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FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS

valamennyi főosztályvezető, osztályvezető 
és önálló szervezeti egység vezetője részére

Belső ügyfélforgalmunk épületen belüli 
mozgásának szabályozása érdekében új ideig
lenes belépő használatbavételét rendelem el 
1996. március 1-jótól. A szervezeti egységek 
vezetői az Ideiglenes belépőt azok számára igé
nyeljék, akik nem állnak könyvtárunk alkalma
zásában, de a könyvtárnak végzett karbantartói, 
szolgáltatói stb. tevékenységük során Idősza
konkénti megjelenésük és épületen belüli moz
gásuk Indokolt.

A mindenkori főosztályvezetői, Illetve igaz
gatói szignóval ellátott igénylést a Biztonsági 
osztályhoz nyújtsák be. Az írás tartalmazza, 
hogy kinek, milyen Időtartamra, milyen célból 
kéri az ideiglenes belépőt a szervezeti egység.

Valamennyi érvényben lévő Ideiglenes be
lépőt március 1 -jélg le kell adni a Biztonsági osz-

* *

tályra, Illetve az újakat Igényelni kell. Az Ideigle
nes belépők maximális érvényessége a tárgyév. 
Az óv végén az új belépő igényléséről gondos
kodni kell.

A szervezeti egységek vezetőjének joga és 
kötelessége ellenőrizni, hogy az Irányításuk alatt 
álló területen Illetéktelen személyek ne tartóz
kodjanak. Állandó belépője csak a könyvtár al
kalmazottainak lehet, külső személynek pedig 
kizárólag a jelen utasítással rendszeresített Ide
iglenes belépője lehet.

Az utasítás végrehajtásáért a címben meg
jelölt vezetők felelősek.

Budapest, 1996. február 2.
Poprády Géza 

főigazgató

*

A Főigazgatói Kollégium üléséről
Az OSZK Főigazgatói Kollégiuma 1996. volt. Az előterjesztéseket a kollégium kisebb 

febr. 5-én ülést tartott, melynek egyetlen témája változtatásokkal elfogadta, 
az 1996. évi főosztályi tervek megbeszélése Illyés Katalin

* * *

Az OSZK Tudományos Bizottsága üléséről
Az OSZK Tudományos Bizottsága 1996. 

február 2-án ülést tartott, melyen elsőként kije
lölte a Keresztury-pályázatra beérkezett dolgo
zatok lektorait. Ezután elbírálta azokat a kutató
napi kéréseket, melyeket a nem tudományos 
besorolású munkatársak terjesztettek elő. Har
madikként döntést hozott az 1996-ban tartandó 
tudományos bizottsági ülések témáiról. Negye
dik témaként az 1996. évi kiadvány! tervet tár

gyalta meg a bizottság és úgy döntött, hogy a 
legközelebbi ülésre új tervet kell készíteni, 
amely több Információt tartalmaz pl. a tervezett 
kiadványok anyagi fedezetéről. Végül a bizott
ság tagjai elismeréssel méltatták az 1995. évi tu
dományos ülésszakot és levonták ennek a ké
sőbbiekben hasznosítható tanulságait.

Illyés Katalin
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A Szőke Péter-hagyatékról
Poprády Géza 
Főigazgató Úrnak,

OSZK, Budavári Palota F ép. 
1827 Budapest

Tisztelt Főigazgató Úr!

1995. május hó 5-ón Szerző Katalin és Kele
men Éva, és a mai napon, 1995. október 18-án 
az OSZK Zeneműtára képviseletében Kelemen 
Éva elszállította férjem, Dr. Szőke Péter zene
tudós hagyatékát. Szerző Katalinnal történt elő
zetes tárgyalások során a hagyatékért a Könyv
tár 62 ezer Ft vételárat kínált fel. A velem, mint 
Dr. Szőke Péter örökösével történt megállapo
dás alapján szeretném a Főigazgató Úr szíves 
tudomására hozni, hogy a fenti összegről a Nem
zeti Könyvtár Zeneműtára Javára lemondok. Ké
rem, tekintsék a Szőke Péter-hagyatékot aján
déknak.
Szívélyes üdvözlettel Dr. Szőke Péterné

1094 Budapest, IX.
Tompa u. 16. II. 5.

Dr. Szőke Péterné részére 
Budapest, 1996. január 29.

1094 Budapest,
Tompa u. 16. II. 5.

Igen Tisztelt Asszonyom!

Az Országos Széchényi Könyvtár vezetősé
ge nevében örömmel mondok köszönetét az 
1995 folyamán beérkezett páratlan értékű gyűj
teményért, férje, dr. Szőke Péter zenetudós 
hangszalag- és könyvgyűjteményéért. Kérésére 
az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárá
nak munkatársai a nemzetközileg Is igen izgal
mas hagyatékot „egyben tartják”, azaz „Szőke 
Péter hagyatéka" címmel raktárunk kijelölt he
lyén őrzik.

Nagylelkű ajándékáért ismételten köszöne- 
temet tolmácsolva őszinte nagyrabecsüléssel

Poprády Géza

★ ★ ★

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

1996. január 1-1996. február 29.

Új dolgozóink
Kusperné Kozma Judit gazd. üi., Pénzügyi 

és számviteli o.

Áthelyezés a könyvtáron belül
Lehoczky Viktória igazgatási üi., a Magyar 

ISSN Nemzeti központból az Időszaki kiadvány
feldolgozó osztályra, Szathmárl Berkes Katalin 
könyvtáros, a Könyvfeldolgozó osztályról a Régi 
nyomtatványok tárába.

Eltávoztak a könyvtárból
- Felmentéssel: Berecz Katalin Igazg. üi., 

Nemz. és kult. kapcs. ir., Máté Tóth Péter szak
munkás, Műsz. fenntart, oszt.

- Áthelyezéssel: Bíró Ferenc főkönyvtáros, 
VI. kér. Polgármesteri Hiv., Mándy Gábor kvt. fo
tós, FSZEK

- Próbaidőn belül: Gránicz Pálné gazd. üi., 
Pénzügyi és számviteli o.

- Kilépett: Kenyeres Albert üzemviteli alk., 
Biztonsági osztály

- Munkaviszonya megszűnt: Puskás Berta
lanná kisegítő alk., Műsz. fenntartási o., Tóthnó 
Püspöki Erika kiseg. alk., Műsz. fenntart, o.

- nyugdíjazással: Dr. Csillag Lászlónó fő- 
könyvtáros, KFKK, Dr. Patay Pálné tud. kút., Tér
képtár, Tábori Györgynó szakmunkás, Hírlap-ál- 
lományvód. o., Dr. Vekerdi József tud. kút., Nem
zetközi Csereszolg.
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Halmai Árpád

1944-1996

Szomorú hírt kaptunk. Nyomdaüzemünk 
dolgozója Halmai Árpád 1996. február 23-án el
hunyt.

A legkiválóbb oktatók tanították a nyomdai 
gópmesterszakma rejtelmeire. Olyan ember ta
nította, aki egy munka elvégzésének értékelé
sében csak azt ismerte, hogy jó vagy rossz. Kö
zepes munkát nem fogadott el. Árpi először min
dig magánál kereste a hibát, és csak utána szólt 
csendesen a kollégáknak.

Sajnos a ’60-as évek nyomdai leépítéseibe 
fiatalon beleesett, így átmenetileg kénytelen volt 
elhagyni a szakmát. Szerencsére műtősként ta
lálkozott olyan támogatóval, aki visszasegítette 
a pályára.

A visszatérés az ofszet felé irányította. Estin 
leérettségizett a Nyomdaipari technikumban. 
Munkáját a szakma szeretete, az érdeklődés az 
új, a szokatlan iránt jellemezte. Számára rémes 
volt az egyforma munka. Szerette az állandó ki
hívásokat.

Hobbyja fiatal korában a modellezés, fotó
zás és a búvárkodás volt, később a barkácsolás 
lett. Ez utóbbi tudását munkájában naponta ka
matoztatta. A kis hibákat mindig maga Javította 
ki a gépén. Ha bárkinek műszaki gondja volt, azt 
mondtuk: szólj Árpinak, valamit biztosan kitalál.

Szerette a gépeket. Gondosan ápolta, simo
gatta, tisztította. Azt mondta: mindig olyan tisztá
nak kell lennie, hogy fagylaltozni lehessen belő
le. Bántotta, ha valaki a gépét, munkaeszközét 
nem becsülte. Halkan, türelmesen szólt, és rosz- 
szul esett neki, ha hiába tette.

Büszke volt a családjára. Fiai keze munká
ját időnként boldogan mutogatta. Gyönyörköd
ve figyelte unokája fejlődését.

Az utolsó percig bízott, hogy sikerül legyőz
ni súlyos betegségét. Tele volt tervekkel, hogy - 
rokkantnyugdíjasként - mi mindent fog csinálni. 
Hosszas betegségében legyöngült szervezete 
nem bírta elviselni az újabb betegséget.

Elment, és űrt hagyott maga után.

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
A Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Irodájának 

beszámolója 1995. évi tevékenységéről
Az Iroda tevékenységét ebben az évben is 

meghatározta az OSZK rendezvényeivel kap
csolatos feladatok ellátása. Hat olyan (egy vagy 
több napos) nemzetközi rendezvény szervezé
sében vettünk részt, amely nemcsak a magyar 
könyvtáros szakma számára tette lehetővé, 
hogy újdonságokkal, érdekességekkel ismer
kedjen, tapasztalatot cseréljen vagy nemzetközi 
hírű előadókkal találkozzon, de három olyan 
rendezvény is volt, amelynek résztvevői külön
böző országokból gyűltek össze a nemzeti 
könyvtárban.

A 1. sz. táblázatban csak azokat a rendez
vényeket soroltuk fel, amelyeknek létrehozásá
ban aktívan közreműködtünk. Az MKE és a KIK 
vagy más egyesület rendezvényeihez mindig

szükség szerint technikai segítséget nyújtottunk. 
Ettől az évtől kezdve átvettük a teremnyilván
tartást is. Problémákat okoztak az oktatástech
nikai eszközök, ill. ezek hiánya. A közeljövőben 
meg kell oldani ezen eszközök felújítását, vagy 
cseréjét, mivel a termek kiadásának és a párhu
zamosan folyó rendezvényeknek is elengedhe
tetlen feltétele, hogy elegendő írás-, és diavetítő 
álljon rendelkezésre.

Jóllehet elvileg a kiállítások kivitelezésével 
külön csoport foglalkozott, de a kiállítások nagy 
száma miatt az iroda majd' minden munkatársa 
aktívan részt vett a kiállítások többségének lét
rehozásában. Különösen sok munkát kívánt a 
Lenau-kiállítás OSZK-ban való felrakása, ill. az 
utána történt utaztatása, amely csak 1996. első
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felében vándorol tovább Romániába. (A kiállítás 
helyszínei voltak Sátoraljaújhely, Pécs, Sombe
rek, Veszprém, Szekszárd, Szeged.)

A kiállítások feliratainak elkészítése, kor
rektúrák, a kölcsönvett tárgyakkal kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok, és a megnyitók szer
vezési tevékenysége is az Iroda feladata volt. 
Ebben az évben sem sikerült a meghívók, a saj
tó képviselőinek címlistáját modernebb formába 
önteni, de általában nem volt probléma, csak a 
címzések, postázások több Időt Igényeltek. Se
gítené a munkát a régóta tervezett cím-adatbá- 
zls(ok) létrehozása a címkószítósnól. Ezeknek 
egy része a Kiadványtárban Is felhasználható 
lenne. Könnyítené munkánkat a körlevólszerűen 
küldött faxok számítógépen való elküldése.

Nagy eredménye volt az évnek, hogy elké
szült a háromnyelvű videofilm, amely az OSZK 
történetét és tevékenységét mutatja be harminc 
percben. A film a Hungarodidact kiállításon első 
díjat nyert.

Az Iroda 1995-ben kevesebb dolgozóval 
számolhatott. A Kiadványtáros februártól beteg 
volt, és az óv végén korkedvezményes nyugdíj
ba ment. A sajtóügyekkel és szponzorálási fel
adatokkal megbízott munkatárstól megváltunk, 
feladatát a többi kolléga vette át. A Grafikai Stú

dió vezetőjének korkedvezményes nyugdíja mi
att 1996. Január 1-től a kiállításokkal kapcsola
tos minden feladat visszakerült az Iroda feladatai 
közé.

A 2. sz. mellékletben felsorolt kiállítások kö
zül a különgyűjtemónyi Főosztály kamarakiállí
tásaihoz szükség szerint nyújtottunk segítséget, 
a többi kiállítás a Grafikai Stúdióval közös mun
ka volt.

Az Iroda vezetője ellátta a tudományos tit
kári feladatokat, amely az előző évekhez hason
lóan az alábbiak ellátását jelentette:
- tudományos bizottsági ülések előkészítése,
- Keresztury-pályázattal kapcsolatos feladatok,
- kiadvány! tevékenység koordinálása,
- a Gyűjtemónyfejlesztésl bizottság elnöki teen

dőinek ellátása.

ÚJ kezdeményezés volt a december 13-án 
tartott tudományos ülésszak, amelyen a könyv
tár tudományos kutatással foglalkozó munkatár
sai számoltak be eredményeikről. A program 
szakmai összeállítását a Kézirattár vezetője ké
szítette el.

Az előző évekhez hasonlóan tudományos 
ülésszakot Is szerveztünk a MKE két szekciójá
nak kezdeményezésére (Petrlk-megemlókezós 
s a Régi könyvek számítógépes feldolgozása).

Nemzetközi rendezvények

BOBCATSSS
Január 16-18. között került sor a III. BOB

CATSSS Nemzetközi Könyvtári és Informatikai 
Szimpózium megrendezésére, melynek fő szer
vezői az amszterdami Könyvtároskópző Főisko
la hallgatói voltak, akik ezt a rendezvényt tanul
mányaik utolsó évében vlzsgamunkakónt szer
vezik meg. A konferencia másik, magyar társ
rendezője a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
volt.

TFPL Szemináriumok
1995. március 21-25. között Budapesten, a 

Hotel Kemplnsklben került megrendezésre az 5. 
Európai Üzleti Információs Konferencia a londoni 
székhelyű TFPL cég szervezésében. A TFPL In
formációs szolgáltatásokat nyújtó független cég, 
mely kiadói tevékenységet, munkaerő-közvetí
tést, tanfolyamok megrendezését, konzultáció
kat szervez egyre növekvő sikerrel. Évek óta 
Európa különböző városaiban rendezik meg az

Üzleti Információs Konferenciát, s múlt évben Bu
dapestre esett a választás. A cég vezetőivel való 
személyes kapcsolattartás révén az elő-szeml- 
náriumok helyszínének a könyvtárat választot
ták. Az öt előszemlnárlumra meghívásos alapon 
Jelentkezhettek a résztvevők, főleg könyvtárral 
kapcsolatos témakörök kerültek megvitatásra. A 
mintegy 100-120 érdeklődő egybehangzó véle
ménye szerint a gyakorlatban is használható, 
rendkívül értékes új információkhoz jutottak 
hozzá a könyvtárosok és Informatikusok.

Témakörök:
- Üzleti Információs szolgáltatások fejlesztése a

könyvtárakban
- Projekt-menedzselési technikák könyvtáro

sok és Informatikusok számára
- Hogyan gyűjtsük, szervezzük, terjesszük és

adjuk el az üzleti információkat?
- Könyvtári és Információs szolgáltatások mar

ketingje
- Európai és USA céginformációk megértése és

használata
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HUNRA 9. Európai Olvasáskonferencia
Július 23-26. között került sor ennek a kon

ferenciának a megrendezésére, amelynek létre
hozásában, mint a HUNRA Tanácsának tagja, 
Kiss Barbara vett részt.

1991-ben alakult meg a Magyar Olvasástár
saság, a HUNRA, melynek több konferenciája, III. 
Tanácsülései a könyvtárban zajlottak és zajla
nak a mai napig. 1995 nyarán került sor a Társa
ság életének eddigi legnagyobb rendezvényére, 
a 9. Európai Olvasáskonferenciára. A konferen
cia előkészítésében osztályunk évek óta közre
működött, s a nyitónapon Itt nálunk került meg
rendezésre a konferencia fogadása. 36 ország
ból 263 vendég érkezett Budapestre, összesen 
179 előadás hangzott el a Villányi úti konferenci
aközpontban. Az előadások tetemes számából 
is látható, hogy az olvasás és fogalomkörének 
rengeteg aspektusa megvitatásra került: így az 
olvasástanítási módszerek, olvasási nehézsé
gek korrigálása, az olvasás lehetséges motivá
ciói, a kultúrpolitika hatása az olvasási szoká
sokra, multimédiák és az olvasás, illetve a jövő 
lehetséges útjai. Különösen öröm volt látni a sok 
határainkon túlról érkezett magyar kollégát.

A július 24-25-ón tartott előkonferencia té
mája: Az írásos kommunikációs rendszer válto
zásai a közép-európai országokban. A rendez
vény társrendezője a Nemzetközi Bibliológiai 
Egyesület volt.

Könyvtári állományvédelem
és restaurálás a 90-es években
Az IFLA Konzerválás! szekciója az Isztam

buli konferencia előtt augusztus 15. és 17. között 
rendezte meg ezt az ún. szatellit konferenciát, 
amely többek között foglalkozott a nemzeti 
könyvtárak megelőző állományvédelmével, a 
helyreállítás kérdéseivel elemi csapások után, 
és más, az állományvédelmet érintő nemzetközi 
és regionális kérdésekkel. A konferencián több 
mint százan vettek részt és a későbbi visszajel
zések alapján mind szakmai, mind szervezési 
szempontból nagyon sikeres volt. A konferencia 
szakmai rendezője és házigazdája Kastaly Beat
rix a Hírlap-állományvédelmi Osztály vezetője 
volt, aki az IFLA Konzerválás! szekciójának Is el
nöke egyben.

