötte. 
Utóda május 1-től dr. Gábor Kálmánná. Az osz
tály munkáját február 1. és május 1. között Rády 
Ferenc főosztályvezető Irányította. Az osztályon 
dolgozó kollégák nagy tapasztalatának és szak
maszeretetnek köszönhetően e változások kö
zepette töretlenül folyt a munka és az évek so
rán kiépített kapcsolataink nem szenvedtek 
csorbát.

Tennivalóinkat az alábbiak szerint csopor
tosíthatjuk.

1. Csere útján külföldi hungarikumokat és
egyéb tudományos műveket szerzünk be 
az OSZK gyűjteménye számára.

2. Ellentételezésként megküldjük külföldi part
nereinknek a számukra szükséges hazai 
szakirodalmat, az MNB köteteit és más 
OSZK kiadványokat.

3. Továbbítjuk a cserében beérkezett, de az
OSZK gyűjtőkörén kívül eső kiadványokat 
más hazai könyvtáraknak.

4. Támogatás keretében hazai kiadványokat
küldünk a külföldi magyar érdekeltségű in
tézményeknek.

Sajnos az elmúlt évekhez viszonyítva rom
lottak a cseretevékenység anyagi feltételei. A 
jelenleg érvényben levő rendelet értelmében a 
Csereszolgálat a beszolgáltatott kötelespéldány
ból két sort kap dokumentumcsere céljaira. 
Ezeknek a sorsa bizonytalanná vált, mert a ké
szülő új jogszabálytervezet a példányszámok 
radikális csökkentését helyezte kilátásba. Az új 
jogszabály ugyan 1995-ben nem született meg, 
ennek ellenére számos kiadó önhatalmúlag ke
vesebb példány küld be egy ideje. Ezért már 
most Is vásárlással kellett pótolni a kieséseket. 
Külön gondot okozott, hogy az elmaradt példá
nyokról csak véletlenszerűen és utólag értesül
tünk és számos esetben nehézségekbe ütközött 
beszerzésük. A Jogszabályt előkészítő tárgyalá
sok folyamán felmerült, hogy a kötelespóldá- 
nyoktól eleső könyvtárak kompenzációt kap
nak. Reméljük, hogy erre sor kerül és a csere 
céljait szolgáló kötelespéldányok elvesztése

esetén az OSZK Nemzetközi Csereszolgálata Is 
a kárpótoltak között lesz.

A kötelespéldányok felhasználása mellett a 
gyarapítási keret 25%-át fordíthatjuk a partne
rek által kórt kiadványok beszerzésére. Ez a for
rásunk 1 millió Ft-tal volt kevesebb 1995-ben, 
mint a korábbi években, miközben a kiadványá
rak folyamatosan emelkedtek. A támogató jelle
gű könyvbeszerzésekhez pályázatokon próbál
tunk külön forrásokat szerezni. Sajnos 1995-ben 
csupán egyetlen pályázatunk volt sikeres: a So
ros Alapítványtól 1,249 millió Ft-ot kaptunk. Ezt 
az összeget kézikönyvek és klasszikus Irodalom 
vásárlására fordítottuk és összesen 10 741 mű
vet vettünk a határon túli magyar könyvtárak 
számára. Ebből közel 10 000 kötetet a Populart 
Sorozat füzetei tesznek ki. A szerény kivitelben 
megjelenő kötetekben a magyar és a világ
irodalom klasszikus alkotásai jutnak el elsősor
ban a diákolvasókhoz.

Röviden vázolunk gondjaink közül néhá
nyat, melyekkel munkánk során 1995-ben 
szembesültünk.

Cserekapcsolatok

1. A hazai dokumentumok árának tetemes 
és folyamatos emelkedése következtében egy
re többe kerülnek a külföldi partnereknek kikül
dendő kiadványok. Noha már évek óta töreke
dett az osztály arra, hogy a külföldi partnerekkel 
folytatott cserék egyenlegei egyensúlyt mutas
sanak, ismét szigorúan felülvizsgáltuk kapcsola
tainkat és redukáltuk a kiküldéseket minden 
olyan helyre, ahonnan semmit, vagy igen sze
rény mértékű anyagot kaptunk.

2. A korábbi évekhez képest nagyobb 
számban küldtünk ki deziderátákat, amelyeket a 
Gyarapítási osztály munkatársai vásárlás útján 
nem tudtak beszerezni. Sajnos kéréseinknek 
csak egy részét teljesítették. Ez részben annak 
az oka, hogy a partnerek egy köre nem vásárol 
számunkra kiadványt, hanem csak a duplum- 
készletéből cserél kiadványokat, részben ko
rábban megjelent kiadványt kértünk, ami már 
nem volt beszerezhető.

3. A hazai könyvárak emelkedése ellenére 
többszörös különbség mutatkozik a magyar és a 
nyugati könyvpiac áraiban. Ezért számos part
nerünknél 3-7 könyvet kell küldenünk, amíg
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egyet kapunk. Ez a rossz arány megmutatkozik 
a csereegyenlegben Is.

4. A nehezedő pénzügyi feltételek miatt fe
lülvizsgálni kényszerültünk azokat a cserekap
csolatainkat, amelyeknél a részünkről kiküldött 
periodikus kiadványok ellentételezései a gyűjtő
köri szempontok miatt más hazai könyvtárakba 
kerültek, (pl. a 32 hazai könyvtárnak továbbított 
171 beérkező lap ellentételezésül kb. 1 millió Ft 
értékben küldünk ki hazai periodikákat). Az 
ilyen célra cserélt hazai dokumentumok egy ré
szét kötelespéldányként kapjuk, de ezek elma
radása esetén előfizetésüket nem tudjuk átvál
lalni. Az érintett könyvtárak által át nem vállalt 
cseréket ezen a területen is lemondani kény
szerültünk. (Természetesen továbbra is fogadjuk 
és a hazai könyvtáraknak továbbítjuk azokat a 
kiadványokat, amelyeket ellentételezés nélkül 
küldenek meg külföldi partnereink.) Számos ha
zai könyvtár nehezményezte ezt a lépést és egy 
olyan, eddig sikeres központi szolgáltatás elsor
vasztását látta benne, amelyet évtizedek óta 
végzett a Csereszolgálat a hazai könyvtárak 
számára. Mivel az OSZK nem kap külön költség- 
vetési támogatást ilyen célokra, az ismert pénz
ügyi nehézségek közepette saját keretből nem 
tudja fedezni a felmerülő tetemes költségeket.

Támogatás

A nagyvilág könyvtáraival folytatott csere
tevékenység mellett igen jelentősek támogató 
jellegű kapcsolataink a határon túli magyar ér
dekeltségű intézményekkel. Ezeknek a sorába 
Európa különböző országaiban működő magyar 
(vagy finnugor) tanszékek és intézetek mellett a 
szomszéd országokban élő magyar anyanyelvű 
lakosságot szolgáló könyvtárak százai tartoz
nak. Ezeknek az intézményeknek pénzügyi le
hetőségeink függvényében eljuttatjuk a műkö
désükhöz szükséges legfontosabb hazai irodal
mat. Ez Irányú tevékenységünk kettős célt szol
gál. Egyrészt szerény eszközeinkkel segítjük az 
anyanyelvi kultúra megtartását és ápolását ha
tárainkon túl, másrészt ezeken a kapcsolatokon 
keresztül igyekszünk beszerezni a nemzeti 
könyvtár számára minél többet a külföldi ma
gyar nyelvű kiadványokból. Örömünkre szolgál, 
hogy a szomszéd országokban megjelenő, ma
gyar nyelvű monográfiák, időszaki kiadványok 
és aprónyomtatványok döntő hányada a Csere
szolgálat révén kerül az OSZK állományába. (Tá
mogatott partnereinktől 1155 monográfiát, 550 
aprónyomtatványt, 143 időszaki kiadványt és 
több ezer szórványszámot kaptunk 1995-ben.)

A pénzügyi nehézségek a támogatás kere
tében kiküldött munkák beszerzése terén Is 
éreztették negatív hatásukat.

1. Az alapítványi támogatások elmaradását 
már fentebb Jeleztük. A szükséges kiadványok 
beszerzésénél kiadóktól és terjesztőktől kért és 
kapott árkedvezménnyel igyekeztünk vala
mennyire pótolni. Emellett sikerült két jelentős 
könyvadományt Is szerezni. Szeptemberben az 
Ómagyar Baráti Társaságtól kaptunk támogatási 
célra 3445 db, 1987-1991 között megjelent 
könyvet. Decemberben a Debreceni Református 
Kollégium Könyvtárától vettünk át továbbításra 
116 doboz (kb. 4500 db) könyvet. Ezek meg
szűnt szakszervezeti könyvtárak állományából 
kiválogatott időtálló olvasmányok, amelyeket 
szívesen fogadnak a határon túli magyarok. 
Emellett rendszeresen kapunk könyveket aján
dékozás céljára az OSZK munkatársaitól, me
lyekből a belátogató határon túli turisták öröm
mel válogatnak.

2. A cserében fel nem használt kötelespél
dányokból támogatásra használjuk a tartalmilag 
megfelelő kiadványokat. Ha elmaradnak a köte- 
lespéldányok, akkor támogatási tevékenysé
günk is jelentős csorbát szenved emiatt.

