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KRÓNIKA
A Főigazgatói Kollégium üléséről

A Főigazgatói Kollégium 1996. augusztus 2- 
án ülést tartott.

Elsőként A könyvtári törvény nemzeti 
könyvtárra vonatkozó fejezete című anyagot 
tárgyalta meg a kollégium, melyet a minisztérium 
felkérésére Hegedűs Péter, Berke Barnabásnó 
és Rády Ferenc készített. Az anyagot a kollégi
um módosításokkal elfogadta.

A második előterjesztést Ottovay László 
készítette, címe: Szolgálatvezetői szabályzat. 
A javaslatot a kollégium elfogadta.

A Kölcsönzési szabályzat megtárgyalását 
a kollégium Idő hiányában elnapolta.

Határozott a testület Csabay Károly anya
gáról, amely a KMK könyvtári koordinációs 
osztályának működéséről szólt. A határozat 
értelmében a nevezett osztály nem osztályszer
vezetben működik a továbbiakban. Feladatai

közül a könyvtári statisztikát a KMK szakkönyv
tára fogja gondozni, az alapítványi ügyek cso
portszervezetben a KMK igazgatójának közvet
len Irányítása alá kerülnek, a Jogi tanácsadás 
pedig külön feladatként megszűnik. A szervezeti 
változásról szóló határozatot a főigazgató a Köz
alkalmazotti Tanács elé fogja terjeszteni. Végül 
állást foglalt a testület a minisztérium szakfőosz
tálya által a könyvtárhoz Intézett levélről, mely 
szerint a kötelespóldányokról a megjelenésüktől 
számított 48 órán belül bibliográfiai leírásnak 
kell készülnie úgy, hogy az a számítógépes há
lózaton elérhető legyen. Ezzel kapcsolatban 
Csabay Károly benyújtott egy megoldási javas
latot. A kollégium a szakértők véleménye alap
ján szakmai képtelenségnek tartja a minisztéri
um kívánságát.

Illyés Katalin

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

1996. július 1 -1996. augusztus 31.

Új dolgozóink:
Baráth Bálint ügyvit. alk., Raktári osztály, Előd 

Gábor ügyvit. alk., Olvasószolg. osztály, Hegyi 
Mónika ügyvit. alk., Pü. és számvlt. osztály, Kalóz 
Edit Igazg. ül., Olvasószolg. osztály, Kiss Gergsly 
Igazg. ül., Térképtár, Szatmárlnó Kácser Maria 
könyvtáros, Könyvfeldolg. osztály, Szentgyörgyl 
Ferenc raktáros, Kötelespóldány osztály, Szó- 
csónyl Anikó tud. kút., Kutatási osztály, Szűcsi 
Józsefné klseg. alk, Műsz. fenntart, osztály, Vitá
nyi Gergely ügyvit. alk. Raktári osztály, Volcslk 
Katalin ov„ Bérgazdálkodás! osztály.

Áthelyezés a könyvtáron belül:
Schwarcz Jenő könyvtáros, a Fölöspóldány 

központból a Könyvfeldolgozó osztályra.

Eltávoztak a könyvtárból:
- felmentéssel: Varga József műsz. ül, Műsz. és

fenntart osztály;

- próbaidőn belül: Búzást Tamásné gazd. ül,
Bérgazd. osztály;

- munkaviszonya megszűnt: Kecskés István
ügyvit. alk. Raktári osztály, dr. Nagy László 
tud. kút. Kézirattár;

- áthelyezéssel: dr. Nemes Erzsébet tud. kút,
KSH könyvtára;

- nyugdíjazással: Értei Gózánó könyvtárkez,
Olvasószolg. osztály, Mózes Andrásné kl
seg. alk, Műsz. fenntart, osztály;

- elhunyt. Juhász Lászlóné ov. Személyzeti és
munkaügyi osztály.

2



Búcsú Juhász Lászlónétól
Itt állunk Juhász Lászlónó ravatalánál, hogy 

végső búcsút vegyünk Tőle.
Itt állunk, és nem akarjuk elhinni, hogy itt 

vagyunk.
Itt állunk, és nem akarjuk elfogadni, hogy 

végképp búcsúznunk kell Tőle.
Régi OSZK-s kollégák sem emlékeznek ar

ra, hogy valakinek a halála ilyen általános döb
benetét, megrendülést váltott volna ki a könyv
tárban, mint Juhász Judité. Mi volt az ő titka?

Juhász Lászlónó Mátrai Judit 1941-ben szü
letett Budapesten. Általános- és középiskolába 
Miskolcon járt. A jeles eredménnyel letett érett
ségi után 1959-től 1964-ig az ELTE Bölcsészettu
domány Kara magyar-könyvtár szakán tanult. A 
diploma megszerzése után a NlMDOK-ban, a Ne
hézipari Minisztérium Műszaki Dokumentációs és 
Fordító Irodájában helyezkedett el. 1969-től a 
Testnevelési Főiskola Könyvtárában dolgozott. 
1971-ben került a nemzeti könyvtárba. Tíz éven 
keresztül főkönyvtárosként bibliográfustól kezd
ve kiadványszerkesztésig különböző beosztá
sokban dolgozott. 1981-ben lett a Személyzeti 
és munkaügyi osztály vezetője. Nyugdíjba vonu
lásáig, haláláig ezt a pozíciót töltötte be.

Életének, munkájának ez a tizenöt éve volt 
a legsikeresebb, meghatározó szakasza, mind 
az ő, mind a könyvtár szemszögéből nézve. 
Könyvtáros szakemberként lett a nemzeti 
könyvtár személyzeti vezetője.

A Széchényi Könyvtárban nem kellett a 
rendszerváltozás után - a mai szokást, divatot 
követve - a Személyzeti osztály nevét megvál
toztatni. Juhász Lászlónó felfogásának, munká
jának köszönhetően a Személyzeti osztály ná
lunk az elmúlt rendszerben sem politikai szerve

zet volt, hanem valóban személyzeti, humánpoli
tikai feladatokat ellátó osztály. Bizalommal for
dulhatott hozzá vezető és beosztott egyaránt: ki
tűnő érzékkel, emberismerettel és szakmai is
merettel találta meg az embereknek és a könyv
tárnak egyaránt hasznos, célszerű, korrekt meg
oldásokat. Az általa vezetett osztály a humanitás 
biztos szigete volt a könyvtárban.

Közvetlen, kitartó munkával megvalósította 
a személyzeti és munkaügyi nyilvántartások 
számítógépesítését. Eredményeképpen a ko
rábban 5-6 főből álló osztály 3 fővel is pontos, 
megbízható támasza lett a könyvtár vezetősé
gének, minden munkatársának.

Juhász Lászlónó halála valamennyiünket 
villámcsapásként ért. Még akkor is, ha láttuk az 
utóbbi hetekben-hónapokban, hogy egészsége 
nincs teljesen rendben. De legközelebbi munka
társai sem sejtették, hogy immár egy éve küzd a 
halálos kórral, hiszen annyira magánügyének te
kintette a betegséget, hogy egyetlen nap beteg- 
állományt sem vett igénybe. Amikor úgy érezte, 
hogy nem bírja tovább, nyugdíjazását kérte - 
alig több mint egy hónapja.

Csöndben, szinte észrevétlenül vonult visz- 
sza, távozott közülünk.

Mi volt a titka? Semmi különös - vagy ha 
úgy tetszik - ember volt, tisztességes ember 
volt, óriási lelkierővel.. Ezt érezte és értette meg 
mindenki a könyvtárban, és most, hogy eltávo
zott, most döbbenünk rá, hogy milyen jó, hogy itt 
volt velünk és mennyire fog hiányozni.