Könyvtári törvénykezési szeminárium
Szeptember 28-30. között az Európa Ta

nács teljes anyagi és erkölcsi támogatásával 
rendeztük meg a Magyar Könyvtárosok Egyesü

letével közösen ezt a szemináriumot a hazai és 
a szomszédos országok, valamint Lengyelor
szág és Csehország könyvtári szakemberei III. 
egyesületek képviselői számára. Az Európa Ta
nács ezzel a szemináriummal elő kívánta segíte
ni régiónkban a megváltozott társadalmi és gaz
dasági körülményekhez Igazodó könyvtári tör
vények megalkotását. A szemináriumon részt 
vett Kara Pál a Belügyminisztérium részéről, 
Oros Paulina az Igazságügyi Minisztériumból, III. a 
Pénzügyminisztérium és a Művelődési Minisztéri
um egy-egy képviselője Is. A könyvtári törvény 
mielőbbi megszületését reméljük ettől a szemi
náriumtól.

Sabre Alapítvány DEEP konferencia
A KMK Alapítványi csoportja, azaz Foga- 

rassy Miklós szakmai vezetésével került sor no
vember 6-8 között a fenti konferencia megren
dezésére.

DEEP, azaz Dialóg of East European Part- 
ners - a több éve folyó alapítványi munka, 
könyvterjesztés gyakorlatát és lehetőségeit vi
tatták meg a kelet-európai résztvevők. A dóle- 
lőttönkénti tanácskozást szakmai látogatások és 
színvonalas kulturális események tették színe
sebbé, a szervezést osztályunk munkatársai se
gítették.

Fulbright ösztöndíjas diákok 
rendezvénye

A magyarországi Fulbright Iroda alapítása 
óta (1992) a könyvtár és az Iroda között aktív 
kapcsolat alakult ki, amelynek során minden év
ben vendégül látjuk az országban dolgozó vagy 
tanuló ösztöndíjasokat. Eben az évben decem
ber 1-jén az amerikai ösztöndíjasok egyik ta
lálkozóját tartották a könyvtárban. December 7- 
én azok a magyar szakemberek találkoztak, 
akik az elmúlt években Fulbright ösztöndíjasok 
voltak.

Egyéb nemzetközi feladatok
Az Iroda ebben az évben Is nagy számú 

utazást bonyolított.
A külföldi szakemberek fogadása kisebb 

mértékű volt, III. az előző évek gyakorlatától el
térően nem foglalható táblázatba.

A prágai Nemzeti Könyvtárral valamint a 
pozsonyi Egyetemi Könyvtárral érvényben levő 
szerződések alapján fogadtunk kutatókat. A 
MKM Határon túli Magyarok Főosztálya Is több 
kutató szakmai programjához a mi Irodánk se-
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gítsógót kérte. A MTA Történettudományi Intéze
te is több kutatót küldött 1995-ben. Néhány eset
ben fogadtunk olyan kutatókat, akik az érvény
ben levő kulturális csereegyezmények kereté
ben folytattak tanulmányokat a könyvtárban. 
Két szakember hosszabb Időn keresztül dolgo
zott a könyvtárban Barbara Kráuchl svájci 
könyvtáros és Qyeszly Zsuzsanna amerikai 
könyvtáros, a texasi egyetem társadalomtudo
mányi gyarapítással foglalkozó könyvtárosa, aki 
Fulbright ösztöndíjjal töltött itt három hónapot 
(szeptember 24-től december 20-lg). Elsősorban 
a nemzetközi kapcsolatokat s a gépesítést ta

nulmányozta, de Irodánk mindennapi munkájá
ban is aktívan részt vett.

Ebben az évben is sor került a nemzeti 
könyvtárak közötti kétoldalú egyezmények 
megújítására Illetve aláírására. Többek között a 
prágai Nemzeti Könyvtárral, a pozsonyi Egyete
mi Könyvtárral, a martini Matica Slovenskaval, 
az Orosz Nemzeti Könyvtárral (Szentpétervár).

A Jugoszláviában tett főigazgatói látogatás 
előkészítése volt a további együttműködésnek 
az OSZK és a belgrádi, a cetinjei Nemzeti Könyv
tárak valamint a Matica Srpska (Újvidék) között.

Bátonyi Viola

Rendezvények
Március 3. 
Március 14.

Március 22.

Április 3.

Április 7. és 8.

Április 28. 
Május 18.

Május 25-28.

A Széchényi Társaság ülése 
Bibliobusz Szlovákiában 
Előadás és bemutató a hol
land-szlovák közös projektről 
OSZK Baráti Köre rendezvénye 
Halman György tartott előadást 
megemlékezés az OSZK felköl
tözésének tizedik évfordulóján
25 éves az OSZK énekkara 
Jubileumi kórusfesztivál 
Széchenyi emléknap 
A „Nemzet Könyvtára" című 
videofilm sajtóbemutatója
Közép-európai Könyvbarátság 
VII. Budapesti Nemzetközi 
Könyv-, Videó-, Könyvtári és 
Zenei kiállítás

Május 28. Az Oxford Unlversity Press 
díjátadó ünnepsége

Június 1.

Június 15.

Június 18. 

Október 3. 

Nov. 23-24. 

December 5.

December 6. 

December 13.

CD-ROM bemutató
Assist International Inc. (USA)
programja
Németország Magyarország 
számára nyújtott könyvaján- 
dók-programjának központi 
záróünnepsége 
Az OSZK énekkarának jubi
leumi hangversenye 
150 éve született Petrik Géza 
Emlékülés
Országos Gyerekkönyvtáros 
konferencia
Régi könyvek számítógépes 
feldolgozása
Közös rendezvény a MKE Társa
dalomtudományi Szekciójával 
Microsoft-Magyarország szoft
ver bemutatója 
OSZK tudományos ülésszak, 
szakmai nap

Kiállítások

CORVINA TERMEK 1995
Tipo-grafika

Gyakorlat és elmélet
Haiman György tipográfus kiállítása
március 10—április 10.
(III. Kiállítóterem)

Montenegró az első szerb nyelven nyomtatott 
könyv 500. évfordulója 
április 13-máJus 13.

„Nyughatatlan lélek vagyok...”
Nikolaus Lenau emlékkiállítás 
június 12—július 30.

„íme, társunk az ember”
Tersánszky Józsi Jenő emlékkiállítás 
szeptember 12-november 12.
(II. kiállítóterem)

A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása
Vitéz Somogyvári Gyula emlékkiállítás 
november 17-december 30.
(I. kiállítóterem)

Finnország 500 éve a térképeken 
december 4-1996. január 6.
(II. kiállítóterem)
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ARS LIBRORUM 1995

VOJO STANIC montenegrói festő kiállítása 
április 13-május 13.

TEXTS AND CONTEXTS 
május 22-június 24.
Marta Gómez és Iván Soll művészkönyv-ki- 
állítása
Tiramisu Press USA

IN MEMÓRIÁM MOLNÁR C. PÁL 
július 4—július 31.
Molnár C. Pál grafikái

„KULCS A FÁHOZ” Bertrand Bracaval francia 
könyvművész kiállítása 
szeptember 22-december 30.

VITRINTÁRLAT 1995

Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 
január 1-február 28.

PROMENADE
Kiss Ilona képzőművész kiállítása 
március 27-május 5.

AZ OXFORD UNIVERSITY PRESS GYERMEKPÁ
LYÁZATÁNAK KIÁLIÍTÁSA

BUDAVÁRI PALOTA - A világörökség része 
A Palota története - két nyelvű (magyar, 
angol) állandó kiállítása, elkészült az év vé
gére
Megnyitó: 1996 tavaszán

EMLÉKKIÁLLÍTÁSOK 1995 
az V. szinti folyosón

60 éve halt meg Szabó Dezső (1879-1845) 
január 10-január 31.

100 éve született Mécs László (1895-1978)
1995. február 1.

80 éve halt meg Bányai Elemér író, újságíró 
(1873-1915) 
március 1 -április 9.

95 éve született Máral Sándor író, költő (1900- 
1995)
április 10-május 18.

25 éve halt meg Veres Péter (1897-1970) 
május 19—július 12.

65 éve született Galgóczi Erzsébet író (1930- 
1989)
szeptember 1 -november 1.

150 éve született Petrik Géza
Az emléküléshez kapcsolódó kiállítás a VI. 
szinten
október 3-október 30,

200 éve halt meg Szentjóbi Szabó László 
november 1-december 14.

90 éve született Cs. Szabó László író (1905- 
1984)
december 15-1996. február 8.

A KÖNYVTÁRBA LÁTOGATÓ 
CSOPORTOK SZÁMA ÉS MEGOSZLÁSA

Szervezett vezetéssel 2297 fő 120 csoport
ban látogatta meg könyvtárunkat.

Részletezve:

a) Magyar látogatók

Könyvtáros 
iskolai csop., ált. isk. 
középiskola 
főiskola* egyetem 
egyéb

238 fő 
228 fő 
983 fő
191 fő
94 fő

11 csoportban 
11 csoportban 
38 csoportban 
10 csoportban 
6 csoportban

1724 fó 76 csoportban

b) Külföldi látogatók

Könyvtáros 400 fő 20 csoportban
diákok: (főiskolai csop.) 155 fő 18 csoportban
egyéb 43 fő 6 csoportban

598 fő 45 csoportban
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Fejezetek az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztály
1995. évi beszámolójából

Az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosz
tály tevékenységét az 1995. évben alapvetően 
három tényező határozta meg: a létszámcsök
kentés, a könyvtárhasználati díj bevezetése és 
az állományellenőrzés. Mindhárom más-más 
mértékben a könyvtár egész működésére Is be
folyást gyakorolt, a könyvtári szolgáltatásokért 
elsődleges felelősséget viselő főosztály napi 
munkájában és további feladatainak tervezésé
ben mégis nagyobb figyelemmel fordult az intéz
kedések és hatásuk felé.

A 15%-os létszámcsökkentést a főosztály 
az óv végére előre nem tervezett távozások ré
vén még túl is teljesítette, a munkatársak számá
nak csökkenésén túlmenően meghatározó sze
repet játszó kollégák nyugdíjba vonulását kellett 
tudomásul vennünk (Froemel Károlynó, Vellch 
Sándornó, Rostás Jenőnó, Sándor Ernő és má
sok). Munkaszervezési Intézkedésekkel igyek
szünk elkerülni azt, hogy a raktári és az olvasó- 
szolgálati területeket az érzékeny veszteségek 
ne befolyásolják hátrányosan, mindenesetre a 
szolgáltatások bővítésére e körben nincs mód. A 
tájékoztató kollégák előtt a kisebb létszám mel
lett is új feladatok állnak: az információszolgálta
tások mind szélesebb körére vonatkozóan lehet 
számítani olyan keresletre, amely hajlandó a 
nemzeti könyvtári alapfeladatokon túlmenő vál
lalásokat megfizetni. A magyar irodalomtudo
mányi bibliográfia szerkesztése és kiadása a 
kényszerű gazdasági megszorításoknak esik ál
dozatul: nem elsődlegesen nemzeti könyvtári fel
adatként az OSZK nem tudja és nem kívánja ma
ga finanszírozni a költséges és a kurrens Jellegtől 
egyre távolodó, bár a tudományos körökben 
igencsak megbecsült vállalkozást. A megmaradt 
munkatársak képesek lehetnek valóban kurrens 
Irodalomtudomány adatbázist létrehozni és ebből 
naprakész, keresett, eladható szolgáltatásokat 
nyújtani, ezáltal betöltve az Irodalomtudományi 
szakkönyvtári feladatkört.

A könyvtárhasználati díj bevezetésére 
ugyancsak gazdasági okok kényszerítőitek a 
könyvtárat. Az érintettek, az olvasók elfogadták 
a döntést, mert a nemzeti könyvtár még így, 
megszorított körülmények között Is nélkülözhe
tetlen azok számára, akik kutatásaik, tanul
mányaik tárgyához, eszközéhez csak Itt juthat
nak hozzá. Könyvtárunknak az a feladata, hogy 
a rendelkezésre álló keretek között megtegyen 
mindent az olvasók színvonalas ellátása érdeké

ben. Örömmel tapasztaljuk, hogy a kutatók egyre 
szívesebben veszik Igénybe a kutatói övezet 
szolgáltatásait, ők Is és az egyetemisták a folya
matosan bővülő számítógépes lehetőségek kö
rét, immár az Internet-et Is, de - a csak számító
gépen elérhető Információforrások mennyisége 
jóval több terminált, erősebb hálózatot igényelne, 
szükség lenne a hovatovább kinőtt, elhasználó
dott CD-ROM-szolgáltatóközpont felújítására, 
egyes elemeinek cseréjére, a tájékoztató és az 
olvasószolgálati munkahelyek gépesítésének 
növelésére és a számítógépes szolgáltatások
hoz kapcsolódó oktatás kibővítésére. A meg
emelt díjak ellenében az olvasó elvárhatja a 
gyors, korszerű beiratkozást - ez az új évben 
végre megvalósul, indokoltnak tarthatja a doku
mentumszolgáltatás színvonalának megőrzését, 
amihez a könyvkiadó átalakításának elmaradá
sa, a DOBIS/LIBIS kölcsönzési alrendszerének 
későbbi bevezetése és a létszámnehézségek 
miatt nem kedvezőek a feltételek; számíthat az 
olvasótermi kózlkönyvtáraknak legalább az ed
digiekhez hasonló szintű gyarapítására - de 
visszaesett a beszerzés és egyre elhasználtab- 
bak a könyvek. A nemzeti könyvtár gyűjtemé
nyének megóvásában állományvédelmi okokból 
igen nagy súlya van a gyorsmásolás megbízha
tóságának, sajnos, a gépek immár nem alkalma
sak az olvasók megfelelő szintű ellátására.

Az állományellenőrzésről végül csak annyit: 
bár okozott némi fennakadást és éppen a 
könyvtárhasználati díj bevezetését követő idők
ben, a kitűnően előkészített és megszervezett 
munka - amelyben a főosztály gyűjtemónymeg- 
őrző és -szolgáltató szerepének megfelelően 
veszi ki a részét - évtizedekre meghatározhatja 
a nemzeti könyvtári gyűjtemény szervezettsé
gének színvonalát. A munka már eddig Is nagy 
segítséget jelentett az olvasótermi kózikönyvtá- 
rak anyagának új szempontú felülvizsgálatához, 
továbbá a bevezetendő dokumentumforgalma
zási szabályzat előírásainak pontos megfogal
mazásához, illetve értelmezéséhez.

Olvasószolgálat, tájékoztatás

Szervezet, szabályzatok

- A főosztály érdekelt munkatársai közre
működtek az állományellenőrzósl munka sza
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bályzatának elkészítésében, Óvári Sándorral, a 
feladat főigazgatói megbízottjával együttműköd
ve folyt a munka előkészítése, lebonyolítása és 
az eredmény feldolgozása. A főosztályvezető 
feladata volt a négyhetes turnusok nyolc, majd 
hét kétfős ellenőrző brigádjának összeállítása a 
társfőosztályok által jelölt munkatársakból. A fő
osztály maga 5 turnusban összesen 20 fő mun
káját biztosította.

- Elkészült az információs szolgáltatások 
jegyzéke a javasolt díjtételekkel együtt, az 
OSZK teljes szolgáltatási körébe helyezve. A 
NEKTÁR bizottság a tervezetet azzal fogadta el, 
hogy a szolgáltatások árainak pénzügyi alátá
masztását még ki kell dolgozni. A szolgáltatási 
jegyzék közreadása a mellékletekkel együtt 
1996. áprilisáig megtörténik.

- Az Országos Széchényi Könyvtár Baráti 
Köre tevékenységének áttekintése és átalakítá
si javaslata a Kör vezetőségének akadályozta
tása miatt nem történt meg, a feladatnak 1996- 
ban javaslatunk szerint a Főigazgatói Kollégium 
napirendjére kellene kerülnie.

Általános feladatok

A könyvtár beiratkozott olvasóinak száma 
32 349 volt (22 764 váltott olvasójegyet, előbb 
beiratkozási díj, szeptember 1 -tői könyvtárhasz
nálati díj ellenben, 9585-en pedig napijegyet 
kértek, sokan többször is). A napijegyet váltók 
aránya az előző években jóval kisebb volt a be
iratkozási adatok között, így, bár az összesített 
beiratkozási adatok növekedést mutatnak 
(1994-ben 30 290 volt), az egész évre olvasóje
gyet váltott olvasók száma a könyvtárhasználati 
díj bevezetése következtében érezhetően csök
kent. Az egyes olvasói kategóriák beiratkozásá
nak alakulása szemléltetően mutatja, hogy azok 
az olvasók, akik számára nélkülözhetetlen a 
nemzeti könyvtár használata, a megemelt költ
ségek ellenére is megmaradtak (kutatók: 2897; 
1994-ben 2482), sőt arányuk növekedett (egye
temi és főiskolai hallgatók: 19 402; 1994-ben 
16 396); míg a művelődési, önképzési, szórako
zási céllal érkező olvasók a kívánt irodalmat 
más könyvtárban kisebb beiratkozási díj mellett 
szerzik meg (8053, 1994-ben 9464). Ez utóbbi 
olvasói kör, továbbá a nem bölcsész felsőokta
tási hallgatók csoportja váltott nagy mértékben 
napijegyet a beiratkozási díj bevezetése után, 
míg a kutatók és a bölcsész hallgatók a kedvez
ményt is igénybe véve egész évre Iratkoztak be. 
A tanulmányi versenyre készülő, engedéllyel be
iratkozott 3-4. osztályos középiskolások száma

alig változott (1997, 1994-ben 1949), nagy ré
szük azonban még az „olcsóbb” időszakban irat
kozott be és később csak napijegyet váltott. A 
külföldi olvasók száma 534, a nyugdíjasoké 
1463, a könyvtárosoké 766 volt. A beiratkozási, 
illetve könyvtárhasználati díj révén befolyt teljes 
összeg 5 287 250 Ft volt (1994-ben 947 250 Ft). 
A könyvtár a többletbevételt az állománygyara
pítási keret kiegészítésére, illetve állományvé
delmi célokra fordította.