3. A kiadványárak folyamatos emelkedése 
miatt csökkenteni kényszerültünk a támogatott 
partnereinknek előfizetett időszaki kiadványok 
póldányszámát. Noha a lemondásokat igyekez
tünk körültekintően elvégezni, a lapelmaradások 
feletti sajnálkozó levelek mutatják, hogy meny
nyire szükség van a segítségre. Bármennyire 
nehéz volt a döntés, forrásaink apadása miatt 
kénytelenek voltunk ezeket a lemondásokat 
végrehajtani.

De ne merüljön ki beszámolónk pusztán a 
gondok felsorolásában, hiszen mindezek ellené
re mégis sikerült kötetek ezreit kiküldenünk és 
beszereznünk kapcsolataink révén. így gazda
gítottuk egyrészt a nemzeti könyvtár és számos 
más hazai szakkönyvtár állományát, másrészt 
munkánk eredményeként magyar könyveket ol
vashatnak könyvtárak százaiban szerte a nagy
világban és hasznos tudnivalókhoz, szép olvas
mányokhoz jutottak a határainkon kívül élő ma
gyarok. Noha munkánkért nem várunk el külön 
köszönetét, mégis jóleső érzéssel olvasunk a 
beérkező levelekben az ilyen és ehhez hasonló 
sorokat:

„Biztosíthatom Önöket, hogy könyvtáruk 
adománya könyvállományunk legértékesebb 
kötetei közé tartoznak minden vonatkozásban 
és hadd ne titkoljam el, rendkívül nagy öröm
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számomra egy-egy Ilyen küldemény megérke
zése. Ezek a könyvek tartalmuknál fogva nagy 
segítséget Jelentenek a pedagógusképzésben.”; 
„A Széchényi Könyvtár rendszeres újság- és al
kalmi könyvküldemónyei, valamint az a tény, 
hogy szerkesztőségünk számára előfizetnek a 
fontosabb Irodalmi folyóiratokra és napilapokra, 
nagy segítséget Jelent számunkra a lapkészítés
ben. Az Önök önzetlen segítségének köszönhe
tően sikerül jól tájékozott és viszonylag friss la
pot írni, szerkeszteni." „Az önök nagylelkűségé

nek köszönhetően iskolánk könyvtárát 230 kö
tettel bővítettük a magyar nyelv és Irodalom ta
nításában nagyon hasznos könyvekkel.”;....is
kola matematika szakos tanára köszönetemet 
szeretném kifejezni az iskolánk nevében a rend
szeresen elküldött módszertani folyóiratokért.”; 
„...az Erdélyi Szópmíves Céh elismeri tagjának 
az Országos Széchényi Könyvtárat. Köszönettel 
nyugtázza az erdélyi Irodalom iránti szeretetét 
és áldozatkészségét.”

Gábor Kálmánná

★ * *

AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI FEJLEMÉNYEK

- A KMK Könyvtári Koordinációs Osztályának munkái közül -

Bár némileg csökkenő intenzitással, de még 
mindig a tengeren túlról érkezik a legtöbb segít
ség a magyar könyvtáraknak.

A Sabre Foundation és az International Book 
Bank 1995-ben Is két 40 lábas kontónerszállít- 
mányban több mint 40 000 kötet szakkönyvet, 
oktatási segédletet juttatott el ajándékként ha
zánkba, amelyeknek szétosztását a Könyvtári 
Koordinációs Osztály alapítványi ügyekkel fog
lalkozó részlege szervezte meg. Az adomány
projekt - immár másodízben - 50%-os árked
vezményt biztosító, nagy folyóirat-kiadó cégek 
címeire szóló kedvezményes előfizetési akció
val bővült. Több száz szakkönyvtár értesült a le
hetőségről, igaz, a kezdeti lelkesedést az mérsé
kelte, hogy kizárólag ún. „új címekre”, válasz
tókbővítésre szólt az ajánlat az 1996-os évre.

A nagyszerű Mellon W. Foundation, amely 
az elmúlt öt évben több millió USD pénzügyi ke
rettel támogatta az egyetemi és nagy szak- 
könyvtári fejlesztési terveket, az OSZK-KMK 
Könyvtári Koordinációs Osztályának többéves 
tevékenysége alapján 1995-ben hozta tető alá 
az egyik legamblclózusabb számítógépes fej
lesztési programját. A Miskolci Egyetem, a deb
receni KLTE, az Orvostudományi Egyetem és 
Agráregyetem, valamint a kassal J. P. Safarika 
Egyetem könyvtárai HUSLONET néven egy

együttműködési hálózatot tudtak megvalósítani, 
amelyben a technikai-infrastrukturális háttér a 
CD-ROM-on beszerzett adatárak közös haszná
latára ad lehetőséget. A rendszer ünnepélyes 
avatására, bemutatására - nemzetközi szakmai 
szervek képviseletében - az elmúlt esztendő 
októberében került sor Miskolcon és Kassán. A 
Mellon Alapítvány, amely az idén befejezi kö
zép-európai segélyezési akcióit, az elmúlt óv 
végén az Országos Széchényi Könyvtár pályá
zatát is elfogadta, ún. Data-Card rendszerű szá
mítógépes fényképező berendezés fogja szol
gálni az olvasók beiratkozását, azonosítását. 
Emellett az alapítványi ügyeket menedzselő 
osztály Internet-csatlakozásra alkalmas beren
dezések és hálózatépítés céljaira nyert egy ki
egészítő grantot.

Az elsősorban a Sabre Alapítvány révén fo
lyó ajándékkönyv-programoknak is fontos éve 
volt 1995. A Cambridge (MA, USA) székhelyű 
szervezet közép-európai testvérszervezetei 
(Belorusszia, Horvátország és hazánk) háromna
pos közös konferenciát tartott az OSZK-ban no
vember elején, amelyben a résztvevők e jóté
kony folyamat mérlegét vonták meg, perspektí
váit Jelölték meg, s végezetül Budapesti nyilat
kozat címen közös ajánlási dokumentumot fo
gadtak el.

Fogarassy Miklós
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KIÁLLÍTÁS
Magyar történelmi arcképek: 

Mosonyi Mihály Kamarakiállítás 
az OSZK Zeneműtárában

1995. dec. 6-án kamarakiállítás nyílt a Ze
neműtár és a Színháztörténeti tár vitrintárlóiban 
a 180 éve született és 125 évvel ezelőtt elhunyt 
Mosonyi Mihály emlékére.

Liszt és Erkel mellett a 19. század legjelen
tősebb magyar iskolateremtő mesterének neve 
mára elhalványult a zenei köztudatban. Pedig 
Mosonyi zeneszerzői tehetsége, európai távla
tokban gondolkodó zenei nevelői programja 
olyan értékes életművet hagyományozott ránk, 
melyben Kodály Zoltán munkásságának egyik 
legfontosabb múlt századi eszmei előképét is

merhetjük fel. - A zeneszerzőt Liszt Ferenc éb
resztette hivatására, s változtatta - saját szó- 
használatában „Saulból Paullá”, a német Michael 
Brandból a magyar zene apostolává szegődő 
Mosonyi Mihállyá. Levelek, egymásnak diktált 
zeneművek, a Liszt és Mosonyi-bemutatók törté
netének egykorú beszédes dokumentumai jelzik 
a két pályatárs igaz barátságának történetét. A 
közösen szőtt álom, az európai rangú magyar 
zenei élet megteremtésének lehetősége, a ba
rátság kezdetén, az önkényuralom éveiben tá
volibbnak tűnt fel, mint valaha. Mégis, sejthetően 
Liszt ösztönzésére, a cselekvési program már az 
1850-es évek derekán készen áll, melynek 
részletes alapvetését Mosonyi az 1860-tól meg
induló első magyar zenei szaklap, a Zenészeti 
Lapok (1860-1876) hasábjain vázolja fel látnoki 
erővel. Fogalmazványait ugyan jobbára németül 
írja (a magyar fordítás és stilizálás a főszerkesz
tő id. Ábrányi Kornél anonym munkája), mitsem 
változtat ez azonban az írásokból kirajzolódó 
„magyar zenei irály” megteremtésének őszinte 
akarásán, a koncepció távlatosságán. Mosonyi 
eszményképe a kor legmagasabb zenei-techni
kai színvonaláig felnövő zeneszerző, aki a ma
gyar népdal és verbunkos hagyományok fel- 
használásával a német, francia, olasz nemzeti is
kolákkal egyenrangú magyar műzene-stílust te
remt. Elképzelése szerint: „fokonként”. Gyer
mekek számára írt zongorasorozatai, a nőolva
sók megnyerését szolgáló szellemes tárcái, a vi
déki zeneszerzőkkel folytatott tanító célzatú po
lémiái és a műveikből készített példaértékű át
iratok, a követendő zenei fejlődés szemléletes 
útjelzői. A Vörösmarty nyomán komponált és 
1861-ben bemutatott „Szép Ilonka”, az elmélet 
gyakorlati igazolására született kísérlet, a „min
den elemében magyar” opera mintapéldája kí
vánt lenni. Erkel remekmívű Bánk bánjának 
szomszédságában azonban nem tudott tartós 
színpadi sikert aratni. A népies zsáneropera va
lós zenei értékeit a lírikus állóképek magávalra- 
gadó szépégét - mint nem először Mosonyi éle
tében - a kortársak közül ezúttal is Liszt ismerte
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fel a legbiztosabb érzékkel. Zongorafantáziát 
komponált a Szép Ilonka egyik témájára, s a mű
vet közös barátjuknak, Augusz Antalnak küldte 
el a következő sorok kíséretében:

„Egy kitűnő diplomata bölcs mondása 
szerint, amit már több ízben idéztem neked: 
a királyoknak és fejedelmeknek csak az 6 
kertjükben szedett virágokat szabad adni, 
Mosonyit is fejedelemként kezelem, amikor 
az ó .Szép Ilonka’ kertjének egyik virágát 
ajánlom fel neki.” (Róma, 1867. dec. 10.)

