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KRÓNIKA
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
Szám: 533/1996

FŐIGAZGATÓI KÖRLEVÉL

Az 1262/1994. OSZK szám alatt kiadott Szervezeti 
és Működési Szabályzat 35. §-ának (3) bekezdését a 
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának 
beszámolási rendszeréről szóló 156/1995. (XII. 24.) 
Korm. számú rendelet 11.§-ának (1) bekezdése követ
keztében meg kellett változtatni.

A 35. § (3) bekezdésének új szövege a következő:
„A könyvtárnak a főigazgató irányítása és ellenőr

zése mellett működő gazdasági vezetőjét, a gazdasá
gi igazgatót besorolásától függetlenül határozatlan idő
re a főigazgató javaslatára a művelődési és közokta
tási miniszter bízza meg, és menti fel. A további mun
káltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

A gazdasági igazgató a gazdálkodás, a gazdasági 
és pénzügyi tevékenység terén a főigazgató helyette
se, aki

- közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Gazdasági igaz
gatóságot;

- az intézmény egészére érvényes gazálkodási és 
pénzügyi intézkedéseket hoz;

- a szakmai szervezeti egységek gazdasági és pénz
ügyi számviteli munkájához iránymutatást ad és el
lenőrzi azt.”

Az új szöveget az SzMSz használati példányaiban 
az eredeti szöveg törlése nélkül kell bejegyezni.

Budapest, 1996. március 26-án

Poprády Géza 
főigazgató

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
Szám. 525/1996

KÖRLEVÉL
a külföldi folyóiratok központi katalógusával 

összefüggő ügyek intézéséről

A külföldi folyóiratok központi katalógusával össze
függő ügyek intézése a Könyvtár Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatában foglalt rendelkezések szerint 
(29. § 1., 4. és 5. bek.) két önálló szervezeti egység: 
a Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) szerkesztőség, 
osztály és a Retrospektív lelőhelyjegyzék szerkesztő
ség, mint önálló csoport feladatkörébe tartozik.

A Retrospektív lelőhelyjegyzék szerkesztőségében 
történt nyugdíjazások következtében a Külföldi Folyóira
tok Központi Katalógusának retrospektív tevékenységét 
a jelenlegi keretek között nem lehet folytatni, de a meg
kezdett munkát - legalább minimális szinten - továbbra 
is feltétlenül el kell végezni, és ennek érdekében meg 
kell oldani a retrospektív és a kurrens feldolgozás egy
ségesítését és a retrospektív anyag gépre vitelét is.

Mindennek megvalósítása érdekében - a kérdés
nek főigazgató kollégiumon történt megtárgyalása 
után - úgy döntöttem, hogy a Retrospektív lelőhely
jegyzék szerkesztősége önálló csoport jellegének 
megszüntetésével, illetve a Nemzeti Periodika Adatbá
zis szerkesztőséggel való egybeolvasztásával, KÜL- 
FÖLDI FOLYÓIRATOK KÖZPONTI KATALÓGUSA elne
vezéssel egyetlen szervezeti egység végezze mind a 
kurrens, mind a retrospektív feladatokat az NPA szer
kesztőség osztályvezetőjének irányításával. Ezen belül 
a retrospektív feladatok ellátására külön osztályvezető
helyettest jelöltem ki CSÚCS DALMA személyében.

Ezek a kizárólag formai jellegű intézkedések az 
SzMSz rendelkezéseiben tartalmi változást nem jelen
tenek. A szükséges formai kijavításokat az SzMSz 25., 
26. és 27. lapján az eredeti formai beosztás törlése 
nélkül kell feljegyezni.

Budapest, 1996. március 26-án
Poprády Géza sk. 

főigazgató
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Az OSZK hírei
Az OSZK Főigazgatói Kollégiuma 1996. 

március 11-1 ülésén a Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ működéséről szóló előter
jesztést tárgyalta meg, melyet Csabay Károly 
készített. Az ülés célja egy határozati Javaslat ki
dolgozása volt a KMK-ról (III. ennek előkészíté
se) melynek végső eredménye egy hatékonyan 
működő szervezet kialakítása. Az ülésen a KMK 
osztályvezetői és tapasztalt munkatársai is részt 
vettek. A kollégium határozatot hozott arról, 
hogy az egyes tevékenységekről konkrét el
őterjesztést kell készíteni, melyet Ismét a napi
rendjére fog tűzni.

A Tudományos Bizottság 1996. április 2-án 
ülést tartott.

Elsőként Berke Barnabásné és Szűcs Jenő- 
né előterjesztésében a Magyar Nemzeti Biblio
gráfia, Könyvek bibliográfiája sorozat szerkeze
te című témát tárgyalta meg. Határozatot hozott 
az MNB füzetek szakrendjéről, az analitikus le
írások közléséről és az éves indexek és kumu
lációk megjelentetéséről.

Ezután a bizottság elfogadta az előző ülé
sen már tárgyalt kiadvány! terv módosított válto
zatát.

Harmadikként a Keresztury pályázatra be
érkezett pályamunkákat bírálta el a bizottság.

Kiemelt díjat kapott megvédett kandidátu
si értekezéséért Kovács Ilona és Makkal Béla.

Első díjat kapott Belltska-Scholtz Hedvig,
Második díjat kapott Nemeskéri Erika,
Harmadik díjat kapott Melczer Tibor és 

Péterfi Rita.

A SZÉCHÉNYI FERENC EMLÉKNAPON 
április 29-ón

BERLÁSZ Piroskának 
Poprády Géza főigazgató adta át 

az alapító Széchényi Ferenc 
képmását ábrázoló

EMLÉKÉRMET
a könyvtárért végzett munkája elismeréseként.

Könyvtárunk főigazgatója a „Széchényi- 
emléknap” alkalmából az alábbi címeket ado
mányozta:

Főtanácsos:
Dr. Bellágh Rózsa 

Fodor András 
Dr. Fülep Katalin 
Hegyközi Ilona 
Somorjal Olga 

Dr. Szénásl Péterné 
Takács Béláné 

Tóthné Székely Ágnes

Tanácsos:
Pásztólnó Kővári Katalin

Főmunkatárs:
Bartóknó Hajdú Erzsébet 

Glgor Olga

Keresztury-jutalom

Kiemelt díjat és az ezzel Járó 50 ezer fo
rintos jutalmat nyerte el: KOVÁCS ILONA: Az 
amerikai közkönyvtárak magyar gyűjteményei
nek szerepe az asszimiláció és identitás megőr
zése kettős folyamatában. 1890-1940 című 
kandidátusi értekezése

Kiemelt díjat és az ezzel járó 50 ezer fo
rintos jutalmat nyerte el: MAKKAI BÉLA: A Sla- 
vonlai actio és a horvátországi magyarság 
(1904-1920) című kandidátusi értekezése

A Keresztury-pályázaton első díjat és ez
zel 40 ezer forintot nyert:

A német színház Pesten és Budán (1770- 
1850) című német nyelven megjelent katalógus

és dokumentáció, melyet BELITSKA-SCHOLZ 
HEDVIG, SOMORJAI OLGA készített BERCZELI 
ERZSÉBET és PAVERCSIK Ilona közreműködé
sével

Második díjat és 30 ezer forint Jutalmat 
nyert a Kedves Csinszka! Drága Mis! Babits és 
Csinszka levelezése 1919-1920 című munkáért 
NEMESKÉRI ERIKA

Harmadik díjat és 20 ezer forint jutalmat 
nyert a Babits Mihály kéziratai és levelezése (ka
talógus) című munkával MELCZER TIBOR, aki 
azt a pályázatra benyújtotta.

Harmadik díjat és 20 ezer forint jutalmat 
nyert: PÉTERFI RITA: Cigánysors a végeken cí
mű dolgozata.
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SZEMÉLYI HÍREK ES VÁLTOZÁSOK
1996. március 1-1996. április 30.

Eltávoztak a könyvtárból:

- felmentéssel: Lupán Ilona Igazg. ül., 
KFKK, Pulik Zoltánná Igazg. üi., Gyártási o., Spe- 
ra György üzemviteli alk., Biztonsági o.

- próbaidőn belül: Kuspernó Kozma Judit 
gazd. ül., Pü. és számvit. o.

- munkaviszonya megszűnt: Dobó Katalin 
kvt. szaklnf., Ir. Tud. bibi. o., Haydené Kis Zsu
zsanna főkönyvt., Könyvfeld. o., Szarka Ildikó 
ügyvlt. alk., Olvasószolg. o., Török Andrásné 
gazd. ül., Bérgazd. o.

- nyugdíjazással: Dr. Batári Gyula tud. kút. 
KFKK, Froemel Károlynó főkönyvt. Ir. tud. bibi.

oszt., Kiss Jenőnó segédkönyvt., Fölöspóldány 
közp., Dr. Nagy Lajos tud. kút., Könyvtári koord. o.

Új dolgozóink
Gruber Klára ügyv. alk., Raktári osztály, 

Iván Magdolna kiseg. alk., Olvasószolg. o., Lózsy 
Tamás kiseg. alk., Olvasószolg. o., Málnás! 
György ügyvlt. alk., Kötelespéldány o., Phithako- 
ula Chonghack ügyvlt. alk., Fölöspóldány közp., 
Sztrllich Balázs kvt. assz., Raktári o.

Áthelyezés a könyvtáron belül
Lados Andrea Igazg. ül., a KMK Titkárságról 

a Nemz. és Kult. kapcs. ir-hoz.

Keresztury Dezső

(1904-1996)

A Magyar Tudományos Akadémia, a Műve
lődési és Közoktatási Minisztérium, az Eötvös 
Colleglum, a Magyar írószövetség, a Magyar Iro
dalomtörténeti Társaság, szülővárosa Zalaeger
szeg és a gyászoló özvegy mély fájdalommal tu
datja, hogy

Keresztury Dezső

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 
költő és író, az Eötvös Colleglum egykori tanára, 
Igazgatója majd kurátora, volt vallás- és közok
tatásügyi miniszter, az Országos Széchényi 
Könyvtár nyugalmazott tudományos főosztály- 
vezetője, az írószövetség alapító tagja, a P.E.N. 
Club és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
tiszteletbeli elnöke, a bécsi nemzetközi Lenau 
Társaság alelnöke, a Nemzetközi Filológiai Tár
saság tiszteletbeli tagja, Zalaegerszeg és Bala- 
tonfüred városának díszpolgára, az Állami Díj, 
az Akadémiai Aranyérem, a Széchenyi Díj, a

Grillparzer-gyűrű, a Nagy ezüst-érdemérem és a 
Herder-díj kitüntetések tulajdonosa

1996. április 30-án, életének 92. évében 
elhunyt.

Halálával a magyar irodalomtudomány és 
művelődéstörténet kiemelkedő egyéniségét, a 
modern magyar Irodalom Jelentős alakját, több 
tudósgeneráció nevelőjét, a magyar kultúra 
meghatározó személyiségét veszítettük el. Tu
dományos és nevelői igényessége, szópírói te
hetsége, erkölcsi hitele, bölcsessége és ember
sége mlndannyiunknak hiányozni fog.

Temetése 1996. május 16-án, csütörtö
kön 16 órakor lesz a Farkasréti temetőben, a
római katolikus egyház szertartása szerint, me
lyet gyászmise követ a Farkasréti Mindenszen
tek Plébánia templomában.

Emlékét és példamutatását megőrizzük.

4



A 177-es FOND lezárul...*

Elbúcsúztunk Keresztury Dezsőtől
1996. április 30-án elhunyt Keresztury De

zső. Életének 92-ik évében járt, évek óta beteg 
volt, az utolsó három hetet kórházban töltötte. 
Mindezt tudtuk - de a hír mégis megrendített. 
Mintha hatalmas tölgy dőlt volna ki recsegve-ro- 
pogva a közelünkben.

Amikor március 15-ón Szóchenyi-díjban ré
szesült, még fogadta a tisztelgőket, sőt: terveket 
szőtt. Dolgozott szinte az utolsó pillanatig.

KI volt? Félő, hogy egyre kevesebben tud
ják Igazán. A fiatal nemzedék csak az elesett 
aggastyánt Ismerte már - ha egyáltalán odafi
gyelt rá rohanó életében.

Igaz: mindenki megkereste, mikor szüksége 
volt tudására, tanácsára, hiszen szerteágazó, rit
ka műveltsége, gazdag élettapasztalata köztu
dott volt a bennfentesek körében.

De vajon hányán olvassák az írásait? há
nyán ismerik az életművét? Akár csak azt az 
Arany-monográfiát, amelyet már aligha lehet fe
lülmúlni, s amelyet aggastyánfővel fejezett be 
egy hosszú életen át folytatott előtanulmány 
után.

Deres fejű hajdani tanítványai - (hányán ki
dőltek már közülük is!) - emlékeznek csak a ru
ganyos léptű, komoly fiatal tudósra, akiről tud
ták, hogy már húszas éveiben Is „valaki” volt, 
már akkor Is számon tartották az akkori „na
gyok”: kultúránk vezető személyiségei.

Szerény válogatás jelent meg nemrégiben a 
levelezéséből: csupán maguknak a feladóknak 
a neve és közlendője Is elegendő tanúságtétel 
arról, hogy a címzett meghatározó egyénisége 
volt viharos századunknak: szerénységgel páro
sult bölcsességével, színes és széles körű tájé
kozottságával, emberségével.

Életrajzát, munkásságát, hazai és külföldi 
kitüntetéseit nem kívánom e helyen és alkalom
mal felsorolni.

Az embertől, a tisztelt és szeretett tanártól 
és baráttól sem itt búcsúzom. Mindenkinek, aki 
közel állt hozzá, a maga lelkében kell elfogadnia 
az elválás gondolatát.

De szóljunk arról, mit jelentett Keresztury 
Dezső az Országos Széchényi Könyvtár szá
mára.

1950-től 1975-lg, nyugdíjba vonulásáig dol
gozott a Nemzeti Könyvtárban. Semmelweis ut
cai lakásából természetesen gyalog sietett a Mú
zeum körútra, a könyvtár akkori patinás hajlé
kába. Szerette ezt a könyvtárat, amelyről azt ír
ta: „nekem igen nehéz Időkben kedves munka
helyet, baráti légkört és megbecsülést biztosí
tott”. A „nehéz idők” megjelölés - 1950 után - 
nem szorul bővebb magyarázatra. Keresztury 
akkorra már újjáépítette (és aztán elslratta...) a 
régi Eötvös Colleglumot, amelynek diákja, taná
ra, igazgatója volt; másfél évig viselte igen ve
szedelmes Időszakban a kultuszminiszterséggel 
járó felelősséget és terheket, és utána tető alá 
hozta az összelőtt Akadémia könyvtárát is. A 
Széchényi Könyvtárban először a Kézirattár, 
majd a Színháztörténeti Osztály, végül a Törté
neti Különgyűjtemények főosztályának volt a 
vezetője. Kiállításokat rendezett, foglalkozott a 
fiatal kollégák továbbképzésével, tudományos 
irányításával, s ami könyvtári vonalon talán a 
legmaradandóbb érdeme: ő kezdeményezte a 
ma már természetesnek látszó fondok kialakítá
sát. Azontúl Jelentős hagyatékok megszerzésé
vel gyarapította a Kéziratár állományát: elsőként 
törődött modern kéziratok megszerzésével, 
megmentésével.

Tanulmányköteteit - amelyeket napi mun
kája mellett alkotott meg - (Helyünk a világban, 
A szépség haszna, Örökség, Kapcsolatok, Ár
nyak nyomában stb.) nemcsak haszonnal, ha
nem élvezettel forgathatják az olvasók. A kö
zépnemzedék Ismerheti ezeket, értékes képes
könyveit is (A magyar irodalom képeskönyve, A 
magyar zene képeskönyve, Európai pillanatok, 
Balaton-könyvek stb.) - a fiatalok nehezebben 
juthatnak hozzá: régen elfogytak. De Itt a könyv
tár! Mindezeket megkereshetik a polcokon!

Költészetét „posztmodern” korunk nem ér
tékeli eléggé - pedig élete végéig írt verseket. 
Vannak feledhetetlen sorai és gondolatai, mint 
például ez a maga helyén metaforikus megfigye
lés - az életünkről:

„S ők ömlenek végtelen áradatban
az örök mozgólépcsőkön le, föl:
arcukon gond szánt, mosoly tündököl

* A Széchényi Könyvtár Kézirattárának 177-es fondja. a Keresztury-fond, amely az 6 kéziratait és levelezését tartalmazza.
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vagy Jéggé dermed a közöny: 
emberek, mindig egy s új változatban: 
örvénylő porvihar, törvények-gyúrta vízesés, 
part s hullám, cserélődés szakadatlan; 
mennek örökre és"

Vagy amit az elmúlásról írt valahol:

„Ha egy lepentócske 
hull boldog vesztébe: 
halála láng-pillanat.
Egy költő meglátja, 
hasonlatba zárja, 
melyben képe megmarad, 
mint sziklakő őrzi 
örökkön az ősi 
virágszirmot, bogarat.”

Ars poeticának Is belllenók...

De ne feledkezzünk meg könyvtárunk me
cénásáról sem!

Jó néhány munkatárs vesz részt évente a 
Keresztury-pályázaton. Bizonyára mindegyikük 
tudja: a pénzjutalmat Keresztury Dezső nemes
lelkű adományából kapja. Gazdag kézirat- és le
velezésanyagát úgy „adta el” 1976-ban a Szé
chényi Könyvtárnak, hogy az érte Járó összeget 
azonnal visszaadta: alapítványt hozott létre a 
könyvtárosok tudományos munkásságának tá
mogatására. Ez évben Is sor került a nagylelkű 
Jutalmak kiosztására - de nem sokkal utána fe
kete zászló Jelezte, hogy a mecénás nincs többé:

a díjazottak már csak gyászkoszorúval mond
hattak köszönetét neki.