A 265 nyitvatartási napon mintegy 190 000 
olvasó használta a könyvtárat (1994-ben 
200 000). A nem számottevő változás oka a ke
vesebb nyitvatartási nap (1994-ben 280 nap) 
mellett elsősorban az egész évre beiratkozott ol
vasók számának csökkenése. A napi átlagos ol
vasói szám 717 volt. Az olvasók alig 40%-a, 
75 741 fő kért csak raktári dokumentumot (194- 
ben 75 767), a többség saját könyvet használt 
vagy a gazdag kézikönyvtári anyagot vette 
igénybe, de mind többen szinte csak a számí
tógépes adatbázisok, CD-ROM-ok, és legújab
ban az Internet használata céljából jönnek hoz
zánk. Az olvasóknak kiadott raktári dokumentu
mok száma 194 291-re csökkent, az előző évi 
254160-nal szemben, ennek fő oka feltehetően 
az, hogy a könyvek leginkább használt jelzettar
tományaiban végzett állományellenőrzés a 
konkrét kérések mellett általában is csökkentet
te a raktári dokumentumok iránti igényeket 
(118 350 db könyv, 1994-ben 145 666). A rak
tárból kért periodikumok száma is csökkent 
86 379-ről 55 694-re, itt az előbb említett okok 
mellett a mikrofilmezett időszaki kiadványok 
eredeti példányának használatára vonatkozó ti
lalom következetes betartása is szerepet játsz
hatott. Ebből következően a dokumentumhasz
nálat általános csökkenése mellett a kikért mik
rofilmek száma nem változott; 20 247,1994-ben 
20 215.

A belső kölcsönzés forgalma valamelyest 
emelkedett: 33 233 kölcsönzés (1994-ben 
31 431). Nyilvántartásaink azt mutatják, hogy a 
kollégák egy része az engedélyezettnél hosz- 
szabb ideig tartja magánál a kapott dokumentu
mokat, ez pedig kedvezőtlenül érinti az OSZK- 
dokumentumok biztonságos hozzáférésére szá
mító olvasók jogos érdekeit. Időszerű elkészíteni 
a belső kölcsönzés új, egyes vonatkozásokban 
szigorított szabályzatát.

Az olvasószolgálat keretében működő 
gyorsmásoló gépeken 1 429 037 Ft értékben ké
szült másolat (1994-ben 1064 442 Ft). A fizető 
és a belső használatú másolatok száma becsült 
értékben messze maghaladta a 200 ezret. A gé
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pék egyre rosszabb rrtinősógű másolatokat ké
szítenek, mind többször szorulnak javításra, mi
előbb fel kel újítani a gépparkot és biztosítani 
kell a folyamatos papír- és festékellátást.

A központi olvasó és tájékoztató szolgálat 
folyamatos feladatainak ellátása

A munkatervben foglalt feladatokat az ol
vasószolgálat, a tájékoztatás és egyes terüle
teken a Számítógépes Információs Csoport mun
katársai folyamatosan, a nemzeti könyvtári igé
nyeknek megfelelően ellátták, egyes munkater
vi pontokhoz szükséges csak kiegészítést tenni. 
A telefonos információszolgáltatás nagy mérték
ben megnőtt a könyvtárhasználati díj beveze
tése után, sokan a beiratkozás előtt telefonon kí
vánják ellenőriztetni, megvan-e a keresett 
könyv az OSZK-ban. A készülő információszol
gáltatási szabályzat az így adott információk kö
rét és mennyiségét - a többi információigénylő 
érdekében Is - szabályozni fogja. Az írásbeli re- 
ferenszkérdésekre adott válaszok között a ko
rábbi évekhez hasonlóan gyakran bibliográ
fiákat, irodalomkutatásokat, adatösszeállítá
sokat kellett készítenünk. Néhány tétel ezek kö
zül: A Széchényi család Zala megyében, az au- 
tizmus,' Kányádi-irodalom, Kossuth dunai kon
föderációs terve és az amerikai alkotmány, hol
land és flamand nyelvből magyarra fordított iro
dalom, finnugor (karéi, vepsze, lív, vót) irodalom, 
dokumentumok egy nemzetközi Lenau-kiállítás- 
hoz, régi Verne-kiadások, az Erdélyi Szópmíves 
Céh tevékenysége, Heinrich Mann, Kacsoh 
Pongrác, Zmeskall Miklós-lrodalom az OSZK- 
ban, és sok más téma.

A mind több faxon érkező és ugyanígy 
megválaszolt kérdés mellett egyre több az 
elektronikus postán kapott és adott információk 
száma. Az olvasótermi kózikönyvtárak gyara
podása számottevően csökkent, 782 mű 891 
kötete került be (1994-ben 1276 mű 1453 köte
te). Kötészetre 1167 könyv és periodikum került 
(1994-ben 1020). A kurrens folyóirat-olvasó 
gyűjteményét anyagi okok miatt csökkenteni 
kellett. Folyamatosan készültek a különböző in
formációs célú adattárak, katalógusok. Az MNB 
IKR alapján készülő folyóirat-cikk katalógus 
anyagát a gépi visszakeresés lehetőségére szá
mítva 1994. végével lezártuk. A portré-kataló
gus folyamatosan gyarapodik a kiválasztott pe- 
riodlkumok anyagával, 1995-ben 1060 tétellel 
gyarapodott. Létrehoztuk a könyvekben szerep
lő arcképek katalógusát is, ez idő szerint 5652 
tételt tartalmaz.

További feladatok:

- A könyvtárat, a gyűjteményeket és a 
szolgáltatásokat röviden bemutató leporelló a 
magyar mellett angol és német nyelven is elké
szült. A számítógépes Hipertár könyvtárismerte
tő fejlesztési munkái átkerültek a Számítógépes 
Információs Csoporthoz, a teljes felfrissítés 
1996-ban készül el, de ebben már szerepelnek 
az információs szolgáltatásokkal kapcsolatos új 
tudnivalók is.

- Az olvasótermi kózikönyvtárak állomány- 
ellenőrzési munkáit az Időszaki kiadványok kö
teteivel a nyári zárva tartás alatt terveztük foly
tatni, a szünet alatt azonban célszerűbb volt a 
raktári állományellenőrzóshez minél több tájé
koztató munkatársat adni és lehetőséget biztosí
tani a megnövekedett szabadságidő kivételére 
is. Minthogy az Időszaki kiadványok raktári állo
mányellenőrzési munkái várhatóan 1997 elején 
kezdődnek meg, elegendőnek tűnik az 1996. évi 
nyári olvasótermi munka.

Olvasószolgálati Osztály

- Az OSZK gazdasági helyzetében nem 
volt lehetőség a könyvkiadó állomás helyiségé
nek régen tervezett átalakításának megvalósí
tására, így a kapcsolódó feladatokat is későbbi 
Időpontban lehet majd megoldani.

- A törzsgyűjteményi dokumentumok 
hangzó mellékleteinek meghallgatását szolgáló 
berendezések elhelyezését célszerűnek látszott 
együtt megvalósítani a könyvkiadó állomás át
építésével; ez nem történt meg, a feladat 1996- 
ban az átépítés elmaradása esetén is teljesí
tendő.

- Az amerikai Mellon Alapítvány támogatá
sa révén végre megvalósulhat az olvasók szá
mítógépes nyilvántartása és fényképes, vonal
kódos olvasójegy készítése kártyanyomtató al
kalmazásával. Több szállítóval tárgyaltunk, kü
lönböző rendszereket próbáltunk ki, a kiválasz
tott céggel a megállapodás aláírás előtt áll, a 
rendszer - a nyári előkészítő munkák és belső 
kipróbálás után - 1996. szeptember 1-jóvei 
kezd terveink szerint működni.

- A magyar és magyar vonatkozású idő
szaki kiadványok címjegyzéke (az 1849-1952 
közötti évekből, tizenkét könyvtár anyagából) 
munkálatai folytatódtak, számítógépes kiíratás
sal hozzáférhető az A-D-ig terjedő anyag. To
vábbi kigyűjtött címek a teljes jegyzék elkészül
téig cédulákon érhetők el. A segédlet hasznosí
tásával lehetőség nyílik arra, hogy ha az OSZK-
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eredeti állományvédelmi okokból nem adható ki, 
az olvasót más könyvtárakhoz irányíthassuk.

Tájékoztató Osztály

- Az olvasótermi kézikönyvek állományfel
vételének számítógépes jegyzékeire alapozva 
megkezdődött az elveszett vagy más okból hi
ányzó kötetek felmérése, szükség szerinti pótlá
sa. A tartalmi felülvizsgálat a Vili. szinti gyarapí
tási raktár más munkái (állományellenőrzés) mi
att csak később folytatódhat.

- A tájékoztató munkához szükséges for
rástájékoztatási eszközök köre az Internethez 
való hozzáféréssel számottevően megnőtt, ez a 
lehetőség az eszközök számbavételének és a 
jegyzék naprakészen tartásának új módszerét 
teszi szükségessé, amelyhez a Tájékoztató Osz
tály jelenlegi gépesítése nem elégséges.

- A bibliográfiai útmutatók sorából elké
szült a külföldi életrajzi lexikonok számítógépes 
kalauza, folyik az irodalomtudományi bibliográ
fiai útmutató anyagának összeállítása.

- A szakreferensi tájékoztató ügyeletek 
megindítására munkaerőhiány, illetve a szüksé
ges megbízási díj hiánya miatt nem került sor.

Számítógépes Információs Csoport

A csoport ugrásszerűen növekedő felada
tainak ellátása céljából - a létszámcsökkentés 
időszakában - egy fő felvételére kapott lehető
séget, így mód volt arra, hogy az egész könyvtár 
információszolgáltatása szempontjából megha
tározó szerepét az igényeknek megfelelően el
lássa. Korlátot ez idő szerint a rendkívül szűkös 
elhelyezés jelent, ennek megoldására megvan
nak az elképzelések.

A társosztályoknál már említett munkák 
mellett munkatervi feladatait a csoport az aláb
biak szerint látta el:

- Az on-line olvasói katalógus kezeléséhez 
rövid útmutató készült, a munkatársak részt vet
tek a NEKTÁR olvasói katalógus moduljának 
üzemeltetésében, a különböző bizottságok mun
kájában.

- Az olvasótermi katalógusba kerülő hazai 
könyvek NEKTÁR-példányrekordjait létrehoz
ták, illetve karbantartották (mintegy 350 tétel).

- A CD-ROM-gyűjtemóny a százas nagy
ságrend felé közeledik, folyamatosan felügyel
ték a hálózat működését, elvégezték a könyvtár 
különböző részlegein dolgozó kollégák oktatá

sát, az igényeknek megfelelően készítettek is
mertető anyagokat.

- Feltétlenül szükséges a CD-ROM-okat 
működtető géppark felújítása, illetve cseréje, 
bár a megnövekedett feladatokkal nehézségek 
árán, de lépést tudnak tartani. A csoport terveit a 
megoldásra a NEKTÁR-Bizottság támogatja.

- A központi CD-ROM-katalógus létreho
zásával kapcsolatos munkát a Dokumentumfor
galmi Főosztállyal együttműködve tervezzük 
megvalósítani, a munkák megkezdődtek.

- A NEKTÁR beiratkozási és kölcsönzési 
moduljának bevezetésére nem került sor, így a 
csoport teendői e téren véleményezésre, ta
nácsadásra korlátozódtak.

- A mágneses hordozón lévő dokumentu
mok nyilvántartása, raktározása és szolgáltatása 
a csoport feladata, létrehozták a nyilvántartáso
kat, kialakult a használat módja, a szolgáltatás 
kibővítése nagyobb helyiségben megvalósítható 
és a szabályok is az új feltételeknek megfelelően 
rögzítendők.

- Az állományellenőrzés munkájában a 
raktárból kihelyezett anyagot sokoldalúan feltá
ró adatbázis létrehozásával, illetve karbantartá
sával vesznek részt, ez a munka nélkülözhetet
len az állományellenőrzés raktári folyamatához.

Az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosz
tály törzsgyűjteményi szolgáltató tevékenységé
nek szerves része a Raktári Osztály tároló, ren
dező és forgalmazó munkája, ennek ismerteté
sére terjedelmi okok miatt most nem kerülhet 
sor. A főosztály tevékenységi körébe a feladato
kon túlmenően két bibliográfia szerkesztése és 
kiadása tartozik. A Magyar Könyvészet 1921- 
1944 c. retrospektív nemzeti bibliográfia munká
latai a pótlások, javítások, továbbá a mutatók 
kiadásával a nem távoli jövőben befejeződik, a 
munkák állásáról dr. Kertész Gyula, a bibliográ
fia szerkesztője ad tájékoztatást a lap egyik kö
vetkező számában.

A magyar irodalom és irodalomtudomány 
bibliográfiája című nemzeti szakbibliográfiai vál
lalkozás jelenlegi formájában az 1989. tárgyévi 
kötet kiadásával megszűnik. A magyar iroda
lomtudományra vonatkozó információszolgálta
tás lehetséges folytatásáról, amint döntés szüle
tik, tájékoztatjuk az OSZK Híradó olvasóit.

Ottovay László
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A Gyarapítási Osztály belföldi csoportjának 
értékesebb beszerzései 1995-ben

1) (LYTTELTON, George Lyttelton): The affec- 
ting case of the Queen of Hungary... Lon
don, 1742.

2) Alag. Hunt. Bp. é. n. (192?)
3) Általános földrajz a mesterkópző intézetek 

számára. Buda, 1848.
4) (ALVAREZ Emmanuel): (Principia, seu rudi- 

menta grammatlces) Pars 1 -3. De nomlnum 
decllnationbus... Tyrnavie-Budae, 1783- 
1779.

5) BALÁSFI Tamás: Tsepregi Iskola, mellyben a 
Lutheránus és Kálvinista Prédikátornak... 
Eger, 1775.

6) BENEDEK Elek: Pajkos Peti pajkosságai. Bp. 
ó. n. Dante.

7) Cochen, P. Martin v.: Dér mittlere goldene 
Himmels-Schlüssel. Pest, ó. n.

8) CÖRVER, Jean-Nepomuc: Politique chretien- 
ne aisee et abregee... Vienne (Becs), 1770.

9) EMICH Gusztáv: A kis lepkegyűjtő. Pest, 
1868.

10) FARKAS Mihály: Magyar méhészkönyv... 2. 
bőv. kiad. Pest, 1870.

11) (Fekete könyv. A Horthy-rendszer nyilván
tartása a politikai szempontból gyanús sze
mélyekről. Bp., 1938?)

12) FRANYÓ Zoltán: Zsidógyűlölet. (Arad, 1937). 
Új Genius, Cserépfalvi.

13) HANKISS János: A magyar irodalom világ- 
helyzete. Tallin, 1936. (Fenno-ugrica 5.)

14) HOLUBÁK Károly: Egy volt 4-es honvódtize- 
des élményei a világháború harcterein... 
Oradea, 1938.

15) Kelet tündórvilága, vagy Szaif Züliázán szul
tán. Arab rege. Ali-bey után ford. Orbán Ba
lázs. 1-2. köt. Kolozsvárit, 1864.

16) Kis magyar ABC a falusi oskolák számára, 
(új, Jav. kiad.) Buda, 1841.

17) KNER Izidor: Eszmék. (Gyoma, 1907).
18) KOCH Ludwig: Jesuiten-lexikon. Die Gesell- 

schaft Jesu einst und Jetzt. Paderborn, 1934.
19) Kossuth Lajos. Életrajz. Jellemvonások és 

adomák. Egy 1848-as képviselő. Bp. é. n.
20) KUHNE Lajos: Az új gyógyító tudomány, 

vagy... 2. kiad. Szombathely, 1896.
21) LIEBERMANN Béla: Bór, a hírhedt szerbiai 

magyar munkatábor története. Tel-Aviv, 
1945.

22) (LIPPAY János): Kerti Vetemónyekről Irt 
könyv, Melyben, mint kellyen a Magokkal s 
Vetemónyekkel... Kolozsvárott, 1733. Aka
démia.

23) LUKÁTS János, borosnyói: Rövid termé
szethistória... 2. szakasz. A madarakról. 
M.Vásárhelyen, 1837.

24) MAILÁTH (János) Johann: Geschichte dér 
Stadt Wien... von dér Gründung derselben 
bis 1830. Wien, 1832.

25) Marxista lexikon. A „proletár” kiadása. Paris, 
1932.

26) MEYER, Cári Jós.: Vollstándiges Recept. - 
Taschenbuch... 2. Aufl. Güns, 1844.

27) MIHÁLKA Antal: Az állattan elemei. 2. kiad. 
Pest, 1869.

28) MUNKÁCSY (Mihály): Michael: Dle Kreuzi- 
gung und Christus vor Pilátus. Wien, 1884.

29) NAGY Imre: Bölcs rabbi a melényzsebben. 
Legújabb sorozat. Bp., 1928.

30) PETŐFI, Alexander: Poetische Werke. Ford. 
Ignaz Schnltzer. Wien und Leipzig, 1915. 1- 
2. köt.

31) PLENCK, Glöseffo Jacopo. De morbi vene- 
rei... Venezia, 1785.

32) Rang- und Einheilungs-Liste des k. und k., 
Infanterie-Regimentes Erzherzog Franz Fer- 
dinand Nr. 19.1899. Raab.

33) RÁNLOM, Josephine von (Molnár Josephi- 
ne): Aufblick zu den Sternen-Welten Wi
en, 1846.

34) RUTHNER, Anton von: Das Kaiserthum Oes- 
terreich... Lief. 40-49. Darmstadt-Wien.