Kedves Jutka!
Isten Veled, nyugodjál békében, emlékedet 

megőrizzük szívünkben.
Poprády Géza
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés 

aktuális kérdései az OSZK Könyvtárközi kölcsönzési 
osztály munkájának tükrében

Osztályunk a nemzetközi könyvtárközi köl
csönzés országos központjaként működik. Fő 
feladatai:

1. A külföldről Jövő kérések fogadása és 
továbbítása az országon belüli könyvtárakhoz, 
ha a gyűjteményekhez való közvetlen hozzáfé
rés nem lehetséges vagy nem megengedett.

2. A saját országból érkező kérések kül
földre továbbítása, ha a közvetlen hozzáférés 
nem lehetséges vagy nem megengedett.

3. Bibliográfiai segítségnyújtás, hogy a kül
földre küldendő kérések elérjék a kívánt szín
vonalat.

4. Statisztika formájában rendszeres infor
mációszolgáltatás az IFLA UAP Irodájának (UP = 
Universal Availability of Publications) az ország
ban folyó nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés
ről.

1. Külföldről jövő kérések
1995-ben ezek száma 795 volt.
A hozzánk kéréseket küldő országok kö

zött első helyen Ausztria áll, ezt követi Németor
szág, a harmadik Szlovákia, a negyedik az 
Egyesült Államok, az ötödik Dánia, a hatodik 
Franciaország, a hetedik Olaszország, a nyolca
dik Jugoszlávia, a kilencedik Nagy-Britannia, a 
tizedik pedig Kanada.

A hozzánk eljuttatott kérések két csoportra 
oszthatók. Az első csoportba a hungarika kéré
sek tartoznak, ezek megrendelői a környező or
szágokban, továbbá Nyugat-Európában és a 
tengerentúlon élő és kutató magyarok, Illetve 
magyar vonatkozású témával foglalkozó kuta
tók. A második csoportba azon kérések tartoz
nak, amelyeken külföldi dokumentumokat kér
nek. Ezek szinte kizárólag a szomszédos, Illetve 
egyéb volt szocialista országokból érkeznek.

2. Saját országból érkező kérések
1995-ben a saját országból jövő kérések 

száma 18 205 volt, az összes kérés 96%-a.

Ebből hazai könyvtárhoz továbbítottunk 
csaknem 8500 kérést, külföldre pedig több mint 
13 000-et. Ez a megoszlás, amely szerint a kéré
seknek csaknem a fele hazai lelőhelyről teljesül, 
évek óta változatlan.

A több mint 13 000 külföldre továbbított ké
résből kb. 10 000 az egyszeri továbbítás, és 
3000 az ismételt kérések száma. Ez azt jelenti 
hogy a kérések nagy része, több mint 2000 ké
rés kölcsönzésre irányult, az ismételt másolati 
kérések száma lényegesen kevesebb, csak kb. 
800.

Ezen a ponton szeretném a külföldre törté
nő hagyományos kórósközvetítés nehézségeit 
ecsetelni.

Minden kölcsönzési kérést elvileg abba az 
országba kell továbbítani, ahol a kérésen sze
replő dokumentum megjelent.

A másolatkérésre ez az elv nem vonatko
zik, ott úgy járunk el, hogy a külföldi folyóiratlelő- 
hely-jegyzékekben azonosított kéréseket azon
nal lelőhelyre küldjük.

Természetesen ez esetben is előfordul 
visszautasítás.

A kérés továbbítása előtt meg kell győződ
nünk róla, hogy az adott országban milyen 
könyvtárközi kölcsönzési rendszer van érvény
ben, mely könyvtár milyen kérőlapon fogad el 
kóróst, ki mit szolgáltat. Tudnunk kell, hogy a 
Nagy-Britanniában megjelent könyvek bekérése 
csak a BLDSC-n keresztül, (BLDSC = British Lib- 
rary Document Supply Centre, Boston Spa) az ő 
előre megvásárolt kérőlapjuk elküldésével tör
ténhet, még akkor Is, ha végül nem ő szolgáltat. 
Tudnunk kell. hogy Németországban regionális 
központok működnek, amelyek körözik a ké
réseket. Tudnunk kell, hogy Olaszországban 
nincs országos rendszer. Tudnunk kell, hogy pl. a 
BLDSC, a holland, a svájci, a svéd könyvtárak 
egyaránt szolgáltatnak nemzeti és nem-nemzeti 
anyagot, hogy a német könyvtárak szintén kül
denek nem-német dokumentumot, de csak kü
lön díjazás ellenében, és tudnunk kell, hogy a
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norvégoktól, az osztrákoktól, az olaszoktól nem 
érdemes mást kérni, csak nemzeti anyagot, mi
vel minden egyebet visszautasítanak.

A kéréseken szereplő dokumentumok kb. 
70 százaléka angol nyelvű, és az Egyesült Álla
mokban vagy Nagy-Britannlában jelent meg.

Bizonyos tudományágakban, pl. az orvostu
domány, az angol nyelv szinte kizárólagosnak 
tekinthető.

Mivel Magyarországon a centralizált rend
szer következtében az OSZK volt a kizárólagos 
külföldre közvetítő, és a külföldi kölcsönzés a 
kérő számára ingyenes volt, évtizedeken ke
resztül igen nagy számú kérést gondoztunk. Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy az európai nagy
könyvtárakkal az osztályunk nagyon jó napi 
kapcsolatot épített ki. Az Amerikában megjelent 
dokumentumokat végigkerestük Európa minden 
olyan országában, ahonnan szolgáltatást remél
hettünk. Ily módon a kérések jelentős része tel
jesült is, bár meglehetősen hosszú idő alatt. Azo
kat a kéréseket, amelyeket Európán keresztül 
nem tudtunk megszerezni, kénytelenek voltunk 
sztornírozni, mert az Egyesült Államokban nem 
találtunk szolgáltatni kész partnert.

Ezzel a gyakorlattal magyarázható többek 
között az ismételt kérések relatíve magas szá
ma.

3. Bibliográfiai segítségnyújtás és 
szakmai ellenőrzés
Ez a feladat a hagyományos munkameg

osztásban a központi katalógusokhoz kapcsoló
dik, mivel ott állnak rendelkezésre azon eszkö
zök, amelyek a külföldi dokumentumok biblio
gráfiai azonosítását segítik.

Tapasztaltból tudjuk, mennyire lecsökkenti 
a kérés megvalósíthatóságát, ha az adatok pon
tatlanok vagy hiányosak.

Jelenleg három számítógépünkkel kapcso
lódunk az OSZK hálózatához.

így mind a Nektárhoz, mind a többi adatbázis
hoz, például a Nemzeti Periodika Adatbázis, Ma
gyar Nemzeti Bibliográfia, különböző külföldi nem
zeti bibliográfiák, kereskedelmi Jegyzékek, az Ul- 
richs, a Books In Print, a Verzelchnis Lieferbarer 
Bücher, a magyar Books in Print hozzáférünk.

4. Statisztika szolgáltatása az IFLA 
UAP Irodájának
Magyar könyvtárak 1995-ben csaknem 

11 000 kóróst közvetítettek külföldre, ennek

94%-át mi Intéztük. A magyar könyvtárakhoz 
külföldről érkezett kérések száma majdnem 
1000, ennek 80%-a érkezett hozzánk, 20%-a a 
többi magyar könyvtárhoz.