A Mosonyi-óletmű többi darabjáról, a zenei 
publicisztikával párhuzamosan haladó zeneszer
zői oeuvre-ből, egy nemzeti zenei pantheon ter
vének míves oszlopsorai sejlenek elő. A honfog
lalás korát felidéző ünnepi kantáta (Tisztulás 
ünnepe az Ungnál) és az „Álmos" c. nagyopera, 
az irodalmi előképnek hódoló Kazinczy-kantáta 
és a Széchenyi halálára írt „Gyászhangok” sirató- 
zenéje, Petőfi és Arany verseire komponált dalai

jelzik, hogy az 1860-as évek derekán az egykori 
Brand-Mosonyi Mihály már végképp „hazatalált”. 
1870 májusában még két kórust komponál Bat
thyány Lajos újratemetésére és gyászmlsójére, 
de ezek már utolsó művel. 1870. október 31-én 
rövid szenvedés után elhunyt. Liszt Ferenc „Mo- 
sonyi gyászmenete” c. zongoradarabjával vett 
búcsút barátjától, melyet utóbb a „Magyar törté
nelmi arcképek” c. ciklusába Is beillesztett.

A kamarakiállítás utolsó tárgyi emléke - a 
Zeneműtár egyik legújabb szerzeménye - Miha- 
lovich Ödön asztali dísze 1901-ből, azé a Mihalo- 
viché, aki Liszt és Mosonyi barátl-tanítványl kö
rének tagjaként, a Zeneakadémia Igazgatója
ként egyik megvalósítója tesz majd az előző 
nemzedék heroikus erőfeszítéseinek, az európai 
rangra számot tartó magyar zenei Intézmény
rendszer létrejöttének.
(A kiállítás megtekinthető 1996. márc. 31-ig.)

Szerző Katalin

Finnország 500 éve a térképeken
1917. december 6-án az orosz forradalom 

idején nyilatkoztatta ki Finnország a független
ségét, utóbb pedig ez a nap vált a finnek nemze
ti ünnepévé.

Ez ünnepi esemény alkalmából került meg
rendezésre az Országos Széchényi Könyvtárban 
a „Finnország 500 éve a térképeken” című kiál
lítás is.

E kiállítás anyaga két részből állt. A 
jyváskylál Közép-Finnországi Múzeum 1993-ban 
elsősorban a Fredrikson-magángyűjtemény 
anyagára támaszkodva egységes méretű fotók
ból álló sorozatot készített Finnország 500 éves 
történelmének áttekintésére.

Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtá
rának anyagából válogatott eredeti kiadványok 
segítségével nemcsak megmutathattuk a birto
kunkban lévő e területre vonatkozó anyag egy 
részét, de reményeink szerint e kiállítás gazda
gításához is hozzájárultunk.

Néhány nagyon jellegzetes térkép bemuta
tásán keresztül szeretnénk áttekintést adni Finn
országról, Illetve a finn-magyar kapcsolatokról.

Hartman Schedel „Llber Chronicarum...” cí
mű munkája Nürnbergben 1493-ban látta meg a 
napvilágot, e műben szereplő „Germanla Magna, 
Dacia, Norwega Sweden Flnland” térképről sze
rezhetett tudomást az akkori művelt világ az

északon élő finnek országának elhelyezkedésé
ről. E térkép forrása kétség kívül Claudlus Clavl- 
us dán tudósnak az északi országokról rajzolt 
kéziratára vezethető vissza. Az ókori világ kivá
ló térképésze Claudius Ptolemaeus atlaszt ké
szített a II. században az akkori ismert világról, 
ám Európa északi részeiről elegendő ismerettel 
nem rendelkezett, így e területekről mappát sem 
alkotott. Ez utóbbi hiányt 1424-ben pótolta Clau
dius Clavlus, akinek kéziratos rajza egyben az 
első modern kiegészítő lapja Ptolemaeus méltán 
híres munkájának.

Az első részletes térkép az északi orszá
gokról Olaus Magnus Velencében, 1539-ben 
megjelent „Carta marina et descriptio septrentri- 
onalium” című munkája volt. E gyönyörű és lát
ványos mappa nemcsak a földrajzi viszonyok
ban nyújtott immár részletes betekintést, hanem 
segítségével az északi népek mindennapi életé
nek eseményeiről is tudomást szerezhettünk. 
Segítségével éppen úgy megismerhetjük a XVI. 
században használt különböző hótaposó eszkö
zöket, mint a haltartósítás módjait vagy a vízi 
Járművek építésének fortélyait is. E szemet gyö
nyörködtető látványos, színes munka szolgált 
hosszú időn keresztül forrásul a különböző tér
képkészítő cégek és kiadók számára. (E mappa 
facsimile kiadása van a Térképtár birtokában.)
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A földrajzi Ismeretek gyarapításában két
ség kívül nagy szerepet töltöttek be Abraham 
Ortellus „Theatrum orbls terrarum" címmel 1570- 
től 1612-lg közreadott atlaszai is. E munkában 
első alkalommal 1579-ben találkozhattak az ol
vasók „Septentrionalium regionum descrlp.” cí
mű lappal, amely Európa északi vidékeit mutatta 
be. E térkép megrajzolásakor Abraham Ortellus 
nemcsak azoktól a hajósoktól származó adato
kat használta fel, akik az Északkeleti átjárón 
igyekeztek Chatayba (Kínába) eljutni, de map
páján helyet adott olyan, csak szóbeszéd útján 
szerzett „Ismereteknek" is, mint például az aláb
bi. ő a Sarkkör környékére helyezte el a pigneu- 
sokat, ahogy arról e felirattal: „Plgnei hic habi
tant” tájékoztatta olvasóit.

Majd egy évszázaddal később (1662) Jo- 
hann Blaeu „Atlas maior, ...” című 11 kötetes 
munkájában a „Magnus ducatus Finlandiae” cí
mű lap míves kidolgozása szolgált tájékoz
tatásul az akkori művelt világ olvasóinak. E gaz
dagon díszített, ugyanakkor meglehetősen pon
tos földrajzi ismeretekről árulkodó lapról rajzoló
dott elő a XVII. századi Finn nagyhercegség ké
pe. E mappát a közreadó, Johann Blaeu Gustav 
Horn birodalmi tanácsosnak és tábornoknak 
ajánlotta. Eredetileg Finnországot Gustav Wasa 
1556-ban hercegségként fiának, Jánosnak adta, 
aki trónra lépésekor e területet nagyhercegség 
rangjára emelte.

A XVIII. század elején kezdett háborút XII. 
Károly svéd király, aki előbb 1709-ben Poltavá- 
nál szenvedett vereséget, utóbb 1721-ben a 
nustádtl (uusikaupunki) békében mondott le In- 
germanlanról és a környező területekről. Nagy 
Péter orosz cár nemzetközi jogi gyakorlata sze
rint még svéd területnek számító helyen a Néva 
torkolatánál 1703-ban rakatta le Szentpétervár 
alapjait. Nagy Péter így kívánta sietve biztosítani 
a Balti-tenger felé vezető hajóutat, ugyanis Euró
pa nyugati felével tartott kereskedelmi kapcso
latok bővülésének legnagyobb akadálya a cári 
birodalom számára éppen az volt, hogy a keres
kedők és áruik gyakorlatilag tengeren csak 
Skandinávia megkerülésével Juthattak alkalmas 
orosz kikötőhöz. A kereskedelmi kapcsolatok 
kiépítésében érdekelt és élenjáró holland hajó
sok számára vetette papírra az 1700-as évek 
elején Abraham Maas „Nieuwe afteekening van

de Flnlandse Golf of Bódém...” című térképét, 
amely utóbb Johannes van Keulen híres hajózá
si atlaszaiban Is helyet kapott.

E tengeri térkép birtokában az egyébként 
sok helyen sekély, s éppen azért veszélyesnek 
számító Finn-öböl vizén keresztül immár bizton
sággal juthattak el a vitorlás hajók a Néva torko
latában lévő Szentpétervárra.

Finnországot Napóleon császár engedte át 
az orosz cárnak 1808-ban Erfurtban tartott talál
kozásuk alkalmával.

A neves finn történetíró, a nemzeti ébredés 
vezéralakja, Adolf Ivar Arwidsson népe előtt álló 
feladatokat azért a XIX. század elején ekképpen 
fogalmazta meg: „Svédek már nem vagyunk, 
oroszokká nem óhajtunk válni, tehát finnekké 
kell lennünk.”

E nemzeti mozgalom keretében született 
meg a múlt század utolsó évében az „Atlas de 
Finlande” című munka, amely egyben a száza
dunkban egyre elterjedtebbé váló nemzeti atla
szok előfutára is volt.