35) SAND György. Lélia. Kolozsvár, 1842. 1-2. 
köt.

36) Sfintele si dumneezestile liturgii. Sibiu, 1862. 
Klozius Georgie.

37) (GERŐ János): Spectator: Egy időszerű nem
zetiségi politikai kérdés. Zólyom, 1908. Ná- 
dory.

38) TÉREY (Gábor) Gábriel, von: Die Gemálde 
Galerié des Museums zűr Bildende Künste in 
Budapest. Berlin, 1916.

39) Ujj Testamentom, Az-az A’ mi urunk Jesus 
Krlstusnak Ujj szövetsége. Ford. Károli Gás
pár. Debrecen, 1799. Szigethy Mihály.

40) VAMBÉRY, Arminius: Mes aventures et mes 
voyages... Tours, 1886.
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A Gyarapítási Osztály külföldi csoportjának 
értékesebb beszerzései 1995-ben

Bayerische Staatsbibliothek. Katalog dér osteu- 
ropazeitschriften. Bd. 1 -4.
München, 1993.

Biographisches Wörterbuch zűr deutschen Ge- 
schichte. Bd. 1 -3.
München, 1973-1975.

Bibliotheca Lamlarum. Documentl e Immagini 
della stregoneria dal medioevo all’eta mo- 
derna.
Ospedaletto, 1994.

Miklós Bokor. Peintures et dessins. ... (Catalo- 
gue.)
Vevey, 1993.

Boriszovszkaja, N.: Sztarinnüe gravirovannüe 
kartü i planü XV-XVIII. vekov. Koszmografii, 
kartü zemnüe I nebesznüe planü, vedotü, 
batalii.

The British Library generál catalogue of printed 
books.

1988-1989. Vol. 1-28.
1990-1992. Vol. 1-27.

München, 1990-1993.
British Press Reactions to a statement entitled 

Basis fór an Eastern European policy 
London, 1950.

Cavallo, Gugllemo: I luoghl dela memória seritta.
I libri dél decoro. I libri della porpora.

Roma, 1994.
Chopin, Fryderyk: 2 Nokturny opus 55. Faksymi- 

le autografu ze zbiorow Blbliotekl Narodo- 
wej w. Warszawie....
Warszawa, 1995.

Denkmáler dér Buchkunst. Bd. 1-9.
Stuttgart, 1976-1993.

Gathorne-Hardy, G. M.: A short history of Interna
tional affairs 1920-1939.
Oxford, 1952.

Glossarium artis. Wörterbuch zűr Kunst. 7 Bde.
München, 1982-1994.

Grass, Günther: Studienausgabe. Bd. 1-12. 
Götlngen, 1994.

Harsányl Zsolt: Op leven en dood.
Assen, 1951.

Hostages of Modernizatlon. Studies on Modern 
Antlsemltism. 1870-1933. Austria-Hun- 
gary-...

International Encyclopedia of Abbreviations and 
Acronys of Organizations. 3. ed. Vol. 1-10. 

Kant, Immauel: Werkausgabe in 12 Bánden. 
Frankfurt a. M. 1991-1993.

Kulturen zwichen Őst und West.
Berlin, 1993.

Kunze, Horst, Geschichte dér Buchillustration in 
Deutschland. Das 16-17. Jahrhundert. Bd. 
1-12.

Lelpzlg, 1993.
LaFeber, W.: America, Russia and the Cold War, 

1945-1996.
New York - etc. 1967.

Mazurki kompozytorow na fortepian. Antológia ze 
zbiorow Biblioteki NarodoweJ. ... Anthology 
írom the collection of the National Library.... 
Warszawa, 1995.

Niemeyer, Gerhart: Communists in coalition go- 
vemments.

Washington, 1963.
Patek Erzsébet: Westungarn in dér Hallstattzeit. 

Weinheim, 1993.
Polgár László: Chess. Training In 5333+1 positl- 

ons.
Köln, 1994.

Rabenau, Konrad von: Deutsche Bucheinbánde 
dér Renaissance. Bd. 1-2.
Bruxelles, 1994.

Reference guide to world literature.
London, 1990.
Riemer András: The Habsburg cafe.

Pymble, NSW. 1993.
Seider, Richard: Paláographie dér griechischen 

Papiry. Bd. 1-3. Bd. 1-3.
Stuttgart, 1967-1990.

Seton-Watson, H.: The East European Revoluti- 
on. New York - etc. 1966.

Special issue commemorating the tenth anniver- 
sary of the Hungárián Revolution.
New York, 1967.

Trevis, F.: Mohács, 1526. Als Österreich noch bei 
Ungarn war.
Selbstverl. 1990? xerox kópia.

Walford’s guide to reference matériái. Vol. 1-3.
6. ed. Lanham, Md. 1993.

Wandruszka, Adam: Das Haus Habsburg. Dle Ges
chichte elner europáischen Dynastie. 8. Aufl. 
Wien, 1995.

Who’s who In International organizations. Vol. 1-3. 
München, 1992.

Who’s who In Japan. 1991-1992.
Berkeley, Ca. 1991.

Who’s who in the Arab world. 1995-96. 12. ed. 
Chanton, N. J. 1995.

14



Mikrolapok
Archives Biographiques Francaises.

München, 1995.
British Biographical Archive.

München, 1995.
Cesky biograficky archív.

München, 1995.
Main catalogue of the Llbrary of Congress. 

1898-1980.
München, 1995.

Polskié archiwum biboiograflczne. 
München, 1995.

CD-ROM-ok

Books in Prlnt Plus wlth Book revlews fór the ye- 
ar 1995.

Ulrlch’s Plus fór the year 1995.
Verzelchnis lieferbarer Bücher 1994/95.

Mit tesz a Könyvtártudományi szakkönyvtár 
a modern információtechnológiai eszközök 

megismertetéséért
A számítógép mára a könyvtárosok mun

kájába szervesen beépült, még ha akadnak is 
ellenzői. A már közhelyszámba menő Informáci
ós társadalomban azonban maguk a könyv
tárosok vallják és vállalják, hogy a könyv
tárakra mint Információközvetítő alapintézmé
nyekre támaszkodjon a polgár. Ehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy a mainál szélesebb kör
ben és Jóval alaposabb számítógépes ismere
tekkel rendelkezzenek a könyvtárosok. A 
Könyvtártudományi szakkönyvtár éppen ezért 
érzi kötelességének, hogy minél többet tegyen a 
számítógépes kultúrának a könyvtárosok köré
ben való elterjesztése érdekében. Olyan helye 
kíván lenne a szakmának és a szakmai képzés
nek Is, ahol nemcsak a tájékoztatás szolgálatá
ban - elsősorban adatbázishasználattal - lehet 
Igénybe venni a számítógépet, hanem tanul
mányozni lehet a hálózati hozzáférést s, demole- 
mezek segítségével pedig különféle számítógé
pes programokat.

Eszközparkunk sajnos korlátot szab vágya
inknak. A következőkben Ismertetett Internet 
hozzáférést is úgy vagyunk kénytelenek szabá
lyozni, hogy egy használó maximum 20 percig 
kalandozhasson az Interneten, mert ugyanez a 
gép biztosítja a CD-ROM toronyhoz, az OSZK- 
hálózaton elérhető MANCI adatbázishoz való 
hozzáférést Is, ugyancsak kizárólag erről a gép
ről lehet nyomtatást készíteni a találatokból. 
Nem vagyunk képesek helyileg CD-ROM leme
zeket használtatni, pedig rendelkezünk nóhány- 
nyal, de saját meghajtóval nem. Ha a könyvtár 
méreteit tekintjük, a nyolc személyi számító
gép - amivel rendelkezünk - talán soknak is 
tűnhet. Ugyanakkor ha tekintetbe vesszük, hogy 
valamennyi általunk kiadott folyóiratot és kiad

ványt számítógépen állítunk elő, adatbázisokat 
építünk, magunk terjesztjük kiadványainkat gé
pi nyilvántartás, etikett- és számlanyomtatás ké
szítésével, akkor mindjárt kitűnik, hogy kevés a 
gépek száma. Az egy munkaasztal - egy számí
tógép Igény tehát nem Is lenne túlzás, és ezen 
felül szükséges az olvasótermi géppark, ami 
együttesen legalább 14 gépet tenne Indokolttá. 
Bizonyára Idővel tovább fejleszthetjük géppar
kunkat, bár az öreg XT gépeket le is kellene már 
selejtezni. Addig is azonban biztatni szeretnénk 
mindenkit, hogy jelen lehetőségeinket Is minél 
többen vegyék Igénybe, és a gazdag szak- 
könyvgyűjteeményre, a kollégák szakismeretei
re támaszkodva igyekezzenek önképzéssel mi
nél többet elsajátítani a számítógépes hálózati 
Ismeretekből. Újdonságok a Könyvtártudományi 
szakkönyvtárban címmel Rácz Ágnes beszá
molt a X.25-ÖS hálózati szolgáltatásokról a 
Könyvtári levelezőlap 1994. 2. számában. Ezút
tal Novák István Ismerteti a legfrissebb Interne
tes fejlesztéseket.

Kovács Emőke

Tóth Zsuzsa grafikája
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Az Internet az olvasószolgálatban
Körülbelül egy évvel ezelőtt Rácz Ágnes 

beszámolt az Internet olvasószolgálati használa
tának kezdeti lépéseiről a Könyvtári Levelező
lap 1995.1. számának 15. oldalán. E szolgáltatás 
lényege abban állt, hogy jelszót kértünk, majd az 
X.25 hálózaton a Kermit használatával csatla
koztunk az IIF központi számítógépéhez, ame
lyen módunkban állt használni a MARS Unix-ala- 
pú Internet-klienseit (gopher, telnet, ftp, lynx). 
Annak ellenére, hogy'a MARS-csatlakozás folya
matát automatizáltuk, és a szolgáltatást beépí
tettük az olvasói menübe, ez a megoldás szá
mos hátránnyal járt, például:
- kiszolgáltatottság egy, a befolyásunktól telje

sen kívül eső szolgáltatás bizonytalanságá
nak (üzemzavar, karbantartási szünetek, vál
toztatások stb.);

- a jelszó miatt a bejelentkezést nem bízhattuk 
az olvasóra;

- az Unix-kliensek parancsismereti követelmé
nye szükségessé tette a könyvtáros segítsé
gét;

- a fájl-áthozatal bonyolultsága (az Internetről 
letöltött fájlokat a MARS-ról további lépések
ben kellett áthozni az OSZK hálózati szervére, 
majd a PC merevlemezére);

- a rendszer viszonylagos lassúsága.

Emiatt 1995 nyarán, nem sokkal az OSZK 
Unix-gépének üzembe állítása után az elsők kö
zött igényeltünk Internet-címet az olvasótermi 
számítógépünkhöz. Ennek nyomán ez a gép 
közvetlen Internet-csatlakozási ponttá vált, s 
mód nyílt a nyilvánosan hozzáférhető PC-s klien
sek valamelyikének a használatára. Ezek közül 
a Minnesota University által kifejlesztett Minuet 
nevű, DOS alapú Shareware programot válasz
tottuk. Ez a szoftver azért nyerte el tetszésünket, 
mert egyszerűsége miatt közvetlen olvasói 
használatát is elképzelhetőnek tartottuk. A Minu- 
et-nek ez a PETRÁ-ról letöltött változata a kö
vetkező szolgáltatásokat nyújtja:
- elektronikus levelezés (ezt a funkciót nem 

használjuk)
- gopher
- telnet (ezzel szöveges WWW böngésző is el

érhető)
- ftp.

Könyvtártudományi szakkönyvtár lóvén el
sődleges célunk az volt, hogy az Internet könyv
tártudományi információit bocsássuk az olvasók

rendelkezésére. Ehhez kiváló eszköz a gopher. 
Hierarchikus felépítése célirányosabb navigálást 
tesz lehetővé, mint a WWW, amelyen nagy az el
kalandozás, eltévedés veszélye. A Minuet telepí
tése után az MARS-on már korábban elkutatott 
és megőrzött „könyvjelzőket” (könyvtártudomá
nyi gopher-címeket) - újabbakkal kibővítve - 
felépítettük a Minueten is. A használó az olvasói 
menüből három egér kattintással eljut ezekhez a 
menüpontokhoz, amelyek mögött hatalmas 
mennyiségű információ áll a rendelkezésére. 
Ízelítő a választékból:
- A világ on-line katalógusai
- Könyvtári folyóiratok tartalomjegyzéke
- Informatikai glosszárium
- Elektronikus könyvtári folyóiratok
- A British Library szolgáltatásai
- Magyar Elektronikus Könyvtár
- IFLA-szolgáltatások és kiadványok
- Könyvtáros egyesületek (LA, ALA stb.) szol

gáltatásai.

A fájl-letöltés és nyomtatás sokkal egysze
rűbbé vált, mert a dokumentumok közvetlenül a 
PC merevlemezére, illetve a nyomtatóra Irányít
hatók.

Belső, szolgálati használatra telepítettük a 
Nescape nevű, igen népszerű grafikus WWW 
böngészőt is. Ezzel esztétikailag jóval szebb ol
dalakat és gyönyörű színes képeket is lehet né
zegetni, de ennek „ára” van: a képátvitel lassú
sága komoly próbára teszi a használó türelmét.

A nyilvános szolgáltatást kísérletinek tekint
jük: további fejlesztéshez a használók vélemé
nyét is szeretnénk figyelembe venni.

Novák István
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KIÁLLÍTÁS
90 éve született 

Cs. Szabó László író
(1905-1984)

A múlt bűne, hogy egy nagy magyar tehet
ség, egy Igen termékeny és rendkívüli műveltsé
gű író alig-alig ismert hazánkban. Cs. Szabó 
Lászlóról van szó. Az utolsó években megjelent 
művek javítanak valamit a helyzeten, de még 
mindig nem olyan Ismert, mint pl. Moldova 
György. Születésének 90. évfordulója Jó alkalom 
volt, hogy könyvtárunk Is hozzájáruljon - műve
inek kiállításával - népszerűsítéséhez. Életének 
Ismertetése megérteti a fenn említett tényt.

Cs. Szabó László Budapesten született 
1905. november 11-én, de 1918-ig Kolozsvárott 
élt édesanyjával, ezért mindig erdélyinek vallot
ta magát. Édesapja székely, édesanyja elma- 
gyarosodott szász családból származott.

Tanulmányait Budapesten és Párizsban vé
gezte. A budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen doktorált 1931-ben. Három évig a 
Kereskedelmi és Iparkamara tisztviselője volt, 
majd a Magyar Rádió irodalmi osztályának veze
tője lett. 1941-ben Makkal Lászlóval együtt Er
dély öröksége címmel 10 kötetben rendezte saj
tó alá az erdélyi magyar emléklrodalom váloga
tását.

1944-ben a német megszállás után lemon
dott állásáról, Balatonföldváron, majd Budán buj
kált. 1945-től 1948-lg a Képzőművészeti Főisko
lán a művelődéstörténet tanára volt.

1948 végén elhagyta Magyarországot. Rö
vid ideig Rómában és Firenzében élt. 1951 és 
1983 között az angol rádió (BBC) munkatársa
ként dolgozott.

1984-ben halt meg Budapesten.
Rendkívül gazdag írói tevékenységét négy 

csoportra oszthatjuk: életrajzi művek, tanul
mánykötetek, elbeszélések, versek és verses 
antológiák. A sok-sok mű közül emeljünk ki né
hányat: Hót nap Párizsban (Bp., 1936), Apai 
örökség (Bp., 1937), Fegyveres Európa (Bp., 
1939), Erdélyben (Bp., 1940), A kígyó (Bp., 1941), 
Haza és nagyvilág (Bp., 1943), Irgalom (Róma, 
1955), Hunok nyugaton (München, 1968), Római 
muzsika (München, 1970), Alkalom (Bp., 1982), 
Közel s távol (Bp., 1983), Őrzők (Bp., 1985).

Műveit olvasva az első, ami szembetűnő, 
rendkívüli műveltsége. Szlgethy Gábor a Kor
társ 1986. 1. számában megjelent tanulmányá
ban így ír kulturális tájékozottságáról: „Cs. Szabó 
László a magyar és európai kultúra berkeiben 
talán legjáratosabb magyar tollforgató volt, néha 
varázslatosan, néha riasztóan tájékozott a múlt 
rejtelmeiben. Olvasottsága lenyűgöző, megba
bonázó, s írásaiban mint tajtékos barokk már
ványfantáziák ingáznak gondolatai, ötletei, felis
merései. Fegyelmezett gondolkodó alkat: a gon
dolat árad írásaiban, nem a szenvedély.” őmaga 
így szól erről tréfásan: „A műveltség akkor sem 
árt, ha túl nagy." Németh László szerint „Cs. Sza
bó László gyűjtő természet, ősgyűjtemónye a 
XIX. század Franciaországa, az angol fejlődés, a 
közgazdaság történelmi emlékei.” Talán ezzel a 
rendkívüli műveltséggel magyarázható, hogy a 
,/iyugati magyar irodalom legkiválóbb sze
mélyiségeként tartja számon a haza és 
nagyvilág olvasó népe.” (Tóbiás Áron)

Máralhoz hasonlóan Cs. Szabó László ma
gyar író maradt az emigrációban is, figyelme 
középpontjában Magyarország állt. Az európai 
szellem tájain vivő kalandozásai után mindig és 
újból hazatér.

Hogyan írta 1940-ben Erdélyben című 
könyvében? „Más a szülőföld és más a haza: az 
egyik gyermekkori emlék, a másik férfi gond.”

Az Alkalom c. kötetének előszavában így 
vall: „Peregrinus örökdiáknak születtél, az ma
radsz holtig. Kolozsvár, Enyed, Sárospatak a 
kegyhely, ahová hűséged lerakhatja a jelképes 
zarándokpálmát. Pályádnak csak úgy van értel
me, hogy sohasem feledkezel el a vlrágmlntás 
deszkamennyezetek festett kazettáiról, a fara
gott pelikánnal koronázott tulipános szószékről s 
a kicsi orgonáról.”