Megállapítható, hogy a nemzetközi forga
lom túlnyomó része a mi osztályunkon keresztül 
bonyolódik le.

Változások
Egyre világosabban látszott, hogy a hagyo

mányos kórósközvetítóssel nem lehet lényeges 
javulást elérni a teljesülési idő tekintetében. 
Ezért olyan szolgáltatást kellett keresnünk, 
amelyben a bibliográfiai és a lelőhely-azonosítás 
összekapcsolódik, a kórésközvetítés pedig lé
nyegesen meggyorsul.

Mivel az amerikai dokumentumok iránti ér
deklődés folyamatosan nőtt, és ezek megszer
zése jelentette a legnagyobb gondot, először er
re kellett megoldást keresnünk. Az OCL PRISM 
(OCL = Online Computer Library Center) nevű 
könyvtárközi kölcsönzési rendszeréhez 1994- 
ben csatlakoztunk. 1995 második félévétől 
kezdve folyamatosan keresünk és kérünk az 
OCLC-n keresztül.

A keresett dokumentumok szinte mindig 
megtalálhatók az OCLC központi katalógusá
ban, és a kérés elindítása előtt a kiválasztott 
könyvtárak szolgáltatási feltételeiről is tájéko
zódni tudunk.

A szolgáltatásra általában a fantasztikus 
gyorsaság jellemző. Közel egy év tapasz
talataival a hátunk mögött elmondhatjuk, óriási 
élmény volt a rendszer megismerése.

Az OCLC-ben nyilvántartott kb. 56 millió le
lőhely-bejelentés rendkívül kibővítette a szolgál
tatásképes partnereink számát. A hozzánk ér
kező visszajelzések szerint általában nagy ér
deklődéssel kezelnek, sőt a személytelen gépi 
kommunikáció gyakran személyes kapcsolattá 
transzformálódik, amikor egy tengerentúli 
könyvtáros rácsodálkozik egy kérésünkre, és 
megkeresi Magyarországot a földgömbön.

Az OCLC-vel megtettük az első, meglehető
sen nagy lépést a könyvtárközi kölcsönzés át
alakítása tekintetében.

A második lépést a DBI-LINK (DBI = Deutsches 
Bibliothekslnstitut, Berlin) szolgáltatás jelentette, 
mellyel régi, kedves partnereink, a német könyv
tárak katalógusaiban kereshetünk és tőlük ren
delhetünk.

A BDI-LINK felhasználása még csak most 
kezdődött, azonban máris látható, hogy ha a kó-
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rés közvetítésére bibliográfiai és lelőhely-ellen
őrzés után kerül sor, az elintézést nemcsak 
meggyorsítottuk, hanem sokkal hatékonyabbá 
is tettük.

A következő tervbe vett lépésünk a 
BLDSC-hez fűződő évtizedes, hagyományos

kapcsolatunk elektronikussá való átalakítása, 
majd a többi dokumentumszolgáltató központtal, 
III. országgal is hasonló on-line kapcsolat kiépí
tése.

Kürti Lászióné

Az általános retrospektív nemzeti bibliográfia 
helyzete és perspektívái

(Vázlat)

Legutóbb a Magyar Könyvtárosok Egyesü
lete Bibliográfiai Szekciójának és az MTA Könyv- 
történeti és Bibliográfiai Munkabizottságának 
kezdeményezésére összehívott II. Országos Bib
liográfiai Értekezlet (Debrecen, 1990. aug. 21- 
23.) foglalkozott retrospektív nemzeti bibliográ
fiai rendszerünk egészének eredményeivel és 
feladataival. Átfogóan Lisztes László bevezető 
előadásában,1 részletesen Ferenczy Endréné át
tekintésében.2 Feladatom: a jelenlegi helyzetből 
kiindulva a közeljövőben várható eredmények 
felvázolása, szükség szerint a bibliográfiai érte
kezleten elfogadott ajánlásokkal3 való összeve
tése, kiegészítése. Vázlatom csak a területi hun- 
garikumok bibliográfiáira korlátozódik. De még 
ezen belül sem térek ki az 1800-ig terjedő régi 
magyarországi nyomtatványok korszakára, mi
vel e korszakkal két friss keletű, egymást kiegé
szítő és hozzáférhető konferencia-előadás áll az 
érdeklődők rendelkezésére.4 Összefoglalóan 
csak azt jegyzem meg, hogy évtizedek óta e 
korszak bibliográfiai feltárása (RMNy kötetek, 
RMK III. és Petrik 1712-1860-as ciklusának 
1800-ig terjedő pótlásai és mutatói) folyik a leg
nagyobb tervszerűséggel és a magyar tudo
mányosság kitüntetett szakmai és anyagi támo
gatásával. (MTA Könyvtörtóneti és Bibliográfiai 
Munkabizottsága, TS 4/4 és OKTK Vili. kutatási 
főirány, OTKA támogatás.)

A Bibliográfiai Szakbizottság meghívta az 
ülésre a retrospektív ciklusok szerkesztőit is, 
akik készek bővebb tájékoztatást adni és a fel
merülő kérdésekre válaszolni.

I. Elsőfokú bibliográfiák

1. Könyveket és más dokumentumokat 
együttesen feltáró bibliográfiák

A XIX. századi könyvészetek (Petrik 
1712-1860-as ciklus 1801-1860 közötti része, 
1861-1875, Kiszlingsteln 1876-1885, Petrik 
1886-1900) kiegészítéseivel tervszerűen jelen
leg senki sem foglalkozik. Adatbázisba vétele és 
elektronikus vagy hagyományos formában való 
megjelenítése valószínűleg a jövő évszázad 
újabb generációjának feladata lesz.

A XX. század első két évtizede könyvé- 
szetének kiegészítése (Petrik-Barcza 1901- 
1910, Kozocsa 1911-1920) még a távlati ter
vekben sem szerepel. A kettő közül az utóbbi a 
teljesebb, mivel két kötete az OSZK állományára 
támaszkodva a korszak lezárása után 19-22 év 
múlva (1939-1942) jelent meg.

A Horthy-korszak 1921-1944 közti 24 
évének Magyar könyvészete lassan a befejezés 
felé közeledik, legalábbis törzsállománya, köny
veket közlő része. A 90-es évek eleje óta készül 
és leghamarabb az óv végén kerülhet nyomdá
ba az alsó- és középfokú oktatási intézmé
nyek tankönyveit tartalmazó 3/a kötet kb. 16- 
17 A/4 nyomdai ív terjedelemben, az OPKM-mel 
közös kiadásban - önálló mutatóval. (Föltéve, 
hogy a Nemzeti Kulturális Alap vagy más alapít
vány anyagilag támogatja a kiadás költségeit.) A 
Pótlások és javítások kötet kb. 3000 új tétellel 
és számos érdemi Javítással már (számítógépes

‘ A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai szekciója és az Országos Széchényi Könyvtár 1996. április 23-i vitaülése 
bevezető előadásának előre kiküldött vázlata. Ugyanekkor Ferenczy Endréné kiegószítőleg a retrospektív sajtóbibliográfiák 
helyzetéről tartott korreferátumot. A két előadásról, illetve vitájáról Bényei Miklós részletes beszámolót készített a Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros 1996. júliusi számában Hogyan tovább? Tanácskozás a magyar nemzeti bibliográfia ciklusairól címmel 
(32-37. p.).
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szedéssel) hasáblevonatban elkészült. Terjedel
me miatt 8. kötetként önállóan jelenik meg OTKA 
támogatással. Az 1 -8. kötet összesített betűren
des indexének munkálatai kb. 50%-os állapot
ban vannak. A Retrospektív bibliográfiai osztály 
ebben az évben kapott némi külső támogatást 
az anyag adatbázisba vételére. (A pótlások és 
javítások rósz kiadásával együtt 1 M Ft-ot - 
négy évre elosztva.) Kérdés, hogy lesz-e belőle 
kiadvány az ezredfordulóig vagy megmarad há
lózatba kapcsolt adatbázis formában. A korszak 
térképeinek és zeneműveinek (kották) kiadá
sára még távlati terv sincs. (Induláskor pedig 
benne volt a programban.) Jelenleg a könyvtár 
Térképtára és Zeneműtára nincs olyan helyzet
ben, hogy munkaköri feladatként elvállalhatná a 
rekatalogizálást, bibliografizálást.