Még nagyon friss a gyász. Még nem va
gyunk képesek teljes egészében fölmérni, kit 
vesztettünk el, mit veszítettünk. Azt, hogy nem 
Igazít el többé Jellegzetes, kedves-nyugodt 
hangján kérdéseinkben, nem fordulhatunk hozzá 
többé valamilyen fontos adatért, amit „csak ő 
tudhat” - és amit mindig tudott Is.

Utolsó évelt megkeserítette a fél oldalát 
megbénító betegség. De szellemét és törhetetlen 
akaraterejét semmi sem bénította meg. Kevesen 
tudják, hogy 1995-ben fejezte be Heidegger köl
teményeinek fordítását: „A gondolkodás tapasz
talatából” c. kötet átültetésének fáradságos 
munkáját.

Hadd Idézzek - talán vigaszul - abból Is 
egy gondolatot:

„A világ elsötétedése sohasem éri el
a lét világosságát.”

ő már megbizonyosodhatott erről.
Az Országos Széchényi Könyvtár nem fe

ledheti el egykori munkatársát, mecénását. Az új 
épületben ugyan ritkán fordult meg, de mindig 
érdeklődött: „Mi újság a könyvtárban?” - és so
ha nem mulasztotta el üdvözletét küldeni a 
könyvtárosoknak.

Ezért Is éljen és hasson tovább Is szelleme 
közöttünk, hűségesen végzett munkánkban.

Monostory Klára

Dr. Pálinkás Sándorné

(dr. Solymosi Ilona 1915-1995)

„Ami most jön, hosszabb és nehezebb.
Sehol-Soha a neve új hazádnak:
ott vagy."

Szabó Lőrinc

Évekig dolgoztam együtt Cilával a Hírlaptár
ban. Mindenki így nevezte őt: Cila. Kolléga volt 
és elbűvölő nő. Most ő Is elment. Az Országos 
Széchényi Könyvtárban 1943. aug. 30-1962. 
dec. 31. között dolgozott.

Nekem most mégis más emlókkóp Jut 
eszembe vele kapcsolatban. Vizsgázni jöttünk 
az egyetemről, az ötvenes évek elején dr. Varjas

Bélához, aki az egyetemen könyvtörtónetet 
adott elő; ő akkor a Széchényi Könyvtár főigaz
gatója volt. Természetesen izgultunk a vizsga 
előtt, de Cila ott ült a Múzeum-kertre tekintő fő
igazgatói szoba előterében - ő volt akkor a fő
igazgató titkárnője - és bátorított bennünket, 
hangulatjelentéseket adott és mosolygott, sző
kén, kedvesen, elegánsan. Ml, lányok Irigykedve 
néztük karcsú alakját, jól szabott ruháját, de há
lásak voltunk a bátorító szavakért. Akkor még 
nem gondoltam, hogy egyszer a kollégája le
szek.
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Már a Hírlaptárban dolgoztam, amikor egy
szer odaszóltak, hogy a mellettünk levő üres 
asztalhoz Cila kerül. Megörültem neki. Gordon 
Giziké, ón és Cila ültünk egy darabig egymás kö
zelében kedves hármasban együtt. Kissé távo
labb Tardy Lajos, Bállá Sándor és Kemény G. 
Gábor osztoztak velünk a Hírlaptár termén. Ak
kor megismertem a humorát is.

Szegedi lány volt, ott végezte az egyetemet 
Is a magyar-történelem szakon. Később felke
rült Budapestre és 1943-ban a Széchényi 
Könyvtárba jött dolgozni. Férje, dr. Pálinkás Sán
dor a könyvtár gazdasági vezetője volt. Cila dol
gozott a Könyvfeldolgozó Osztályon, a Hírlaptár
ban és a Mikrofilmtárban is. Férfi kollégái mindig 
körülrajongták; imponált nekik az elegáns, ápolt, 
csinos, okos és szellemes kolléganő - mert Cila 
nő volt a javából még azokban az Időkben is, az 
ötvenes és hatvanas években, amikor hivatalos 
divat volt a „slamposság”. - Fiacskám! - mond
ta, amikor belefogott valamelyik mondókájába, 
és ezt nagyon kedvesen tette. Az olvasók is sze
rették, közvetlen és segítőkész volt velük.

Nagyon elszomorodtunk, amikor hírét vet
tük, hogy a Mikrofilmtárba távozik tőlünk Ami
kor elment, az íróasztalán levő márvány tinta- és 
tolltartót nekem ajándékozta - hogy mindig em
lékezz rám, mert nagyon megszerettelek - 
mondta. Azóta Is őrzöm ezt és sokszor eszembe 
jut vidám hármasunk ott a régi Hírlaptárban. 
Nemsokára aztán ón is a raktárban levő íróasz
talhoz ültem és Giziké is átment a Puskin utcai 
épületbe - az élet csendesebb lett körülöttünk. 
Cila sokat segített abban, hogy a Hírlaptár leve
gője véglegesen megfogjon és ott tartson.

Ma már nagyon kevesen ismerjük és emlé
kízünk Cilára ott a könyvtárban. Rokonai gyász- 
jelentést sem küldtek Intézményünkbe, így feke
te zászlót sem cirógatott érette a szellő - teme
tésén sem vehettünk végső búcsút tőle. Én még
is szeretném, ha most gondolnánk még reá, és 
legalább itt e Híradó hasábjain eleven maradna 
emléke, hiszen majdnem harminc óv hosszat itt 
élt és dolgozott közöttünk!

Darabos Pálné

* * *

Vargha Balázs

(1921-1996)

Hosszú betegség után március 24-én életé
nek 75. évében elhunyt Vargha Balázs író, iroda
lomtörténész.

Vargha Balázs 1921-ben született Kun- 
szentmiklóson, egyetemi teológiai és bölcsészeti 
tanulmányai után ott tanított, majd Budapesten 
lett nevelőtanár. 1958-tól a Petőfi Irodalmi Múze
um kutatója, majd 1977-től az Országos Szé

chényi Könyvtár főmunkatársa volt. Ezzel egyi- 
dőben a Budapest című lap rovatvezetőjeként, 
majd főszerkesztőjeként dolgozott. Nyugdíjazó 
sa után a Kortársban, valamint az élet és iroda
lomban jelentek meg írásai. Vargha Balázs mun
kásságát Dóry-díjjal, Szabó Ervin emlékéremmel 
és a főváros Pro Űrbe díjával ismerték el.
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
A Gyarapító és Feldolgozó Főosztály 

1996. március 8-án tartott értekezletén elhangzott
beszámoló

Tisztelettel üdvözlöm kedves munkatársaim
mal együtt mindazokat, akik jelenlétükkel megtisz
telik ez évi főosztályi értekezletünket. Poprády 
Géza főigazgató urat és helyettesét - a körünkbe 
nemrég visszatért Hegedűs Pétert a társfőosz
tályok vezetőit és érdeklődő munkatársait.

Tisztem szerint igyekszem tájékoztatni önö
ket az elmúlt év felmutatható eredményeiről és 
gondjairól. Mit sikerült terveink szerint teljesíteni 
és mit voltunk kénytelenek elmulasztani. Rövid 
áttekintést szeretnénk adni ez évi terveinkről is.

Ami az elmúlt évet illeti:
Komoly személyi változás történt a Gyara

pítási Osztályon. Szinai Tivadarnó az óv elején 
megvált a könyvtártól. Az osztály vezetését feb
ruár 16-tól Karakas Petemé vette át. Munkáját 
két osztályvezető-helyettessel osztja meg. Lo
vászáé Vona Katalinnal és az újonnan kineve
zett, de nagy tapasztalattal rendelkező Tóth Jó- 
zsefnével. O képviseli az OSZK-t a nagyszámú 
aukción, és számos munkája mellett felelős a 
hatósági feladatok bonyolításáért.

Az Időszaki Kiadvány Feldolgozó Osztály 
megbecsült vezetőjének, Ákom Mártának nyug
díjazását követően helyettese, Kocsy Lászlóné 
látta el az osztályvezetői feladatokat. Nemrég 
került sor hivatalos kinevezésére.

Az elmúlt évben kérte nyugdíjazását So- 
morjai di Glória Zsuzsa a Könyveldolgozó Osz
tályról, Nagy Lajosné a Szakozó Osztályról, Ka- 
usay Tibornó az Időszaki Kiadvány Feldolgozó 
Osztályról. Nagy Lajosné helyére osztályvezető
helyettesként Témák Dániel lépett elő, az ő cso
portvezetői helyét Sárkány Mlhálynó vette át. Ez 
óv elején újabb munkatársak jelentették be 
nyugdíjba vonulási szándékukat. Az MNB Köny
vek Szerkesztőségéből Maróthy Jánosnó és 
Vigh Lajosné, a szakozói gárdából Zsembery 
Anikó, a Könyvfeldolgozó Osztályról Takács Já
nosnó, az Időszaki Kiadvány Feldolgozó Osztály
ról Darabos Pálné. Valamennyien régi, tapasz
talt, revizori teendőket ellátó kollégák, akiknek 
pótlása még sokáig komoly gondot jelent.

Szathmári Berkes Katalin, a Könyvfeldolgozó 
Osztály reményteljes fiatal munkatársa ez óv 
márciusától belső áthelyezéssel a Régi Nyomtat
ványok Tárához csatlakozott.

Szomorúan kísértük utolsó útjára múlt óv 
októberében az MNB Könyvek Szerkesztőségé
nek egyik legkedvesebb tagját, a hosszú beteg
ség után távozó Vrazsovits Valikát.

1995-ben, s az előbb említettek miatt ez év
ben is tovább halmozódtak/halmozódnak a 
munkaerő kiesések. Rosszabbik felük a sajnála
tosan hosszú betegállományokból, jobbik felük a 
tanulmányokra fordított szabadságokból adódik. 
Sokan vannak GYED-en, GYES-en, mások, több
nyire gyermekeik ellátására tartós fizetés nélküli 
szabadságot kértek.

Összkönyvtári szinten rendkívül jelentős 
munka az alaposan előkészített, szervezetten és 
jó ütemben előrehaladó állományrevízió. A mun
kában való állandó részvételünk azonban a fő
osztály szakmai munkára fordítható idejéből ko
moly veszteséggel jár. A brigádmunkában eddig 
28 munkatársunk fordított 29 hetet revízióra, a 
Gyarapítási Osztály munkatársai pedig folyama
tosan, váltott beosztásban látnak el szuperreví
ziós teendőket.

1995-ben minimálisra korlátozódtak a szer
ződéses alkalmazások, és októbertől radikálisan 
visszaestek a megbízással végezhető munkák. 
Ugyanakkor Időt kellett szakítanunk a rendkívül 
hasznos és sikeresnek minősített OSZK-ismereti 
tanfolyam ránk háruló részének bonyolítására. 
Folytattuk a munkát a belső szakmai bizottsá
gokban, a Gyűjteményszervezés! Bizottságban, 
a NEKTÁR Bizottságban, a DOBIS/LIBIS Alkalma
zói Tanácsban, Főigazgatói Kollégiumi előter
jesztések készítésében, a Tudományos Bizott
ságban és pályázati anyagok kidolgozásában.

Együtt dolgoztunk a Szervezési Főosztály 
munkatársaival a tervezet fejlesztések megva
lósításán. Ezek közül kiemelkedőek voltak:
- A DOBIS/LIBIS Gyarapítási moduljának beve

zetése a kötelespóldánykónt érkezett köny
vek területén,
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- Az OSZK 1991 után megjelent magyar könyv- 
állományáról készült katalóguscédulanyomta- 
tó-program kidolgozása,

- és az 1996-tól megjelenő „Könyvek Nemzeti 
Bibliográfiája Floppyn” előkészítése.

- Néhány napja került az OSZK hálózatára a 
Sajtórepertórium 1993-tól 1995-ig feldolgozott 
anyaga. Az adatbázis felújítására a friss ada
tokkal a 852-es karakterkészletre való átté
rést követően kerül sor.

1994-ben és 1995-ben is stagnált a hazai 
szabványosítási munka, ’95-ben az ISO TC 46 
Ottawában rendezett ülésén sem tudtunk részt 
venni, anyagi okok miatt. Ugyanakkor közös Ja
vaslatot dolgoztunk ki - a KMK-val, az MKE-vel 
és a KIK-kel - a Minisztérium részére a hazai 
szabványok revíziójának valamint új szabályza
tok kidolgozásának menetére, a feltételek meg
teremtésére.

A belső szabályzatok kidolgozásában tör
téntek újabb lépések. A Számítógépes Informá
ciós Csoport létrehozott egy szövegfájlt a hatá
lyos bibliográfiai szabványok scannelésóvel. 
Ezek közül ellenőriztük az MSZ 3424/1 teljes 
szövegének betűhelyességét és elvégeztük a 
szükséges javításokat. A szövegben végigve
zettük az OSZK alkalmazási szabályokat a ko
rábban már kidolgozott döntvénytárnak megfe
lelően és aktualizáltuk a példaanyagot. Idén Is 
folytatjuk a munkát, hogy minél hamarabb hasz
nálható legyen hálózati eléréssel valamennyi fel
dolgozó munkatárs számára.

Tartós kutatómunka eredményeként két 
kollégánk védte meg sikerrel kandidátusi dlsz- 
szertáclóját, Kovács Ilona és Makkai Béla. Mind
ketten a Hungarika Dokumentációs Osztály 
munkatársai. Kovács Ilona egyébként fél évet 
Fulbright ösztöndíjasként az Egyesült Államok
ban töltött, tovább építve és bővítve kapcsola
tainkat az ottani magyar gyűjteményekkel.

* * *

Áttérve a Nemzeti Könyvtár alapfeladatai
nak ellátásában a Főosztály számára előírt tevé
kenységekre, a következőkről számolhatunk 
be.

A Gyarapítási Osztályon folyó munkát 
alapvetően befolyásolta a már említett szuperre
víziós teendők folyamatos ellátása és a DO- 
BIS/LIBIS gyarapítási moduljának bevezetése. 
Nehézséget okozott és okoz még a Jövőben Is a 
számítógépes és a hagyományos nyilvántartá
sok párhuzamos vezetése. Ez utóbbi csak akkor

lesz kiváltható, ha a technikai feltételek adottak 
lesznek. Ez megfelelő számú munkahely bekap
csolását, a hálózati hozzáférés bővítését és a 
KATAL adatbázis D/L-be konvertálását Jelenti.

A hagyományos feladatokat sikerült ellátni, 
annak ellenére, hogy a gyarapítási hitelkeret re
álértéke drasztikusan csökkent. 1994-ben a 
19,3 millió Ft-ban megszabott kerethez képest 
20,6 milliót költöttünk, 1995-ben 21,6 milliót. A 
hitelkeret 20,3 millió volt, ehhez jött még a 
könyvtárhasználati díjból gyarapításra fordított 
összeg. A könyv és folyóirat árak emelkedése 
azonban legalább 20-25%-ra tehető, tehát nyil
vánvaló, hogy az adott keret nem tette lehetővé 
számos fontos anyag beszerzését, főként a kózi- 
és segédkönyvtárak állományának frissítését, 
megfelelő szinten tartását és többespóldányok 
beszerzését. Korlátozni kellett az aukciós vásár
lásokat Is.

1995-ben 23 hazai aukció anyagát dolgoz
tuk fel, válogattunk a Fölöspéldány Központ 58 
jegyzékéből, feldolgoztuk a Schreiber, a Hőgye, 
a Vida és a Könnyű hagyatékok anyagát. Folya
matosan történt az állományapasztás az ún. Cut- 
ter-számos jegyzetek másodpéldányainak kiik
tatásával. Fogadtuk, állományba vettük és fel
dolgozásra indítottuk a kötelespéldányokat. E 
téren tetemes többletmunkát Jelentett a számító- 
gépes reklamációk kiíratása és továbbítása a 
Kötelespóldány Szolgálathoz. A reklamációk 
száma folyamatosan emelkedik, az eredmé
nyesség sajnos nem. Valamennyi beszerzési for
rásból - kötelespóldány, vétel, csere, ajándék - 
összesen 88 369 könyvtári egységet kezelt az 
osztály a tavalyi 73 960-hoz képest. A jelentős 
többlet főként a különgyűjtemónyekbe került.

1995 végén nagylelkű természetbeni támo
gatóra találtunk: a Hungaropress terjesztő cég 
felajánlotta, hogy 1996-ban 1 millió Ft értékben 
látja el az OSZK-t külföldi napilapokkal és nívós 
magazinokkal.

A Könyvfeldolgozó Osztály az MNB gyűj
tőkörébe tartozó kiadványok közül 1605 tételt 
készített a DOBIS/LIBIS-ben, 962-t pedig revide
ált. 10 302 tétel códulanyomtatásl igényét rögzí
tette a rendszerben, a kiadványokat maradékta
lanul átadta a Raktári Osztálynak. 268 tételt si
került feldolgozni a DOBIS/LIBIS-ben az MNB 
gyűjtőkörébe nem tartozó könyvek közül. Vállal
ták a tankönyv/jegyzet anyag rendelési tételei
nek elkészítését a gyarapítási modulban és 
2125 tételt készítettek a katalogizáló modulban. 
Kapacitás- és eszközhiány miatt továbbra sem 
sikerült elkezdeni az 1987-től 1992-lg előzete
sen feldolgozott tankönyvek bevitelét a rend
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szerbe. Sokkal jobb teljesítményt lehetne elérni 
a terminálok számának növelésével.