Külföldön is „hazabeszél”, írja Csoóri Sán
dor. Czlne Mihály így jellemzi hazaszeretetét: A 
„repülő tanszék” tanára, hisz részt vesz a hollan
diai Mikes Kelemen Körben, a bécsi Bornemlsz- 
sza Társaságban, a londoni Szepsi Csombor 
Körben, előadásokat tart az Európai Protestáns
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Magyar Szabadegyetemen. Meggyőződése volt, 
hogy 15 millió magyar egyesülhet egy virtuális 
szellemi hazában.

1984-ben halt meg. Kérésének megfelelően 
Sárospatakon temették el. Művei egyre olvasot-

tabbak lesznek. Nagyságát egyre többen elis
merik.

Az emlékkiállítás 1995. december 15. és 
1996. február 8. között volt látható az V. szinten.

Vidovszky Ferencné

★ * ★

Krónika egy kiállítás építésének dolgairól...
Midőn a terv megszületett, még az 1994-es 

esztendő utolsó hónapjában jártunk. De akkor 
még csak lehetőség volt, amelyet felvetettünk, 
mint biztosan sikeres és közkedvelt témát, 
amely igazán alkalmas arra, hogy nosztalgiáz
zunk (mi és mások). A millecentenárlumhoz is 
kapcsolódik, a katonákhoz is köze van, a civi
lektől sem idegen. Papírból is van meg tárgy is 
kell hozzá, meg igazi bálokkal (nyitó és záró) le
het még teljesebbé, emlékezetesebbé tenni. Az
tán tavasz lett, és a Nemzeti Könyvtár valamint a 
Hadimúzeum főigazgatói azt mondták: legyen ki
állítás. („Bál-kiállítás”, mert akkor még más címe 
nem volt, csak az udvari bálon használatos apró, 
katonai fejfedőt formázó édességtartókról a 
„Hofmütyürli” becenév.)

És lön kiállítás. A plakát- és aprónyomtat- 
ványtár szeretett bele - rajtunk kívül - először. 
Kiderült, hogy a táncrendekből sok van és Ró- 
zsika jóvoltából frissen rendezve, hogy külön 
van a Kner-anyag és gyönyörű, hogy a meghí
vóknak se szeri se száma és az ország minden 
részéből származónk van, elit-bálé éppúgy, 
ahogy a babosdöbrétei katolikus legényegyleté. 
Az első plakátokat Wittek Éva válogatta ki, 
kedvcsinálónak.

Egy kiállítás elkészítése mindig csapatmun
ka. A csapat egyik fele a Hadtörténeti Múzeum
ból érkezett: dr. Makai Ágnes, valamint a közös 
első világháborús kiállítás révén már nagyobb 
helyismerettel bíró Kreutzer Andrea és jóma
gam. Áginak eleinte az is problémát okozott, 
hogy ha időre kellett eljutnia a kijelölt „célszemé
lyekhez” - sok volt a szint, a folyosó, szokatla
nok az arcok. (Most már neki is az a szokatlan, 
ha szintenként legalább egy-két Ismerőssel nem 
találkozik.) Mint örökös OSZK-ás múzeumi refe
renst, régi ismerősünket, Nagy Zoltánt is azonnal 
magunkkal rántottuk, mint Dugovics a törököt, 
sőt, amikor kiderült, milyen nagy szerep jut majd 
a fényképeknek, Zséli Anit is „bekívántuk" a 
stábba. Nem hiányozhatott Bátonyl Viola, Kis 
Barbara sem.

Az első nagy megbeszélésen az asztal két 
oldaláról tanulmányoztuk egymást a különgyűj-

temények és az olvasószolgálat vezetőivel. Ab
ban maradtunk, hogy mihamarabb elkezdjük az 
anyagválogatást, és Igyekeztünk megjegyezni, 
hol, kit kell keresni. Gyorsan ment az anyagválo
gatás, a plakáttárban szinte mindenki segített, a 
zeneműtárban Kelemen Éva beszélt rá, hogy a 
reformkori előzményeknek mindenképpen ad
junk helyet, Szerző Katival egészítettük ki a vá
logatást, amikor kiderült, hogy juthat még hely a 
kottáknak - a katonakarmesterek műveiből 
Galván Károly állított össze segédanyagként tar
talmas listát, amit pótlólag fél órán belül (!) hoz
tak fel a raktárból a kolléganők. Hiába, kétszer 
ad, aki gyorsan ad!

A színházi árból, Belitska-Scholtz Hedvig bi
rodalmából a Kis Domonkos által kiválogatott 
anyagon túl még a díszként kiállított színpad- 
terv-makettet is elhoztuk...

Kitűnő előkészítő munkát végzett György 
Béla, rengeteg hasznos, kézikönyvként is hasz
nálható művel örvendeztetett meg bennünket. 
Riasztóan sok volt azonban a folyóiratok száma, 
mennyisége, nehéz a folyóiratolvasóban szolgá
latot teljesítő kollégák sorsa, akik nap mint nap 
kénytelenek voltak elhessegetni a kupactól a kí
váncsi olvasókat.

Megszületett a „kunyeráló-papír", amelyben 
először fogalmaztuk meg pontosan, mit is szeret
nénk bemutatni a kiállításon, véglegessé vált a 
korszakhatár. A színes, Kner-meghívók díszítet
te fénymásolatot bárki előtt lengettük meg, 
azonnal kézbe akarta venni, s ami nagyobb baj 
volt, meg is akarta tartani...

Az események felgyorsultak. A különgyűj- 
temények egymás után jelezték vissza, hogy 
szívesen támogatják tárgyi anyaggal kiállításun
kat. Mire november lett, olyan apró-cseprő napi 
örömök értek, hogy uszályfogót találtunk az Ma
gyar Nemzeti Múzeum textilgyűjtemónyében, ké
peket ígért Kiscell, igazi első világháborús hadi
báli ruhát ad a Legújabbkorl Történeti Múzeum, 
lesznek csokortartók és legyezők az Iparművé
szeti Múzeumból. A Legújabbkorl Történeti Mú
zeum Fotógyűjteménye önzetlenül kereste elő a 
jobbnál jobb fényképeket, albumokat. Nagy
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meglepetés volt a Kiscelli Múzeum fotógyűjte- 
mónyóből előkerült kiváló anyag is. Régi ügyfe
leink, meghallván, miben mesterkedünk, saját 
báli emlékeiket bányászták elő és ajánlották fel 
a kiállításhoz.

Novemberben előtérbe került a kiadvány, a 
mappa ügye, s elkezdődött a fotóműhely kizsák
mányolása. Pálmai József, Schertlin Péter és Né- 
ninger Géza időpontegyeztetése után rövid, va- 
kufónyes villámlátogatást tettek a kölcsönző in
tézményekben, művészi felvételeken örökítve 
meg a jövendő kiállítás egy-egy tárgyát, s Igen 
kedvező benyomást hagytak maguk után azzal, 
hogy percre pontosan érkeztek, szépen, továb
bá idő- és műtárgykímélően dolgoztak.

A mappához persze újabb szöveg kellett. 1 
oldal, se több, se kevesebb, de gyorsan. A stáb 
összeült, és estébe nyúlóan, de megalkotta. Köz
ben az elkészült fotókról és a már begyűjtött tár
gyakról - hatalmas viták után - kialakult, hogy 
mi „mehet” színesben, mi fekete-fehérben, és mi 
az, ami fájó bár, de kimarad - például a „lapzár
ta” után érkezett aranyzsinórozású ruha, sokunk 
kedvence. Akkor már csak a feliratozás, a fordí
tás volt hátra, s megindulhatott a „gyomai nyom
dai túratársaság”. Vitték a kétféle meghívó, a 
plakát tervét, szövegét.

A decemberi, karácsonyi készülődés Idején 
mi a szabadságra osonni készülő múzeumi mun
katársakat beszéltük rá arra, hogy még ebben 
az esztendőben adják át a tárgyakat, hadd épít
hessük a két ünnep közt is a kiállítást. Itt követ
kezett el Verner Sárika és rajta keresztül Tölgye- 
sinó Angyalka nagy pillanata. Nem múlhatott úgy 
el nap, hogy regggel-este ne egyeztette volna a 
tennivalókat, a gyűjtőhelyről a kijelölt anyag idő
re felkerült a kiállítótermekbe, s miután kibontot
tuk csomagolóanyagából, az üressé vált dobo
zok varázslatos gyorsasággal visszakerültek kis 
raktárszobánkba, ha lehet, még kevesebb he
lyet foglalva. Szabó Jóska a Ford Transporterrel 
lelkesen szállított. Debütálásunk az iparművé
szeti Múzeumban volt, ahol négy nagy gyűjte
ményből, az épület minden pontjáról szállítot
tunk: embermagasságú papírdobozokat, kisebb, 
nehezebb és törékenyebb csomagokat, bábut, 
hajókoffer-méretű faládát. Förster Miklós a tőle 
megszokott precízséggel átvette az anyagot - 
Edvárd önállóan közlekedett, felfelé üres dobo
zokat hozott, lefelé már telecsomagoltan, a min
den gyűjtemény által külön kiállított kapujegyet 
hozva vagy ígérve a portás bácsinak - és ami a 
legfontosabb, hogy „klappolt" minden, Időben 
visszaértünk. A BTM Kiscelli Múzeumában is vár
tak minket, de csak az anyag egy részét tudtuk

elhozni - az is bőven elég volt ahhoz, hogy ha
ladni tudjunk a kiállításépítéssel. Kényelmesebb
nek számított a Legújabbkori Történeti Múzeu- 
mos szállítás, hiszen kézben-ölben át tudtuk 
hozni az anyagot. És közben llly Márta az utolsó 
darabig átvette a házon belüli kiállítási anyagot, 
s január elején már diadalmas hadvezérként tért 
meg a Nemzeti Múzeum törökbálinti raktárából 
csinos tonettbútorok társaságában. Hálából el
vittük a maradók kiscelli anyag átvételére, ame
lyet a menetgyakorlat a 40 fokos emelkedőn a 
múzeum felé, az óv első Igazi ónos esős napján 
kiváltképp feledhetetlenné tett.

Ezenközben rendszeresen előfordultunk 
Pusztai Ági életében, aki halált megvető bátor
sággal belekezdett a folyóirathalom kijelölt olda
lainak fénymásolásába, s örök hálára kötelezett 
minket azzal, hogy a hátlapokra ceruzával lelki- 
ismeretesen felrótta a kiadás évét, az újság ne
vét. Kupaktanácsaink nyomán Péter és Géza 
nekiveselkedtek a fénykép-nagyítások elkészí
tésének. Ági még itt is több esetben „kiváltotta” 
őket.

A báli szezon kezdetére a kiállítási tér teljes 
egészében kiürült - a kiállításépítő stáb Csonka 
András vezetésével beköltözött. A termeket te
tőtől talpig benejlonozták, a szállongó fűrószpor- 
tól, az Időnként hajszál híján felrúgott festékes- 
vödröktől, az átható ragasztószagtól bizonyossá 
vált: lesz kiállítás!

Külön csapást jelentett a sok száz apró 
tárgy, tenyérnyi meghívók, terjedelmes kották, 
még nagyobb plakátok tematikus csoportosítá
sa, dobozolós-borítékolós korszak. Már ekkor 
bebizonyosodott, hogy anyaghiányban nem fo
gunk szenvedni. Az Antiék által újratakarított, ra
gyogó tiszta termek berendezése látványosan 
haladt. Az általunk komponált anyag felét Cson
ka úr szeretetteljesen visszairányította a dobo
zokba. Később persze e szelektálás tetemes há
nyadát újra becsempésztük a tárlókba. A dobo
gókat is kissé átalakítottuk, Ez a muzeológus és 
a látványtervezők örök harca...

Külön izgalmat jelentettek a ruhák. Fogason 
függve mindenkinek nagyon tetszettek, de úgy 
azért nem állíthattuk ki őket. Jó részük kicsi és 
szűk lévén a legsatnyább vállú szabóbábra sem 
passzoltak. így születtek meg Drevnik Andrásék 
műhelyében és közreműködésével az „űrlény”- 
nek becézett laposfigurák, amelyeket Pap Zsu
zsa boszorkányos ügyességgel és végtelen tü
relemmel változtatott szinte hús-vér lényekké. 
Ráadásul a lepattogzott fejű, rogyadozó fiú-bá
bok is sminkelésre és támogatásra szorultak. 
Ekkor érkeztek Pofóók (Czigler Mária), akik újjá-
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varázsolták őket. Lente Zsuzsi fellelkesülve 
nagymamájának lornyonjával gazdagította is a 
ékszeres vitrint.

Aztán érkezett a hír, hogy megjöttek a pla
kátok, a meghívók. Egyik szebb lett, mint a má
sik. Természetesen amint híre szaladt, mindenki 
szeretett volna kapni belőle, azonnal is ráért. 
Schirilla Erika lótott-futott, üzenetet rögzített és 
továbbított - szerepe bővült, hiszen már a bál
tombola is a nyakába szakadt.

Végül minden a helyére került: a plakátok, 
az óriásfotók, a zsanérokat Samkó Jutkáék sza
lagozták láthatatlanra. Egyszerre Indult meg az 
üveg és a termek végső és általános takarítása, 
valamint a médiumok érdeklődő áradata. Hor
váth Éváók a plakáttári falitárlókat Igazították a 
sponsor-anyagok kivételével a kiállításhoz, 
majd sikerükön felbuzdulva a kiállítási tér szür
ke tablóira is lecsaptak és „kidivatozták”. Néha 
a terjedelmesedő bál-bizottság Is végighömpöly- 
gött a termeken. Horváthné Payer Berta a kitett 
és ki nem kerülő táncrendeket tanulmányozta, 
már sajátunkat tervezgetve, Krisztina a „felme
télt” tárgyfeliratokat prezentálta. A két főigazga
tó gazdai szeme pedig felváltva ügyelt a kiállítás 
szépülésére és épülésére. S ahogyan közeledett

a vltrlnzárás pillanata Ballagó Gergely a tőle 
megszokott precízséggel belekezdett a bizton
sági videó elkészítésébe.

Elkészült a kiállítás, lezajlott a nyitóbál. Volt 
olyan nap, amikor a rádióban és a tévében is szó 
esett rólunk, lassan már rá is ununk az újságírók
ra. Ha belekukkantunk a kiáliítótermekbe, még a 
vártnál is nagyobb az érdeklődés.

Egy kiállítás építése csapatmunka, amely
nek végén már másként nézünk egymásra, sok 
mindent megtudva a másikról mint munkaerőről 
és emberről. Elválik, kivel lehet együtt munkál
kodni - esetleg legközelebb Is. Köszönjük mind
azoknak, akik nemcsak anyagadással, szakta
náccsal segítettek minket, hanem fáradságunk 
láttán teát-kávét töltöttek belénk, átvállaltak 
egy-egy lemenetelt valamelyik műhelybe, vagy 
éppen felhozták a restaurált anyagot, a körbe
vágott feliratokat, elintéztek egy-egy lapnyl 
fénymásolatot, telefont, üzeneteket fogadtak és 
adtak át, benéztek a terembe, bátorítottak és 
lelkesítettek minket, együtt örültek velünk a kiál
lítás szépülésén,. Hisszük, hogy a siker láttán ők 
is valamennyien úgy érzik: megérte.

Szoleczky Emese
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A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának 
részvétele a millenniumi kiállításon 1896-ban

Most, a honfoglalás 1100. évfordulója al
kalmából, a millecentenárium évében meg kí
vánunk emlékezni arról, hogy intézményünk, 
az Országos Széchényi Könyvtár elődje, a 
Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára milyen 
formában és mértékben vett részt száz évvel 
ezelőtt 1896-ban a millenniumi kiállításon a 
többi hasonló jellegű intézménnyel együtt. 
Ezért az OSZK Híradó hasábjain közzéte- 
szünk egy e témakörrel foglalkozó írást, mely 
annak Idején, 1896-ban a Magyar Könyv
szemlében jelent meg a szerző nevének fel
tüntetése nélkül, 
íme a cikk:

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
KÖNYVTÁRA

AZ EZREDÉVES ORSZÁGOS 
KIÁLLÍTÁSON

A magyar nemzet a honalapítás ezeréves 
emlékünnepét üli. A mit a honfoglaló ősök által 
örökül reánk hagyott földön a nemzet örömben, 
szenvedésben átélt, a szerencsében alkotott, a 
csapások napjaiban megtartott, a romokból ujjá- 
teremtett az ezeréves múlt emlékeit és a mai 
kultúra eredményeit jubileumi kiállításban mutat
juk be a világnak. Az ezredéves országos kiállí
tást méltán tekinthetjük a millenium legbecse
sebb emlékének; s ez emlék koronája a törté
nelmi kiállítás, mely régi kultúránk rég elfeledt 
emlékeit szólaltatja meg, hogy hirdessék a nem
zet múltjának nagyságát és a második millenium 
küszöbén bizalommal töltsék el a mai nemzedék 
szivét Magyarország jövendője iránt.

A történeti emlékek és műkincsek gazdag 
sorozata, mely e történelmi kiállítás anyagát ké
pezi, fényes bizonyságot tesz a nemzet fiainak 
kegyeletéről, melylyel azokat a pusztulástól 
megóvták, áldozatkész buzgalmukról, melylyel 
féltve őrzött kincseiket a nagy nemzeti czél ren
delkezésére bocsátották. A nemes példa vissz
hangra talált a külföldön is, honnan a tudomá

nyos intézetek és egyes főurak a legnagyobb el
ismerésre méltó készséggel küldték be magyar 
vonatkozású műtárgyaikat.