Az 1945-1960-as ciklusnak automatikusan 
gyűlik a pótlása az OSZK retrospektív állomány- 
gyarapítása révén. Külön figyelmet és a Kortör
téneti gyűjteménnyel való együttműködést igé
nyel a „politikai okokból nem szerepeltetett (til
tott, bizalmas, bevnot, szamlzdat stb.) kiadvá
nyok retrospektív könyvészeti számbavétele”, 
amit a II. Országos Bibliográfiai Értekezlet ajánlá
sainak 6/d pontja kiemelt fontosságúnak minősít. 
Ez is a jövő évszázadba nyúló feladata a retros
pektív bibliográfiai osztálynak. Az 1921-1944- 
es ciklus lezárása után ui. a korszak külföldi 
nyelvi hungarikumainak országonkénti-régión
kénti összegezésére kapott felhatalmazást az 
osztály egy 1992. évi főigazgatói kollégiumtól.

Az 1961-1975 közti 16 óv könyvészete 
csak a kurrens füzeteket összesítő éves Magyar 
könyvószet című kumulációk formájában áll rendel
kezésre. A 70-es évek elején egy 1961-1970-es 
10 éves ciklust terveztek, amit 1976-tól kibőví
tettek 1961-1975-ösre (külön térkép-kötettel). 
Ebből a tervből azonban csak a nyelvészet és 
irodalom kötet valósult meg, az is mikrolap for
mában, 1989-ben 600 példányban. (Ebből mind
össze 10 példányt vásároltak a hazai könyvtá
rak.) Kérdés: van-e igény e korszak teljes retros
pektív ciklusára, s ha igen, milyen formában?

Az 1976-1991-es évek könyvészete 1995 
óta CD-n hozzáférhető. Ebben az évben a ki
adást gondozó főosztály 1995-lg terjedő bővített 
kiadását tervezi két változatban. (Tartalmáról, 
forgalmazásáról külön tájékoztatót küldtek a 
könyvtáraknak.)

2. Sajtóbibliográfiák
A retrospektív sajtóbibliográfiák legköze

lebb megjelenő tagja - Magyar sajtóbibliográ
fia - az 1850-1867 közti időszakot fogja át, s

előzményéhez (1705-1849) hasonlóan Busa Mar
git egyéni munkája. Nyomdai kézirata elkészült. 
Megjelenése az óv második felében várható.

Az 1921-1944-es évkörre a 70-es évek 
vége óta készül egy - régi szabványon, de kor
szerű leírási-szerkesztési módszeren alapuló - 
retrospektív bibliográfia Ferenczy Endrónó szer
kesztésében. A kollektív munkát kezdetben a 
TS 4/4, majd végső stádiumában az OTKA támo
gatta. A TEXTAR-ban épülő adatbázisból 1998- 
ban várható a végtermék az akkor igényelt for
mában. (A munkálatokról részletesebb tájékoz
tatót a szerkesztő ad.)

Az 1986-tól 1995-ig MicrolSIS adatbázis
ban feldolgozott időszaki kiadványok adatainak 
HUNMARC formátumra konvertálása.

A Mikrofilmek címjegyzéke, időszaki ki
adványok füzetsorozat több korszakban bibli
ográfia-pótló és kiegészítő szerepet is betölt. 
Ezért fontos segédeszköz lesz 1-9. füzetének 
1996-ban megjelenő kumulatív indexe. (Bővebb 
információk Nagy Zoltántól, a Mikrofllmtár veze
tőjétől kérhetők.)

II. Másodfokú bibliográfiák
Idő és anyagiak híján a 80-as évek elejére 

leépült a nemzeti bibliográfia rendszeréből az 
1956-1976 közti két évtizedet átfogó, rendszer
telen megjelenésű „kurrens" másodfokú bibliog
ráfia. (A magyar bibliográfiák bibliográfiája cím
mel összesen 8 kötetben jelent meg, változó pe
riodicitással.) E műfaj hiányát érzékelve javasolta 
a II. Országos Bibliográfiai Értekezlet a kurrens 
regisztrálás folytatását és az újabb 15 év (1977- 
1991) retrospektív ciklusának közreadását. Kér
dés: az 1976-1995-ös stb. könyv- és sajtó CD-k, 
valamint az MNB KB kurrens füzeteinek ETO szak
rendes szerkezetben való megjelenése, az MNB 
IKR-nek az 1993-as tárgyévtől hálózatba kap
csolt on-line hozzáférhetővé válása után nélkü
lözhetetlen-e az önálló másodfokú bibliográfia? 
(Feltételezve, hogy az önálló és rejtett bibliográfiá
kat mind az MNB KB, mind az MNB IKR gondosan 
regisztrálja és tárgyi indexében feltárja.)

Összeállította: Kertész Gyula
JEGYZETEK
1 Lisztes László: Áttekintés a hazai bibliográfiai tevékenység harminc 
esztendeiéról. = Könyvtári Figyelő, 1990. 5-6. sz. 412-420. p.
2 Ferenczy Endréné: Az általános nemzeti retrospektív bibliográfia. 
Eredmények, feladatok, módszerek. = Könyvtári Figyelő, 1990. 5-6. 
sz. 453-464. p.
3 A II. Országos Bibliográfiai Értekezlet ajánlásai. Debrecen, 1990. 
aug. 21-23. = Könyvtári Figyelő, 1990. 5-6. sz. 406-408. p.
4/a Vásárhelyi Judit, P.: Régi hazai nyomtatványok adatbázisainak el
vei. Tervek-elképzelések. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1996. 1. sz. 
12-17. p.
4,b Pavercsik Ilona: A Petnk-bibliográfia kiegészítései. = OSZK Hír
adó, 1995. 9-10. sz. 11-16. p.
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„Szerencsésnek mondhatom magam, 
mert a közkönyvtárak minden típusában dolgozhattam”

Beszélgetés a Szinnyei-díjas Győri Erzsébettel

- Kedves Erzsi, állami ünnepünk, au
gusztus 20-a előtt vetted át a művelődési 
miniszter helyettes államtitkárától, Inkey Pé
tertől a magyar könyvtárosok legmagasabb 
szakmai elismerését, a Szlnnyel József díjat. 
Mindenekelőtt - a kollégák nevében is - 
szívből gratulálok! Ilyen „rendjellel" rend
szerint gazdag életműveket jutalmaznak. 
Kérlek, röviden foglald össze az OSZK Hír
adó olvasói számára munkásságod eddigi 
főbb eseményeit, állomásait - pályakezdé
sedtől napjainkig.