A külföldi könyvek és a régi anyag feldol
gozása vontatottabban haladt a nagyarányú lét
számkiesés miatt, főként a revíziós munkák te
rén. Naprakésznek volt mondható viszont a 
nagyállományból kihelyezett, a kézikönyvtárak- 
ba és a tárakba kerülő anyag feldolgozása.

A KATAL adatbázis DOBIS/LIBIS-be konver
tálására egy sikertelen pályázat következtében 
és fejlesztői kapacitás hiányában nem kerülhe
tett sor. Ezzel pedig megoldható lenne az on-line 
olvasói katalógus kibővítése a külföldi anyaggal 
és az előzetesen feldolgozott, vagy feldolgozás
ra váró részdokumentumok és külföldi sorozati 
főtételek bevitele.

A leíró katalógusokat folyamatosan építet
tük a feldolgozott művekről készült cédulákkal. 
Minthogy a DOBIS/LIBIS-ből csak 1995 végén 
kezdődött meg az alapcédulák nyomtatása, az 
1991-es impresszumú könyvek céduláinak be
osztása valamennyi katalógusba áthúzódik 
1996-ra. A teljes anyag kézikönyvtári és tárl có- 
dulaigónyeinek kielégítését reméljük, úgy Is meg 
lehet oldani, ha a szükséges cédulákat közvetle
nül a Códulasokszorosító Csoporttól igénylik és 
nincs szükség a Könyvfeldolgozó Osztály köz
vetítésére.

Terven kívüli feladatként kezdődött el
1994-ben és folyt 1995-ben is a korábban zárt 
Illetve bizalmas anyagot feltáró nyilvántartás cé
duláinak beépítése a régi olvasói betűrendes 
katalógusba.

A Códulasokszorosító Csoport lényege
sen túlteljesítette tervét, főként a különgyűjte- 
mónyek számára készített cédulák és ívek el
készítésével, a revízióhoz szükséges cédulák 
előállításával. Elkezdődött a Könyvek Központi 
Katalógusához számítógépes hordozón érkező 
anyag céduláinak elkészítése is és megkezdő
dött a DOBIS/LIBIS-ből kihozott anyag cédulái
nak előállítása. A csoport szövegszerkesztővel 
13 088 leírást készített, 422 753 cédulát sokszo
rosított, 72 865 ívet másolt és 39 268-at nyomta
tott ki.

Az Időszaki Kiadvány Feldolgozó Osztá
lyon 1995-ben tovább sokasodtak a gondok, fő
ként a közel 50%-os munkaidő-kiesés miatt. Ez 
az egyetlen osztály a főosztályon, ahol semmifé
le számítógépes hozzáférés nincs még az OSZK 
adatbázisaihoz, így minden munkát manuálisan 
kell elvégezni.

Rekatalogizálással korábban hivatalosan 
hatan foglalkoztak, 95-ben hárman. A teljesít
mény is ezt tükrözi.

Ugyanakkor a kurrensen érkező új és cím
változott kiadványok feldolgozásában, ETO sze
rinti szakozásában a tervnél többet sikerült - il
letve többet kellett - teljesíteni. A kollacionálás- 
ban nem tudtunk lépést tartani a tervezettel és a 
szükséglettel. Ez részben összefügg a muzeális 
anyag köttetósónek beszüntetésével és az új 
hullámkarton dobozos raktári elhelyezés beve
zetésével.

Elkezdődött a külföldi - nem hungarlka - 
hírlapanyag kihelyezése Törökbálintra, ennek 
katalógus konzekvenciáit is el kell végezni. 
Egyébként a katalógusok szerkesztése, ha ki
sebb lemaradással is, de folyt. Egyre nagyobb 
szerepet játszik a tájékoztatásban az IKB adat
bázisból való on-llne keresés, így megfontolan
dó, hogy a cédulakatalógusokba továbbra Is be
kerüljenek-e az adatbázisban szereplő címek. 
Ennek a témának az alapos megtárgyalását és a 
lehető legracionálisabb megoldást ez évben dol
gozzuk ki az érdekeltekkel együtt.

A Szakozó Osztály munkája kiegyensúlyo
zott volt mind az ETO szerinti szakozás, mind a 
katalógusok építése terén. A tervhez képest 
csak a külföldi anyag szakozásának tónyszáma 
csökkent - igaz, a beszerzések száma is. Több
letteljesítmény az, hogy a KFO/KATAL adatbázis
ban az aktuális kötetekkel kapcsolatban koráb
ban bevitt tételek szakszámait az MNB gyakor
latnak megfelelően módosítják, hogy az adatbá
zisok egyesítésekor kevesebb rekordhoz kelljen 
hozzányúlni. A szakkatalógus-egyesítés és reví
zió - a jelzetek és a hozzájuk tartozó raktári szá
mok kigyűjtésével és az adatok számítógépre 
vitelével - folytatódott. Nagy segítséget jelente
ne még egy, évek óta igényelt PC beszerzése.

AZ MNB Könyvek Bibliográfiája Szer
kesztőségének legfontosabb feladata a ’94-es 
évben Indított könyvanyag maradéktalan feldol
gozása volt a NEKTÁR-ban, amire a „Könyvek 
Nemzeti Bibliográfiája Floppyn” kiadásának 
1996-os elindításához Is szükség volt. Ugyan
akkor a D/L gyarapítási moduljának bevezeté 
sóvei az előkészítő munkák és a betanulási pe
riódus után a Szerkesztőségre hárult a gyűjtőkö
rükbe tartozó kötelespóldányok rendelési tétele
inek elkészítése. Ez az anyag a Gyarapítási Osz
tályon történő számítógépes érkeztetés után, 
példányadatokkal és raktári jelzetekkel ellátva 
került indításra, és már a teljes bibliográfiai le
írás elkészülte előtt kereshető az on-line kataló
gusban, legalábbis címük szerint. A rendelési té
teleket a Könyvtárellátótól érkező anyagról is el
készítjük, ez szolgál alapul a kötelespéldány- 
kónt be nem küldött könyvek automatikus rekla-
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(nációjához. 1995 végére 8597 rendelési tétel 
készült el.

A floppy-kladás elindításához biztosítani 
kell az 1996-os füzetekben és a velük azonos 
tartalmú lemezeken a legfrissebb kurrens anyag 
közlését. Ez 1995 november elejétől folyamato
san történik mind a kötelespéldányokról, mind a 
Könyvtárellátótól érkező anyagról. Ugyanakkor 
párhuzamosan folyik - de lassúbb ütemben - a 
még hátralévő, mintegy 2000 1995-ös indítású 
könyv feldolgozása.

A Gyarapítási Osztályról ’95-ben 7402 köte
lespéldány, a Könyvtárellátótól 4284 könyv ér
kezett. A kétféle anyag elkülönített kezelése, in
dítása ISBN és ISSN ellenőrzésre, feldolgozásra, 
szakozásra, revízióra, úgy, hogy elkerüljük a 
párhuzamosságokat, nem kis szervező munkát 
és naprakész nyilvántartások vezetését igényel
te. A Könyvfeldolgozó Osztály közreműködésé
vel 9019 könyvet dolgoztunk fel, ami a D/L-ben 
9570 rekord elkészítését jelentette. Ezen kívül 
bekerült még 881 analitikus leírás és 322 új so
rozati tétel. A Könyvtárellátónak átadtunk 4857 
szabványos katalóguscédula kéziratot - 1994- 
ben 3122-t, a bibliográfiai füzetekben megjelen
tettünk 9415 tételt - 1994-ben 7332-t. Hosszas 
leállás után újra mód nyílt a kiadói adatbázis épí
tésére, amely már elérhető az OSZK hálózatán.

A Jelenlegi körülmények között megoldatlan 
a gyűjteményes kötetek teljes körű analitikus 
feltárása.

Az ISBN Iroda, valamint az ISSN Iroda folya
matosan ellenőrizte az azonosító számokat, javí
totta a hibásan benyomtatottakat, pótolta a hi
ányzókat, tartotta a kapcsolatot a kiadókkal, 
építette a szükséges nyilvántartásokat.

Az MNB Sajtóbibliográfia Szerkesztősége
1995-ben stabil létszámmal dolgozott, de helyre 
kellett állítania az IKB adatbázisban a hálózat 
meghibásodása miatt keletkezett kárt. Ugyanez 
volt a helyzet a Sajtórepertórium Szerkesztősé
gében. Mégis nagy eredmény, hogy megterem
tődtek a feltételek az IKB adatbázis on-llne el
éréséhez belső és külső felhasználók számára 
egyaránt. Rendszeresen szolgáltatjuk az új és a 
módosított rekordokat külső megrendelőink szá
mára. 1150 új illetve címváltozott kiadvány ér
kezett feldolgozásra, 1994-ről 450 húzódott át. 
Az összesen 1600-ból 70 feldolgozása húzódik 
át ez évre, 120 pedig problémamegoldásra vár. 
Az adatbázisban 3040 tételben aktualizáltunk 
adatokat az évi első számok alapján, 4250 tétel
ben Javítottunk, módosítottunk adatokat.

Megfelelő számú előzetes megrendelés hí
ján nem kerülhetett sor az MNB Időszaki Kiadvá

nyok Bibliográfiája soron lévő kötetének nyom
tatott formában történő megjelentetésére. Ez évi 
feladat a CD-ROM-on való kiadás előkészítése.

A Sajtórepertórium Szerkesztőségét sem 
kerülték el a hosszabb munkaidő-kiesések. En
nek ellenére a tervezett tételszámot feldolgoztuk 
az adatbázisok és a kiadvány számára. Az 
OSZK Novell hálózatában épült az IKR index
adatbázis, a rószdokumentumokat leíró szöveg
fájl és a forrásadatbázis. Az óvközbenl fejleszté
sek és ésszerűsítések, valamint a szellemi ráfor
dítások tették ezt lehetővé.

Valamennyi kurrens nemzeti bibliográfiai fü
zetet határidőre tudtuk megjelentetni, de úgy tű
nik, végleg le kell mondanunk a hagyományos 
kumulációk, éves kötetek és indexkötetek 
nyomtatott formában való kiadásáról. Ezt azért 
vállalhatja a nemzeti könyvtár, mert a hálózaton 
lévő adatbázisai lehetővé teszik az on-line kere
sést. Megfontolandó - ha Igény mutatkozik rá - 
az adatállományok floppyra szervezése és ter
jesztése.

A Hungarika Dokumentációs Osztályon 
még mindig helyi számítógépeken épülnek az 
adatbázisok és csak a NIIF Program központi 
gépéről érhetők el az aktualizált adatállományok 
belső és külső felhasználók számára. Mindkét 
adatbázis, HUN és HUNG folyamatosan épült
1995- ben. Ugyanakkor felmerült az igény külső 
felhasználók, helytörténeti gyűjtemények részé
ről az adatokhoz való hozzáféréshez. Főként a 
Hungarika Névkataszter rendszerének átvételé
hez, megvételéhez vannak Jelentkezők.

Sikerült továbblépni a külföldön megjelent 
hungarika könyvek és cikkek bibliográfiai füze
teinek megjelentetéséhez szükséges formátum
program tesztelésében és véglegesítésében. 
Reméljük, ez évben sikerül nyomdába adnunk 
az első hungarika bibliográfiák kéziratát. Ter
vezzük az adatbázisok hálózatra telepítését
1996- ban, ennek technikai feltételeit meg kell 
teremteni. A Hungarika Dokumentációs Osztály 
alapfeladatainak egy részét hosszú évek óta 
csak külső forrásokra támaszkodva tudta ellátni. 
Ezek a források már ’95-ben elapadtak, ami a 
folyamatos munkában - főként a külső adat
gyűjtésben - komoly fennakadást eredménye
zett. A munkák egy részét átszervezéssel osz
tálymunkában folytatjuk 1996-ban, de ezzel sem 
pótolhatók teljesen a hiányzó pénzforrások. Ez a 
külföldi magyar gyűjteményekről megjelenő to
vábbi kötetek munkálatainak folytatására is vo
natkozik.

A Magyar ISSN Nemzeti Központ a párizsi 
Nemzetközi Központ számára az OSIRIS prog
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ram hálózatos verziójának alkalmazásával 
floppy lemezeken továbbította a feldolgozott 
magyar időszaki kiadványok és sorozatok téte
leit, összesen 1777 rekordot. Újabb fejlesztéssel 
járult hozzá a program nemzetközi használatá
hoz. Tökéletesítette a külső hozzáféréshez hasz
nált megjelenítési formátumot, s ennek angol 
nyelvre fordított változatát elküldte a párizsi 
központnak. Közreműködött az ISSN Compact, 
azaz a nemzetközi adatbázis CD-ROM kiadásá
nak az OSZK hálózatán való elérésében. Mivel a 
Nemzeti Központ létszáma összesen két főre 
zsugorodott, nem volt mód a nemzetközi szórö- 
vldítési Jegyzék magyar részének bővítésére, 
valamint a Magyarország számára kiutalt 
számbiokkokból felhasznált, de be nem jelentett 
ISSN-ek ellenőrzésére. Ez 1482 előzetesen ki
adott ISSN szám sorsának felderítését jelentené, 
és a nemzetközi központtal kötött szerződésünk 
alapján egyértelműen kötelezően elvégzendő 
feladat.

A Nemzetközi ISBN Ügynökséggel való kap
csolatunk zavartalan volt, valamennyi feladatun
kat teljesítettük. Mind a nemzeti ISSN központok, 
mind az ISBN nemzeti központok éves értekez
letén részt vettünk és beszámolókat készítet
tünk, amelyek rövidesen megjelennek a szak
sajtóban.

1996-os munkatervünk megfogalmazása
kor mértéktartóak voltunk ugyan, de nem akar
tunk lemondani egyetlen nemzeti könyvtári alap
feladatunk ellátásáról sem. Ugyanakkor bizony
talanná teszi munkánkat a létszám- és eszközhi
ány. Ésszerűsítési és költségcsökkentési terve
ket dolgoztunk ki néhány területen, valamint 
Igyekszünk korszerűsíteni hagyományos szol
gáltatásainkat.

A következő kiemelt feladatokat kell ellát
nunk:
- 1996-ban a Nemzeti Kulturális Alap pályáza

tán elnyert támogatásból meg kell valósítani 
az MNB-CD kétszeri aktualizálását, az előfize
tési felhívások kiküldését, a szükséges doku
mentációk felújítását és a CD saját terjeszté
sének bonyolítását.

- Folyamatosan terjesztjük a fólhavonkónt 
megjelenő „Könyvek Nemzeti Bibliográfiája 
Floppyn”-t.

- Javasoljuk, hogy az OSZK vegye kézbe vala
mennyi kiadványának, többek között az MNB 
nyomtatott füzeteinek bel- és külföldi terjesz
tését.

- KI szeretnénk dolgozni egy rövid ISBN útmuta
tót, mivel az 1991-es, bő terjedelmű kiadás el
fogyott.

- A társfőosztályokkal együtt meg kell oldanunk 
az új típusú dokumentumok gyűjtőköri, feldol
gozási, raktározási és használtatási rendjének 
kidolgozását.

- Rövidesen a Tudományos Bizottság elé ter
jesztjük javaslatunkat az MNB Könyvek Bibli
ográfiája szakcsoportos elrendezésére és in
dexeinek számítógépes előállítására.

- Meg kell kezdeni a KFO/KATAL adatbázis 
D/L-be konvertálását.

Magam és a velem napi munkakapcsolat
ban lévő osztályvezetők, felelős munkatársaink
kal együtt vállaljuk, hogy legjobb tudásunk és 
munkabírásunk szerint látjuk el feladatainkat, 
ahogyan azt az elmúlt évben Is tettük.

Köszönjük a társfőosztályok vezetőinek és 
munkatársainak együttműködését, amelyre min
dig számíthattunk, ha közös problémák megoldá
sára volt szükség. Azt hiszem nem túlzók, ami
kor azt mondom, jó volt velük együtt dolgozni.

Ez alkalommal is szeretném a főosztály 
minden munkatársának megköszönni szorgal
mát, szakmai elkötelezettségét, amely nélkül 
nem sikerülhetett volna túltenni magunkat a 
munkánkat nehezítő körülményeken.

Mlndannyiunktól kérem, hogy őrizzük meg a 
főosztályon belül és kívül, sőt az intézményen 
kívül Is szakmai kapcsolatainkat, és hasznosít
suk ezeket a nemzeti könyvtár javára.

Berke Barnabásáé

MEGJELENT

?<SX,
J-[ungarian Studies Review

Vol. XXI, Nos. 1-2 (Spring-Fall, 1994)
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Jelentés a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa
1995. évi munkájáról

Különös jelentőségű óvet zártunk 1995-ben: 
a korábbi Retrospektív Lelőhelyjegyzék Szer
kesztőség vezetője és négy munkatársa márci
us 31-el nyugdíjba vonult. A Július 11-1 Főigazga
tói Kollégium határozata alapján az NPA-t és a 
Retrospektív Szerkesztőséget összevonták. Az 
új osztály 1995. szeptember 1 -jétől a régi nevén, 
Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusaként 
folytatja tevékenységét. A KFKK munkáját az 
NPA addigi vezetője mellett Kónyáné Csúcs 
Dalma osztályvezető-helyettes irányítja. A Fői
gazgatói Kollégium döntése értelmében a retros
pektív feldolgozást a preprintek költségigényes 
előállításának elhagyásával és a katalógusszer
kesztés felgyorsításával kell folytatni, a KIK (Kül
földi Időszaki kiadványok a magyar könyv
tárakban a 17. századtól 1970-ig) „gépesítésé
nek anyagi fedezetét pályázat útján kell biztosí
tani". Ez utóbbi munkálatok egy részét a szep
temberben meghirdetett NIIF adatbázis-építési 
pályázaton nyert 2 millió 350 ezer forintból tud
juk fedezni.