Az ezredéves országos kiállítás történelmi 
főcsoportjában felhalmozott kincsek között a ha
zai és külföldi könyv- és levéltárak anyaga elő
kelő helyet foglal el. A magyar történetnek sok 
olyan Időszaka van, melynek dicsőségét ma már 
csak az oklevelek hirdetik, s a szellem, a toll irott 
és nyomtatott termékei: a krónikák, Mátyás király 
könyvtárának fényes kódexei, az ősnyomtatvá
nyok, a magyar irodalomtörténet zsengéi és fej
lődése egyes korainak emlékei az első helyet 
követelik ott, a hol fajunk szellemi képességéről 
kell az utókor előtt bizonyságot tenni.

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára kez
dettől fogva tudatában volt annak, minő köteles
ségek háramlanak reá, mint az ország első nagy 
könyvtárára, a nagy nemzeti ünneppel szem
közt. S habár a birtokába levő emlékeket, mint a 
melyek saját helyiségeikben a nyilvánosságnak 
mindenkor rendelkezésre állanak, csak a legrit
kább esetben s a legszűkebb határok között 
szokta kiállításokra átengedni, a ritka, mondhatni 
páratlan alkalom nagyszerűsége teljesen elhall
gattatta az eltérő felfogásokat s azt az álláspon
tot hirdette egyedül helyesnek, hogy hol a nem
zet ezeréves történetét kell bemutatni, onnan e 
múlt egyetlen számot tevő emléke sem hiányoz
hat.

Könyvtárunk kincseiből minden, a mit az in
téző körök a kiállításra szükségesnek Ítéltek, ma 
ott van az ezredéves kiállítás történelmi főcso
portjának tárgyai között. S a könyvtár igazgató
sága teljes liberalitással tett eleget a jelenkori fő
csoport vezetői részéről hozzá intézett kérések
nek is, mihelyt annak szüksége merült fel, hogy 
a modern kiállítás egyes csoportjait a könyvtár 
anyagából egészítsék ki.

A kiállítás könyv- és levéltári anyagának is
mertetése kapcsán alkalmunk lesz bővebben 
foglalkozni azzal az anyaggal, a melylyel a Ma
gyar Nemzeti Múzeum könyvtára az országos ki
állításon részt vesz. Ezúttal elég a főbb száma
datokat feltüntetni A nyomtatványok osztályából 
14 ősnyomtatvány, 31 magyar nyelvű régi
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nyomtatvány, 20 hazai és külföldi idegen nyelvű, 
magyar vonatkozású régi (1711 előtti) könyv, s 
az újabbkori irodalomból 10 munka van a törté
nelmi főcsoport irodalomtörténeti, paedagogiai s 
egyéb osztályaiban kiállítva. Középkori kódexe
ink közül 26 latin kéziratot (köztük Hartvik le
gendáját, Szent-Pál leveleinek XIII. századi kóde
xét és a Sancti Augustini de civitate Dei Korvin- 
kódexet), egy német és egy héber kéziratot állí
tottunk ki; a kézirattár ezenkívül 20 magyar, 7 
latin, újabbkori XVI-XIX. századi kézirattal, 16 
Irodalmi levéllel és 3 elegyes darabbal szerepel 
a kiállításban. A levéltár részéről a múzeum tu
lajdonát képező iratokból 7 db középkori, 3 db 
újabbkori oklevél 4 levél. 12 czimeres levél, 22 
czéhirat, 46 1848/49-iki irat és nyomtatott falra
gasz és 7 kisebb irat, továbbá a báró Baltass 
gróf Bethlen, gróf Forgách, gróf Rhédey és Soós 
családok levéltárából egy-egy, a Kállay család 
levéltárából 4, a Görgei család levéltárával leté- 
teményezett 1848/49-iki iratokból 15 darab, 
összesen tehát 125 darab adatott át kiállítás 
czéljából a történelmi főcsoport igazgatóságá
nak. Ez összes kiállított anyag biztosítási értéke 
61,002 frtban lett megállapítva. S ehhez járul 
még a jelenkori főcsoportban a budapesti ügy
védi kamara kiállításaként szereplő 32 nyom
tatvány (Werbőczi Hármaskönyvének különbö

ző kiadványa 1545-től 1864-ig) és 14 db közép
kori oklevél, valamint a kereskedelemügyi m. 
kir. minisztérium posta- és táviró-ügyosztálya ré
szére szintén kiállítási czélból átadott 20 db pos
ta-ügyre vonatkozó XV-XVII. századi Irat, me
lyekkel a Magyar Nemzeti Múzeum könyv
tárának kiállított könyv- és levéltári anyaga 340 
darabra megy fel.

Látszólag csekély szám ez, de a mit magá
ban foglal, nemzeti történelmünk legbecsesebb 
emlékei közé tartozik és nélkülük nem lett volna 
teljes a kép, melyet az ezredéves országos kiál
lítás a magyar kultúra ezer évéről a világ elé tár.

(Magyar Könyvszemle, 1896. 4. köt.)

Úgy gondoljuk ezen beszámoló írás elolva
sása után fogalmat alkothatunk arról, hogy 
könyvtárunk milyen jelentős nemzeti értékek 
bemutatásával szerepelt annak idején az ezred
éves országos kiállításon. Végül talán érdemes 
volna annak is utánanézni egyéb források fel- 
használásával, hogy a száz évvel ezelőtt kiál
lított anyagból - könyvek, kéziratok stb. - me
lyek nincsenek meg jelenleg az Országos Szé
chényi Könyvtár állományában és mi lett a sor
suk.

:opam lci>! 
mctiútnrm 
io.ouno: ; 
mjqwnol*

nunfrw íuuvccíkmu 
olmo ftrfrm cí’mvii 
íbuc mmvto .uLmtm
IflMhlnco p-0cc
ByiBnbi remim, dl 
iStliáicntia -t uitcii 
MoifrbMmitumo! 
tmmivmot'lxaw’ 
nceytKJRÍöÍTnidc;:

j'Xi nm t iuv.t
mrcai.naitrcpmíh 
anr> uos fiai pilatwo:

B. Gy.

22



Beszámoló svájci tanulmány útról
Folyó óv augusztus 30-szeptember 6. kö

zött a svájci fővárosban tartózkodtam. Kiutazá
somra azt követően került sor, hogy a berni Stif- 
tung Schweizerische Osteuropa-Bibliothek ré
széről a nevezett könyvtár Igazgatója, dr. Gosz- 
tonyl Péter úr személyre szólóan meghívott, ki
utazásom és kintlétem költségeinek szíves biz
tosításával, és alapítványunk révén történt fede
zésével. Intézményünk, személyesen Poprády 
Géza főigazgató úr kérésemre, három szabad
ságnap biztosításával kintlétemhez szintén tá
mogatást nyújtott. Igazgató úrék messzemenő és 
hathatós támogatását ezúton is köszönöm.

Kintlétem célja annak tanulmányozása volt, 
hogy térségünk, mindenekelőtt a Kárpát-meden
ce vonatkozásában mely kiadványok jelentek 
meg 1949-1989 között nyugati nyelveken, illet
ve magyar nyelven. Természetesen intézmé
nyünk, az Országos Széchényi Könyvtár képvi
seletében személyesen is biztosítottam dr. Gosz- 
tonyi igazgató urat arról a törekvésünkről, hogy 
a kölcsönösen legmesszebbmenőkig jó kiad- 
ványcsere-kapcsolataink a továbbiakban is tö
retlenül fennmaradnak, mindkét intézmény javá
ra. így már ott-tartózkodásom első napján 
egyeztettük a nemzetközi kiadványcserében, 
osztályunk útján küldött magyarországi sorozati 
kiadványok jegyzékét. Mind ezeknek automati
kus megküldésével, mind az általuk deziderált 
könyvekre vonatkozó kérései pontos, gyors tel
jesítésével kapcsolatban Igazgató úr igen elége
dett. Ugyanez vonatkozik a magyarországi lap
kiadványainkra. Cserepartnerünk automatikus 
lap- és könyvküldéseit tekintve pedig ml lehe
tünk nagyon elégedettek, főképp az Országos 
Széchényi Könyvtár állományát gyarapító hun- 
garikumok vonatkozásában. Igazgató úr felaján
lotta: szükség szerint beszerezne számunkra 
könyvárusi forgalomba került, esetleg egyéb 
úton már beszerezhetetlen könyveket. Ezirányú 
szívességét csak köszönhetjük. Az eddigiek so
rán sem próbálkoztunk azonban ezzel a lehető
séggel, tekintve, hogy a nyugati, ill. magyar ki
adású kiadványárak viszonylatában a magunk 
részéről kötetszám szerinti csereegyenlegre 
nem törekedhetünk, az órtókegyenleget tekint
ve pedig hagyományosan a svájci fél nagyvona
lúságához készséggel igazodunk.

Berni tapasztalataimat összegezve minde
nekelőtt úgy vélem, hogy a kommunista szovjet 
típusú rendszer összeomlása térségünket egyes 
szakírók szemében érdektelenné tette. Látható
an növekszik a nyolcvanas évek végét kor
szaklezáró határkőnek tekintő történeti közlé
sek száma. Összegzéseikben leginkább a min
denkori orosz nagyhatalommal számolnak, 
amelynek azonban ma már mérvadó kiadvá
nyaihoz nyugat áron beszerezve is igen körül
ményes hozzájutni. Párhuzamosan azzal, hogy 
felnőtt angol és német anyanyelvű, szláv rész
kérdések feltárására szakosodó mozgékony és 
közlékeny generációja, a szláv tenger maga fo
lyamatosan biztosít magának közlő szakértői 
utánpótlást áttelepülő volt disszidensek helyett 
most már szláv származású kutatók által Nyuga
ton. Magyarországra és a magyarságra nézve ez 
például kétségessé tette „érdekes” voltunk feltá
rását specializált könyvtárak állományában, ha 
e könyvtárak „szláv- és kelet-európai” tanszé
kek adatbázisait képezik és nem köztes euró
pai, vagy finnugor, esetlegesen eleve magyar 
tanszékek szolgáltatói.

A berni Kelet-Európa Könyvtár a hatéko
nyan működő demokrácia intézménye. Szakosí
tott voltában gyűjteménye következetes és tu
datos geopolitikai térségre odafigyelést mutat. A 
mintegy százharmincezer kötetet kitevő könyv- 
állománya és kurrens napilapok, folyóiratok 
mindösszesen öt könyvtáros szakember alkal
mazásával naprakészen fel vannak dolgozva és 
kutatók rendelkezésére állnak. Az állomány kö
vetkezetes építésének alapvonása, hogy adott 
térség, állam vonatkozásában a szerzemények 
egyharmada mérvadó nyugati publikáció, két
harmada viszont az adott országokból származó 
kiadványokból áll. Az egyharmadnyi nyugati 
szakirodalom túlnyomórészt német illetve angol 
nyelvű, kisebb mértékben francia nyelvű kiad
vány, az orosz nyelvűek száma a többihez ké
pest elenyésző. Szintén a hatékonyság ismérve, 
hogy az általam kutatott időszak vonatkozásá
ban a korabeli, nyugati nyelveken működtetni 
kívánt román, egyéb ideológiai propagandának 
nincs kiadványnyoma. Nem kortörténeti doku
mentálásra, nem sorok közt olvasó mindentu
dásra, hanem gyakorlatiasabb témafigyelésre
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rendezkedtek be: ideológiák helyett mérvadó 
nemzettörténet-alakulásokat követhetünk nyo
mon. Ennek tanulsága az, hogy a szükségeset 
kérik, a hasznosíthatót, és csak azt, a hasznosít- 
hatatlant tárolásra sem méltatják, még ha aján
dékba kapnák is. A gyakorlatiasságot segíti a 
gyűjtemény kortörténeti jellege is; a második vi
lágháborút megelőző történeti munkákra a lehe
tő legritkábban bukkanni itt. Annál jellemzőbb az 
eseménytörténet, gazdaságtörténet, nevelésiro
dalom, összefoglaló munkák és visszaemléke
zések gondos gyűjtése.

A gyűjtemény magyar anyaga Igen Jó. Kö
szönhető ez dr. Gosztonyl és dr. Vekerdi, az 
OSZK Nemzetközi Csereszolgálat osztálya volt 
vezetője idejekorán felvállalt kapcsolattartásá
nak a kiadványcsere vonalán, magyarországi 
kiadványok vonatkozásában. Köszönhető an
nak a nemes gyakorlatnak, amely vasfüggönyön 
innen és túl a magyar kultúra maradandó érté
keit igyekezet kiadványokban hozzáférhetővé 
tenni, építő emberi eszmék áramlását biztosí
tani. így juthattunk nyugati eszmékhez, így üzen
hettünk a világnak hagyományosan európai ér
tékeink folyamatos létéről. A Svájc által Jelentős 
számban befogadott ’56-os magyar menekültek 
egyike az itthon maradt ’56-os elítélttel intézmé
nyi vonalon tarthatott kapcsolatot. Ehhez képest 
tapasztalhattam, hogy Csehszlovákia, e könyv
tár állományában nem konkurensünk a térség
ből, mivel e könyvtárral csak 1990-ben engedé
lyezte a hivatalos kapcsolatfelvételt.

Megelégedésre adhat okot, hogy Magyaror
szág folyamatosan vállalni óhajtja kiadványok 
ban is a határon túli magyarok méltó megbecsü
lését, mérvadó munkáknak mind megjelenteté
se, mind terjesztése vonalán. Szintén jó tükrünk, 
hogy számontartott munkák közt szerepelnek 
más népekkel - így a lengyelekkel - fennálló

hagyományosan baráti kapcsolataink. Az össz
képet mindenkori diplomatáink számos vissza
emlékezés-kötete, továbbá Nyugaton Illetve Iz
raelben élő, alkotó hazánkfiainak Itthon kiadott 
munkál teszik teljesebbé. Mutatkozó hiánysort is 
bátorkodom azonban itt megemlíteni s ez példá
ul újabbkori magyar miniszterelnökök sorának 
sorsát mórvadóan feltáró és bemutató történészi 
szakmunkák abszolút esetleges létezése.

Az eddigieket két meggondolkodtató ada
lék felvillantásával kívánom teljesebbé tenni. A 
nemzeti kisebbségek - így a magyar is - a „Ko- 
lonization” igen tekintélyes alosztályát képezik a 
szakkatalógusban. Másrészt a lengyel, a német 
és szovjet-orosz emigránsokról szóló munkák 
együttesen nem bírnak annyi hellyel e szakkata
lógusban, mint maguk a magyarok.

Természetszerű, hogy a Kárpát-medence 
régió szakanyaga jelentős elmélyülést tesz lehe
tővé mind magyar, mind német és angol nyelvű 
szakirodalomban. Nyugati magyar szakíróink ki
sebbségi létbe szakadt, utódállam-területekké 
vált magyarság újabbkori történetéről, gyakorla
tilag folyamatos jogfosztottságáról adnak pontos 
látleleteket. Lapkiadványokban viszont két kör
vonalazott áramlattal találkozhatunk. Ezek egyi
ke világpolitika-értékelések, összefüggés-feltá
rások, akár előrejelzések vonalán tudósít haza
felé. A másik vonulat következetessége abban 
nyilvánul meg, hogy a magyarság egészéről rög
zít odakinn hiteles, mérvadó tudást. Mindkettő 
tájékoztatásul szolgál, különszakadt, pedig 
együtt egy. Sajnálatos, hogy nincs olyan szemle, 
amely évi visszatekintésben akár ezek értékeit 
hozzáférhetővé tudná tenni angol ill. német nyel
vű fordításban. Megórlell ennek létjogosultságát 
időnk akkor, mikor a térség Piemontjává válunk 
és gazdaságilag felemeltük az elszakított terüle
teken élő nemzettesteket. Ehhez szükséges tud
nunk a mieink közvetlen házszomszédjainak is 
kedvcsinálást gyakorolnunk, illetve bírnunk a 
szomszédaink biztos barátságát. Svájc példája 
mutatja: a békés, értelmes odafigyelés gazdag
gá tesz. E példánál maradva viszont ehhez min
denekelőtt jogos önbecsülés szükséges, az 
együttműködés hasznos lehetőségeinek állandó 
felkutatása közben hiteles önazonosságunk 
szétsugárzása. Hogy hitelességünk teret nyerjen 
szűkebb világunkban, ahhoz előbb magyar 
nemzetünket kell értékeinkben maradandóan 
megtartanunk e nagyhataimak-köztes térség
ben.
^ Egész kinttartózkodásom során csak jó él
ményeim voltak. Köszönöm.

Juhász András
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Tanulmányút a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban
1995. november 20-25. között a pozsonyi 

Egyetemi Könyvtárban (Univerzitná Kniznlca) 
voltam személycsere útján, és az ottani vendég
szobában kaptam szállást.

Három gyűjteményben dolgoztam:
Az Univerzitná Kniznicá-bán egyrészt 18. 

századi adatgyűjtést végeztem, másrészt a Régi 
Magyarországi Nyomtatványok befejezés előtt 
álló 3. kötetéhez ellenőriztem a példányokat. Eb
ben a könyvtárban az RMK III. kategória bibliog
ráfiai gyűjtését kell majd még elvégezni, tehát a 
személyi hungarikumok külföldön megjelent mű
veit kigyűjteni a szolgálati betűrendes katalógus
ból, valamint az RMNy további köteteihez ellenő
rizni a 17. századi könyvek példányait.

Folytattam az anyaggyűjtést a Lyceálná 
Kniznicá-ban, ahol az előző évek során gyűjtött

új adatok alapján kézbe vehettem és kollacio- 
nálhattam a számunkra ismeretlen 18. századi 
nyomtatványokat, valamint címlapxeroxot ké
szítettem róluk. A Régi Magyarországi Nyomtat
ványok 3. kötetéhez az Itt található példányokat 
ellenőriztem, megállapítottam teljességüket. Szá
mos RMK III. tétel is bibliográfiailag ismeretlen
nek bizonyult, ezekről is készítettem másolatot.