- Inkább hosszú pálya ez, mintsem gazdag. 
1954-ben, frissen érettségizve kerültem könyv
tárba, azóta mindvégig könyvtárban vagy 
könyvtárral összefüggő munkakörben dolgo
zom. Latin-görög szakra jelentkeztem egyetem
re, elég tájékozatlanul, mert az ötvenes években 
ezek a szakok nem voltak Igazán kelendőek. 
Hely hiányában el is utasítottak. Eljött szeptem
ber és talaj nélkül maradtam. Elmentem a mis
kolci megyei könyvtárba állás után érdeklődni. 
Az akkori Igazgató, Szőnyl László hosszasan el
beszélgetett velem, majd szomorúan közölte, 
sem pénz, sem hely nincs, de a feldolgozó cso
portban szívesen látnak, ahol megtanítanak a 
szakma alapjaira, fizetést viszont nem tudnak 
adni. A nem éppen jó anyagi körülmények kö
zött élő szüleim egy szóval sem kifogásolták, 
hogy az öt gyerek legidősebbje fizetés nélkül 
dolgozik.

Még 1954 októberében kineveztek Sajó- 
szentpéterre könyvtárvezetőnek. Itt sok minden
ről lehetne beszélni, leginkább arról, hogy 18 
évesen, szakmai tudás nélkül elkezdtem hivata
los kapcsolatokat építgetni, könyvtárat alapítani, 
amely odaórkezósemkor két egymásra tett falu
si lócából és néhány könyvből állt. Két évig dol
goztam itt. Amikor eljöttem, három helyiségből 
álló, ötezer kötetes, katalogizált könyvtárat és 
ezerkétszáz olvasót hagytam az utódomra. Jó 
Iskola volt Sajószentpéter, megtanultam pénzt 
kezelni, gazdálkodni, kapcsolatokat építeni az 
olvasókkal, gyerekekkel és felnőttekkel.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert a 
közkönyvtárak minden típusában dolgozhattam. 
Voltam Szikszón szervező könyvtáros, azaz 
módszertanos, Encsen járási könyvtárigazgató.

Innen kerültem be Miskolcra, a megyei könyv
tárba, a módszertani osztályra. Néhány évi mun
kálkodás után elcsábítottak az akkori Megyei 
Tanács művelődési osztályára könyvtári előadó
nak. Ez rövid időszak volt, talán egy év, de arra 
jó volt, hogy megismertem a közigazgatás és a 
szakmai munka kapcsolatát. Ma sem érzem ezt 
a két évet elvesztegetettnek. Visszamentem a 
megyei könyvtárba igazgató-helyettesnek, há
rom óv múlva Miskolc város könyvtára hívott 
igazgatónak.

Miskolc a szülővárosom, azért is engedtem 
a hívásnak. Nagyon szép éveket töltöttem a vá
rosi könyvtárban, jó kollégákkal, Jó légkörben. 
Fiatalságom szép időszaka volt ez. Külön gyö
nyörűsége volt e korszaknak, hogy könyv
tárakat lehetett építeni, ezek a 400-500 négy
zetméter alapterületű Intézmények ma is állnak 
és működnek. Gyakorlatilag ekkor alakult ki a 
város könyvtári rendszere. Kevés embernek 
adatik meg, hogy könyvtárakat létesítsen. Pél
dául ekkor épült az első olyan könyvtár az or
szágban, amelynek önálló képzőművészeti kiál
lítóterme is volt; össze lehetett kapcsolni a 
könyvtár működését a művészeti gyűjtemény 
megalapozásával.

1976-ban kerültem Budapestre, a KMK-ba, 
az akkori hálózatfejlesztési osztályra. Majd me
gint jött a csábítás: 1977-ben a Művelődési Mi
nisztérium könyvtári osztályára kerültem és 
csaknem öt évig dolgoztam ott Kondor Magda 
vezetése Idején. Ez sem volt rossz iskola; olyan 
kiváló kollégáktól lehetett tanulni, mint Futala Ti
bor és az egész KMK, de azt Is mondhatnám, az 
egész magyar könyvtári világ. A Művelődési Mi
nisztériumban a közkönyvtárakkal foglalkoztam, 
de volt közöm a Kulturális Alaphoz, az akkor 
még működő szakfelügyelethez, a Könyvtárellátó
hoz. Talán nem véletlen, hogy 1981-ben a Könyv
tárellátó megüresedett vezetői helyét nekem kí
nálták fel, és ón elfogadtam. Pedig sokat gondol
kodtam rajta, mert kicsit távolesőnek tartottam a 
napi könyvtári gyakorlattól. Olyan kollégák biz
tatására, mint Papp István, néhány megyei igaz
gató, Szita Ferenc, Vargha Béla - mondhatnék 
másokat Is - végül elvállaltam az akkori Köny- 
vórtókesítő Vállalatnál a Könyvtárellátó vezeté
sét. Ezt csináltam 1985 őszéig, amikor úgy órez-
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tem, hogy ami célt tűztem ki - hogy ugyanis 
önálló Könyvtárellátó Jöhessen létre, de leg
alábbis a keletkezett haszon a könyvtárakra for
dítódjon - nem tudtam elérni. Akkor tértem 
vissza az OSZK-ba, azzal az elhatározással, 
hogy a célom nem adom-fel, ha közvetetten Is, 
azért fogok dolgozni. Gyakorlatilag ez a cél az
óta megvalósult, bekövetkezett a könyv
tárellátás önállósága. Most már csak azt lenne Jó 
megérni - így a pálya vége felé -, hogy ez a 
közhasznú társaság a könyvtárak tulajdonában, 
részvénytársaságként működjön.

- Ne haragudj, de van egy „lyuk az élet
rajzon”! Iskoláidról szólva ott hagytad abba, 
hogy 1954-ben nem vettek fel az egyetemre, 
görög-latin szakra.

- Aztán 1957-ben jelentkeztem magyar
könyvtár szakra az ELTE levelező tagozatára. 
Előre tudtam, hogy nappalin anyagi okok miatt 
nem tanulhatok, hiszen valamennyi kisebb test
vérem szinte évente kezdte meg az egyetemet 
ebben az Időben. Nekem még Kovács Máté volt 
a tanárom; a diplomamunkámat az iskolai 
könyvtárak témájából írtam. Akkoriban forron
gott az Iskolai könyvtárak ügye, a napi munkám 
során Is foglalkoztam a témával. Visszagondolva 
azt mondhatom, Igen szép öt esztendő volt az, 
amit az egyetemen töltöttem, még ha havonta 
három-négy nap Is volt mindössze. Sok barátot 
és Jó kollégát szereztem ott.

- Több mint egy évtizede vagy az Új 
Könyvek felelős szerkesztője, ami nem kis 
megterheléssel jár. Hosszabb ideig voltál 
emellett a KMK megbízott igazgatója, jelen
leg is igazgató-helyettese vagy. Hogyan le
het a kétheti lapzárták erős tempója mellett 
az igazgató-helyettesi teendőket is ellátni? 
Hogy győzöd erővel, idővel?

- Te tudod a legjobban, aki egyik olvasó- 
szerkesztője vagy, milyen az élet az ÚJ Köny
veknél. Ha nem volna olyan összeszokott és 
egymásra figyelő a kollektíva, akkor ez a na
gyon feszes, rigorózusan rövidre szabott időke
ret nem volna tartható. Ahogy nektek vala- 
mennylőtöknek, nekem Is az éjszakába csúszik 
a munkám. Most is, amikor beszélgetünk, két- 
három hosszú telefon szakítja meg az Interjút - 
vidéki könyvtárak kérnek gyűjteményfejlesztósi 
tanácsokat, állománykivonáshoz segítséget. A 
mindig rendetlen íróasztalom fölött arra vigyá
zok, levél ne maradjon válaszolatlanul, fontos 
határidő ne tolódjék el.