Az NIIF pályázat immár a negyedik sikeres 
„pénzszerző” akciónk volt 1987 óta. A központi 
forrásokból több mint 20 millió forinttal támogat
ták az NPA, és most a KFKK szolgáltatásainak 
fejlesztését. A most soron lévő pályázatból meg 
kell oldani az NPA adatbázisban lévő folyóiratok 
állományának visszamenőleges feldolgozását, a 
bibliográfiai rekordok HUNMARC formátumú 
konvertálását, és az így kibővített adatbázist 
1996. november 30-tól az Interneten keresztül 
kell szolgáltatni. Az OSZK döntése értelmében a 
hálózati szolgáltatás változatlanul az NIIF köz
ponti gépén keresztül történik. A pályázat elké
szítése alapos és körültekintő elemző munkát 
igényelt: ma már tudjuk, hogy az NPA-ban feldol
gozott 17 ezer, 1970 előtti indulású cím közül 
mintegy 12 ezerhez tartozik állomány és lelő
hely. Számításaink szerint - az új anyag folya
matos feldolgozása mellett - mintegy 150 ezer 
állományi és lelőhely-adatot kell bevinnünk a 
számítógépes rendszerbe.

Ez a rendkívüli erőfeszítést kívánó munka a 
mai létszámmal nem oldható meg. A négy mun
kaszobában elhelyezett osztály két közvetlen és 
öt házi telefonvonallal állandó jelenlétet kíván. A 
telefonos tájékoztatás az NPA-ban az előző éve
kéhez képest 40%-kal nőtt meg - annak elle
nére, hogy minden eddiginél több példányt ad

tunk el a legújabb CD-ROM-ból. Az NPA éves át
lagban minden nap több mint 40 tájékoztatási 
kérdésre ad választ; a „retróval” együtt ez a 
szám eléri a napi 48-at. Ez azonban csak az 
éves átlag, a Január-március és az októberi 
csúcsidőkben naponta 100-nál Is több tájékoz
tatási kérés érkezik az KFKK-ra. Ezt a nagy 
igénybevételt a napi munka: a folyamatosan ér
kező bejelentések feldolgozása és az állandóan 
jelentkező új feladatok megfogalmazása mellett 
kell ellátnunk. Mint a munkatervben jeleztem, 
1996. január 1-jén az 1995. március 31-i létszám 
48%-ával üzemeltünk, ezért kértük az OSZK ve
zetőségének sürgős intézkedését e tarthatatlan 
helyzet megoldása érdekében.

A retrospektív feldolgozás az óv elején 
még a korábbi rend szerint kezdődött meg: a B- 
C betűk szerkesztése, valamint az R betű revízi
ója és a járulékos munkák (levelezés, telefonon 
történő egyeztetés, autopszia) folytatódtak. A 
86-90. sz. preprintekkel kapcsolatos tevékeny
ség: a változások átvezetése, a görgetett kataló
gus építése, a címek esetleges átszerkesztése 
március végéig folyt. A nyugdíjaztatások miatt 
áprilistól nemcsak a munkaerőhiány, de az eddi
gi munkálatok évi felülvizsgálata miatt Is abba
maradt a preprintek adatainak feldolgozása. 
Számításaink szerint a további preprintek előál
lítási költsége (gépelés, sokszorosítás) megha
ladta volna a 2 millió forintot, az előkészítés és a 
visszakapott anyag feldolgozása további milli
ókban lenne mérhető. A több mint két évtizede 
beküldött jelentések pontosítása a bejelentő 
könyvtárak által indokolt lenne, de a jelenlegi 
szűkös körülmények között ezt sem munkaerő
vel, sem anyagiakkal nem győznénk. A retros
pektív feldolgozás Főigazgatói Kollégiumi előter
jesztésében azt a Javaslatot tettük, hogy több 
évtizedes tapasztalatainkra építve a továbbiak
ban nem dolgozzuk fel a kevésbé megbízható 
könyvtárak bejelentéseit - ezzel is pontosíthat
juk az adatszolgáltatást. A július 11 -I Főigazgatói 
Kollégium arról Is határozott, hogy sürgősen föl 
kell számolni az eddigi gyakorlat alapján a kata
lógusok sokszempontú szétválasztását, és egy
séges, a tájékoztatásra alkalmas katalógust kell 
szerkeszteni. Ennek jegyében a második félév
ben megtörtént a régi bejelentések selejtezése, 
a görgetett katalógusok átrendezése, revíziója, 
újbóli betűrendezése, az utalók revíziója és
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szükség szerinti pótlása. A retrospektív kataló
gus szerkesztői Igen jelentős munkát végeztek 
az NIIF pályázathoz szükséges adatgyűjtésben, 
a munkafolyamatok elemzésében, majd decem
berben a feldolgozási módszerek kidolgozásá
ban.

Az NPA-ban a bibliográfiai feldolgozás igen 
hatékonyan folyt: 1705 új rekorddal (1994-ben 
1250-nel) gyarapodott az adatbázis, amely (az 
alább említett kényszerű törlések ellenére) de
cember 31-ón 34 270 címet tartalmazott. Az 
adatbevitel-rendszer folyamatos fejlesztésének 
köszönhetően a két évvel korábbi, még a KSH- 
ban folyó feldolgozás mellett 436 órát igénylő hi
balista-javítás mindössze 70 órára csökkent, és 
az azonnali javítási lehetőség eredményekép
pen jelentősen Javult az adatbázis tartalmi szín
vonala is. Az NPA 1994-ben életre hívott micro- 
ISIS rendszere messze felülmúlta várakozásain
kat - annak ellenére, hogy az adatbázis-kezelő 
korlátaiba terjedelmes rekordjaink miatt lópten- 
nyomon beleütközünk. Változatlanul kiváló 
együttműködésben dolgozunk külső fejlesztőnk
kel, akinek közreműködésével folyamatosan 
fejlesztjük és finomítjuk az on-line rendszert. A 
korábbi OMFB pályázatból beszerzett lokális há
lózat hibátlanul üzemel. Nagy örömünkre számí
tógépes fejlesztő kollégáink megtalálták a mód
ját az OSZK hálózati csatlakozására: ennek kö
szönhetően az ISSN CD-ROM fölkerült a torony
ba, ahonnan a többi adatbázissal együtt bármi
kor lekérdezhetjük, de navigálhatunk az Interne
ten Is. (Volt már rá példa, hogy egy bibliográfiai 
problémát az Elsevler WWW homepage segítsé
gével tudtunk megoldani.)

Az on-llne adatbeviteli rendszer tervezésé
vel párhuzamosan kidolgozott új bejelentési 
szisztéma jól bevált. Az eddigi ,1 folyóirat = 1 
A/3-as leporelló’ helyett betűrendes listát küld
tünk ki a könyvtáraknak: 608 címre összesen 
49 534 tételről. Sajnos, 1995-ben már jól érzé
kelhető, hogy folyamatosan csökken a kurrens 
folyóiratok száma: ugyanannyi könyvtárnak egy 
óv alatt 16%-kal kevesebb címről készítettünk 
visszaigazoló listát. A könyvtárak - fokozódó 
nehézségeik ellenére - változatlanul fontosnak 
érzik külföldi folyóirataik bejelentését, szokás 
szerint a legnagyobb intézmények járnak az 
élen a leírások minőségével és a kórt határidők 
betartásával is. Ez óv január 31-lg 404 könyv
tárból 39877 címet igazoltak vissza, és beküld- 
tek több mint 2000 új indulásé folyóiratról cím
lapfotót, és mintegy 2500 cédulát. Korábbi ked
vezőtlen tapasztalataink alapján első ízben tórti- 
vevónnyel küldtük ki a visszaigazolásokat; me

lyet azonban 608 helyett mindössze 441 helyről 
kaptunk vissza.

Az utóbbi két évben hihetetlen mértékben 
kényszerültek a könyvtárak lemondani az éve
ken át járó folyóirataik előfizetését. Figyelve a 
könyvtárak jelzéseire, egyre sürgetőbbé vált a 
lemondások tényének feltüntetése az NPA adat
bázisban. A feladat definiálása és az adatbeviteli 
rendszer kibővítése után novemberben kezdtük 
a lemondásokat is rögzíteni; három hónap alatt 
több mint 4000 adat került a megfelelő mezőbe. 
Egyre több a korábban beszerzett és most törölt 
állomány is. Első ízben oldottuk meg egy cél
program segítségével a megszűnt könyvtárak 
bejelentéseinek gépi törlését, melynek követ
keztében 383 címet és a 90 kódhoz tartozó kö
zel 15 ezer állományt kellett törölni, ez utóbbia
kat csaknem 1800 rekordból. Emellett az egye
dileg bejelentett törlések száma is évről-évre nő: 
1995-ben 5286 állományi tételt kellett manuáli
san törölni az adatbázisból.

Tájékoztatási tevékenységünk alakulása: a 
könyvtárközi kérések mennyisége gyakorlatilag 
évek óta nem változik, a telefonon, illetve sze
mélyesen hozzánk fordulók száma a „retro” ké
réseket illetően kismértékben csökkent (mintegy 
10%-kal), az NPA-ban azonban meglepő mér
tékben (40%-kal) nőtt. Változatlanul egyre több 
könyvtáros keres meg bennünket az előfizetési 
Időszak előtt azzal a céllal, hogy behasonlítsa 
saját folyóiratait az adatbázisba. Ennek az igény
nek egyre jobban meg tudunk felelni, tekintve, 
hogy számos nagy könyvtár már az 1996. évi 
megrendeléseit Is bejelentette, amely adatok az 
ún. on-line rendszerben már kereshetőek is. To
vábbra is növekszik a naprakész információkra 
vonatkozó lelőhely-kérések száma: a hozzánk 
beérkező kérdések több mint 35%-a a tárgyév
re, III. a közvetlenül megelőző évre vonatkozik. 
Az NPA-ban a könyvtárközi kérések találatainak 
aránya néhány százalékponttal javult; a kérdé
sek 35,5%-ában találtunk lelőhelyet, a cím meg
volt, de a keresett év nem 18%-ban és a címet 
sem találtuk 46,4%-ban. A retrospektív kérések 
találati aránya lényegesen kedvezőbb: 60,9%, 
1,4%, Illetve 37,7%.

Az ISDS nemzetközi központ által kiadott 
CD-ROM adatbázist - a magyar ISDS központtal 
kialakult, számunkra Igen előnyös együttműkö
désnek köszönhetően - továbbra Is Igen Jól tud
juk használni. Az NPA-ba kerülő tételek azonosí
tásához, verifikálásához, illetve a tájékoz
tatáshoz egyaránt Igénybe vesszük az ISSN 
Compact Disk-et. Nagy segítséget jelent mun
kánkban az NPA/CD-ért cserébe kapott német
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ZDB CD-ROM Is. Az óv során Is átadtuk az aktu
alizált adatokat az IIF programirodának az 1988 
óta folyamatosan üzemelő on-line szolgáltatás 
karbantartásához.

Lótszámhelyzetünk a fentebb említett nyug
díjazások mellett még további tényezők miatt Is 
kedvezőtlenül alakult: 1995 őszén újabb két 
munkatársunk lépett ki az NPA-ról, egy főtől pe
dig meg kellett válnunk. Tartós betegállomány, 
Illetve fizetés nélküli szabadság miatt további 
egy emberóvnyi munkaidő esett ki, gyakran a 
folyamatos szolgálat fenntartása is a legnagyobb 
nehézségek árán volt biztosítható. Belső áthe
lyezéssel és szerződéses munkatársak foglal
koztatásával lassan megoldódtak létszám-gond
jaink.

Az NPA tevékenységét, illetve a CD-ROM 
adatbázist 10 konferencián, Illetve előadáson Is
mertettük. Az osztályvezető az ELTE TFK-n az 
első félévben nappali tagozatos, a második fél
évben posztgraduális könyvtárszakos hallgatók
nak tanította az NPA CD-ROM lekérdezését. To
vábbi 6 előadást tartottunk egyetemi, illetve 
posztgraduális hallgatók számára. Munkatársa
ink közül egy fő végzi a könyvtár kiegészítő 
szakot, ketten pedig Idegen nyelvet tanulnak.

Igazi sikertörténeté vált az NPA CD-ROM ki
adása. Az első lemez megjelenésekor még ml

magunk sem hitük, hogy évente adhatjuk majd 
ki az újabb és újabb adatbázisokat. A nyáron 
megjelent 3. kiadás az 1981-1995. évkort tartal
mazta, és a bejelentő könyvtárak megkérdezé
se után föltettük a lemezre a régóta hiányolt 
könyvtár-indexet Is, amelynek köszönhetően 
bármelyik könyvtár összes külföldi folyóirata le
kereshető. A CD pénzügyi mérlege is nagyon 
kedvező: a 3. kiadásból eladott 84 példányból 
903 000,- Ft, a korábbi kiadások kedvezmé
nyes értékesítéséből 58 000,- Ft bevételünk 
volt. További 110 018,- Ft-ot számláztunk ki a 
mlcrolSIS adatbázisban tárolt rekordok eladásá
ból: több nagykönyvtár, köztük az MTA Központi 
Könyvtára, az OMIKK és a Semmelweis Orvostu
dományi Egyetem vette meg saját feldolgozott 
rekordjait azzal a céllal, hogy letöltse saját szá
mítógépes rendszerébe. A 1 071 018,- Ft be
vétel bőven fedezte az adatbázis 550 000,- Ft- 
os előállítási költségét: tiszta bevételünk elérte 
az 521 000,- Ft-ot. Nagy örömmel nyugtáztuk a 
Főigazgató úr, és egyben az Főigazgatói Kollégi
um augusztus 31-1 ülésének határozatát, amely
ben „a Kollégium elismerését fejezi ki az osztály
nak".

A KFKK munkájának számszerű kimutatása 
a mellékletben található.

Tószegi Zsuzsanna

Melléklet

A KFKK által 1995-ben végzett munka számszerű adatai

Fejlesztési feladatok
az online adatbeviteli rendszer fejlesztése, karbantartása 70 nap
szabályzatok készítése, az NPA/CD kézikönyv átdolgozása 37 nap
a retrospektív osztály minimális feladatainak meghatározása, a Főigazgatói Kol

légiumi előterjesztés elkészítése 10 nap
a retrospektív feldolgozás elvi és gyakorlati kérdéseinek kidolgozása, az adat

beviteli rendszer specifikálása 20 nap
NPA/CD-ROM 3. kiadás tesztelése 8 nap
pályázati anyagok készítése, a feldolgozásra váró anyag felmérése 20 nap
a lokális hálózat üzemeltetése, adatmentés, karbantartás 30 nap

NPA bibliográfiai fájl
új feldolgozás + adatrögzítés 1 705 rekord
meglévő rekordok adatainak Javítása, kiegészítése + rögzítése 5 667 rekord
új rekordok osztályozása 1 640 rekord
bibliográfiai tételek törlése 383 cím
előkészítő munka 280 óra
hibalista javítás 30 óra
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Retro bibliográfiai munka
címszerkesztés (B-C betűk) 
revízió (B.O-R betűk + vonzataik) 
verifikálás (86-90. preprintek anyaga) 
selejtezés (317 címből 2258 kötet/óv)

NPA állományi fájl
új gyarapodás egységesítése + adatrögzítés (munkaidőben)

(munkaidőn kívül)
meglévő rekordok adatainak javítása, kiegészítése + rögzítése 
selejtezés (12 könyvtár)
rekord törlés programmal (90 könyvtár, 1797 folyóirat) 
rekord törlés manuálisan 
előkészítő munka 
hibalista javítás

Könyvtár fájl
új és változó adatok feldolgozása 
adatgyűjtés, -nyilvántartás
a retro és az NPA bejelentő könyvtárainak egyeztetése, összesített lista készítése

NPA állomány-visszaigazolás
állomány-visszaigazoló listák kiküldése 
adatlapok érkeztetése, nyilvántartása 
reklamálás (114 könyvtár), egyeztetés

NPA hagyományos nyilvántartás
könyv KC-tól átvett 2310 cédulából 158 új bibi. tétel és 1694 állomány

Tájékoztatás
NPA
írásban (KKK) 
telefonon és telefaxon 
személyesen

összesen:
Retro
írásban (KKK) 
telefonon és telefaxon

összesen:

Továbbképzés, konferencia, előadások
Iskolarendszerű továbbképzés 
betanítás
betanulás, tanfolyam (OSZK Ismereti, Internet) 
számítógépes tanácsadás más osztályoknak 
konferencia, előadás, az NPA bemutatása 
kutatónap (NPA 1.1- XII. 31.) 
kutatónap (retro 1.1- XII. 31.)