Végül a Národni Archtv kezelésében lévő 
régi Káptalani Könyvtárban (Kapitulska Knizni- 
ca) dolgoztam. Ide előzetesen írásban kellett be
jelentkezni, és á könyveket előre kikészíttetni. Itt 
Is az RMNy 3. kötetéhez ellenőriztem és kollacio- 
náltam a példányokat.

Mindhárom gyűjteményben a kollégák szíves 
segítőkészségét tapasztaltam munkám során.

Vizkeiety Andrásné

★ ★ ★

Egy új segédkönyv a komáromi hírlapokról
Nem csekély mértékben az Országos Szé

chényi Könyvtár Hírlaptára állománya alapján 
készítette el Szénássy Árpád „A komáromi hír
lapírás kétszáz éves története 1789-1989" című 
sajtórepertóriumát. Az összeállító a korábbi me
gyei retrospektív bibliográfiákhoz hasonlóan 
gyűjtötte össze a hajdani Révkomárom, és a Tri
anon miatt kettészakadt Komárom-Komarno és 
körzetében megjelent időszaki kiadványokat. A 
címek tárgyalására, felsorolására korszakokra 
bontva, azon belül betűrendben kerül sor. Min
den esetben a lap jelentőségének, megjelenési 
ideje hosszúságának mértékében készült össze
foglaló az adott kiadvány történetéről. Ezt követi 
a lapok legfontosabb adatainak a felsorolása: 
megjelenési ideje, helye és gyakorisága, továb
bá a felelős szerkesztő és egyéb fontosabb köz
reműködők nevei. A szerkesztőség és kiadó- 
hivatal és nyomda címe, a lap ára és mérete. 
Nagymértékben segíti a felhasználást a lelő
helyek felsorolása, az OSZK mellett feltüntetésre 
kerülnek a pozsonyi, prágai és komáromi lelő
helyek is, ezek az adatok különösen hasznosak 
a felhasználók szempontjából olyan esetekben, 
amikor az anyag Budapesten nem található meg. 
A kiadványban olyan ismert, fontos lapokról ol
vashatunk mint például Péczeli József Min

denes Gyűjteménye, vagy a fontos történelmi 
forrásnak tekinthető Komáromi Lapok és folyta
tása a Komáromi Értesítő, a Laura. Egyes ese
tekben a vonatkozó irodalom felsorolására is sor 
kerül. Különös figyelemre tarthatnak igényt az 
1919 és 1938 között, az első Csehszlovák Köz
társaság időszakában megjelent, a kutatók által 
kevésbé ismert lapok, valamint az 1946 és 1989 
közöttiek.

Igen hasznosan egészítik ki a Castrum- 
Könyvek második köteteként megjelent biblio
gráfiát a mutatók, így a címek betűrendes, a tar
talom és a műfaj, a periodicitás szerinti mutatók. 
A lapok címei megindulásuk sorrendjében is fel
sorolásra kerülnek. Külön névmutató készült a 
szerkesztőkről és munkatársakról, a nyomdák
ról, a földrajzi nevekről.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkor
mányzat kiadásában megjelent kötetet Gazda 
István és Batár Gyula lektorálta, a szerkesztés
ben közreműködött Virágh Jenő és Oláh 
Györgynó. Szénássy Árpád alapos bibliográfiájá
nak ott a helye a nagykönyvtárak tájékoztatási 
részlegeinek polcain, számot tarthat a hely- és 
sajtótörténészek, irodalomtörténészek, újság
írók, könyvtárosok érdeklődésére.

-/' -a

25



SAJTÓFIGYELŐ
A könyvtárak és az informatika

Nemzetközi szimpózium Budapesten

A Hogeschool van Amsterdam hollandiai fő
iskola, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az 
Országos Széchényi Könyvtár közösen rendezi 
meg hétfő délután elkezdődött háromnapos 
könyvtár-konferenciát. Idén negyedik alkalom
mal ad otthont a Széchényi Könyvtár a nemzet
közi rendezvénysorozatnak, amelyen kilencven 
magyar és százhúsz külföldi szakember - 
könyvtárosok, könyvtár szakos egyetemi hall
gatók, egyetemi oktatók - vesz részt. A konfe
rencia szervezőinek szándéka, hogy az angol, 
amerikai, cseh, dán, észt, holland, lengyel, ma
gyar, német,, orosz és spanyol résztvevők kö
zött további együttműködés alakul ki.

A tanácskozás témája a könyvtári informá
ciós szolgáltatások minősége. Több előadás fog
lalkozik az elektronikus publikálás kérdéseivel,

az elektronikus információk szerzői jogával. A 
konferencia résztvevői megvitatják a könyvtári 
menedzsment, a szolgáltatások minőségének, a 
könyvtári személyzet képzettségének változá
sát. Az előadások között szó lesz az információ
közvetítésben bekövetkezett változásokról és a 
könyvtárlátogatók véleményéről is. A szimpóziu
mot hétfőn a Széchényi Könyvtárban Leó Voogt, 
a hágai székhelyű Könyvtáregyesületek Nem
zetközi Szövetségének főtitkára és Hans H. M. 
Sondaal, Hollandia magyarországi nagykövete, 
valamint Inkei Péter, a művelődési minisztérium 
helyettes államtitkára és Poprády Géza, a Szé
chényi Könyvtár főigazgatója nyitotta meg.

(r. t.)
Magyar Nemzet, 1996. jan. 23.

* * *

„A HÍR SZENT, A VÉLEMÉNY SZABAD"

Nemzeti kultúrák számítógépen
A Microsoft nyomulása a médiában szinte 

naponta hoz új és új érdekességeket. Felmerül a 
kérdés: vajon nem önt-e el bennünket valamifaj
ta ízetlen, színtelen, szagtalan, számítógépes, 
technikai világkultúra, amely éppen a kíváncsi
ságot, a világ megismerésének vágyát űzi ki az 
emberből? Azaz a fiatal korosztályokból, mert 
hiszen ez a technika már az övék.

A technika, amely fantasztikus kalandokra, 
kalandozásokra csábíthatná az embert. Techni
ka, amely érdekesebbé, Izgalmasabbá tehetné a 
tanulást. Technika, amely összekapcsolhatja az 
ÉN tudását a többiek tudásával. Az ÉN jelenét a vi
lág jelenével és múltjával, s talán a jövőjével is.

Nézem a Microsoft új, világsikerű program
jának bemutatóját a Széchényi Könyvtár díszter
mében, és csak ámulok, hogy a Windows ’95 és 
az Office ’95 külön-külön és együtt, és persze a 
többivel, a Worddel, az Excellel, a Unixszal ösz- 
szekapcsolva „kutyafuttában" - valóban egy

kiskutya szalad a képen! - mennyi információ
hoz juthatok. Készíthetek dokumentumot, ábrá
zolhatok valamit grafikával, vagy használhatok 
piktogramokat, ikonokat. Kijavítja a helyesírási 
hibáimat, figyelmeztet, ha rosszul írok egy szót, 
összead, kivon, térképet rajzol, és ha jó anyagot 
viszek bele, ismereteket Is ad.

A bemutatón egy csodaszép lány a Micro
soft naptárprogramjából olvasott fel részleteket: 
megtudhatom, hogy az András-, Pál- vagy bár
mely más naphoz kötődően milyen esemény tör
tént a múltban, akár ezer évvel ezelőtt is. Érde
kes volt.

A minap Kornlss Péter barátom mutatott 
egy Vietnamról készített zseniális CD-ROM-ot, 
amelyben ő is szerepel, több világhírű fotómű
vész társaságában. Az ő képeikkel mutatják be 
Vietnam fantasztikus világát. A CD-ROM termé
szetesen tartalmazza a fotóművészek címét, te
lefonszámát, rövid monográfiáját és specialitását
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is. Valahol a világ másik végén (Szingapúrban) 
látta ezt az anyagot egy kiadó főnöke, és azon
nal meghívta Korniss Pétert a Fülöp-szigetekre, 
hogy ugyan már, ha ennyire ért a kisebbség és 
az érdekes népek fényképezéséhez, ha így tud 
kapcsolatot teremteni és így elfogadják világ
szerte az indiánok, a vietnamiak, a magyar ven
dégmunkások és az erdélyi népek, Jöjjön el a 
Fülöp-szigetekre, és három hétig az ő költségén 
fotózzon egy új album és egy új CD-ROM kiadá
sa kedvéért.

Érdekes, elgondolkodtató. Valaki tud vala
mit - bekerül egy világhálózatba, észreveszik, 
meghívják, feladatot adnak neki. Tehát ez a szá
mítógépes őrület fordítva is működhetne! Nem
csak úgy, hogy elönt minket, hanem úgy is, hogy 
megmutat bennünket.

Korniss Péter például harminc évig filmezte 
Erdély kultúráját. Milyen fantasztikus CD-t lehet
ne készíteni a képeire építve és a számítógép 
„fiókjait”, technikai lehetőségeit kihasználva. 
Megmutatni a képek mögöttes tartományait: a 
viseletét, a hagyományokat, az egymás mellett 
élő népek jellegzetességeit, történelmét, érde
kes embereit, azok műveit, sőt még kis vetélke
dőt is lehetne szerkeszteni, hogy mindazok, akik 
megnézik, egymást vizsgáztatva, játszva „felel
hessenek”: ki tud többet Erdélyről? Továbbme
gyek. Milyen jó anyag készülhetne a magyar 
kortárs képzőművészekről, galériákról, képző
művészeti műhelyekről. Aztán a magyar zené
szekről, zeneszerzőkről is. A táncról, a „magyar 
iskoláról”. De ne aprózzuk. Magyarországról is 
készülhetne egy CD. Múltunkról, jelenünkről, ér
tékeinkről, sőt az idegenforgalmi lehetőségeink
ről is. Hátha elérnénk, hogy bekerülne a CD-fel- 
használók vagy az Internet folyamába, nem hin
né azt egy magas rangú bankszakember, hogy 
Bukarest a fővárosunk. Hátha elérnénk, hogy a 
hazai iskolákban is használnák.

Gondolom, hogy azok a multik, amelyek el
árasztják a világot, egyébként hasznos és meg
kerülhetetlen szoftverekkel, CD-programokkal, 
felismerve ennek jelentőségét, akár maguk fi
nanszírozhatnák. Sőt valamilyen módon rá lehet
ne venni őket, hogy üzleti hasznuk egy részét a 
nemzeti kultúrák számítógépes technikákkal 
való bemutatására költsék. Üzletileg is megérné, 
ha az államok garantálnák felhasználását okta
tásban, közművelődésben, könyvtárakban. így 
olcsóban juthatnának a magánvásárlókhoz is.

így teljesedhetne ki igazán a számítógép
felhasználás, mert ha igaz, hogy a gyerekek zö
me az olvasás helyett a számítógép bűvöle
tében él - mert az sokkal érdekesebb, kreatí

vabb ás izgalmasabb számukra -, akkor ezen 
az úton-módon az infantilis és a sokszor kárté
kony játékok helyett vagy mellett, érdeklődésü
ket valóban felkeltő, azonosságukat felismertető 
programokat, népük kultúráját is meg kellene 
kapniuk.

Csak ezek ismeretében, csak a tudás alap
ján támad fel a kíváncsiság más népek, más kul
túrák, más tudások iránt. A számítógépes könyv
tár, a lexikonok és enciklopédiák számítógépes 
elérhetősége nem ugyanaz, mint amire gondolok. 
Itt nem egy vagy több könyv bevitele a cél, ha
nem a zseniális számítógép komplexitásának kl- 
és felhasználása. A számítógépes technika alkal
mazása. A tudás megsokszorozása és a nemzeti 
kultúrák világprogramokba vitele. (Soha eszem
be se jut még kérdezni sem Vietnamról, ha nem 
láttam volna Korniss CD-ROM-ját.)

Úgy gondolom, hogy akár a Microsoft - 
amely a magyar könyvtárak, iskolák felé fordult 
mecenatúrájával és úgy tűnik, kulturális arcula
tot teremt magának - éllovasa lehetne egy ilyen 
kezdeményezésnek világszerte. Pályázatokkal 
az országok legjobb szakemberei igyekeznének 
részt venni ebben a világprogramban. Összefog
va a nagy hardver- és szoftvergyártó cégekkel 
is - IBM, Apple, Compaq, Novell, Xerox, Unix 
stb. - valóban megmozgathatnák a világot szel
lemileg is.

Böjté József 
Magyar Hírlap, 1996. jan. 3.
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Táncról táncra
Bálok és vigalmak a kiegyezéstől a negyvenes évekig

Az Országos Széchényi Könyvtár és a 
Hadtörténeti Múzeum közös vállalkozásban ren
dezi meg a január 19-ón megnyíló Táncról tánc
ra című kiállítást. Poprády Géza, a nemzeti 
könyvtár főigazgatója a sajtó képviselőinek el
mondta, hogy a két Intézmény együttműködé
se - amely az I. világháború történetét és a kor 
hangulatát bemutató kiállítás megrendezésével 
kezdődött - évek óta sikeres, ennek az együtt
működések köszönthető az új kiállítás.

A kiegyezéstől a II. világháborúig terjedő 
időszakot átfogó Táncról táncra című kiállítás az 
egykor virágzó magyarországi báli világot mu
tatja be. A magyar, illetve az osztrák-magyar 
bálok, táncvigalmak, estélyek világának írásos 
és tárgyi kellékeit gyűjtötték össze a Széchényi 
Könyvtár és a Hadtörténeti Múzeum munkatár
sai. A századvégen és a XX. század első évtize
deiben szinte minden település, egyesület, egy
let, társadalmi réteg, foglalkozási csoport rende
zett évente bált, amely külsőségeiben egyértel
műen megmutatta, hogy kiknek a szórakoztatá
sára szervezték.

Makay Ágnes, a kiállítás rendezője elmond
ta, hogy tudomása szerint hasonló kiállítást még 
nem rendeztek Magyarországon. „Ausztriában 
már igen, de kisebb szabásút. Nem titkolom, on
nan jött az ötlet, de a mi kiállításunk nagyobb és 
színesebb” - mondta a kiállítás rendezője. A 
március 30-lg megtekinthető tárlat létrehozásá
nak másik oka, hogy az 1996-os millecentenári- 
umi ünnepségek miatt nosztalgia támadt a száz 
évvel korábbi ünnepségek hangulata Iránt. A 
nosztalgia igényének egész biztosan megfelel 
majd a kiállítás. Csipkék, kesztyűk, legyezők, 
Jelmezek, álarcok, veretesen megfogalmazott 
meghívók, különleges báli tálalási eszközök, 
ajándékok, sőt báli újságok kerültek a kiállító
termekbe. A kiállított tárgyak és írott érdekessé
gek többsége a Széchényi Könyvtár és a Had
történeti Múzeum anyaga mellett az Iparművé
szeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum legú
jabb kori tárának, a Budapesti Történeti Múze
umnak, valamint magángyűjtőknek a tulajdona. 
A kiállítás fővédnökségét Gál Zoltán, az Ország- 
gyűlés elnöke és Habsburg Ottó, a Páneurópai 
Unió elnöke vállalta.

A Táncról táncra című kiállításhoz termé
szetesen bál is kapcsolódik, amelynek a Szé
chényi Könyvtár ad otthont. A régi bálokhoz ha

sonlóan a vigasság bevételét jótékonysági cé
lokra fordítják a szervezők. A bevételek egy ré
szét az értelmileg fogyatékos gyerekek megse
gítésére szerveződött Kézenfogva Alapítvány 
kapja. A bevétel másik részét a nemzeti könyv
tár állományának gyarapítására és régi nyom
tatványok restaurálására kívánják fordítani.

(r. t.)
Magyar Nemzet, 1996. jan. 11.
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2000-ben kicsi lesz a palota
Sok kiadó nem küld köteles példányt a Széchényi Könyvtárnak

Néhány évvel ezelőtt hátizsákos amerikai 
turistával találkoztam az Országos Széchényi 
Könyvtár előcsarnokában. Útikönyvét lapozgat
ta elveszetten, azután engem faggatott afelől, 
ugyan melyik múzeumba tévedt. - Nem múze
um, könyvtár - feleltem, de láttam rajta, nem hi
szi. Nézte az Impozáns lépcsősort, a csillogó 
márványt és a fejét ingatta. - Egy könyvtár nem 
így szokott kinézni - mondta.

Igaza volt: valóban nem megszokott dolog, 
hogy a nemzeti könyvtár a volt királyi palotában 
kapjon helyet. Harminc évvel ezelőtt azonban 
nem kínálkozott valódi választási lehetőség, és 
a könyvtár vezetői bölcs előrelátással a kézzel
fogható megoldás mellett döntöttek, nem bízták 
a jövőjüket egy majdan felépítendő, új könyvtár 
ígéretére. Az OSZK várbeli épülete így is lassab
ban készült, mint a Luca széke, hiszen a munka 
megkezdése után húsz évvel, 1985-ben adták 
át a látogatóknak. Poprády Géza főigazgató ke
sernyés mosollyal meséli, hogy amikor rögtön a 
beköltözés után eltört egy cső, az akkori veze
tők felháborodott kérdéseit hallgatva a karban
tartók csak a vállukat vonogatták: - Mit várnak 
az urak egy húszéves csőtől? - kérdezték.

A több évtizedes késlekedésnek tudható 
be, hogy az épületgépészeti berendezések jó 
része már a beköltözés pillanatában elavult volt. 
A klímarendszer állapota a legaggasztóbb, a 
Clark Ádám tér alatti központ jó, ha harmadgőz
zel üzemel. Mindez komolyan veszélyezteti a 
raktárakban felhalmozott több millió kötetet.