Van előnye is annak, hogy az ember ennyi 
mindent csinál: rálát a könyvtárügyre és érdem
ben méltányolja közvetlen környezete munkáját.

De szóljak a hátrányáról is. A sokfelé figyelés 
nem ad módot az elmélyülésre. Úgy érzem, tar
tozom magamnak és a könyvtári világnak egy 
elemzéssel - ami elmélyült munkát érdemelne 
és igényelne - arról, hogyan változott meg az 
utóbbi évtizedben a könyvtári beszerzés minő
sége. Ebből tehát arra Is következtethetsz, bí
zom a jövőben, bármilyen nehéz helyzetben is 
van ma a nemzeti könyvtár és az Új Könyvek. A 
szakma meg fogja tartani, és nem szolidaritás
ból, hanem megalapozott szakmai érdekből.

- Több évtizedes könyvtári múltadból 
és jelenkori tapasztalataidból számodra mi
lyen következtetés adódik a hazai könyv
tárügy jövőjét illetően? Nem jóslásra kérlek, 
inkább reményeidet fogalmazd meg.

- Jókor kérdezed, mert immáron újra meg
indult az 1993-ban abbamaradt törvénykezési 
folyamat. Azok közé tartozom, akik az új könyv
tári törvényt szükségesnek tartják. A gazdasági
lag, társadalmilag megváltozott világban a régi 
kodlflkációk nehezen alkalmazhatók. Viszont az 
exlex állapot, lehet, hogy az ügyeskedőknek 
használ; ez ugyan mindössze néhány könyvtár 
lehet, mégis szétzilálhatják a nagyjában-egészé- 
ben kiépített könyvtári rendszert. Bizonyára sok 
kis könyvtár - ahogy eddig is - meg fog szűnni, 
főként a kis településeken. Ez lehet szomorú, 
mint ahogy az is, de legalább a látszat-könyv
tárak eltűnnek. Ezek ugyanis nem igazi gyűjte
mények. Viszont ki kell magunkból Izzadni egy 
olyan rendszert, amely lehetővé teszi az állam
polgárok számára az Információhoz Jutást.

Rövid távon nem vagyok derűlátó. Anyagi 
okok miatt komoly, pótolhatatlan hiányok kelet
keznek a nagyobb gyűjteményekben is, van el
vándorlás, csökken a könyvtárosok száma. A 
polgároknak nincs elegendő pénzük, hogy meg
vásárolják a könyveket, folyóiratokat - és a 
könyvtáraknak sincs. Mégis úgy vélem, öt-hat 
óv alatt nekünk magunknak, könyvtárosoknak 
kellene megalkotnunk egy olyan ellátórendszert, 
ahol az olvasók könyvhöz, lapokhoz, számító
gépes dokumentumokhoz Juthatnak. Az egyete
mi, de a középiskolai és általános iskolai oktatás 
nem képzelhető el rendezett könyvtárak nélkül. 
Ismétlem, öt-hat év alatt a könyvtáraknak olyan 
láncolattá kell összeállni - ha nem is szervezeti
leg, de a szolgáltatások összekapcsolásával -, 
mely végül nem engedi az olvasót könyv nélkül 
maradni. Persze a törvény, ha megszületik, erre 
csak keretet fog adni, de remélhetően kifejez 
egy olyan kormányzati akaratot, amely a felada
tokhoz forrást is juttat. Biztos, hogy nem lehet 
európai gondolkodásról beszélni jó könyvtári

9



szolgáltatások nélkül. Hosszú távon nem vagyok 
tehát pesszimista, de a könyvtárosok érdekér
vényesítő tevékenységén csiszolni kell. Ehhez a 
mostani nehéz esztendők éppen alkalmasnak 
látszanak.

Eklektikus az elképzelésem a jövőről. Mi
közben az Internetről le lehet venni Arany János 
Családi körét, azért jó lenne, ha ez könyv formá
jában is ott lenne mindenütt. Nem hiszem, hogy 
az Internet megoldaná a magyar könyvtárügy 
bajait, ahogyan Internet nélkül sem lehet megol
dani - a kettőnek együtt kell Jellemeznie a jövőt.

- E magas elismerés apropójából foly
tatott beszélgetés természetes módon ka
nyarog a múltba és a jövőbe. De az ünnepi 
alkalom sem ment föl bennünket, hogy aktua
litásról szóljunk. Az Új Könyvek sorsa körül 
sokasodnak a kérdőjelek; szóba került, hogy 
az OSZK nem tudja vállalni a 33 éve megje
lenő állománygyarapítási tanácsadó szel
lemi előállításának költségeit. Hogyan áll 
most a „lenni vagy nem lenni" kérdése?

- A 33 éves Új Könyvek a veszedelmes 
„krisztusi korban” van. Ebben az évben az 
OSZK-ban megkérdőjeleződött a léte, és nem a 
szükségessége. Azt vizsgálta a könyvtár veze
tése: mely szolgáltatásokról kénytelen lemonda
ni, amikor már látszott, hogy nagyobb adósság 
fog felhalmozódni. Amikor ennek híre ment, el
sősorban a használók emelték fel a szavukat és 
kérték az OSZK vezetését, nagyon fontolja meg 
a megszüntetést. Több ezer könyvtár számára 
az Új Könyvek a kizárólagos Információ a 
könyvpiacról. Volt kolléga, aki úgy nyilatkozott, 
ha évi húszezer forintja lenne beszerzésre, szí
vesen áldozna ötezret az Új Könyvek előfizeté
sére, hogy a maradék tizenötezret célszerűen 
költhesse el könyvbeszerzésre. Ez a mi mun
kánk megbecsülése!

Az nyilvánvaló, amit a megszüntetéssel 
megtakarít az intézmény, az morzsányi az oko
zott kár mellett. Mert amit egyszer megszüntet
nek, azt bárhol újjáépíteni - nagyon sokba kerül. 
Azt tartom a legnagyobb gondnak, hogy 1992 
óta a nemzeti könyvtár nem kapott kompenzáci
ót a költségvetéstől a megnőtt működési kiadá
sok fedezetére. Azt pedig valamennyien tudjuk, 
milyen áremelkedések voltak azóta.

A Könyvtárellátóval kötött szerződést - 
mely az Új Könyvek kiadására vonatkozik - in
tézményünk 1997-re felbontotta, de tárgyalások 
sorozatát kezdte el az OSZK vezetése, a felelős 
szerkesztő bevonásával, hogy a nálunk végzett 
szellemi munkáért - amit a teljes könyvtári kö
zösség hasznosít - valami ellenszolgáltatást

kaphasson. Egészen friss hír, hogy a két utolsó 
tárgyaláson, amit a művelődési tárca könyvtá
rakért felelős vezetőivel és a Könyvtárellátó 
Közhasznú Társaság Illetékeseivel folytattunk, 
eredményes volt. A minisztérium hárommillió fo
rint úgynevezett címzett támogatást biztosít az 
OSZK költségvetése számára, a Könyvtárellátó 
ugyanennyit. így tehát 1997-ben Is eljuthat az 
előfizetőkhöz az állománygyarapítási tanácsadó. 
Úgy tűnik, az ügy nyugvópontra jut.