E műnek birtokunkban lévő példánya is jól 
szemlélteti a finn-magyar kapcsolatok minden
kori elevenségét. A szóban forgó atlaszt eredeti
leg Koronghy Llppich Elek kapta a híres finn mű
vésztől, Aksell Gallén-Kellelától 1908-ban. Az 
ajándékozásra az alkalmat az teremtette meg, 
hogy Koronghy Llppich Elek könyvet írt és adott 
ki a finnek művészetéről és kultúrájáról, s e mű
ben részletesen ismertette a kortárs finn festő, 
Gallén-Kallela munkásságát is.

A kiállítás anyagának gyűjtése során buk
kantunk Laurl Kettunen „Suomen murrekartaso” 
(Finnország nyelvjárásainak atlasza) című mun
kájára, amelyet a szerző annak a Györke Jó
zsefnek ajánlott, aki 1945. június 7-e és 1946. 
szeptember 11 -e között könyvtár főigazgatója is 
volt.

Minden kiállítás rendezése, vagy a különbö
ző bemutatók anyagának összeállítása arról 
győz meg bennünket, hogy az e könyvtárat ala
pító gróf Széchényi Ferenc és a későbbi gyara
pítók is mily gazdag anyag birtokosaivá tettek 
bennünket.

Reményeink szerint ezt a gazdagságot és 
sokszínűséget jelen kiállításunkon keresztül is 
sikerült látogatóinknak érzékelniük. Köszönet a 
lehetőségért!
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Emlékkiállítás a száz éve született 
vitéz Somogyváry Gyula tiszteletére

1895

1995
Könyvtárunkban november 17-től decem

ber 30-ig volt megtekinthető a két világháború 
közötti Időszak egyik legnépszerűbb írójának, 
vitéz Somogyváry Gyulának születése centená
riuma alkalmából rendezett emlékkiállítás. A mai 
középkorosztály és az ifjabb nemzedékek által 
alig Ismert író és közéleti ember gazdag mun
kásságát és változatos életútját igyekeztünk be
mutatni sok eredeti dokumentum segítségével a 
felfedezés, illetve - az őt jól Ismerő Idősebb ge
nerációk számára - az emlékek felidézésének 
élményét kínálva.

A pályája elején Gyula diák néven publikáló 
író alkotott minden irodalmi műfajban, de Igazán 
népszerűvé első világháborús, magyar történel
mi tárgyú és ifjúsági regényei (pl. Virágzik a man
dula...; Ne sárgulj fűzfa!; És Mihály harcolt...; 
A pirossapkás kislány; És mégis élünk...; A 
Rajna ködbevész), hazafias versei (pl. a kiállí
tás megnyitóján elhangzott Magyar miatyánk 
1919-ben) és rádiószereplései tették. Magyaror

szág korabeli sorsával szinte jelképes módon 
fonódott egybe küzdelmes és alkotó, megbecsü
lést, majd szenvedést és rabságot hozó élete.

Gazdász család tizenkettedik gyermeke
ként született 1895. április 21-én a Sopron me
gyei Fülesen (ma Nikitsch, Ausztria). Neve erede
tileg Freissberger Gyula volt. Első éveit Fülesen, 
kisgyerekkorát Somogyváron töltötte. Előbb So- 
mogyváron, majd 1904-től Budapesten végezte 
iskolai tanulmányait.

Rövid újságírói működés után 1914 augusz
tusában önként jelentkezett katonának, végig
harcolta az első világháborút, majd főhadnagyi 
rangban szerelt le. A vesztes háborút követően 
részt vett a nemzeti mozgalmakban.

1920-tól a Magyar Távirati Iroda munkatár
saként dolgozott; ebben az évben jelent meg 
Gyújtogatás címmel első verseskötete is. 1928- 
tól a Magyar Telefonhírmondó- és Rádiótársa
sághoz került, ahol dramaturg s később igazgató 
lett. A rádióban meghonosította a hangjáték mű
faját, és éveken át ő írta és mondta el a szil
veszteri beszédet.

1929-ben vitézzé avatták, német hangzású 
nevét ekkor változtatta Somogyváryra.

1933-ban jelent meg első regénye, a szemé
lyes háborús élményeire épülő - később több 
mint hatvanezres példányszámot elérő - Virág
zik a mandula... Ugyanebben az évben volt első 
színpadi bemutatója a Nemzeti Színházban A ki
tagadottak címen, melyet egy évvel később a 
Hűség című drámájának előadása követett.

1935 februárjában a Magyar Érdemkereszt 
kitüntetést kapta a rádió hírszolgálatánál végzett 
munkája elismeréseképpen, áprilisban pedig a 
csornai választókerület országgyűlési képvise
lőjévé választotta. A parlamentben főként hon
védelmi, kulturális, külpolitikai és falufejlesztési 
kérdésekkel foglalkozott.

1939-ben, irodalmi munkássága elismeré
seképpen, a Petőfi Társaság tagjává választotta.

1938 tavaszától tartalékos századosként a 
Vezérkari Főnökség propaganda osztályán telje
sített szolgálatot. Részt vett a felvidéki, majd az 
erdélyi bevonulásban. A nemzeti érdekek képvi
selőjeként szembekerült az egyre erősebb né
metbarát törekvésekkel, nem szavazta meg a 
második és harmadik zsidótörvényt, s 1940 kora 
tavaszától Teleki Pál parancsára és a Külügymi
nisztérium tudtával titkos, nómetellenes propa
gandát folytató rádiószolgálatot végzett.
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1944. március 21 -ón a Gestapo letartóztatta 
s a mauthausenl koncentrációs táborba hurcolta. 
1945 májusában szabadult, s júniusban érkezett 
haza Igen leromlott egészségi állapotban.

1945 novemberében az Igazoló Bizottság 
négy évre eltiltotta minden publikációs lehető
ségtől és nyilvános szerepléstől. Állását a Rádió
ban 1945 végén felmondták, 1947-től nyugállo
mányba helyezték, majd 1950 áprilisától nyugdí
ját elvonták.

1950. november 5-én az ÁVH letartóztatta 
és Kistarcsára Internálta.

1953. február 12-ón halt meg Budapesten, a 
Mosonyi úti, ÁVH-felügyelet alatt álló kórházban. 
Jeltelen sírba földelték elé a rákoskeresztúri te
mető 301-es parcellájában.

Emberhez méltó eltemetésére 39 év múltán, 
1992. február 14-ón kerülhetett sor. írói rehabili
tációja 1990-ben, három regénye újbóli kiadásá
val történt meg.

E munkás, küzdelmes és szenvedósteljes 
életet mutatta be a kiállítás a család tulajdoná
ban meglevő eredeti Iratok, kéziratok, fényké

pek, rajzok, festmények, tárgyi dokumentumok 
segítségével, a Kézirattárban őrzött néhány le
vele, a Színháztörténeti Tárban lévő szöveg
könyvei és színpadi bemutatóinak plakátjai, és a 
Kortörténeti Gyűjteményben, Illetve a törzsgyűj- 
temónyben található kötetei társaságában. Kü
lön érdekességként hangja Is hallható volt a Rá
dió archív felvételéről.

A szép számú közönség jelenlétében lezaj
lott megnyitó ünnepség, a nyitva tartás során ta
pasztalt fokozódó érdeklődés, és a vendég
könyv bejegyzései alapján egyaránt sikeresnek 
mondható kiállítás Nemeskürty István kezdemé
nyezésére, Poprády Géza főigazgató támogatá
sával, Borbély László, a Magyar Nemzeti Galéria 
munkatársa Igényes rendezésében, llly Márta, 
Förster Miklós és az Olvasószolgálati és Tájékoz
tató Főosztály Számítógépes Információs Cso
portja lelkes munkatársai szakszerű és készsé
ges tevékenysége révén Jött létre. Az emlékkiál
lítás méltó megrendezéséért minden közremű
ködőnek ezúton is hálás köszönetét mondok.

Somogyváry Gyula

200 éve halt meg Szentjóbi Szabó László
(Emlékkiállítás az V. szinten 1995. nov. 1 .-dec. 15.)

Szentjóbi Szabó László nevét mindenki a 
Martinovlcs-féle mozgalomhoz köti, de írói tevé
kenységéről vajmi keveset tudunk. Halálának 
200. évfordulója alkalmából Illő a nemzet könyv
tárában megemlékezni e tragikus sorsú költőről 
alaposabban is.

Szentjóbi Szabó László 1767. Június 22-én 
született Ottoványban (Bihar m.). Szülei kisbirto
kos nemesek voltak. A debreceni Református 
Kollégiumban tanult, ahogy nem sokkal azelőtt 
Fazekas Mihály, és nem sokkal később Csoko
nai. Ez az Iskola meghatározta világnézetét, tör
ténelmi érdeklődését.

Első verseit Barótl Szabó Dávidnak küldte, 
aki további munkára serkentette.

Nagyváradon, majd Nagybányán volt tanár.
A francia felvilágosodás írói hatással voltak 

rá, de érezhető a német almanachköltészet és a 
hazai népdalok hatása is versein. Első verses
kötete Ráday Gedeon támogatásával 1791-ben 
jelent meg Szentjóbi Szabó László költemé- 
nyes munkái címmel. Kazinczy Ferenc és Dayka 
Gábor mellet Szentjóbi volt az akkori új magyar 
líra legjelentősebb képviselője. Versel témájuk 
szerint pásztordalok, alkalmi költemények, politi
kai versek, antik szerzők művelnek átdolgozá

sai. Formájuk szerint epigrammák, ónekversek. 
Említésre méltó, hogy a verseskötet kézirata az 
OSZK Kézirattárában található. így néhány au- 
tográf lap xeroxmásolatban tárlóinkban volt lát
ható. Ez a kötet a mai napig öt kiadást ért meg. 
Később írt verseit 1794-ben politikai okok miatt 
maga a költő semmisítette meg.