Egyéb tevékenység
osztaurusz revízió (a Fejlesztési Osztállyal együttműködve) 
a régi retro nyilvántartások felülvizsgálata, az elavult kartonok selejtezése, 

az egységes katalógus szerkesztése

1 452 tétel 
1 153 tétel 

60 nap 
6 nap

44 184 rekord 
49 160 rekord 

3 450 rekord 
1 820 tétel 

14 758 rekord 
5 286 rekord 

150 óra 
40 óra

740 rekord 
121 óra 
25 óra

157 óra 
95 óra 
25 óra

40 nap

5307 klérdés 
4308 kérdés 

630 kérdés 
10 245 kérdés

650 klérdés 
1135 kérdés 

1785 kérdés

46 nap 
4 nap 

19 nap
11 nap 
70 nap
12 nap 
12 nap

11 nap 

120 nap
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Az Országos Széchényi Könyvtár 
1996. évi munkatervének bevezető fejezete

Az Országos Széchényi Könyvtár 1995 fo
lyamán több mint 20 millió forintos adósságot 
halmozott fel az óv közepére, amit rendkívüli ta
karékossági Intézkedésekkel, létszámcsökken
téssel, a 2000, illetve 1000 forintos könyv
tárhasználati díj bevezetésével és rendkívüli mi
nisztériumi támogatással az óv végére sikerült 
megszüntetni.

Az eladósodás 1996-ban Is legalább olyan 
mértékű veszélyt Jelent, mint 1995-ben. Ezért az 
1996. évi munkaterv kidolgozásánál, a vállalha
tó feladatok megfogalmazásánál erre a fenye
gető pénzügyi helyzetre tekintettel kell lenünk.

Ez - természetes feladatnak és teendőnek 
tekintve a maximális takarékoskodást a pénz
zel - mindenekelőtt azt jelenti, hogy a könyvtár 
alapítólevelében is megfogalamazott nemzeti 
könyvtári funkciók ellátására kell elsősorban 
összpontosítani, a XX. század végének megfele
lő körülmények között.

így mindenekelőtt a hungarikumok gyarapí
tását kell úgy végezni, hogy a lehető legkeve
sebb hiány keletkezzék. Ez a gyarapítási keret 
szinten tartását, rendkívül gondos felhasználá
sát, a kötelespóldány-rendelet betartását, így új, 
hatékonyabb jogszabály életbe lépésének szor
galmazását, a nemzetközi cserekapcsolatok 
gyarapítási célú tevékenységének erősítését Je
lenti.

A bibliográfiai számbavétel során egyrészt 
meg kell oldani a kurrens anyag folyamatos fel
dolgozását, másrészt a hajlékony lemezen és 
CD-ROM-on megjelenő bibliográfiai szolgáltatá
sokat be kell vezetni.

A könyvtári szolgálatban a már végrehajtott 
és még esetleg szükséges létszámcsökkentés
nek nem szabad negatívan éreztetni a hatását.

Folytatjuk a teljes körű állományellenőrzóst. 
Ennek tapasztalatai alapján már menet közben 
ki kell dolgozni az állomány védelmét, kiegészí
tését, pótlását célzó Intézkedéseket.

Szorgalmazzuk az egész könyvtárügyet ne
gatívan érintő központi jellegű szolgáltatások 
esetleges csökkentésének elkerülése érdeké
ben meghozandó döntéseket.

Mivel a nemzeti könyvtár anyagi nehézsé
gei jelentős részben abból erednek, hogy drága 
az épület fenntartása, javaslatokat dolgozunk ki 
az ilyen költségek csökkentését eredményező 
beruházásokra és felújításokra.

A nemzeti könyvtár céljait szolgáló Corvina 
Alapítvány működésének hatékonyabbá tételé
vel a rendkívüli gyarapítási és fejlesztési felada
tokra és az állomány védelmére kísérelünk meg 
költségvetésen kívüli forrást teremteni.

A rendkívüli gazdasági nehézségek nem je
lenthetik, hogy a szakmai munkában engedmé
nyeket együnk. Ez rendkívüli feladatokat ró a 
könyvtár minden munkatársára.

KÖNYVET A HATÁRON TÚLI MAGYAROKNAK!

A Nemzetközi Csereszolgálat a korábbi években kialakult gyakorlat szerint folyamatosan átveszi a bárhol fe
leslegessé váló könyveket, melyekből a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Délvidékről idelátogatók kivá
lasztják a számukra szükséges irodalmat. Tapasztalataink szerint az alábbi könyvek a legnépszerűbbek, de még 
a színvonalas szórakoztató olvasmányok is hamar gazdára találnak:

KLASSZIKUS MAGYAR ÉS VILÁGIRODALOM 
ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYOK

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK 
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM

Kérjük az OSZK valamennyi munkatársát, hogy a nyári nagytakarítások idején gondoljanak ránk és hozzák 
be osztályunkra a családi könyvtárból kiselejtezett könyveiket.

VÁRJUK ADOMÁNYAIKAT A 310-ES SZOBÁBAN!

Segítségüket előre is köszönjük.
NEMZETKÖZI CSEERESZOLGÁLAT
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KIÁLLÍTÁS
„A nemzet könyvtára - a szolgálat műhelye” c. kiállítás

Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kollégák!’

Talán nem túlzás azt állítani, hogy jeles dá
tum ez a mai az Országos Széchényi Könyvtár 
történetében, amikor megnyílik „A nemzet 
könyvtára - a szolgálat műhelye” c. állandó kiál
lításunk, az OSZK múzeumában. Amikor 1984- 
85-ben felköltöztünk Ide a Nemzeti Múzeum 
épületéből, sokan kicsit fájó szívvel tették-tettük 
azt. Nemcsak azért, mert a város szívéből, az 
egyetemek közelségéből - és a napi bevásárlá
si lehetőségek közeléből - el kellett Jönnünk, 
úgy éreztük, mintha egy szigetre Jönnénk, ha
nem azért Is, mert sajnáltuk elhagyni az ódon, 
hangulatos Széchényi Könyvtárat, az épületet, 
amelyik közel másfél évszázadon át volt a

fi. Eötvös József (1818-1871)

könyvtár otthona. Igaz, hogy a Budavári Palota F 
épülete is közel 100 éves, de a könyvtár beren
dezése a modern kornak megfelelő.

Néhány lelkes kolléganőben a költözködés 
Idején felmerült a gondolat, hogy amit lehet, meg 
kell menteni a régi könyvtár hangulatát igéző 
darabokból, és bemutatni az érdeklődőknek. El
képzelésüknek, fáradozásuknak és sok más 
kolléga fáradozásának eredményét láthatjuk 
ma.

Fölmerülhet a kérdés: érdemes-e ma a régi 
könyvtári környezetet felidézni, amikor nagyon 
valószínű, hogy a mai könyvtár jellege is erősen 
meg fog változni az elkövetkezendő években, 
évtizedekben. Természetesen érdemes. Hiszen 
minden nagy könyvtár a folyamatosság megtes
tesítője, a múlt-jelen-jövő közötti kapcsolat fon
tos intézménye. Ha nem becsüljük meg múltun
kat, nem lehet Igazán jövőképünk sem. Ma is 
gyakran hivatkozunk az alapító gróf Széchényi 
Ferencre, a szellemiségére: ahogy ő tudta akkor, 
hogy mit kell tenni a nemzet könyvtára érdeké
ben, példaértékű a jelen és jövő nemzeti könyv
tári munkatársak számára.

A tárgyak is üzennek a számunkra, legye
nek azok iratok, képek, bútorok vagy szer
számok. Ezek nélkül az eszközök nélkül nem le
hetett volna a nemzeti könyvtári feladatokat el
látni, mint ahogy ma és a jövőben sem lehet, le
gyenek azok korszerű számítógépek vagy res
tauráló eszközök. Ha mi megbecsüljük múltunk 
szellemi és tárgyi emlékeit, talán utódaink Is ezt 
teszik majd, amikor mi és mai környezetünk is a 
múlt részévé válik.

Mielőtt átadnám a szót Somkuti Gabriellá
nak, kedves kötelességem, hogy köszönetét 
mondjak mindazoknak, akiknek az OSZK Múze
um létrejötte köszönhető: Fülep Katalinnak, Ko
vács Ilonának, Somkuti Gabriellának, akik a 
szellemi kezdeményezők voltak és akik - külö
nösen Somkuti Gabriella és Fülep Katalin - a

‘ A kiállítás megnyitásán 1996. április 26-án elhangzott beszéd
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gyakorlati megvalósításban Is múlhatatlan érde
meket szereztek. Pajor Ildikónak, aki a kiállítás 
tervezését elkezdte, Héjjas Pálnak, aki a terve
zést folytatta és munkatársaival együtt a tervet 
valósággá varázsolta, a Samkóné Patyl Julianna 
vezette Kötészet munkatársainak, a Zséli Lász- 
lónó vezette Fotólaboratóriumnak, a Kozocsa Il
dikó vezette Restauráló laboratóriumnak, a Bu- 
rány Tamás vezette Nyomdaüzemnek, a Bátonyi 
Viola vezette Nemzetközi és kulturális kapcsola
tok irodájának, a Verner Jánosné vezette Mű
szaki osztálynak, az Ábrahám Antal vezette 
gondnokságnak, a Tölgyesi József né vezette ra
kodóknak, a Rády Ferenc III. Hoványl János ve
zette Fölöspéldány központnak, minden kollégá
nak, akik megőrizték az értékes tárgyakat és 
most talán nehéz szívvel váltak meg tőlük. Kö
szönet illeti a Magyar Nemzeti Múzeumot, mert 
értékes tárgyakkal gazdagította a kiállítást.

Természetesen név szerint nem lehet min
denkit felsorolni, de három személyt még min
denképpen meg kell említeni: Zádor Tamás gaz
dasági Igazgatót, aki az Igazán nehéz anyagi kö
rülmények között mindent megtett, hogy létrejöj
jön ez a múzeum, Magyari Ferencet, aki a búto
rokat restaurálta, Nagy Zoltánt, aki nemcsak az 
Állományvédelmi főosztályt mozgósította, ha
nem aki az egész kiállítás létrehozását fáradha
tatlan és lelkes szervezőmunkával segítette.

Kérem, fogadják olyan szeretettel ezt a ki
állítást, amilyen szeretettel a felsorolt és név 
szerint fel nem sorolt kollégák azt létrehozták.

Felkérem Somkuti Gabriellát a kiállítás 
megnyitására.

Poprády Géza

Az OSZK Múzeum kiállítása
Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink,
Kedves Munkatársaim!’

Egy álom valósult meg ma itt. Azoknak az 
álma, akik, tizenkét évvel ezelőtt, a könyvtár új 
otthonába, a Budavári Palotába való költözése 
előtt arról álmodtak, hogy valamit meg kellene 
őrizni a könyvtár múltjából, nem csak a szelle
méből, hanem annak tárgyi valóságából Is. Mert 
egyetlen könyvtár sem lehet meg a múltja nél
kül, legkevésbé a nemzeti könyvtár, melynek 
feladata éppen a nemzet szellemi kincseinek 
megőrzése. Ebben a könyvtárban, ebben a tu
dományos műhelyben nemzedékek munkája 
épült és épül folyamatosan egymásra, minden
kor tudatában annak, hogy a jelenben is csak 
úgy lehet a jövőt formálni, ha nem szakadunk el 
a gyökerektől. Hagyomány, folyamatosság a cé
lokban, megújulás, modernizálás az eszközök
ben - ebben foglalható össze a nemzeti könyv
tár feladata.

Tizenkét évvel ezelőtt két lelkes könyv
táros - hangozzék el Itt a nevük: Fülep Katalin 
és Kovács Ilona - szorgos munkával összegyűj
tötték azokat a régi bútorokat, berendezési tár
gyakat, régi munkaeszközöket, amelyeket mu
zeális értékük, vagy a könyvtárhoz kapcsolódó 
múltjuk miatt megőrzésre méltónak találtak s fel

szállíttatták ezeket a Várba. Már akkor megszü
letett az elképzelés, hogy e tárgyakat muzeális 
együttesként kell bemutatni, biztosítva ezzel 
megőrzésüket. Magam is küzdöttem ennek a 
múzeumnak létrejöttéért - sokáig sikertelenül. 
Minden próbálkozásunk zátonyra futott, közöny
be fulladt, sőt a már elért eredmények Is - rész
ben - elvesztek. A bútorok, a tárgyak különbö
ző raktárakban hányódtak, nem egy közülük el
veszett. Még azok voltak a szerencsésebbek, 
amelyeket egyes osztályok befogadtak s a mo
dern környezetben is tovább használták őket.

Most érkezett el az az idő, amikor a könyv
tár vezetőségében megvolt a fogadókészség e 
törekvések felkarolására és a kellő elszánás 
azok valóra váltására. Az előkészítés már 1995 
januárjában megindult s munkánk eredményét 
most, a mlllecentenárlum évében tárhatjuk a 
nagyközönség elé. Nem volt könnyű az idáig ve
zető út s illesse most köszönet mindazokat, akik 
akár munkájukkal, akár féltve őrzött, számukra 
kedves emléket jelentő tárgyi emlékek átenge
désével segítették ezt a munkát.

Mi volt a célunk az OSZK Múzeum létreho
zásával? Rekonstruálni kívántuk a könyvtár régi

* Az OSZK Múzeum kiállítása megnyitásán elhangzott beszéd.
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fényképek és írásos dokumentumok segítségé
vel a régi múzeumi könyvtárat. Azt a miliőt, 
amelyben a Széchényi Könyvtár 1846-tól, a 
Nemzeti Múzeum épületébe való beköltözéstől 
közel másfélszáz éven át élt és működött. Az 
egykori könyvtárosok és olvasók tárgyi környe
zetét kívántuk bemutatni, felidézve azt az at
moszférát, amelyben elődeink éltek és dolgoz
tak. Kiállításunk nem összefüggő könyvtár- 
történet, de aki figyelmesen végignézi, az egyes 
mozaikkockákból kirajzolódik számára a 
könyvtár múltja.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Itt bemu
tatott könyvtári enteriőrök nem versenyezhet
nek egy barokk könyvtárterem pompájával, de 
egy klasszicista könyvtárterem harmonikus 
szépségével sem. A századvég és a századelő 
letűnt polgári világának egyszerű bútorai ezek, 
szépségük csak célszerűségükben és anyaguk 
maradandóságában rejlik. Valljuk és hisszük azt, 
hogy a tárgyaknak is van lelkűk. Miért? Mert em
beri alkotások s anyagukban, formájukban az 
ember alkotó szellemét és szépérzékét jelenítik 
meg. Atmoszféra-teremtő erejük van s kisugár
zó hatásuk visszahathat az őt teremtő emberre.

Szándékaink szerint a kiállítás középpont
jában a könyvtáros és az olvasó, tehát az ember 
áll, a könyvtár e két legfontosabb tartozéka. A

harmadik, a könyvek csak jelzésszerűen van
nak jelen, a gyűjteményről, a könyvtár kincseiről 
itt nem esik szó.

Most, amikor átadjuk ezt a múzeumot a 
Széchényi Könyvtár mai munkatársainak, arra 
kérjük őket, szeressék és érezzék a sajátjuknak 
ezt a darabka múltat itt, a könyvtár 8. emeletén. 
De gondoljanak arra is, hogy a múzeum azzal, 
hogy létrejött, még nem végezte el feladatát. A 
könyvtári élet tárgyi emlékeinek gyűjtése állan
dó és folyamatos kell legyen, a múlttá váló jelen 
dokumentáló nyomon követése mindnyájunk 
feladata. A könyvtári vezetésé ugyanúgy, mint 
az egyes munkatársaké.

Az OSZK múzeuma azonban nem csak az 
itt dolgozóké. Reményeink szerint magáénak 
fogja érezni az egész magyar könyvtáros társa
dalom, hiszen a nemzeti könyvtár minden ma
gyar könyvtáros otthona is. Hívjuk és várjuk 
őket is.

Állandó kiállításunknak ezt a címet adtuk: A 
nemzet könyvtára - a szolgálat műhelye. A nem
zet szolgálatáról, még pontosabban: a nemzet 
szellemi termékeinek szolgálatáról van Itt szó. 
Ezzel a múzeummal a szolgálat műhelyét próbál
tuk felidézni, a tegnap tudományos műhelyét a 
mának bemutatni. Kérem, fogadják szeretettel.

Somkuti Gabriella

* * *

125 éve halt meg
Eötvös József báró, író, költő, reformpolitikus

(1813-1871)
Emlékkiállítás az V. szinten: 1996. febr. 8-ápr. 4.

KI nem tanulta középiskolában Eötvöst, az 
írót? Ki nem olvasta (legalább szemelvény for
mában) A falu jegyzőjét? Halványan még A 
megfagyott gyermek Is felsejlik emlékezetünk
ben, de vajmi keveset tudunk Eötvösről, a politi
kusról, a közoktatási miniszterről. Pedig, ha van 
a XIX. századnak sokoldalú, gondolatokban gaz
dag, tetteiben hasznos egyénisége, úgy Eötvös 
József méltán nevezhető annak. Az emlékkiállí
tás megkísérelte Eötvös József bárónak minden 
oldalról való bemutatását. Mielőtt műveit Ismer
tetném, röviden az élete:

1813. szeptember 3-án született Budán, au- 
likus arisztokrata szülőktől. Gyermekkorában 
nagy hatással volt rá nevelője, a felvilágosodott

gondolkodású Pruzsinszky József. Tanul
mányait Budán és Pesten végezte. Az egyete
men barátságot kötött Szalay László törté
netíróval. Lelkes hallgatója volt Morvát István 
irodalomtörténésznek. 1833-ban szerzett ügyvé
di diplomát Pozsonyban.

Első Irodalmi fellépése 1831-ben történt A 
kritikus apoteózisa c. drámájával.