A raktár egyébként kész csoda. A palota 
egykori belső udvarait építették át tárolóhellyé, 
a könyvek, folyóiratok, nyomtatványok tetejébe 
helyezték az olvasótermeket. A színfalak mö
gött liftezünk és gyalogolunk, végiglátogatjuk a 
könyvkötő- és restaurátor-műhelyeket, bené
zünk a raktárakba, újra és újra keresztezzük a 
könyveket szállító telellft pályáját. Hol a Buzo
gány-toronyra látunk egy ablakon át, hol a Palo
ta út tárul fel előttünk. Sok emelettel a bejárati 
szint alatt, a hegy gyomrában vagyunk.

Szinte hihetetlen, de már itt is szorít a helyhi
ány. A raktárak 2000-re menthetetlenül megtel
nek, mielőbb el kell dönteni, hol és miből épül
jenek meg az új tárolóhelyek. Poprády Géza 
szerint egyetlen megoldás van: ha a palota terü
letén készül el az új föld alatti raktár. Az esetle
ges szállítás ugyanis nemcsak lassú és drága

lenne, de veszélyeztetné a könyvek állapotát is. 
A beruházás legalább másfél milliárd forintba 
kerülne.

A látogató mindebből persze semmit sem 
lát. Ahol ő Jár, ott csillog a márvány, süppednek 
a szőnyegek, hívogatnak a mély bőrfotelek, ml 
több, az utóbbi időben még a zavartalan munká
ra is módot kínálnak a kis kutatófülkék. A 
könyvtár egykori, nemzeti múzeumbell olvasó
termében százhúszan tudtak leülni, most hét
száznál is több a hely.

- Ez a könyvtár nem alkalmas, hogy valaki 
csak úgy beugorjon olvasni, ahhoz túl messze 
van a Belvárostól - mondja a főigazgató és hoz
záfűzi: mindenesetre vizsgaidőszakban mozdulni 
sem lehet az épületben. Bár az egyetemisták ro
hama a könyvállomány egy részének gyors el
használódásához vezet, hiba volna korlátozáso
kat bevezetni. A könyvek kopása kisebb baj, 
mintha egyáltalán nem érkeznek meg a nemzeti 
könyvtárba. Egy régi jogszabály értelmében 
minden új könyvből tizenhat példányt kellene 
kapniuk - amiből három marad az OSZK-ban -, 
gyakran azonban egy sem jut el hozzájuk. Ta
valy 900 kiadványról szereztek utólag tudomást 
és a reklamáció sem vezetett mindig eredmény
re. Előfordult az is, hogy egy könyvet a szer
kesztő Jóvoltából elküldték a washingtoni kong
resszusi könyvtárba, de a kiadó az OSZK-nak 
nem postázta.

Bár az még mindig nem eldöntött, hogy a 
köteles példányokról a jövőben törvény vagy 
alacsonyabb szintű jogszabály rendelkezik-e, a 
tárgyalások legalább megindultak. A könyv
tárosok képviselői megállapodtak a kiadókkal, 
hogy a Jövőben öt plusz egy példányt küldenek 
a könyvekből.

A hetvennél több példányban megjelenő 
nyomtatványokból - például a gyászjelentések
ből, esküvői meghívókból - a Széchényi Könyv
tárnak is járna példány, de nagyon kevesen 
gondolnak erre. A jövő kutatói tehát, úgy tetszik, 
jó néhány elsődleges forrás nélkül lesznek kény
telenek boldogulni.

N. Kosa Judit 
Népszabadság, 1996. febr. 29.
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Beszámoló az Országos Széchényi Könyvtár 
Közalkalmazotti Tanácsának 

1995 második félévi működéséről
Közalkalmazotti Tanácsunk (továbbiakban: 

KT) határozott szándéka az, hogy tevékenysé
gét intézményünk érdekeinek figyelembevételé
vel gyakorolja. Az OSZK munkatársait érintő 
kérdésekben a létszámmegőrzési érdekek ki- 
nyilvánítása, ezzel kapcsolatos vélemények köl
csönös formálása vált hangsúlyossá a munkálta
tóval való együttműködésünk során. Ugyanak
kor a magunk részéről a törvényi adottságok fi
gyelembevételével megállapíthatjuk, hogy Intéz
ményünkön kívül, a könyvtári rendszer „finan
szírozásának” megoldatlanságában kell látnunk 
az előtérbe került pénzügyi gondok okát. Álmok 
álmának tűnik például egy önálló törvény a ma
gyar nemzeti könyvtárról...

Az OSZK nehéz gazdasági körülményei kö
zött e félévben mi lehetett volna a KT feladata? 
Fokozott megtakarításokat kellett volna szorgal
maznunk saját környezetünkben? Jogos köte
lességünknek órezhettük-e további takarékos
sági javaslatok megtételét. Adhattunk-e tápot a 
legkülönbözőbb vélekedéseknek a tekintetben, 
hogy munkatársaink közül kiknek az elküldésére 
kerüljön sor? Mely érzésekkel viszonyuljunk an
nak tényéhez, hogy sor kerül egyes telefonvona
lak Intézményi használhatóságának szünetelte
tésére? Bosszankodjunk-e azon, hogy az orszá
gos sajtó révén kerül előbb a figyelem előterébe 
az egyik főosztály szükségességének kérdése?

Érdemben foglalkoztatta a KT-t az igen elő
térbe került „létszámleépítés” gondja. Létszám- 
megőrzési tervet szorgalmazó, 1995. június 21- 
ei állásfoglalásunk szellemében - a havi ülése
zés gyakorlatától eltérően - szeptember folya
mán például három alkalommal tárgyal a KT fel
merült kérdésekről. Igen félő volt, hogy sor kerül 
a 15%-os „leépítési" terv végrehajtására. Állás- 
foglalásokból szűrhettük le, hogy „differenciál
tan” történne, esetleg némi „felülvizsgálat” előz
né meg. Ugyanakkor a KT az egyik főosztály ve
zetőjének meghallgatása során egyetértett an
nak kihangsúlyozásával, hogy a követelt, 15%- 
kal kevesebb munkatárssal egy főosztályon 
sem lehet hatékonyan dolgozni. A továbbiakban 
szorgalmaztuk: a munkatársak minimum 85%-

ára vonatkoztatható létszámmegőrzési terv el
készültéig elbocsátásra, illetve átcsoportosítá
sokra ne kerüljön sor. Ismertté tettük javaslatun
kat, amely belső áthelyezések pályázati úton 
történő lehetővé tételére vonatkozik. Támogat
tuk azt a hangoztatott vezetési törekvést, hogy a 
„leépítés” során ne sérüljenek az OSZK alapfela
datai sem. Közben egyes osztályok belerokkan
tak megbecsült munkatársak nagyarányú nyug
díjba vonulása nyomán a létszámhiány-gondok
ba. Nyilvánvalóvá vált az Is: nehéz gazdasági 
helyzetében intézményünk képtelen felvállalni a 
fentebb jellemzett arányokat meghaladó, fel
mentési időre járó bértömeg kifizetését.

A KT tevékenységének eredményes ellátá
sa érdekében a munkáltató elvszerű következe
tességgel biztosította információhoz jutásunk jo
gának gyakorlását. Sajnálatos kivételnek tekint
hetjük, hogy főosztályokra lebontott kimutatást 
státuszok számáról szóbeli ígéret ellenére sem 
kaptunk (1995 Július). A korengedményes nyug
díjazásra vonatkozó elképzelést a munkáltató a 
KT-val szóban ismertette, azzal egyetértettünk.

Kezdeményezésünk nyomán sor került a 
Közalkalmazotti Szabályzat kiegészítésére (Id. 
OSZK Híradó, 1995/9-10. szám). Ezúton is kö
szönöm Poprády Géza főigazgató úr ezirányú 
szíves közreműködését.

A KT elnökeként tagja voltam annak a bi
zottságnak, amely elbírálta az OSZK főigazgató- 
helyettesi állására beérkezett pályázatot, 1995 
decemberében.

Ezúton is megköszönök minden jószándékú 
együttműködést. Végezetül engedtessék meg
említenem, hogy Közalkalmazotti Tanácsunk 
tisztelettel látott, meghívott vendége volt a tár
gyalt időszakban Haraszti Pálné (KT elnök - Or
szággyűlési Könyvtár) július 5-én; Kenyéri Kata
lin (jogtanácsos - OSZK); július 19-én; Csabay 
Károly (a Könyvtártudományi és Módszertani 
Központ Igazgatója, főosztályvezető - OSZK) 
szeptember 27-én; Juhász Judit (személyzeti 
osztály vezetője - OSZK) október 19-én.

Juhász András 
elnök
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Bál az Országos Széchényi Könyvtárban
A „Táncról-táncra” - Bálok és táncvlgalmak 

a Kiegyezéstől a negyvenes évekig című kiállí
tását követő napon, e kiállítás és a farsang tisz
teletére, a millecentenárium egyik nyitó rendez
vényeként 1996. Január 26-án este 8 órai kez
dettel nyitóbál megrendezésére került sor. A bál 
célja a szórakozás mellett az is volt, hogy a Cor
vina Alapítvány és a Kézenfogva - Összefogás 
a fogyatékosokért Alapítvány részére támoga
tókat nyerjen meg.

A következőkben egy Ismertetést közlünk 
a bálokkal, táncvigalmakkal foglalkozó kiállítá
sunkról, valamint bemutatjuk az OSZK előzetes 
„Báli programiját. Közlünk néhány fényképet a 
kiállításról és könyvtárunk báljáról.

„Nincs a magyar táncznak, a világon párja, 
de még nép sincs ám, mely a tánczot így járja! 
méltóságos, kecses minden mozdulata,
Mintha maga Isten tanította volna.
Rátok ezért ifjak mit hagyott apátok,
Nemzeti tánczunkat ne csúfítsátok!”

(Táncrend-vers, 1902)

Bál, táncvlgalom... csipkék, kesztyűk, le
gyezők, jelmezek, álarcok, melyek Jótékony ta
karásában a régi Idők mainál sokkal szigorúbb 
erkölcseinek világában Is annyi huncutság en
gedtetett meg... Például, hogy éjfél után, amikor 
a báli szokások szerint lekerülnek az álarcok, a 
„bál szépe" cím várományosáról, az Ifjakat láz
ba hozó titokzatosról kiderüljön, hogy kacklás 
bajuszt visel...

Talán nincs ember, aki szívében-lelkóben 
egy-egy régi, szép bál emlékét ne őrizné. Ma
napság is elmaradhatatlan az érettségi évében a 
szalagavató bál, országos visszhangja van a fü
redi Anna-bálnak. Fényképek, ruhaköltemé
nyek, báli emléktárgyak, meghívók kísérik 
nosztalgiájukkal még a mai világban Is a felnőtté 
válás útján az embert, sőt az utóbbi években 
erőteljesen sokasodnak régi-új társadalmi ren
dezvényként a bálok, estélyek.

Természetesen nagyanyáink, dédanyáink 
báljai az igazán mérvadóak a tekintetben, mi is 
kívántatik egy Ilyen összejövetel emlékezetessé 
tételéhez.

31



A bál egyik fővédnöke: Göncz Árpádné

Hajdanán minden, magára valamit adó tele
pülés polgársága: kereskedők, iparosok, tisztvi
selők, Iskolák és egyetemisták, társadalmi egy
letek, helyőrségi alakulatok egymással is ver
sengve szervezte a táncvlgalmakat, melyre al
kalmat elsősorban a farsang időszaka, de jeles 
névnapok, húsvét, szüret - tulajdonképpen bár
milyen esemény - is szolgáltatott. A rendezőség 
összetétele, a védnökök felkérése egyben a 
rendezvény értékmérője, garanciája volt, aho
gyan a meghívottak köre Is eleve meghatáro
zott, általában hangsúlyozottan zártkörű. (Egykor 
a társadalmi életből való kirekesztés egyik leg
látványosabb eszköze az volt, ha az eladó sorba 
került kisasszonyokat nem invitálták a bálokba.)

Legalább ennyire lényeges elem volt a 
helyszín kiválasztása: a Vigadók, kisebb telepü
léseken a vendéglők, éttermek, de például eshe
tett - méreténél fogva - a választás Hatvan 
esetében a pályaudvarra is. Le kellett foglalni a 
város legjobb zenekarát, megállapodni a zene
művekben. S ha mindez kézen állt, lehetett gon
doskodni a csinos meghívóról, míves, ötletes 
formájú táncrendekről, báli emléktárgyakról, 
amit a hölgyek évek múltán is majd emlegetnek, 
becsben tartanak....

E tárgyak jó része ma muzeális érték, nem
zeti tárgyi kultúránk kevéssé ismert része, „apró

A kiállítás fővédnökei:

Dr. Habsburg Ottó 
Dr. Gál Zoltán

A bál fővédnökei:

Göncz Árpádné 
Kunczéné Fellegi Katalin

Védnökök:

Katona Tamás 
Keleti György

csecsebecse” - sokan mégis világégéseken ke
resztül őrizték, sőt őrzik a mai napig, annyi sze
mélyes emlék kapcsolódik hozzájuk.

A millecentenárlumi óv egyik nyltórendezvó- 
nyónek, egyben a báli szezon érdekességének 
ígérkezik 1996. január 20-án nyíló kiállításunk, a 
„Táncról-táncra", mely a kiegyezéstől az 1940- 
es évekig terjedő időszak báll-táncvlgalmi em
lékeiből nyújt válogatást. Anyagát - színpompás 
báli toaletteket, meghívókat, táncrendeket, fotó
kat stb. - több fővárosi és vidéki közgyűjte
ményből, természetesen elsősorban saját gyűj
teményünkre támaszkodva válogatjuk: az Or
szágos Széchényi Könyvtár és a Hadtörténeti 
Múzeum anyagából. Szándékunk szerint ízelítőt 
adunk a Monarchia korától - amikor a táncren
deken még a négyes, a csárdás, a keringő, a 
körmagyar vitte a prímet - az első világháborút 
követő időkig, amikor a táncrendekben már 
megjelent a boston, a sírni és a vórforraló tangó. 
Sikerét a téma sokrétűsége, színessége látatlan
ban is biztosítja.

A kiállítás megnyitását és zárását - stíluso
san - bál teszi emlékezetessé. Igazodva a haj
dani felfogáshoz, a kiállítás és a bál bevételét jó
tékony célra, és a nemzeti könyvtár régi művel
nek megmentésére kívánjuk fordítani.
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Könyvtárosok, muzeológusok és katonák C7Iz Orszáyos özécÁényi Jlönyolár

A FOGYATÉKOS GYERMEKI KI Rí és a Díadtö/'léneli JTCéizeum
ÉS NEMZETI KÖNYVKINCSÜN K MEG MENTESÉÉRT íiszlefe/íefmecy/j ívj a Ön/ a

A HAL FŐVÉDNÖKEI

^^CRÓL-TÁIVq^

Göncz árpádné BALOK ES TÁNCVICALMAK

Kunczene Fellegi Katalin A KIEGYEZÉSTŐL A NEGYVENES EVEKIG

A KIÁLLÍTÁS fővédnökei című Áiálli/ás

Dr. Gál Zoltán

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE
NY1TÓBÁLJÁRA

Dr. Habsburg. O ttó

A PÁNEURÓPAI UNIÓ ELNÖKE

1990. január 20-án 

es/c <S áraiÁezcfeí/ef

Védnökök

Keleti György Jíeíysz/n: a uoll ft/ráíty/ pcifola

HONVÉDELMI MINISZTER Örszáyos ózéc/jcny/ Dlönyo/ár

Katona Tamas

AZ I. KERÜLET POLGÁRMESTERE
! JuuJaaá/'í Öaío/ci CJ épü fel!

Zje/íe

yCyiíó/ánc
domfjoía

J/leyj ele/} es az esemény Íj ez méíló öí/öze/űen
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1

Báli Program
/ 990. január 20.

A <Dánci'ód—lcuictKi című kiállításunk 

nyitóbálján este 8 órára várjuk kedves 
vendégeinket.

8.30-kor az Országos Széchényi Könyvtár 
főigazgatója és a bál fővédnökei köszöntik a 

vendégeket.

Az est eseményeit konferálja: 
Endrei Judit

A nyitótáncot és a műsort a híres és nevezetes 
Honvéd Művészegyüttes tánckara adja 

Novák Ferenc művészeti vezető 
és Szalay Antal zenekarvezető irányításával. 

Közreműködik Kovács Edina és Harmath Imre.

Wü^r

1. Erkel: „Hunyadi László” című 
operájából a Palotás

2. Strauss: „Denevér” - Adél dala
3. Strauss: Tcrefcrc polka

4. Kálmán Imre: „Marica grófnő” - duett
5. Monti: Csárdás

6. Liszt: Magyar Rapszódia

A műsor előtt és után a „TJánc^í—iáncr 

kiállításunk megtekinthető.

1

m

Éjfélkor tombola:
értékes nyereményeket sorsolunk ki azoknak, 

akik a 200 Ft-os jegy megvételével is 
hozzájárulnak az alapítványok támogatásához.

A CALYPSO PLUS BÁND 
10.30-kor kezdi a táncra hívó zenél, 

Shadows, Cliff Richard, Evcrly Brothers 
és más örökzöld számokkal.

A zene a hangulattól és a láncosoktól függően 
hajnal 3-4 óráig tart,

közben a Delfin Táncklub Rock and Roll 
bemutatóját láthatják.

A VIII. emeleti klubban 
Cselényi Tibor

szórakoztatja zongorajátékával 
a meghittebb hangulatra vágyókat.

<£tLL éó ituioL rendje

A köszöntő alkalmával 
a HUNGAROVIN RT. Törley pezsgőjével 

vagy az EGERVIN RT. borával kínáljuk 
kedves vendégeinket.

Az étkeket
a Gundel Károly Idegenforgalmi és 

Vendéglátóipari Szakközépiskola növendékei 
készítik és tálalják fel 

minden vendégnek hidegtálon.

m m
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Pillanatképek a bál megnyitójáról
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Pillanatképek a bál megnyitójáról
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