1792-ben Jelent meg Mátyás király vagy A 
nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma cí
mű történelmi drámája. Ezt a művet I. Ferenc 
trónra lépése alkalmából írta, s az Ifjú Mátyásban 
a magyar király eszményét akarta felmutatni a 
szintén Ifjú Ferenc királynak. Ez a mű a magyar 
Irodalom első történelmi drámája. A darabot Ke
lemen László társulata mutatta be 1793. Július 2- 
án. A kiállított színlap és súgópéldány egy ké
sőbbi előadás alkalmával készült.

Gellért műve alapján írta a rokokó bájú 
Pántlika című pásztor játékát, amelynek autográf 
címlapja, szereplőinek névsora és első jelenete 
ugyancsak látható volt kiállításunkon. A verses 
Idillt a költő önálló könyvként Is megjelentette.

Történelmi tárgyú prózai műve, Első Mária 
Magyar királyné élete töredékben maradt. Ez a 
„történeti regénye” sok, saját korára vonatkozó 
kritikai megállapítást tartalmaz.
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Filep Tamás Gusztáv így összegzi irodalmi te
vékenységét: Szentjóbi három irányban terjesztet- 
te ki óvatosan a magyar irodalom határait:
1 a népies költészet,
2 a történelmi dráma és
3. a történelmi regény irányában (Élet és Iroda

lom. 1995. okt. 6.).

Az irodalom mellett a politika volt Szentjóbi 
Szabó László életének másik meghatározó té
nyezője. Fiatal korában jozefinista volt, lelkese
dett II. József reformeszméiért.

Az állam és a nép viszonyára vonatkozó el
gondolását tükrözi az a részlet, amelyet Rousseau 
Emil-jéből lefordított:
„Boldog az a nép, mely minden nagy baj nélkül 
jó, és a biztos tudása nélkül is igaz lehet. De ha a 
világon valamely oly alávaló ország van, ahol 
senki nem élhet, hanem gonoszt cselekszik, és 
ahol a polgár kénytelenségből gazemberré vá
lik, ott nem a gonosztevőt kell felakasztani, ha
nem azt, aki mást azzá lenni kényszerített.”

II. József halála után mint protestáns tanár 
elvesztette állását a nagybányai katolikus gim
náziumban. Ekkor Pestre ment. Itt ismerkedett 
meg Verseghyvel, Hajnóczyval, Szentmarjaival, 
kiknek befolyása reá végzetesé vált. 1794-ben 
Hajnóczytól vette át a Reformátorok Társaságá
nak latin nyelvű kátéját. Emiatt még az év de
cemberében letartóztatták, és Verseghyvel, Ka- 
zinczyval, Batsányival együtt börtönbe zárták. A 
vádiratra válaszolva azt hangoztatta, hogy őt a 
mozgalomban az egyházi javak államosítása és 
a jobbágyterhek csökkentése érdekelte. 1795. 
május 8-án halálra ítélték, de az ítéletet Ráday 
Gedeon közbenjárására bizonytalan ideig tartó 
börtönre változtatták. Súlyos betegen szállítot
ták Kufsteinba, ott október 6-án meghalt.

Szentjóbi nem volt forradalmár, de a jakobi
nus mozgalom sok eszméjével egyetértett, első
sorban a polgári egyenjogúság gondolatát tartot
ta lényegesnek.

1995-ben, a költő halálának 200. évforduló
ján Debreczeni Attila egy igen értékes művet je
lentetett meg Szentjóbi Lászlóról a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium támogatásával. Ebben a 
könyvben a költő életének és összes művének 
bemutatása mellett Debreczeni közli Szentjóbi 
fennmaradt leveleit, kérvényeit, a bíróságon mon
dott vallomásait eredeti latin illetve német nyelven, 
és első ízben magyar fordításban is (Rácz An
namária fordításában). A kötet elkészítésében 
közreműködött a költő ma élő leszármazottja, 
Szentjóbi Szabó Andor mérnök, aki a Széchényi 
Könyvtárból kivette és lemásoltatta a költő kéz
iratban megtalálható műveit. Ez a kiadás közli 
először a költő következő epigrammáját:

Egy rossz poétára

Nem csodálom már, hogy firkálsz 
Ollyan sok rossz verseket,
Mert csak látom, meg is találsz,
Ki dicsérje ezeket.

A kiállítás értékesebbé tételéhez nagymér
tékben hozzájárult Szentjóbi Szabó Andor szíves 
támogatása a kéziratmásolatok, a kufsteini fel
vételek kölcsönzésével. Hálásan köszönjük.

Ugyancsak az ő lelkes munkájának kö
szönhető, hogy Ottományban és Szenjóbon a 
költő emlékét őrző emléktáblát állítottak, továb
bá, hogy Nagyváradon és Szolnokon irodalmi 
műsoros esten emlékeztek meg a tragikus sorsú 
költőről.

Szentjóbi Szabó László képmását mindösz- 
sze egy fekete tollal rajzolt árnykép őrizte meg, 
amely költeményes munkái 1791-es első kiadá
sának elejére van beragasztva. Az OSZK-ban 
található példány a Batsányi Jánosé volt, talán 
tőle származik a rajz is. S végezetül álljon itt né
hány sor Batsányi „Gyötrődés” című költemé
nyéből, hogy átérezzük mi, késői olvasók is, mit 
jelentett Kufstein a fiatal költő számára:

„Nagy ég! tekintsd nehéz baját,
Küldj néki éltető reményt!
Awagy te nyisd meg ajtaját,
S bocsásd el, ó Halál, szegényt!"

Budapest, 1996. jan. 8.
Vidovszky Ferencné
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SAJTÓFIGYELŐ
Összefogás a bibliotékákért

Tíz nap alatt mintegy húszezer új belépőt 
regisztráltak a hazai közkönyvtárakban. Az új
donsült tagok közül nagyon sokan jóval a szó 
kásos éves tagdíj fölött - több ezer forintot - fi
zettek, amikor megkapták az olvasójegyet. 
Nem, szó sincs arról, hogy unatkozó milliomosok 
fogtak volna össze a bibliotékákért. A jelszó, il
letve az összefogás szervezője a Microsoft Ma
gyarország, amely november 27-én indította el 
könyvtártámogató akcióját. Mégpedig abból az 
alkalomból, hogy ezekben a hetekben dobta pi
acra a magyar nyelvű Office 95 irodai számító- 
gépes programcsomagot és mutatja be szerte 
az országban a Windows 95 „szinkronizált" vál
tozatát. A Microsoftnál már hagyomány, hogy 
egy-egy termékük megjelenését kulturális me
cenatúrával ünnepük; iskolákat támogatnak, 
nemrég ablakmosó-akciót hirdettek a sulikban, 
komplett színházi előadásokat vettek meg és 
vittek vidékre, színházjegyekkel jutalmazva vá
sárlóikat, most pedig a könyvtárakat célozták 
meg. A Microsoft jelképesen az ország vala
mennyi könyvtárába belépett kétezer forinttal, s 
őket követték a vásárlóik. A cég ugyanis arra

kérte azokat a vevőit - zömében cégeket vál
lalkozókat akik megvásárolták az Office 95 
programcsomagot, hogy lépjenek be valamelyik 
könyvtárba. S hogy legyen is miből adakozniuk 
a bibliotékáknak, az Office-t az akció ideje alatt 
több tízezer forintos kedvezménnyel árusították.

A könyvtári akció eredményhirdetését stíl
szerűen az Országos Széchényi Könyvtár dísz
termében rendezték, ahol újságírók és szerte az 
országból érkezett megyei könyvtárosok élő be
mutatót láthattak az oktatás, ismeretszerzés jö 
vőjéről, egy élő multimédia-show-t, Fonyó Bar
bara színésznő és Sebő Ferenc muzsikus közre
működésével. A cég egyelőre a magyar iroda
lom és történelem témakörét írta CD-ROM-ra, 
amellyel a látvány, a képes és hangos informá
ció egyszerre élvezhető.

Az Office 95-show egyébként holnap érke 
zik a fővárosba. A Budapesti Műszaki Egyete 
mén ezen a napon jelentős árkedvezménnyel 
adják az Office 95-öt, hogy a pestieknek is ma 
radjon pénzük a könyvtárak támogatására

(móz a)
Pesti Riport, 1995. dec. 7. 7 /
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Könyvtárakért állt a bál

A még nyár elején meghirdetett „Össze
fogás a könyvtárakért” rendezvényso
rozat eredményeiről és tapasztalatairól 
számoltak be az akcióban részt vevő 
könyvtárak képviselői az Országos Szé
chényi Könyvtárban.

A rendezvényen a vidéki és a pesti könyv
tárak különböző programokkal próbálták felkel
teni az olvasók figyelmét. A Fővárosi Szabó Er
vin Könyvtár mikrobusszal járta Budapest és 
Pest megye településeit, hirdetve az intézményt 
és szolgáltatásait. Pest megyében felplakátozott 
autók népszerűsítették a könyveket.