ÚJ terveket is szövögetünk - a többesszám 
a Könyvtárellátót jelenti -, azaz ki akarunk lépni 
a szűkén vett könyvtári körből és a könyvkeres
kedelemhez, a szerkesztőségekhez, a kiadók
hoz, a határon túli magyarság Intézményeihez, il
letve a világban szerte meglevő magyar gyűjte
ményekhez is kívánunk szólni. Ez a jövő. A rész
leteket most kell kidolgoznunk. És ha ez a majd’ 
egy éve tartó bizonytalan állapot a megmaradá
son kívül ezt a többletet is meghozza - akkor 
voltaképpen megérte.

- Beszélgetésünk zárásaképpen - affé
le zsurnalisztikái fordulattal - hadd kérdez
zem meg: mit tartasz eddigi munkásságod 
legfontosabb eredményének és mit szeretné! 
még föltétlenül elérni?

- Említettem korábban, könyvtárakat épít
hettem, és ezek a mai napig célszerűen működ
nek. De engem mindig a konkrét napi feladatok 
megoldása érdekelt. Kevés publikációm van, 
noha szerettem volna többet írni. A napi felada
tok mindig „elvittek”.

Túl hatvanadik évemen, még mindig dolgo
zom, és ezt elsősorban a kollégáimnak köszön
hetem. Az a szerencse adatott meg számomra, 
hogy kót-három tévedést leszámítva, mindig ki
váló munkatársakkal dolgozhattam. Úgyhogy a 
Szinnyei-díjban sokan osztoznak: nemcsak útra 
Indító családom, mai otthonom, de valamennyi 
kollégám.

Terv? Mindenképpen megtartani az Új 
Könyveket! Közreműködni, segíteni abban, hogy 
a mai pénztelen világban a könyvtári dokumen
tumok beszerzése ne apadjon el teljesen. És 
nem beszéltem róla, de mindig szép feladatnak 
találtam a pályára frissen felkerülő fiatalokkal 
való beszélgetést. Szándékosan nem tanítását 
mondtam, mert sokszor én is tanulok tőlük.

Titkos vágyam, hogy egy jó kollektívával 
megcsináljam a Szentmihályi-Vértesi utódát, egy 
új tájékoztatási segédkönyvet. S ha ebbe írni 
nem is, de szervezni, pénzt szérezni hozzá, a 
dolgokat legjobban tudókat összegyűjteni, eset
leg bibliográfiával hozzájárulni - ezt szeretném 
még megcsinálni. A mai egyetemi oktatásnak
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igen nagy szüksége lenne ilyen kézikönyvre. Lá- - Köszönöm a beszélgetést! Kívánom,
tód, az írás Itt is kimarad, Inkább bábáskodni hogy mind a nyilvános, mind a titkos tervek 
szeretnék egy efféle mű megszületése körül. mielőbb valóra váljanak.

Mezey László Miklós

A Bibliothéque Nationale de Francé 
hungarika katalógusa

Az Országos Széchényi Könyvtár néhány 
munkatársa kutatási feladatként végezte, illetve 
végzi a párizsi Bibliothéque Nationale de Francé 
munkatársaival közösen a francia nemzeti 
könyvtár könyvgyűjteményéből a magyar fond 
feltárását 1979-ig, majd ebből egy „Hungarika 
katalógus” építését. Az időpont megválasztása a 
BNF gyűjteményének számítógépes feldolgozá
sához igazodik.

Megjegyzés: A francia nemzeti könyvtár ne
ve 1993 végéig: Bibliothéque nationale (BN) volt, 
1994-től Bibliothéque nationale de Francé (BNF).

Előzmények

Sebestyén Géza, az OSZK akkori főigazga
tó-helyettese már 1973-ban, az IFLA grenoble-i 
konferenciáján felvetette, hogy a BN, bár a kül
földi könyvtárak közül a legnagyobb magyar 
gyűjteménnyel rendelkezik, magyar anyagát 
semmilyen szempont szerint sem tudja vissza
kereshetővé tenni. Magyar könyvtárosok segít
ségét ajánlotta fel arra a célra, hogy a BN állo
mányát ebből a szempontból tárják fel, s egy 
Hungarika katalógust alakítsanak ki. A terv - 
különböző okok miatt - akkor nem realizálódha
tott. 1980-ban, a külföldön élő magyar könyv
tárosok részvételével rendezett budapesti ta
nácskozáson erőteljes hangsúlyt kapott a külön
böző könyvtárak magyar fondjának kérdése. 
Ezen a tanácskozáson a francia nemzeti könyv
tárat Madame Nóra Borsos (számunkra Borsosnó 
dr. Muraközy Nóra) képviselte, aki a későbbiek
ben a BN magyar fondjának feltárásában jelen
tős, nélkülözhetetlen munkát végzett. Itt szeret
ném az OSZK Híradó olvasóinak a tudomására 
hozni azt az örvendetes tényt, hogy a magyar 
könyvtárostársadalom Borsos Nóra szakmai te
vékenységét, mindazt a lelkiismeretes, odaadó 
munkát, amit a BN magyar állományáért, és a 
magyar kultúra franciaországi terjesztéséért tett, 
ez évben Szinnyei-díyjal jutalmazta.

Megvalósulás

Visszatérve a BN magyar fonójához, 1986- 
ban a párizsi Centre interuniversltalre d’études 
hongroises (CIEH) nálunk Párizsi Magyar Köz
pontnak is Ismert intézmény) igazgatója, Jean 
Perrot megállapodott Köpeczi Béla akkori műve
lődési miniszterrel, a Bibliothéque nationale (BN) 
magyar fondjának feltárásáról francia-magyar 
kooperáció keretében. 1987-ben az OSZK-n be
lül én kaptam megbízást a feladat megszervezé
sére, a munka színvonalának biztosítására, a 
munkában való gyakorlati részvételre, valamint 
a kooperációval kapcsolatos teendők ellátására.

Az előzetes szervezések, egyeztetések 
után a tényleges munka 1988-ban kezdődött. 
Minthogy három Intézmény közötti kooperációról 
van szó, folyamatosan szerződésekét kötött az 
OSZK egyrészt a francia nemzeti könyvtárral, 
másrészt a Párizsi Magyar Központtal. A szerző
dések megfogalmazása, érvényesítése sokszor 
több energiát Igényelt, mint a szakmailag érde
kes tényleges munka. Ez utóbbit természetesen 
a két nemzeti könyvtár munkatársai végezték, a 
CIEH viszont jelentős szerepet vállalt a kapcso
latteremtésben, valamint a magyar munkatársak 
franciaországi ösztöndíjas útjainak szervezésé
ben és támogatásában.

Első és legfontosabb feladat közös elveken 
alapuló, mindkét fél által elfogadható gyűjtőköri 
szabályzat készítése volt. Kezdetben a BN ve
zetői nem akarták a Hungarika katalógus részé
nek tekinteni a magyar vonatkozású, de nem 
magyar szerzőtől származó tételeket. A munka 
több tervezet elkészítéséből, ezek franciára for
dításából, a francia munkatársakkal való egyez
tetésből, majd a végleges forma elkészítéséből 
állt. A néha igen komoly szakmai viták után 
nagy sikernek számított az OSZK hungarika fel
fogásának érvényesítése, ebben segítségünkre 
volt Perrot úr, aki pozicionálisan Is, szakmailag is 
támogatta elveinket.
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Ezután elkezdődhetett a gyűjtőmunka. A 
francia féllel az alábbiak szerint osztottuk meg a 
BN katalógusait:
- Nyomtatott katalógus (1959-ig) - OSZK végzi
- Nyomtatott katalógus (1960-1969-ig) - OSZK 

végzi
- Mikrokártya katalógus (1959-ig) - BN végzi az 

OSZK segítségévei
- Cédulakatalógus (1960-1979-ig) - BN végzi
- Anonim katalógus - testületi katalógus - BN 

végzi

A BN-nak OSZK állományában levő nyom
tatott katalógusait a könyvtár munkatársaiból to
borzott csoport nézte át. Tételről tételre el kellett 
olvasni a katalógusköteteket, ki kellett jelölni a 
hungarika tételeket, az érintett katalógusoldala
kat másoltatni kellett, a másolatból a kijelölt hun
garika tételt ki kellett vágni, katalóguscédulára 
ragasztani és a tételt beosztani az ideiglenes ka
talógusba.