Az 1832-36-os országgyűlésen a főrendi 
tábla liberális ellenzékéhez tartozott. Ekkor is
merkedett meg Széchenyivel, Kossuthtal, Deák
kal, Wesselényivel.

Az 1843-44-iki országgyűlésen mint a cent
ralista ellenzék vezetője harcolt a feudális intéz
mények ellen.
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1844-től a Pesti Hírlapban fejtette ki antlfeu- 
dális gondolatait.

1848-ban az első felelős minisztérium val
lás- és nevelésügyi minisztere lett.

1856-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke.

1867-től 1871 -lg Ismét vallás- és közokta
tásügyi miniszter, s mint Ilyen, megalkotja az ál
talános és kötelező népoktatásról, valamint a 
zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényt.

1871. február 2-án hunyt el.

Irodalmi munkássága. Eötvös elsősorban 
regényíróként vált ismertté, híressé. Ő a realista 
regényírás első hazai nagy mestere. Regényei:

A karthauzi (1841)
A falu jegyzője (1845)
Magyarország 1514-ben (1847)
A nővérek (1857)

A négy mű közül főleg A falu jegyzője volt 
igen Jelentős. Hatása Széchenyi István Hiteléhez 
fogható. Az író rámutat a regényben kora társa
dalmának bűneire: választási visszaélések, igaz
ságtalan bíráskodás, embertelen börtönviszo
nyok, vallási üldözés stb.

Eötvös költeményei romantikus, érzelmek
ben gazdag versek. (A vár és a kunyhó, a már 
említett A megfagyott gyermek, Végrendelet 
stb.). Ez utóbbinak néhány sorát szállóigeként 
szoktuk emlegetni:

„Eszméim győzedelme legyen emlékjelem.”
„Dalt érdemelt, mert költő, könnyet, mert sze
retett."

írói hitvallása volt: „Az igazi költő nem tet
szeni, hanem használni akar.”

Színpadi művei:
A kritikus apoteózisa (1831, szatirikus da

rab Kazinczy védelmében)
A házasulok (1833, franciás könnyedsógű 

vígjáték)
Bosszú (1834, Victor Hugó hatása alatt írt 

vígjáték)
Éljen az egyenlőség! (1841, az álliberaliz

mus kigúnyolása)
írói munkásága mellett közéleti tevékeny

sége Is említésre méltó, hisz Eötvös József első
sorban politikus volt.

A bárói család fia bátran vállalja, hogy ifjú
ságának első éveitől „szíve feldobogott minden 
elnyomás ellen, gyűlölte a zsarnokságot." A feu
dalizmus ellen emelte fel szavát az 1843-44-iki

országgyűlésen. Az óhajtott reformok, a polgári 
államszerkezet képét ő rajzolta meg talán a leg
tisztábban. Európa volt a példa. „A polgári társa
ságnak legmagasabb célját csak a lehető legna
gyobb szám anyagi Jólétének, a szellemi kifejlő
désének biztosításában kereshetjük.”

1859 után Eötvös Deák Ferenc oldalán 
küzdött az 1848-as törvények helyreállításán 
alapuló kiegyezésért. Később kissé eltávolodott 
Deáktól és Treforthoz közeledett. A kiegyezés 
alapelvei Eötvös megfogalmazásában:
1. Magyarország szabadságának és független

ségének biztosítása saját parlamentáris kor
mánnyal.

2. A Birodalom két felének teljes egyenlősége.
3. A Birodalom fenntartása és megszilárdítása a 

viszonyosság és egyenlőség alapján. Ausztria 
és a Birodalom népeinek alkotmányos sza
badsága.

Az ország kapitalista Jellegű átalakításában 
nagy szerepe volt az Eötvös által alapított Poli
tikai Hetilapnak. (1865-66)

1867-től 1871 -ig másodízben volt az ország 
vallás- és közoktatásügyi minisztere. Ekkor 
megalkotta az általános és kötelező nópoktatá- 
sól, valamint a zsidók egyenjogúságáról szóló 
törvényt. Antall József Eötvösről szóló tanul
mányában részletesen foglalkozik Eötvös kö
zépiskolai törvényjavaslataival.

Legfőbb politikai műve: A XIX. század 
uralkodó eszméinek befolyása az álladalom- 
ra. (1851 —53) A polgári liberalizmus átfogó meg
fogalmazása.

Eötvös Józsefet mint mélyen érző, finom hu
morú, bölcs embert ismerhetjük Gondlatok c. 
műve alapján. Engedjék meg, hogy néhány gon
dolatot idézzek a műből.

„Az emberek nagy része csupa sietés által foszt
ja meg magát élte legszebb örömeitől.”

„Az emberek nagy része ahelyett, hogy jelen 
helyzetét tökéletesen élvezni vagy használ
ni akarná, mindig a jövővel törődik, s ahhoz 
készül, mintha éppen az, hogy jelen köte
lességeinket teljesen betöltjük, s azt egé
szen élvezzük, nem lenne a legjobb mód, 
melyen a jövőre készülhetünk."

„Mily keveset tudunk! - szól a bölcs. Oh volna 
bár több hatalmam! - sóhajt a fejedelem. 
Van-e ember ki így tudna szeretni! - kiált 
az ifjú, midőn kedvesére gondol.”

„KI önzését legyőzi, az a legnagyobb akadály
tól szabadul meg, mely minden való nagy
ságnak és boldogságnak útjában áll.”
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„Minden művészetnek feladata kimondani a va
lót szép formában.”

„Egészen csak az szabad, ki maga fölött egé
szen uralkodik.”

„Nem az, kinek sok eszméje, de kinek egy meg
győződése van, válhatlk nagy emberré.”

„Elélhetünk minden öröm, de nem minden re
mény nélkül.”

„Tudni, hogy semmit nem tudunk a görög bölcs 
szerint minden bölcsességnek kezdete, be
látni, mily gyengék vagyunk, az alapja gya
korlati erkölcsiségünknek.”

„Az embereknek legnagyobb gyöngesége az, 
hogy még a szabadság nevében is csak 
hatalom után törekszenek.”

„Ki örömet kíván, keresse azt saját körében. 
Szép kilátást távolban Is, de virágot csak 
közelünkben találhatunk, s le kell hajolnunk, 
hogy azt leszakíthassuk.”

„Boldogságunk attól függ, hogy azokban, kik
hez állandó viszonyban állunk, kettő legyen 
meg: nemes jellem és Jó kedv.”

„Aki egész életét nemzete dicső fenntartására 
szentelő, azt a nemzet nem feledheti el.”

„Ki a hazának szolgálni akar, annak egy percig 
sem szabad elfelednie, hogy szolga.”

„Az igazi költő nem tetszeni, hanem szolgálni 
akar.”

Vidovszky Ferencné

Nagybányától - Buenos Airesig
Dömötör Gizella és Mund Hugó művészete

A 20. századi új magyar művészet bölcsőjé
nek számító Nagybányai Művésztelep centenári
umára nagyszabású kiállítást rendezett a Ma
gyar Nemzeti Galéria. Ehhez kapcsolódva együt
tesen rendeztük meg az Országos Széchényi 
Könyvtár Ars Librorum sorozatában 1996 máju
sában Mund Hugó (1892 Szentmargita-1962 Bu
enos Aires) és felesége, Dömötör Gizella (1894 
Budapest-1961 Buenos Aires) kiállítását (1996. 
május 2-27.)

Ferenczy Károly növendékeként a buda
pesti Képzőművészeti Főiskoláról 1914-ben 
nyári gyakorlatra Nagybányára mentek és ott 
barátkoztak össze. 1916-ban már összeháza
sodtak és pesti kiállításokon szerepeltek képeik. 
Dömötör Gizella kubo-expresszív munkáit pub
likálta Kassák Lajos a MA folyóiratban 1917- 
ben. Mund főleg nagybányai motívumokat dol
gozott fel dekoratív posztimpresszionista felfo
gásban.

A Pestről eltávozó házaspárt 1920-ban a 
nagyváradi püspök vette pártfogásába. Kiállítá
suk nyílt Nagyváradon, Marosvásárhelyen és Ko
lozsvárott. Nagybányán dolgoztak nyaranta, 
majd áttelepülve 1924-től ott a legmodernebb 
szemléletű alkotók sorába tartoztak, s mint ilye
neket propagálták őket többek között a Perisz
kóp, a Napkelet és a Korunk című művészeti fo
lyóiratok. Dömötör Gizella kitűnt merész színke- 
zelósű akvarellképeivel. Mund Hugó sötét színvi
lágé festményein, rajzain, litográfiáin a táj és az 
ember árkádikus hangulatát álmodta vissza, 
majd a szociális tematika is megérintette. Mund 
egyre fontosabb szerepet játszott a nagybányai

Festők társaságában és hozzájárult a grafika tér
hódításához a művésztelepen. Az erdélyi Bara
bás Miklós Céh alapító tagja lett. Művészetére 
hatottak a posztimpresszionizmus, a kubizmus, 
az újklassziclzmus eredményei és a keleti vallás- 
filozófiák. A házaspár művei szerepeltek az er
délyi városokban rendezett kiállításaikon és a 
nagybányai festők 1930-as reprezentatív bemu
tatóján.

1931 elején Dél-Amerikába emigráltak és 
véglegesen Buenos Airesben telepedtek le. 
Mund Hugó az Egyetem könyvtárában kapott 
munkát. Független festői tevékenységét új irány
ba befolyásolták a helyi témák és az indián kul
túra színvilága. Dömötör Gizella nosztalgikusan 
festette tovább nagyméretű akvarelljein a hazai 
motívumokat. 1945 után a Brit Művészek Szö
vetségének is tagja lett, 1956 eseményei megih
lették művészetét és élete végéig hűen őrizte 
magyarságát.

A művészek kívánsága szerint leányuk, 
Cornelia ajándékaként hazakerült hagyatékot 
most először mutatjuk be Budapesten. A mintegy 
50 alkotás, a magyar köz- és magángyűjtők 
anyagából kiegészülve a felfedezés erejével 
tárja elénk Mund Hugó és Dömötör Gizella teljes 
munkásságát és jól egészíti ki a külhoni magyar
ság művészetéről alkotott képünket.

A MissionArt külön kiadványt jelentetett 
meg ebből az alkalomból a „Nagybánya Köny
vek" sorozatában Bajkay Éva és a kolozsvári 
professzor Muradin Jenő tollából.

Bajkay Éva 
MNG
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MUNKATÁRSAINKRÓL
Keresztury Dezső legkedvesebb olvasmányairól

Kilencvenedik születésnapja után beszél
getni szerettem volna Keresztury Dezsővel leg
kedvesebb olvasmányairól, sajnos akkor nem 
tartózkodott Semmelweis utcai lakásán, ezért je
lezte, hogy csak írásban tud válaszolni kérdése
imre, ezt annak idején a következő formában In
dokolta: fólbónán élek a Kertben; egysze
rűbb ha így válaszolok”. Feltehetően betegsége 
miatt válaszai rövidek, lényegre törőek lettek. 
Úgy gondolom, hogy most halála után Itt az ideje 
ezt a rövid Interjút megismertetni a Híradó olva
sóival. Itt kívánom megjegyezni, hogy a közeljö
vőben szeretnénk lapunkban cikkeket közölni 
Keresztury Dezsőnek a könyvtárunkban kifejtett 
Igen jelentős tevékenységéről. Ezúton kérjük 
azon munkatársainkat akik együtt dolgoztak ve
le, vagy anyaggal rendelkeznek e tárgykörben, 
írjanak cikkeket a Híradónak, Keresztury De
zsőről, a könyvtárosról.

íme a vele készített Interjú.
- Mely könyvek voltak ifjúságának leg

emlékezetesebb olvasmányai?
- Benedek Elek mesél, Molnár Ferenc Pál 

utcai fiúk-ja, Defoe: Robinson Crusoe, Dickens 
Copperfield Dávid-ja, Gaál Mózes, Móra Ferenc,

Gárdonyi Géza Ifjúsági művel, Dumas Gróf Monté 
Chrlsto, Verne Gyula, Cooper, és Mark Twain re
gényei.

- Beszéljen azon művekről, amelyek a 
legnagyobb hatást gyakorolták Önre élete 
folyamán!

- Elsősorban Shakespeare művei, mert 
azokban megtalálható az emberi világ teljessé
ge, továbbá Vörösmarty Mihály és Arany János 
versei.

- Mely könyvek azok, amelyeket több
ször elolvasott, ma is állandóan a keze ügyé
ben vannak?

- Zrínyi Miklós, Berzsenyi Dániel, Csokonai 
Vitéz Mihály, Kisfaludy Sándor, Vörösmarty Mi
hály, Arany János, Lenau, Petőfi Sándor, Tompa 
Mihály, Vajda János, Ady Endre, Babits Mihály, 
Illyés Gyula verses kötetei. Bethlen Miklós Ön
életírása, Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete 
és levelezése, Eötvös József, Kemény Zsig- 
mond, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Kosz
tolányi Dezső regényei. Végül, de nem utolsósor
ban a Könyvek Könyve, a Biblia.

- Költői, prózaírói tevékenységére mely 
irodalmi alkotók hatottak a legerősebben?

- Tudja a fene!
- Hallhatnánk valamit az Országos Szé

chényi Könyvtárban, a legnagyobb magyar- 
országi könyvgyűjteményben kifejtett tevé
kenységéről?

- Voltam a Kézirattár dolgozója, vezetője, 
főosztály-vezetője a kis táraknak. Azért tettem 
alapítványt, hogy a Könyvtár igazi tudományos 
műhely legyen.

- Kevesen tettek annyit a jelentősebb 
hazai könyvtárak megismertetése érdeké
ben, mint Ön, milyennek látja most a könyv
tárak helyzetét?

- Mint az országét.
- Köszönöm a válaszokat.

Végül úgy gondolom, Keresztury Dezső Itt 
közölt válaszai ha röviden Is, de lényegében jól 
tükrözik élete utolsó szakaszának irodalmi ér
deklődési körét és azt, hogy mindvégig a ma
gyar valamint a világirodalom legjobb alkotásai 
voltak az olvasmányai.

Batári Gyula
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SAJTÓFIGYELŐ
Balassi, Bartók és a Biblia sugárlemezen

Kis CD-ROM-történelem Magyarországon

A világpremier után négy évvel, 1990 de
cemberében készültek el az első hazai fejleszté
sű CD-ROM-lemezek. Az azóta napvilágot látott 
közel száz adatbázis kínálata József Attila Alta
tójától a KRESZ oktatóprogramig terjed.

Ahogy a világon mindenütt, eleinte nálunk is 
szöveges adatok: lexikonok, könyvek, bibliográ
fiai adatbázisok kerültek a forradalmian új Infor
mációhordozóra. Az úttörők dicsősége az azóta 
virágzó CD-ROM kiadóvá vált Arcanum, Illetve 
az időközben megszűnt Tudorg cégé. Az általuk 
készített adatbázisok közül az egyik lemezen az 
Erdélyi magyar szótörténeti tár első két köte
tének anyaga, a másikon a Nemzetközi szaba
dalmi osztályozás ötödik kiadása volt. Ettől 
kezdve gyors ütemben jelentek meg az újabb és 
újabb lemezek. Az Országos Találmányi Hivatal 
az Arcanummal együttműködve számos adatbá
zist ad ki, köztük a magyar szabadalmi bejelen
téseket és Magyarország nemzeti védjegylajst
romát. Ugyanez a cég fejlesztette ki az első

Bartók Béta

könyvtári CD-k programját is, melyek sorát az 
Országgyűlési Könyvtáré nyitotta meg a magyar 
sajtó másfél száznál több napi és hetilapjában 
megjelenő cikkeket feldolgozó Pressdok adat
bázissal.

Az Országos Széchényi Könyvtár 1993 óta 
évente jelenteti meg a Nemzeti Periodika Adat
bázist (NPA), amely a hazai könyvtárakban 1981 
óta meglévő külföldi időszaki kiadványok bibli
ográfiai adatait és azok lelőhelyeit közli. A nem
zeti könyvtár 1994-ben adta ki a Magyar Nem
zeti Bibliográfia, Könyvek 1976-1991 CD-ROM- 
ot, amely a másfél évtized alatt megjelent mint
egy százezer magyar könyv részletes leírását 
tartalmazza.

A Biszak Sándor és Beringer Pál vezette 
Arcanum Databases nevéhez fűződik az első 
teljes szövegű magyar adatbázis, a Károli-fóle 
biblia lézerlemezes kiadása is. Továbbfejlesztett 
változata, a Biblia 3.0 - amelyen a református 
mellett a magyar nyelvű katolikus biblia és az 
angol King James verzió teljes szövege párhu
zamosan is olvasható - 1996-ban jelent meg. Az 
ő vállalkozásuk az Országgyűlési Napló 1990- 
1994 is, amelyen megtalálható a plenáris ülések 
hivatalos jegyzőkönyveinek teljes szövege. A 
helyhiánnyal küszködő könyvtárak, archívumok 
számára ígéretes megoldás lehet a terjedelmes 
dokumentumok, köztük a napilapok teljes szö
vegének CD-re vitele: a keresőrendszerrel ki
egészítve Is bőven elfér például egy lemezen a 
Népszabadság 1994. második fél évében, illetve 
1995-ben megjelent cikkel szövegének teljes 
anyaga (a Hypermédia Systems fejlesztése). Ter
mészetesen szépirodalmi szövegek tárolására is 
alkalmas a CD-ROM, melynek Horváth Iván a 
„sugárlemez" nevet adta, amikor ezen a hordo
zón tette közkinccsé az első nagy magyar nyel
vű költő, Balassi Bálint verseit összegyűjtő Ba
lassa Kódexet.