A cél, hogy mihamarabb kiépüljön minde
nütt egy megfelelő számítógépes hálózat. Bács- 
kiskun megyében például szeretnének létrehoz
ni egy multimédiás hálózatot, amelybe a megye 
minden könyvtára bekerülne. Kecskeméten va
lamint Zala megyében új megyei könyvtárat 
avattak. Keszthelyen a mai gyermekirodalomról 
rendeztek előadásokat. Zala megye célja első
sorban a letenyei könyvtár felújítása volt, éppen 
ezért az ünnepi hét megnyitója egy, a települé
sen rendezett költői est, záróeseménye pedig 
egy könyvpártoló bál volt, amelynek bevételét 
az épület felújítására szánják. Fejér megye 
székhelye, Székesfehérvár dr. Sutka Géza gyűj
teményével gazdagodott, amely 1920-1948 kö
zötti magyar és külföldi sajtótermékekből kivá
gott és rendszerezett kortörténeti anyagokat tar
talmaz. A Győr-Sopron megyei Kapuváron asz
faltrajzversenyt rendeztek, hol a kedvenc irodal
mi hőseiket rajzolhatták le az érdeklődő gyere
kek. Csorna rendőrségi épülete nemsokára 
könyvtárként fog üzemelni. Sopronban viszont 
már 400 éve állandó otthona van a könyveknek.

Pici Puha
A Microsoft Magyarország december 6-án a 

Várban, a Széchényi Könyvtárban tartott sajtó- 
tájékoztatóján beszámolt könyvtártámogató ak
ciójáról, amelynek lényege, hogy minden megyei 
könyvtár, amelyik az akkor lejáró két hét alatt 
legalább 950 új beiratkozót regisztrált, az 200 
ezer forint értékű Microsoft szoftvercsomagot 
kap. Emellett azok között, akik legalább 2 ezer 
forinttal támogatják könyvtárukat, 95 darab,

Tolna megyében felújították a györei és a paksi 
könyvtárakat, Szekszárdon pedig olvasótermet 
alapítottak. Somogy megyében olvasótáborosok 
és könyvgyűjtők találkoztak a könyv ünnepén. 
Az összefogásnak az összegzéssel még nincs 
vége: a legtöbb könyvtár már a Közkönyvtárak 
éve elnevezésű programra készül, amely 1996- 
ban lesz.

P.M.
Esti Hírlap, 1995. dec. 2.

Iroda 95
egyenként 65 ezer forint értékű Office 95 irodai 
programcsomagot sorsolnak ki. A beiratkozok 
száma az országban már a második hét közepé
re meghaladta a 20 ezret, így több könyvtár, 
mint a Télapó ajándékát, át is vette a csomagot.

A sok 95-ös szám nem véletlenül szerepelt 
eddig. A sajtótájékoztatón mutatták be ugyanis a 
Microsoft Office 95 magyar verzióját, amelyet, 
mint fordítást, sokak az eredetinél is jobb ma
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gyár Micimackóhoz és Frédi és Bénihez hasonlítot
tak. Az amerikai változat ősszel jelent meg a pia
con. Kimondottan a Windows 95 operációs rend
szerhez fejlesztették ki, négy szoftvert tartal
maz: szövegszerkesztőt, számolótáblát, grafikus 
előadás-készítőt és Időtervezőt. Használata a 
Microsoft szerint különösebb számítástechnikai 
ismereteket nem igényel, szinte már előre tudja, 
mit akarunk csinálni. A magyar változat elkészí
tésében a legnehezebb feladatnak a helyesírás
ellenőrző bizonyult, hiszen, bár az eredeti algorit
musok meglehetősen rugalmasak, a magyar 
nyelv sokkal bonyolultabb szerkezetű, mint az 
angol. A megoldás Igyekszik a felhasználót ma
ximálisan kiszolgálni, talán néha már túlzottan is. 
Ha írás közben értelmetlen vagy számára Isme
retlen szóval találkozik, azt pirossal aláhúzza, 
ajánlja az ahhoz hasonló létező szavakat vagy a 
lehetőséget, hogy felvegyük szavunkat a szótá
rába. Olyan lehetőséget is kínál, hogy ő maga ki
javítja a hibákat. Például, mint láthattuk, ha egy 
előadó el akarja titkolni, hogy nem áll szilárdan a 
helyesírás talaján, akkor is nyugodtan leírhatja,

Már az első nap érkeztek
Még utcán sem volt a Magyar Hírlap teg
napi száma, amikor megérkezett szer
kesztőségünkbe az első felajánlás a lap
ban indított könyvgyűjtő akciónkra, 
mellyel a bukaresti egyetem magyar tan
székén folyó oktatást kívánjuk megse
gíteni. Magánszemélyek mellett egyéb
ként máris több cég is jelezte segítő 
szándékát.

Egy nappal azelőtt, hogy a Magyar Hírlap 
megindította könyvgyűjtő akcióját a bukaresti 
egyetem magyar tanszékének megsegítésére 
(amelynek könyvtára 1989 decemberében sem
misült meg), Sasvári Szilárd fideszes képviselő is 
a bukaresti egyetem hungarológiai tanszékének 
problémáira hívta fel a figyelmet a parlament
ben. Megfogalmazása szerint nehéz úgy bármit 
is megtudni a magyar Irodalomról, hogy nincse
nek megfelelő könyvek az oktatáshoz. Fodor 
Gábor miniszter válaszában elmondta, hogy a 
tárca minden lehetséges segítséget megad, töb
bek között rendszeresen küld könyveket is Bu
karestbe.

hogy: „Köszöntyük a Szécsényl könyvtár látoga
tója", mert a felirat így Jelenik majd meg. „Kö
szöntjük a Széchényi Könyvtár látogatóit!” Saj
nos a program Széchenyit írt, de megígérték, 
hogy hamarosan tudni fogja a két „ó”-s változa
tot Is.

Két nappal a bejelentés után országos akciót 
tartottak, amelynek keretében a hazai forgalma
zók az Office 95-öt termékbevezető akció kere
tében félárnál is olcsóbban árusították. A Buda
pesti Műszaki Egyetemen a Rolitron, a Micropo, a 
Qwerty és az Escom közösen tartott bemutató
ján, valamint mind Budapesten, mind vidéken 
még mintegy húsz-húsz helyszínen a viszontela
dóknál ezres nagyságrendben fogyott az Office 
95, bár egyesek szerint magyar viszonylatban 
még a felár is magas volt. Sperla Ervin, a Micro
soft Magyarország marketingvezetője elmondta, 
hogy a vidéki akció volt a sikeresebb, amiben 
szerinte nyilvánvalóan közrejátszott az előzetes 
bemutatókörút.

Bolyai István 
Heti /CHIP, 1995. dec. 21.

adományok felhívásunkra
Érdeklődésünkre Sasvári Szilárd közölte: ki

tűnő gondolatnak tartja lapunk kezdeményezé
sét. Sasvári úgy vélekedett: „a határon túli ma
gyarok könyvgondjai csak a civil kezdeménye
zések segítségével enyhülhetnek”.

Már akciónk első napján több olyan szerve
zet Jelezte csatlakozási szándékát a támogatás
hoz, akik Igencsak Ismerik a bukarestiek problé
máit, így például a Nemzetközi Hungarológiai 
Központ vagy az Országos Széchényi Könyv
tár dokumentumforgalmazási főosztálya.

Egyébként már az első napon több tucatnyi 
könyvet hoztak be kiadónkba: Steable Róbert 
olvasónk például egy háromszáz darab magyar 
klasszikus műből álló sorozatot ajánlott fel, de 
jelezte segítőkészségét például a Magvető 
könyvkiadó igazgatója, Morcsányi Géza is.

A legelső felajánlást egyébként Galkó Ba
lázs színművész tette, aki már szerdán hajnal
ban, a Rádió-M stúdiójából - az adó támogatá
sával - ajánlott fel egy tizenkét hangkazettából 
álló teljes József Attila-életműfelvételt a buka
resti magyar tanszéknek.

B. Z.-M. G.
Magyar Hírlap, 1995. dec. 7.
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KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL
Könyvtárunk Vöröskereszt-hírei

Ismét egy „mozgalmas” évről számolhatunk 
be a Híradó Olvasóinak, az egészségünk védel
mével kapcsolatos témákról.

1995. febr. 6.
Térítésmentes vóradónapra került sor, 

könyvtárunkban először. 60 Jelentkező kolléga 
közül - beleértve a Magyar Nemzeti Galéria, a 
Budapesti Történeti Múzeum, az Országos Levél
tár és a Hilton Hotel munkatársait is - 64 sze
mélytől személyenként 4 dl vért vettek. Erre 
igen nagy szükség van, mert az egyes orvostu
dományi ágaknál - a tüdő-, szívszebószet, 
transzplantáció stb. - a merész műtéti beavat
kozásoknál éppúgy, mint a sajnálatosan szapo
rodó közlekedési balesetek operációinál egye 
több vérre van szüksége a gyógyintézeteknek.

Magyarországon először 1949-ben Indult 
meg a szervezett véradás.

A vérvétel Igen nagy figyelmet, pontosságot 
és körültekintést Igénylő munka. Itt nem lehet té
vedni! A Jól szervezett ellenőrzési rendszer ki Is 
zár minden hibalehetőséget, számos vizsgálat 
előzi meg, a donor érdekelt is figyelembe véve. 
A véradótól levett, légmentes palackba zárt vért 
hűtőszekrénybe helyezik, s amíg az összes utó
lagos ellenőrző és az így kapott eredményeket 
is kontrolláló vizsgálatokat el nem végzik, a vér- 
készítmény a hűtőben marad.

Ma már nemcsak tisztán vérkonzerveket 
használnak a gyógyászatban, hanem a vérnek 
legkülönbözőbb származékait Is. Használnak 
plazmát folyékony, fagyasztott, porított állapot
ban, vörösvórsejt-szuszpenziót, legkülönbözőbb 
fehérjekivonatokat, elsősorban a védőanyagok
ban gazdag gamma-globullnt.

Mellékelném az Országos Haematológial és 
Vértranszfúziós Intézet Donor osztályától - De- 
móny Ágnes véradószervező révén - Főigazga
tónkhoz érkezett köszönő levelüket, és a vér
adás alkalmával készült fényképet Is.

Országos Széchényi Könyvtár 
Poprády Géza főigazgató

Budapest
Budavári Palota „P ép.

Tisztelt Főigazgató Úr!

Köszőnetünket tolmácsoljuk a vért kapó betegek nevé
ben azért, hogy az Ön hozzájáruláséval 1995. február 6-án 
térítésmentes véradónapot tarthattunk a Széchényi 
Könyvtárban.

A véradást nagyon eredményesnek tartjuk, 60-an jelent
keztek és ebből 54-en adhattak vért. Mivel egyetlen vér
adásból is több vérkészítmény készül, így több mint száz 
súlyos beteg életének megmentéséhez és gyógyulásához 
járultak hozzá.

Kérem tolmácsolja köszőnetünket a véradóknak és kü
lön dr. Beck Ivánnénak, aki lelkes munkájával nagyon 
hozzájárult a véradás sikeréhez. Meggyőződésem, hogy 
az ország és benne a főváros vérellátási gondjai jelentő
sen enyhülnének, ha minden munkahelyi vezető úgy tá
mogatná a véradást mint Önök tették.

Reméljük további együttműködésünk ezután is lehetsé
ges lesz.

Önnek őszinte szívvel kívánok a továbbiakban kevesebb 
gondot, sok sikert és jó egészséget.

Budapest, 1995. április 6.

Demény Ágnes 
véradószervező 

OHVII

Érdekes egy kis történeti visszapillantást 
tenni a vérátömlesztés - véradás - történetéből:

Már az ókorban is csodálatos hatást tulajdo
nítottak a vérnek: a római gladiátorok és a har
coló katonák a legyőzött ellenség vérét megit
ták, mert úgy vélték, hogy az ellenfél vérének 
megivása rendkívüli erőt kölcsönöz nekik.

A középkorban fiatalítás céljából ajánlották 
a vérátömlesztést.

A vérátömlesztés tudományos alapját William 
Harvey angol orvos rakta le 1616-ban, a vérke
ringés törvényeinek felfedezésével.

Harvey felfedezését követően Francesco 
Folli itáliai orvos írt először tudományos érteke
zést a vérátömlesztésről.

Az 1870-es francia-porosz háborúban már 
több transzfúziót végeztek a sebesülteken. Eb-
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bői az időből 60-ról van tudomásunk, amelyek
nek már egy része sikeres Is volt.

A 19 században James Blundel angol nő
gyógyász állapította meg, hogy vérátömlesztést 
csak azonos fajon belül lehet elvégezni. Ez a 
megállapítás Igen fontos elvi kérdéseket tisztá
zott.

A vércsoportokat a Nobel-díjat nyert Kari 
Landsteiner, a bécsi egyetemen dolgozó osztrák 
orvos fedezte fel 1901-ben, ő még csak 3 vér
csoportról tudott, a negyediket J. Jansky prágai 
kutató mutatta ki. Mindmáig legalább 14 külön
böző vércsoport-rendszer Ismeretes.

Legközelebbi beszámolónkban a Magyar 
Vöröskereszt és a hazai véradás történetével 
foglalkozunk.

1995. ápr. 20.
Titkári értekezlet a Magyar Vöröskereszt 

Észak-Budai Szervezete rendezésében (Bp. II., 
Moszkva tér 3.), amelyen Barabás Dénesné, az 
l.—II.—III.—XII. ker-i Vöröskereszt-titkára vázolta:
a) az 1995. év programját, feladatait:

- kerületi-területi elven közreműködés a té
rítésmentes véradásban;

- önálló akciók szervezésével a szociális 
problémák megoldásában;

- a fiatalok egészséges életmódra nevelésé
ben, családi életre való felkészítésében;

- lehetőség szerint bekapcsolódás egyéb ak
tuális egészségmegőrző feladatokba;

b) a Vöröskeresztes Világnap rendezvényeire 
való felkészülést:

c) dr. Sebestyén Zsuzsanna, a Margit Kórház 
belgyógyász főorvosa a magas koleszterin
szint veszélyéről, rizikótényezőiről, megelő
zéséről és gyógyításáról - karbantartásáról - 
tartott vetítettképes előadást. A doktornő be
számolójában elmondta, hogy a
- zsíranyagcsere-zavar,
- magas vérnyomás,
- dohányzás,
- súlytöbblet,
- a kevés testmozgás, mind a magas kolesz

terinszint előidézői lehetnek.

Sajnos már gyermekeknél is előfordul a 
magas vórzsírszlnt, ezért korai szűrésük már az 
óvodás v. általános Iskolai korosztályban szük
séges lenne. Az emelkedett koleszterinszint 
leggyakoribb oka a helytelen táplálkozás - ezt a 
mai világban elég körültekintően lehet betartani. 
Ezeket a rizikótényezőket csak megfelelő élet
módváltozással lehetne csökkenteni - az igen

drága havi kiadást Jelentő gyógyszer kiiktatása 
érdekében. A zsír- és koleszterinszegény táplál
kozás a legfontosabb a már népbetegséggé vá
ló keringési rendellenességek ellen.

A Margit Kórház doktornőjét érvényes bel
gyógyászati beutalóval felkereshetik az érdek
lődők, és a mellette dolgozó dlétásnővér hasz
nos tanácsokkal gyakorlati útmutatóval, recep
tekkel látja el hozzájuk fordulókat.

1995. márc. 7-10.
A Magyar Vöröskereszt Észak-Budai Veze

tősége által megrendezett Kedvezményes vá
sáron külföldi használt, de igen jó állapotban lé
vő ruhaneműből lehetett válogatni.

1995. máj. 6-án szombaton - egész nap - 
a Vöröskeresztes Világnapon ünnepelte a Bade- 
ni Vöröskereszt és a Magyar Vöröskereszt Buda
pesti Szervezete öt éve fennálló szoros kapcso
latát (ruhaneműk, egészségügyi felszerelések 
rendszeres küldése). Ebből az alkalomból május 
6-án és 7-én „Közösen a békéért és az emberi
ségért” címmel kétnapos közös rendezvényt 
szerveztek a fővárosban. A III. kerület és a Viliin
gen—Schweinningen járási szervezet a Bogdáni 
úti sportpályán közös programra készültek. A 
nyelvi nehézségek megkönnyítésére a német 
vendégek számos látogató jelenlétében külön
böző vízbőlmentési fogásokat mutattak be, majd 
ezt érdekes sport- és zenei versenyek - bemu
tatók - követték. Közben Ingyenes vérnyomás- 
mérés és koleszterinszint-mórés volt.

Az egészségügyi szakiskolák tanulói első
segélynyújtásból és szakszerű ápolásból (kórhá
zi ágyon) versenyeztek és jeleskedtek. Ugyan
ezen ünnepség keretében - május első vasár
napján - köszöntötték az édesanyákat, s közü
lük a jelenlévőknek egy-egy szál tulipánnal ked
veskedtek.

Kedvezményes virág-, ajándék- és könyv- 
vásárlásnak örülhettek a látogatók és a vendé
gek, a rászorulóknak Ingyenes ruhaosztást ren
deztek.

Nagy számú érdeklődő kereste fel a III. ke
rületi rendezvényt, ahol az eligazításban e cikk 
írója is segédkezett.

Ugyanezen a napon de. 11 órától a tűzoltók 
védőszentjük, Szt. Flórián tiszteletére térzenével 
kísért bemutatót tartottak a róla elnevezett téren.

1995. jún. 12-én, 19-én és 26-án 58 nő
dolgozó vett részt az immár „hagyományos”sá 
vált nőgyógyászati rákszűrésen.
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Az orvos neve. dr. Arató József, szülész-nő- 
gyógyász-onkológus főorvos.

Á vizsgálat helye: a Szt. János Kórház MA- 
ros utcai rendelőintézete, Nőgyógyászat.

Rendelési idő: hétfőnként 2—4-ig.
Telefon: 156-5044

Könyvtárunk főigazgatóját és gazdasági 
igazgatóját köszönet illeti, hogy már hatodik éve 
megbízási szerződéssel elősegítik kollégáink 
egészségének felügyeletét. Ezeken a rendelése
ken bárki - akárhol lakik is - az OSZK-t, mint 
munkahelyet bejelentve kezelésben részesülhet 
az év minden hetében - hétfőn.

A nyári szünet - szabadságok - után szep
temberben, októberben -

1995. szept. 25-én, okt. 2-án és 9-én 
szintén sor került nőgyógyászati rákszűrésre, 
amelyre egyre többen jelentkeznek - éves át
lagban 180-200 személy -, mert felismerik, 
hogy maguknak, és nem utolsó sorban család
tagjaiknak is tartoznak azzal, hogy - legalább 
ami tőlük telhető - lépést tesznek egészségük 
védelme érdekében. Sokan természetesen nem 
ezt az utat választják, hanem régi, ismert orvo
sukat keresik fel. Nem kevés azonban azoknak 
a száma, akik a felkínált lehetőségekkel nem él
ve „homokba dugják fejüket”.