Interaktív magazin

A naponta változó törvények és előírások 
dzsungelében segítik az eligazodást a jogsza-
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bálygyűjtemónyek. Több cég (ComSer, Hyper- 
médla Systems, Kerszöv, MTA SZTAKI) is foglal
kozik a törvények és előírások teljes szövegé
nek kiadásával és kereshetővé tételével. A hi
vatalos közleményekről készülő adatbázisokat 
gyakran (általában havonta) frissítik.

A viharos gyorsasággal fejlődő technológiá
nak köszönhetően 1993-ban már nálunk is meg
jelentek az első multimédia lemezek, amelyekről 
a megfelelő eszközökkel kibővített számítógé
pen a szövegek mellett az állóképet videót és 
hangot Is le lehet játszani. Eben a műfajban az 
1993-ban megjelent Politika fór Windows: Ma
gyarország, 1944-1989 volt az első/ A Nyíró 
András és Szakadát István nevéhez fűződő 
összeállítás többkötetnyi szöveg és sok-sok 
adat mellett számos korabeli képet és filmhíra
dó-részletet tartalmaz. Ugyanez a szerzőpáros 
adta ki Szerb Antal Budapesti kalauz marslakók 
számára című írását filmhetetekkel, térképváz
latokkal, grafikákkal illusztrálva. A korábban 
Nyírő, ma Szakadát vezette fejlesztő gárda 
újabb fejezetet nyitott a hazai multimédia-kiadás 
erén az ABCD interaktív magazinnal. A negyed
éves gyakorisággal jelentkező ABCD állandó ro
vatai a lehető legszélesebbre nyitják az új infor
mációhordozó ernyőjét, hogy alája a kultúra és a 
számítástechnika egyaránt beférjen. A Helység 
kalapácsa multimódia-vátozatáról az Internet 
hálózatig és Shakespeare összes művétől a mé
diaművészetig számtalan érdekességet kínál a 
magazin.

Hangos szótár

A CD-ROM-ok legnagyobb előnyét, az in
teraktivitást leginkább az oktatásban lehet kiak
názni. Nem véletlenül találkozott nálunk is a szá
mítástechnika és a nyelvtanulás terén egyaránt 
érzékelhető konjunktúra. A nyelvoktató progra
mok sorát a Nyelvmester nyitotta meg, majd a 
PicDic sorozat német, angol és francia verziója 
folytatta, de hamarosan követte őket Astérix, a 
nyelvtanár (Kossuth Kiadó). Az angol és a német 
nyelvet tanulók hasznára a Tóth Gábor mene
dzselte Nyelvmester azóta egész sorozattá nőtte 
ki magát. A PicDic családot a videoclipekkel fű
szerezett CllpDick-kel, majd a Kiejtésiskolával 
bővítette Borsodi Donát. Kiemelkedő színvona
lú a Scrlptum és az Akadémiai Kiadó szótársoro
zata, amely az angol-magyar, magyar-angol 
hangos szótárral Indult, és alig két év alatt olyan 
Jelentős művekkel gyarapodott, mint az Or- 
szágh-féle angol-magyar nagyszótár, a német

magyar hangos szótár, illetve az Anyanyelvi 
könyvespolc. Ez utóbbi CD-n együtt található az 
helyesírási szabályzat, az idegen szavak szótár, 
a helyesírási kéziszótár és egy 14 ezer szavas 
értelmező szótár.

Ha egy felsorolás a terjedelmi korlátok miatt 
nem teljes körű, akkor biztosan nem lesz Igazsá
gos azokkal szemben, akik kimaradnak belőle. 
Semmiképpen nem hagyható ki azonban a min
den számához CD-ROM-ot mellékelő CD Pano
ráma, amely nagyon sokat tesz az új kultúra 
népszerűsítéséért. Újabban több számítástechni
kai folyóirat is CD-melléklettel jelenik meg (CD 
Guru, PC-X, PC World). Jellemzően szórakoztató 
lemezek kiadásával foglalkozik az Automex, 
amelynek kínálata az Ebciklopédiától a szexle
mezekig terjed. Kíváncsian várjuk a COM-Ser 
kísérletének folytatását: az Indul a bakterház 
volt az első CD-re vitt mozifilm. A kisiskolások 
olvasástanulását segíti Az ellopott kódex titka 
(Minor Kft.), a Manóka-land pedig a környezetis
meret tantárgyhoz készült. (Profi-Média). Négy 
nyelven kalauzol a főváros Idegenforgalmi ne
vezetességei között Györe-Szűcs Sándor és 
Makovecz József Budapest CD-je.

Az állatok világa

A felsorolás végére hagytam három, kultúr
történeti szempontból jelentős alkotást, amelyek 
kiemelkedő tartalmi értékeik mellett sikeresen 
élnek az új technológia adta lehetőségekkel is. 
Alfréd Brehm: Az állatok világa című könyve ge
nerációk meghatározó élménye volt; most a 
Kossuth Kiadó Jóvoltából nemcsak olvasgatni le
het a 18 kötet teljes szövegét, hanem könnyen 
kereshetővé is vált a felhalmozott óriási tudás
anyag. Aki végignézi a Jovánovics György mű
véről a velencei biennáléra készült Parcel 301 
című lemezt, nemcsak a temetőbe megy ki ez
után más érzésekkel, de biztosan árnyaltabb 
lesz az alternatív művészetekhez fűződő viszo
nya is (Szakadát-Nyírő). Nagy várakozás előzte 
meg a Bartók halálának 50. évfordulójára a Ma
gyar Rádió vállalkozásában készülő CD-ROM 
megjelenését (fejlesztő: HMS). A Kroó György 
szerkesztette hatalmas adatbázis Bartók Béla 
életét a dokumentumokon keresztül mutatja be: 
a háromórányi, zenével Illusztrált életművet a le
veleken, visszaemlékezéseken, fényképfelvéte
leken keresztül hozza közel a ma emberéhez.

Tószegi Zsuzsanna 
Népszabadság, 1995. ápr. 15.
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Könyvek a tengerentúli kiadóktól
A Prospero kiállítása az Országos Széchényi Könyvtárban

A hazai nagy szakkönyvtárak, egyetemi, 
tanszéki, kutatóintézeti gyűjtemények szűkös 
anyagi forrásait gyakran szervezetlenül osztják 
el. A külföldi szakkönyveket, tudományos irodal
mat sokszor drágán dolgozó nyugati könyv
tárellátó és terjesztő cégektől veszik az érdekel
tek. A tavaly alakult Prospero könyvei Buda
pest Kft. most kiállítást és bemutatót rendez az 
Országos Széchényi Könyvtárban a legismer
tebb amerikai egyetemi és tudományos kiadók 
könyveiből. A kiállítást, amelyet mától április 20- 
Ig naponta 10-18 óra között tekinthetnek meg 
az érdeklődők, Iván Weinstein, az Egyesült Álla
mok helyettes kultúrattaséja nyitott meg.

Janzer Frigyes ügyvezető Igazgató és Kiss 
Károly Irodavezető a Prospero könyvek Kft. 
képviseletében lapunknak elmondta, a legpati
násabb amerikai kiadók, a Harvard University

Press, a Johns Hopkins University Press, a 
Massachusets Institute of Technology Press, 
a Yale University Press és a John Wiley and 
Sons közel hétszázötven friss kötetét állítják ki. 
A könyveket helyben meg lehet vásárolni, sőt, 
meg Is lehet rendelni. A kótharmadrészt humán 
és társadalomtudományi művek között olyan rit
kaságok Is szerepelnek, mint a tavaly útjára In
dított, eddig feltáratlan szovjet dokumentumokat 
tartalmazó Annals of Communism című könyv- 
sorozat vagy a nyolckötetes Encyclopedia of 
Nuciear Magnetic Resonance című összefog
laló. A szépirodalom és nemzetközi jogi könyvek 
kivételével minden megtalálható a kiállításon a 
biológiától kezdve a kognitív tudományokon át 
a művészettörténetig.

(ab.)
Magyar Nemzet, 1996. ápr. 16.

★

Állandó kiállítás az OSZK-ban

A nemzet könyvtára a szolgálat háza
„Egész életét a tudomány szolgálatának 

szentelve, és alig félévnyi javadalmazásban 
részesülve, mint a tudományos pálya többi 
munkásai, a múzeumi tisztviselő a legönzet
lenebb tudományos lelkesedés mellett is alig 
tekintheti ez intézet szolgálatát végczélnak, 
hanem egyszerűen átmeneti állapotnak, oly 
helyzetnek, melyből szabadulni, magának 
jobb helyzetet teremteni állandó törekvését 
képezi” - írták a Magyar Nemzeti Múzeum Szé
chényi Könyvtárának dolgozói a művelődési 
miniszternek fizetésemelést kérve, 1897-ben. E 
sorokat és még számos érdekes dokumentumot, 
fényképet és könyvtári berendezést Somkuti 
Gabriella az Országos Széchényi Könyvtár 
nyugdíjas munkatársa a péntek délelőtt megnyílt 
A nemzet könyvtára - a szolgálat műhelye cí
mű állandó kiállítás rendezése közben mutatta 
meg érdeklődésünkre. A kiállítás megnyitóján 
Poprády Géza főigazgató mondott bevezetőt, a 
kedden és csütörtökön megtekinthető tárlatot 
Somkuti Gabriella, a nemzeti könyvtár törté
netének kutatója mutatta be legelőször az ér
deklődőknek.

- Magyarország nemzeti könyvtára 1985- 
ben költözött jelenlegi otthonába, a Budavári Pa
lota F épületébe - kezdi Somkuti Gabriella a 
nemzeti könyvtár történetét bemutató kiállítás 
történetét. - Otthagytuk a Nemzeti Múzeum pati
nás környezetét. A Budavári Palota falai is törté
nelmiek, de mégis egyik napról a másikra mo
dern berendezésű, XX. századi könyvtár lett a 
Széchényi Könyvtárból. 1983-ban Fülep Katalin 
kezdeményezte az OSZK házi múzeumának lét
rehozását. Költözködéskor összegyűjtötte azo
kat a régi bútorokat, berendezési tárgyakat, 
munkaeszközöket, amelyek muzeális értékük 
és a könyvtárhoz kapcsolódó múltjuk miatt 
megőrzésre méltók, és ezeket felszállíttatta a 
Várba, hogy kiállítást rendezzenek belőlük. Saj
nos, ez a terv pénz hiányában és a közöny miatt 
nem valósulhatott meg. A raktárakban hányko
lódó tárgyak közül nem egy elveszett. Még azok 
voltak a szerencsésebbek, amelyeket egyes 
osztályok befogadtak, és a modern környezet
ben Is tovább használták őket. A kiállítás készí
tésekor sok esetben ezektől a használati tár
gyaktól csak fájó szívvel váltak meg a kollégák.
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A latin kéziratok terme, 1888.

A bútorok felújítását a Nemzeti Múzeum bútor
restauráló szakvéleménye alapján Magyari Fe
renc, Erdélyből áttelepült asztalosmester végez
te. A bútortörténetlleg legértékesebb restaurált 
kiállítási tárgyunk a múlt század elején készült 
álló írópult. A kiállítás megvalósítására máig kel
lett várnunk, a millecentenárium évében végre 
létrejöhetett a Széchényi Könyvtár első állandó 
kiállítása.

- A kiállítás nem nyújt összefüggő 
könyvtártörténeti áttekintést. Az 1802-ben 
gróf Széchényi Ferenc adományozásával 
életre hívott magyar nemzeti könyvtár hosz- 
szú történetének mely részeit ismerheti meg 
a tátogató?

- 1808-ban az országgyűlés megalapította 
a Magyar Nemzeti Múzeumot, és a Széchényi 
Könyvtárt ennek keretébe illesztette. E nemzeti 
Intézmény ettől kezdve nemcsak a magyar múlt 
írásos dokumentumait, hanem Magyarország 
történeti, régészeti és természeti tárgyi emlékeit 
Is falai közé fogadta. A gyűjtemények közös ott
hona 1846-tól a klasszicista stílusú múzeum 
épülete lett. Egy híján száznegyven évet töltött el 
a Széchényi Könyvtár ebben az épületben,

1949-től szervezetileg már különválva a Nemze
ti Múzeumtól. Kiállításunk ezt a közös múltat idé
zi fel.

- A bútorok és könyvtári használati tár
gyak mellett láthatja a közönség a nemzeti 
könyvtár állományának ritkaságait is?

- A kiállítás középpontjában a könyvtáros 
és az olvasó áll, tehát a könyvtár két legfonto
sabb szereplője. A könyvek csak Jelzésértékűén 
vannak Jelen, a gyűjteményről, a könyvtár kin
cseiről nyáron nyílik millecentenáriumi tárlat.

A megnyitó előtti napokban - ahogy ez len
ni szokott - még csak félig volt kész a kiállítás. 
Ennek ellenére Somkuti Gabriella „idegenveze
tésével” izgalmas tárgyakra bukkantunk. A 
könyvtár nyolcadik épületszintjén két hatalmas 
műemlék jellegű tárló vezeti be a kiállítást. Itt lát
ható dióhéjban az alapítás története és a könyv
tár előtörténete 1846-ig. A látogató itt tekintheti 
meg az 1920-as években készített katalóguscé
dula sokszorosítására szolgáló gépeket is. Az 
1930-as évektől használt német gyártmányú 
masinákat egészen a nyolcvanas évek végéig 
használták, ma is működőképesek. A kiállítás
nak helyet adó galériára feljutva a régi könyvtár
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világa fogadja a látogatót: több berendezett en
teriőr idézi fel azt a szellemi műhelyt, ahol a 
könyvtárosok és az olvasók másfél száz éven át 
művelődtek. Három könyvtárbelső a múlt szá
zad végi könyvtárat mutatja be: egy elképzelt 
Igazgatói szoba, amely a régi múzeumi épület 
ma Is meglévő Széchényi termére emlékeztet, 
egy olvasóterem és egy könyvtári dolgozószo
ba. A Nemzeti Múzeumban lévő eredeti Igazgatói 
szobát fénykép Idézi. A tárlat további részei a 
könyvtár XX. századi történelmébe vezetik el a 
látogatót: egy könyvtári dolgozószobába és a 
könyvtárat kiszolgáló műhelyekbe, valamint a 
könyvraktárak világába. Végül bepillanthatunk 
az ötvenes évek könyvtárába Is, és fényképek 
sora mutatja be a budai Várba való felköltözés 
előtti Széchényi Könyvtárat. Az 1956-os forrada
lom alatti könyvtárállományl sérüléseket a Ze
neműtár egyik golyóval átlőtt mappája jelzi a 
vitrinben kiállított tárgyak között. A galéria falán 
a nemzeti könyvtár eddigi igazgatóinak arckép- 
csarnoka tekinthető meg. Az egyik albumot átla
pozva megismerkedhetünk a régi könyvtár tu
dós munkatársaival Is. A sok értékes bútor, régi 
gép, könyvkötő prés között elhelyezett vitrinek
ben érdekes írásos dokumentumokra találhat a 
figyelmes látogató. Az 1866-ban készült olvasó
termi szabályokat a mai könyvtárhasználóknak 
is meg kellene szívlelniük. A szabályzat ötödik 
paragrafusa így szól: Az olvasásra átvett 
nyomtatványok és kéziratok használata köz
ben a legnagyobb tisztaság ajánl tátik. Min

denkitől megkívántatik tehát, hogy a hasz
nált könyvtári tárgyakkal minél óvatosabban 
bánjék - azokat be ne mocskolja, meg ne 
szaggassa rájok sem tintával, sem ironnal 
bárminemű jegyeket ne írjon, tintafoltokat ne 
ejtsen, a könyvek és kéziratok lapjait ké
nyelmesé használat végett be ne hajtogassa, 
vagy össze ne gyűrje.”

Tanulságos az 1889-ben kiküldött köteles- 
példány-beszolgáltatásra felszólító értesítés, 
vagy pedig a díszes kiállítású múlt század végi 
pesti vagy éppen kolozsvári könyvkereskedők 
kiállította számla Is. A korabeli nyugat-európai 
könyvkereskedők számláival összevetve a ma
gyar elismervényeket, nem győzzük csodálni a 
cifra magyar kiadványokat. Elolvashatjuk az 
1892-ben íródott könyvtári megintést is, amely 
felszólítja a kölcsönzőt: hozza vissza a könyvtári 
könyvet.

A szigorúság, a tudomány komolysága mel
let a humor Is otthonra talált a nemzeti könyv
tárban. 1913-ban a könyvtár dolgozói által szer
kesztett belső vicclap Jelent meg. A Muzi Mozi 
című lap apróhirdetéséből kiderül, hogy a 
könyvtári szokások mily régiek: „Délutáni al
vásra valamelyik menedékhelyen szállást 
keres a múzeumi könyvtárnak egy hű látoga
tója, ki a nyári zárlat miatt hajléktalanná 
vált. Olvasmányra nem reflektál"

fíosdy Tamás 
Magyar Nemzet, 1996. ápr. 27.