Intézményünk orvosa, dr. Bajzik Erzsébet a 
hét minden napján tartott rendelési időben, nagy

hivatástudattal várja munkatársainkat, és leg
jobb tudása szerint segít testi, lelki bajaink enyhí
tésében. A fentiek illusztrálására meg kell említeni, 
hogy az elmúlt évben 4090 beteg kereste fel.

E helyen kérem könyvtárunk valamennyi 
munkatársát, hogy a 62 állandó Vöröskereszt
tag mellett, járuljanak hozzá tevékenyen az I. 
kerületi Vöröskereszt igen áldozatos munkáját 
segítve. Akár az Idei 20,- Ft-os [!] évi tagdíj befi
zetésével, akár alkalmankénti 50,- Ft-os pártoló 
bélyeg, vagy egy-egy, az egészség védelmét 
szolgáló könyv, ill. képeslap vásárlásával, ame
lyek árából a helyi Vöröskereszt gyárakból 
nagy tételben kedvezményes élelmiszer-vásár
láshoz jut, ily módon segítve a naponta 150-200 
rászoruló hozzájuk fordulónak.

Még egyszer visszatérve kiemelt témánk
hoz a véradáshoz - a legközelebbi 1996. márci
us 4-én, hétfőn de. lesz - nem lehet túlbecsülni a 
véradókat hiszen az a tény, hogy csak nagy rit
kán, vagy alig kényszerül az ország vérvásár- 
lásra, az az önkéntes véradóknak köszönhető.

Egyre több ilyen mondattal kezdődő lapot 
lássunk:

„Ismeretlenül is köszönöm Neked...”

Beck Ivánné
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Beszámoló az Országos Széchényi Könyvtárban 
működő Közalkalmazotti Tanácsról

Az Országos Széchényi Könyvtárban 1995. 
május 23-án új Közalkalmazotti Tanács válasz
tására került sor. Az OSZK 428 munkatársa adta 
le szavazatát. A Választási Bizottság 427 szava
zólapot talált érvényesnek. A választás eredmé
nyeként az Országos Széchényi Könyvtár Közal
kalmazotti Tanácsának (továbbiakban KT) tagjai 
következő munkatársaink: Borsos Attila, Czigler 
Mária, Csorna Jánosné, Dallos Eszter, dr. Horváth 
Gyulánó, Juhász András, Pellei Jenő, Szelesi Ró
zsa, Virág Istvánná, Weeber Tibor, Wolf Magda.

Május 26-án megtartott alakuló ülésén a KT 
megválasztotta tisztségviselőit, alulírott elnök, 
Weeber Tibor alelnök és Szelesi Rózsa titkár 
személyében.

Május 30-án, külföldi látogatásáról vissza
térve Poprády Géza főigazgató úr bemutatkozó, 
tisztelgő látogatáson fogadott.

A KT május 31 -i ülésén meghívott vendé
günk Seres Tibor úr volt, KKDSZ SZB titkár. Meg
hallgattuk értékelését a közalkalmazotti taná
csok lefolyt választásainak tétjéről a szakszer
vezeti vagyonok vonatkozásában. Kölcsönösen 
kinyilvánítottuk érdekvédelmi szervezeteink jo
gosultságainak megfelelő együttműködési szán
dékainkat.

Július 7-i ülésünkre Rády Ferenc urat, a Do
kumentumforgalmi Főosztály vezetőjét hívtuk 
meg. A főosztályon hirtelen nyugállományba ke
rült kollégákkal kapcsolatos szíves főosztályve
zetői állásfoglalásán túl a KT bepillantást kívánt 
nyerni a KFKK Retrospektív Lelőhelyjegyzék 
Szerkesztőség csoport további működtetésével 
kapcsolatos személyi feltételekbe, tervekbe. Fő
osztályvezető úr a meghívásnak nem tudott ele
get tenni.

Június 14-ón Poprády Géza főigazgató úr 
ólt szíves meghívásunkkal, Juhász Lászlóné 
személyzeti osztályvezetővel egyetemben. A KT 
készséggel hallgatta meg Főigazgató úr értéke
lését az intézményi közösségünk létét meghatá
rozó témákban, valamint a személyzeti politika 
eddigi és várható alakulásának kérdéseit. Részt
vevőkként intézményünk súlyos gazdasági 
helyzetével vethettünk számot. Tanácskozási 
légkörben az ülés kiútkereső, segítő szándékú 
beszélgetéssé alakult. Kölcsönösen megtapasz
talhattuk az aggódó felelősségérzetet, amely 
mostanában az OSZK minden felelős tényezőjét 
eltölti.

Június 15-én kaptam kézhez KT elnök mi
nőségemben Főigazgató úr feljegyzését, amely 
az alábbi állásfoglalásra késztetett:

Poprády Géza Budapest, 1995. VI. 19.
Főigazgató Úrnak

Tisztelt Főigazgató Úr!
Kézhez kaptam szíves feljegyzését értesüléseiről, 

amelyek szerint a Pénzügyminisztérium további meg
szorító intézkedésekre készül. Hasonlóképp népszerűt
len a közvetítő tárca intézményünk létszámával kap
csolatos tervezett felmérése, mivel ez évben a várat
lan, előzőleg nem egyeztetett elvonásokkal már 
amúgy is különösen súlyos helyzetbe hozta a Műve
lődési és Közoktatási Minisztérium az Országos Szé
chényi Könyvtárat.

Tudomásul kellene vennünk, hogy bekövetkez
het: közalkalmazotti közösségünk bármely tagját, 
munkatársukat máról holnapra leírható, százalékolt té
telnek nézik? Ettől idegenkedünk.

Fontosnak tartanánk egy mérvadó létszámmeg
őrzési terv elkészültét. Az OSZK önmaga igen alkal
mas arra, hogy külső szakemberek bevonásával szer
vezeti működéséhez, funkciói ellátásához méltó szám
vetést készítsen. Példának hazánkhoz hasonló nagy
ságú nyugat-európai országok nemzeti könyvtárainak 
70-es évek elején fennállt helyzetét kellene tekinteni a 
létszám és gépesítettség, országos infrastruktúra fej
lesztési üteme vonatkozásában. Nem kizárt, hogy 
szükség esetén nemzetközi szakmai fórumok pályázati 
úton biztosítanák a felméréshez és pártatlan tervezés
hez szükséges anyagi és erkölcsi támogatást

Tájékoztatásul megküldött, szóban forgó, folyó 
év június 13-án kelt, OSZK főosztályvezetőknek szánt 
feljegyzése megküldését köszönöm. Az eboen foglalt 
munkáltatói utasítással, mint írásos tervezettel az 
OSZK Közalkalmazotti Tanácsa érdemben foglalkozik 
majd soron következő ülésén.

Tisztelettel:
(Juhász András) 

Közalkalmazotti Tanács 
elnöke

Június 21-i ülésén az Országos Széchényi 
Könyvtárban működő Közalkalmazott Tanács 
valóban érdemben foglalkozott a főigazgatói fel
jegyzéssel és a fenti levelei saját állásfoglalásá
nak tekinti.

Munkánkat folytatjuk.
(Juhász András) 

KT elnök
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MAGYARORSZÁG ÉS EURÓPA 
AZ APPONYI-GYŰJTEMÉNY TÜKRÉBEN

Emlékülés és kiállítás
Apponyi Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából.

Szerk.: W. Salgó Ágnes

Budapest, 1995. Országos Széchényi Könyvtár. 177 1. 24 cm.
Ára: 800- Ft.

Megrendelhető, ill. megvásárolható az Országos Széchényi Könyvtárban, 
Budapest, I. Budavári Palota F. ép. 1827

Apponyi Sándor évtizedeken át végzett, áldozatos gyűjtőmunka után, néhány hónappal halála 
előtt, híres gyűjteményét nemzeti könyvtárunknak adományozta.

Az évforduló alkalmából a Széchényi Könyvtárban kiállítást és emlékülést rendeztek. A most 
megjelent kötet az elhangzott előadásokat tartalmazza idegennyelvű tartalmi összefoglalókkal is el
látva. Az előadók Apponyi Sándor gyűjteményeinek történeti, művészettörténeti és könyvészeti 
szempontból értékelték, ezenkívül a gróf által támogatott Tolna megyei régészeti kutatásokról és a 
múzeumalapítás körülményeiről is tájékoztattak a kutatások szakértői. A kiállítás anyagát közlő rész 
pedig végigvezeti az olvasót a magyar történelem legfontosabb eseményein, egészen a Rákóczi-sza- 
badságharc végéig, bemutatva a magyarországi történések nemzetközi visszhangját a korabeli köny
vekben, metszeteken, röplap jellegű kiadványokban. A könyvtári anyagon kívül a régészeti anyagból 
kiállított tárgyakról is rövid összefoglalót kapunk. A kötetet egy válogatott bibliográfia zárja az Ap
ponyi Sándorra és feleségére, Esterházy Alexandrára vonatkozó korabeli sajtó alapján.

A kötetet 29 fekete-fehér és 3 színes kép díszíti.
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