* * *

Kiadványáradat

A Sajtóbibliográfia igyekszik követni a folyamatokat

A Jelenleg is érvényben lévő, 1986-ban ho
zott sajtótörvény értelmezése a következőkép
pen határozza meg az időszaki lap fogalmát: „az 
a napilap, folyóirat és egyéb lap, valamint 
ezek melléklete, amely egy naptári évben 
legalább egyszer megjelenik, azonos cím
mel és tárgykörrel kerül kiadásra." Évente 
mintegy 3500-3900 hazai Időszaki kiadványt 
dolgoznak fel a Magyar Periodika Adatbázis
ban, amely az Országos Széchényi Könyvtár 
osztályaként működik. Vannak közöttük orszá
gos, regionális, helyi napilapok, folyóiratok, hírle
velek, üzemi újságok, rendszeresen megjelenő 
híranyagok, tájékoztatók - mondja Nagy Anikó,

a Sajtóbibliográfia és a Magyar ISSN-iroda 
vesetője, a Magyar Periodika Kör 1995. őszi 
ülésén tartott előadására hivatkozva. A majd
nem négyezer időszaki kiadvány közül négy
százhatvanki lene tekinthető folyóiratnak, ha
vonkénti vagy kéthavonkénti megjelenéssel, 
meghatározott, állandó tematikával. 1986, a szá
mítógépes feldolgozás megkezdése óta hozzá
vetőlegesen 8300 új tétel gazdagította a hazai 
periodikák körét, számuk havonta százzal gya
rapszik. Számos kiadvány - a kötelespéldány- 
rendszer ellenére - nem jut el az Országos Szé
chényi Könyvtárba, és hosszú nyomozás után 
kerülhet sor a feldolgozásra. A Művelődési és
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Közoktatási Minisztérium sajtónyllvántartásá- 
ban jelenleg 8500 cím szerepel, bár számos nyil
vántartásba vett periodika soha nem jelenik 
meg, mert a bejegyzés csak azt a célt szolgálja, 
hogy a nevet „levédjék”, és megakadályozzák 
annak eltulajdonítását. A sajtónyilvántartás mun
katársai ugyanis minden bejelentés esetén ellen
őrzést végeznek, és a működést tudomásul ve
vő határozat kiadására csak akkor kerülhet sor, 
ha a név nem „foglalt”. 1991-ben jelent meg a 
legtöbb új cím, szám szerint 1287, és 1987-ben 
a legkevesebb; 464. Az induló kiadványok egy- 
hetede már az indulás évében megszűnt, körül
belül egynegyedükről semmit nem tudni az indu
lás éve óta, mert nem küldtek be kötelespól-

dányt. Nagy Anikó elmondása szerint az elmúlt 
években drasztikusan csökkent az üzemi és tsz- 
lapok száma, viszont Jelentősen növekedett az 
egyházi Jellegű és községi periodikák, illetve a 
közéleti újságok száma. A megjelenő majd eltű
nő kiadványok áradatában kivételt jelent az a 
harmincnyolc, 1944 előtt alapított kiadvány, 
amelyek kisebb-nagyobb megszakításokkal fo
lyamatosan megjelentek. A múlt század óta je
lenlévők közé tartozik az 1857-ben alapított Or
vosi Hetilap, az 1864-ben létrejött Szemészet 
vagy az 1867-es alapítású Századok csakúgy, 
mint az 1899-ben született Halászat.

(a. b.)
Magyar Nemzet, 196. ápr. 9.

* * *

Kitüntetett művészek és tudósok...

Keresztury Dezső
Életműve elismeréseként Szóchónyi-díJJal 

tüntették ki a magyar szellemi élet nemzedéke
ket nevelő, példát adó személyiségét, tudósát és 
költőjét, az 1904-ben született Keresztury De
zsőt. Nagy események tanújaként élte életét, 
1945-től ’47-ig vallás- és közoktatásügyi minisz
terként, az Eötvös Colleglum igazgatójaként, 
majd visszavonulva a Magyar Tudományos Aka
démia és az Országos Széchényi Könyvtár fő- 
munkatársaként. Noha a magyar és az egyete
mes kultúra minden területe Izgatta, egyetlen 
Igazi nagy kutatási területe Arany János életmű
ve volt, a kritikai kiadás, a hiteles életrajz és a 
monográfia elkészítése. Keresztury Dezső min
den tanulmányában, munkájában példát adott, 
miként lehet élvezetesen, szép magyar nyelven 
megfogalmazni a tudós mondandót. Életcéljának 
vallotta a magyar kultúrának, a múlt örökségé
nek ápolását és minél szélesebb körbe történő 
eljuttatását. Ezért vállalkozott népszerű könyvek 
megírására. (A magyar irodalom képeskönyve, 
Híres magyar könyvtárak.)

Keresztury Dezső sokat tett a magyar kultú
ra külföldi elismertetéséért, nemzetközi kulturális 
kapcsolatainak erősítéséért a Goethe Társaság 
magyar tagozatának elnökeként, a magyar PEN 
Club és a New Hungárián Quarterly szerkesztő- 
bizottságában. Munkásságát 1966-tól számos tu
dományos és művészeti díjjal értékelték.

Magyar Nemzet, 1996. márc. 16. Sigmond Olivér alkotása
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Bibliotheca Apponyiana
Magyarország és Európa az Apponyi-gyűjtemény tükrében

Az Apponyi Sándor születése 
150. évfordulója alkalmából rende
zett emlékülésről annak idején be
számoltunk. Erről és a kiállításról ké
szült katalógus, a gyűjtemény tartal
mas ismertetésével most jelent meg 
az Országos Széchényi Könyvtár ki
adásában. A könyv nemcsak tudo
mányos szempontból értékes össze

állítás, hanem hiteles tájékoztató, szí
nes olvasmány mindazoknak, akik 
kedvet éreznek a magyar és nemzet
közi, különösen az európai irodalmi 
és történelmi kapcsolatok kialakulá
sának megismerésére, figyelemmel 
kísérve a magyarság történetét a 
nemzetközi irodalomban. A gyűjte
mény nemcsak egy tudományágat

ismertet meg. Az Országos Széché
nyi Könyvtár alapítója, gróf Széché
nyi Ferenc nagyjelentőségű adomá
nyozását többen is követték a XIX. 
században. Kiemelkedik Apponyinak 
az alapítókéhoz csaknem hasonló 
nagyságrendű adománya, amelyet 
később özvegye, gr. Esterházy Ale
xandra tetézett: a lengyeli kastélyt tel
jes berendezésével muzeális célokra 
adta át. A Bibliotheca Apponyiáná- 
ban a gyűjtés folyamatát is figyelem
mel kísérve olyan adatokra lel az ol
vasó, amelyek fényt derítenek arra, 
hogy a gyűjtő tudatosan felkészült a 
nemzet, a művelődés történetének 
szolgálatára. Származása és hatal
mas vagyona lehetővé tette a XVII. 
század közepétől nélkülözhetetlen 
újságlapok, beszámolók, röplapok 
gyűjtését és feldolgozását (a magyar 
források a régebbi történelemre vo
natkoztak), az e korban megjelent Ma
gyarországra vonatkozó földrajzi és 
történeti ismertetők, kéziratok meg
szerzését. Kutatásában az vezérelte, 
milyen „az európai közvélemény a 
magyarországi eseményekről?"

Ilyen irányú elkötelezettségét az 
Apponyi családi hagyomány és 
gyermekkori élményei érlelték ben
ne: az ősök tisztelete, a tudományos 
közérdek szolgálata, a kulturális kül
detéstudat. Bőkezű mecénás. Legje
lentősebb gyűjteménye a Hungarica 
könyvtára és katalógusa. A műveket 
végigolvasta, majd a magyar vonat
kozású cikkeket röviden, magyar 
nyelven ismertette. A Hungarica-ka- 
talógusában az alábbi bejegyzést ol
vashatjuk Laskai Osvát (1450-1511) 
obszerváns ferences szerzetes „Üd
vösség szekere” című beszédgyűjte
ményének ismertetésénél: „A köny
vet még 1858-ban, tizennégy éves 
koromban találtam Londonban Wes- 
tell antiquariusnak a Tottenham Co- 
urt-on lévő sötét üzlethelyiségében, 
és 2 schillingért vettem meg.” így in
dult egy értékes, hazaszerető élet, 
melynek eredményei latin nyelvű ős- 
nyomtatványok, elzevirek, kódexek, 
bibliák, metszetek, egyházi iratok, 
kéziratok és még vagy félezer publi
kálatlan mű, amelyekről a nagy 
gonddal és felkészültséggel tanúsko
dó könyv szerkesztője W. Salgó Ág
nes számolt be.

Se h el ken Pálma 
Új Ember, 1996. márc. 10.
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★
A könyvtár

Ahogy kinyitottam a könyvtár ajtaját, egy 
pókhálót téptem szét, ami az ajtó felső sarkából 
lógott lefelé.

Jobban kitártam az ajtót. A fény kívülről be- 
ömlött az új, Ismeretlen hely felé, és megvilágí
totta a port az öreg padló deszkáin.

Apró üvegdarabok szikráztak a lábam előtt 
megannyi millió gyémántként. Félve beljebb lép
tem. Lábam a padlóhoz érve fölkavarta a finom 
port, ami fölemelkedve keringőzni kezdett előt
tem a fényben.

A könyvtár egy régi épületben volt, amit 
már évekkel ezelőtt bezártak. Nem is tudom 
pontosan, mikor Járt Itt utoljára valaki. Teljesen 
elhagyatottan állt már hosszú idő óta; az ajtó és 
az ablakok be voltak deszkázva, a vakolat per
gett a falakról, az ereszcsatornákat letépte a 
szél és a tető sem volt valami jó állapotban. Egy
szóval a könyvtár nagyon rossz állapotban volt. 
Az idő elhaladt felette.

Én azért jöttem ide, hogy megnézzem mit 
lehet tenni, hogyan lehetne megmenteni ezt a égi 
épületet.

Miután beljebb lépkedtem és körbetekinte- 
tem, alaposan meglepődtem: a polcok tele vol
tak könyvekkel, rengeteg könyv, a padlótól a 
mennyezetig magasodtak a végeláthatatlan pol
cokon. Különböző színű és nagyságú könyvek, 
vastagon porral fedve. Az egész könyvtár olyan 
volt mint egy hosszú, sötét labirintus.

Ez tényleg nem várt dolog volt. Vajon miért 
nem vitték át a könyveket máshová, hogy ott 
használni lehessen? Valószínű senki nem tudott 
róla, hogy itt maradtak, csak ez lehet a magya
rázat.

Odakint lement a Nap és minden olyan szür
ke és ijesztő lett.

Gondoltam, mára ennyi elég lesz, hazame
gyek és majd holnap folytatom. Elindultam az aj
tó felé, amikor valahonnan hátulról, a könyvek 
közül lépéseket hallottam. Összerezzentem. Ki 
lehet itt? Senki, nyugtattam meg magam, hiszen

én szedtem le a deszkákat az ajtóról, senki sem 
jöhetett ide előttem.

Egy petróleumlámpát találtam a sarokban. 
Fölemeltem, egy kis petróleum lötykölődött az 
alján. Meggyújtottam. így már sokkal jobban lát
tam. A lámpa sárgás fénye megvilágította előt
tem a padlót és mellettem a polcokat. Úgy dön
töttem, hogy nem megyek még haza, jobb ha 
utánajárok ennek a dolognak. Elindultam befelé 
a polcok között. Úgy éreztem, mintha a könyvek 
engem néztek volna a lámpám pislákoló fényé
ben. A lábam előtt egy egér szaladt keresztbe és 
eltűnt a padló egyik repedésében. Továbbmen
tem, arrafelé, ahonnan a lépéseket hallottam az 
imént. Nemsokára már mélyen bennjártam a 
könyvtár belsejében. Visszanéztem, de nem lát
tam magam mögött senkit. A két mellettem 
emelkedő polc elveszett mögöttem a fekete 
semmiségben.

Milyen nagy ez a könyvtár! Kívülről nem 
tűnt ekkorának. Furcsán kezdtem magam érez
ni, olyan érzésem volt, hogy nem szabadott vol
na idejönnöm. Ennek ellenére lassan továbblép
kedtem.

Csak előre láttam a lámpám gyenge fényé
ben. A könyvek meg mindig ott sorakoztak mel
lettem a polcokon. Olyan érzésem volt, hogy 
Ilyen sok könyv nincs Is a világon. Kíváncsi vol
tam, hogy ki írta azokat a könyveket és ml van 
bennük. Úgy éreztem, nem abban a könyvtár
ban járok, ahová az imént beléptem. A mi váro
sunknak nincs is ekkora könyvtára! Meg kell 
néznem egy könyvet! Akkor majd megtudom 
miért maradtak Itt. Levettem egy barna, poros 
kötetet a polcról és leraktam a lámpát a földre, 
hogy ki tudjam nyitni. Mikor újból felnéztem a 
szívem a torkomba ugrott Ijedtemben. Egy törpe 
állt közvetlen előttem és egyenesen rám nézett. 
Kezét összekulcsolta a háta mögött.

- Tedd vissza! Mondta furcsa hangján. Én 
meg mindig nem tértem magamhoz előbbi ijedt
ségemből, ezért csak annyit tudtam kinyögni, 
hogy: mi?

■ A Magyar Könyvtárosok Egyesülete „Könyvtári görbetükör" című pályázatán Kazárl Gyula (Salgótarján) Itt közölt írása az 
OSZK különdíját kapta. A pénzjutalmat nyert írások .A könyv, könyvtár, könyvtárosiban Jelennek meg.
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- Hallottad, tedd vissza a könyvet - ismé
telte.

Visszaraktam a könyvet a helyére, bár nem 
értettem miért kell.

- Te mit csinálsz Itt? Tud róla valaki, hogy 
itt vagy? - kérdeztem már több magabiztosság
gal.

- Senki nem tudja... rajtad kívül - válaszol
ta a törpe.

- Tőlem aztán Itt maradhatsz - vontam 
meg a vállam. - De meg kell ígérned, hogy nem 
teszel kárt a könyvekben.

- Megígérem - mondta a törpe és furcsa 
mosoly jelen meg az arcán.

- Most pedig ha nem haragszol látnom kell, 
hogy milyen könyvek maradtak itt. Talán elszál
lítjuk őket máshová, ahol az emberek olvasni 
tudják.

- Kérlek, ne tedd! - könyörgött a törpe.
- De hát miért ne? Mi van ezekben a köny

vekben? - kérdeztem mérgesen.
- Életek - válaszolta nyugodtan a kis em

ber.
- Hogy mik? Életek? Úgy érted, életrajzok?
- Igen. Életek. - Ismételte.
- Es kiknek az élete? - kérdeztem és egy

re kíváncsibb lettem.
- Emberek, állatok, mindenkié aki most 

él - mondta.
- Ez azt Jelenti, hogy az enyém Is? Az én 

életem Is itt van?
- Igen, te is Itt vagy - mondta halkan.
- Ezt nem tudom elhinni! Én nem írtam 

semmilyen könyvet!
- Látom még mindig nem érted. Ebben a 

könyvtárban életek vannak, a könyveket pedig 
nem kell írni, maguktól íródnak. Egy fekete tinta 
kanyarog a csukott könyv belsejében és min
dent leír ami történik.

- De hát hová kerültem? - kérdeztem ma- 
amtól hangosan. Tudtam, hogy nem álmodom, 
bren voltam, mégsem tudtam elhinni amit a tör

pe mondott.
- Tudod, hogy hol van az ón könyvem? - 

kérdeztem félve, ó furcsán rám nézett, megfor
dult és elindult befelé a polcok között. Követtem 
őt és közben a járását néztem. Kis léptekkel ha
ladt, miközben Jobbra-balra dőlt. Vigyáznom kel
lett, nehogy rálépjek a sarkára.

így mentünk egy Jó darabig, kanyarogva a 
könyvespolcok egyforma sorai között.

Hogy fogok ón innen kitalálni? - gondoltam 
magamban, de most ez nem érdekelt. Csak a 
könyvemet akartam látni.

A törpe nemsokára megállt és felém fordult.

- Itt van? - kérdeztem izgatottan és el
kezdtem keresni a könyvek között. Sok ismerős 
név is volt közöttük, de mindez most nem érde
kelt, tovább kutattam, míg végül megláttam a 
nevem az egyik könyvön. Levettem a polcról és 
lefújtam róla a port. Bordó könyv volt és arany, 
domborbetűkkel állt rajta a nevem.

- Tehát Itt van az életem megírva! - mond
tam magasztosan és a törpére néztem, akinek 
az arca megváltozott. Félelem és harag tükröző
dött szemeiben. Egyre csak a könyvet nézte a 
kezemben.

Szerencsésnek éreztem magam, hogy ráta
láltam erre a kincsre. Kíváncsi voltam, ml van 
benne. Talán minden öröm és bánat, minden má
sodperce az életemnek, titkok, szerelmek és 
csalódások. Elképzeltem a fekete tintát a könyv 
belsejében, ahogyan a sorokat rója. Éreztem, 
ahogyan megtelnek a könyvem lapjai. De vajon 
mennyi üres lap van benne még?

Újra a törpére néztem. Az arca fehér volt és 
kiverte a veríték. Mozdulatlanul nézte a könyvet 
a kezemben.

- Ne tedd - mondta alig hallhatóan.
Visszanéztem a könyvemre. Mert ez a

könyv csak az enyém. Az ón életemről szól, ami 
felett ón rendelkezem. Magamhoz szorítottam. A 
szemem megfeszült, éreztem, ahogy az arcom
ban összerándul az Izom. Csak egy gondolat járt 
a fejemben, kinyitni a könyvet és megtudni min
dent.

Felemeltem és belelapoztam.
Hatalmas fájdalmat éreztem szótáradni a 

testemben. Még annyi erőm sem maradt, hogy 
végigpörgessem a lapokat és lássam, ahogy az 
utolsó oldalon megáll a fekete tinta.

Kazár i Gyula
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