Tényszámok: az átnézett tételek száma
összesen: 2 754 000
ebből a hungarika tételek száma összesen: 12 000

A rendkívüli türelmet és figyelmet követelő 
gyűjtőmunkát az OSZK munkatársai közül Divó- 
nylné Várad! Zsuzsanna, Bácsvári Anna, Gál Juli
anna és mások végezték nagy szakértelemmel. 
(Csak azokat említettem név szerint, akik kez
dettől részt vettek a gyűjtőmunkában és a leg
több tételt nézték át.)

A BN-ben érthető módon nem állt rendelke
zésre több olyan könyvtáros, akikre rá lehetett 
volna bízni a magyar könyvek kiválogatását. 
Borsos Nóra irányításával (aki egyszemélyben 
volt folyamatosan a „magyar részleg”) egy rész
foglalkozású (magyar származású) munkatárs 
kezdte meg a gyűjtőmunkát. Segítségeképpen 
ösztöndíjas lehetőséget kaptunk, így részt vet
tünk a BN-ben folytatott gyűjtőmunkában is. Ott 
a mikrofilm katalógus átnézését végeztük, szin
tén kijelöltük a tételt, és másolatot készítettünk 
róla katalóguscédulára. Összesen 419 040 átné
zett tételből 1543 hungarika tételt találtunk.

A gyűjtőmunka részünkről 1990-ben, fran
cia részről 1992-ben fejeződött be - közben saj
nálatos módon változtak a kisegítő munkatár
sak, sőt Borsos Nóra is nyugdíjba ment. A francia 
és a magyar munkatársak mintegy 6 millió té
telt néztek át, ebből

3173 000 tételt a magyarok,
2 827 000 tételt a franciák.

A kigyűjtött hungarika tételek száma 
összesen kb. 30 000 cédula volt (fő és mellék

tételek vegyesen), a végleges katalógus ennél 
feltehetően több cédulát fog tartalmazni, hiszen 
a Hungarika katalógus speciális szempontjai 
szerint magyar közreműködőkről akkor Is ké
szülnek melléktételek, ha a francia katalogizálá
si szabályzat alapján nem kellenek.

A munka következő fázisa a katalógusz- 
szervezés. Közös szerkesztési szabályzatot ál
lítottunk össze. Ennek előkészítését kutatóidő
ben végeztem, a szabályzattervezetet ösztöndí
jas út keretében véglegesítettük közösen a fran
cia kollégákkal. A szabályzat az érvényes fran
cia szabványok előírásai alapján készült, figye
lembe véve és előtérbe helyezve a magyar téte
lekre vonatkozó speciális eseteket.

A katalógusszerkesztés teendőit oly módon 
osztottuk meg, hogy az 1959-lg megjelent kiad
ványok tételeit az BNF munkatársai, az 1960- 
1979 között megjelent kiadványok tételeit az 
OSZK munkatársai szerkesztik. A BNF bonyolult 
katalógusrendszere, a különböző „tranche”-ok 
miatt ez a megosztás azt jelentette, hogy a ná
lunk kigyűjtött tételek cseréje megtörtént, ily mó
don a szerkesztési munka az OSZK-ban kb. 
15 500, a BN-ben 14 500 tétellel Indult. Ebben a 
„száraz” beszámolóban nincs arra lehetőség, 
hogy a szerkesztés tartalmi és Igen érdekes ré
széről (az egységesített nevek megválasztása, 
az egyes művek azonosítása, a területi hungari- 
kumok kiderítése stb.) is szó eshessen, ezt az 
OSZK Híradó következő számában Gál Julianna 
fogja megtenni, akinek kezdetektől nagy szere
pe volt a Hungarika katalógus létrehozásában.

A BNF részéről késedelmesen aláírt szerző
dés kissé lelassította a munkát, hiszen a feladat 
megvalósításához pályázati segítségre is szük
ségünk volt, ehhez pedig érvényes szerződésre 
volt szükségünk. Az Országos Kiemelésű Társa
dalomtudományi Kutatások Kollégiuma (OKTK) 
anyagi támogatásával valamint az OSZK által 
biztosított kutatóidő igénybevételével 1995 kö
zepére Gál Juliannával közösen (mások segítsé
gét is igénybe véve) befejeztük a nálunk levő 
katalógusrész szerkesztését.

A két nemzeti könyvtár közti szerződés ér
telmében mindkét fél lemásolta a megszerkesz
tett katalógusrószt, a lemásolt cédulákat eljuttat
ta a másik könyvtárnak, ezután mindkét helyen 
el kell végezni a két katalógusrósz egyesítését.

Ez hosszas egyeztetés és szervezés után 
ez óv nyarán történt meg. Itt található azóta az 
OSZK-ban a BNF teljes Hungarika katalógusa, 
egyelőre a 431. munkaszobában. A pályázati 
pénz maradókát biztosítottuk a két katalógus
rósz összeosztására, ez a munka jelenleg (1996.
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szeptember végén) még folyamatban van, a be
fejezéséhez közeledik.

Az eredeti tervek szerint a Hungarika kata
lógust nyomtatott formában vagy floppyn szeret
tük volna megjelentetni. Ezt el lehetett volna ér
ni - véleményem szerint - kb. ugyanannyi mun
kával, mint a cédulakatalógus előállítását. Ebben 
az irányban folytattam is tárgyalásokat Madame 
Nicole Simon-nal, aki a BNF-ben a „Catalogue 
Hungarica" Irányítója volt. ő Is nagyon szerette 
volna külön egységként számítógépen feldol
gozni a kigyűjtött tételeket, de ehhez a BNF ve
zetői nem Járultak hozzá. Távolabbi tervek sze
rint, ha a BNF teljes állományára vonatkozóan 
megtörténik a számítógépes feldolgozás, az 
adatbázisból fogják (fogjuk?) kigyűjteni a hunga
rika tételeket az addigra már meglévő Hungari
ka katalógus alapján, és számítógépes prog
rammal fog a BNF előállítani nyomtatott v. 
floppy, esetleg CD katalógust. A két könyvtár 
közötti megállapodás értelmében a Hungarika

katalógusra vonatkozóan a szerzői jog mindkét 
könyvtárt egyformán megilleti.

Nagy örömünkre szolgál, hogy hasznosnak 
látjuk a katalógust - néhány esetben már felvi
lágosítást adtunk belőle magyar, illetve külföldi 
kutatóknak. Legutóbb egy francia látogató ér
deklődött aziránt, hogy Pray György mely mun
káit találja meg a BNF katalógusában. Készsé
gesen készítettünk rézére fénymásolatot a Hun
garika katalógusban meglevő 11 tételről. A BNF 
magyar fonójának tartalmi elemzése hozzáértő 
kollégákra vár - ml, akik a szerkesztést végez
tük, és ennek során a tételek egy részét beha
sonlítottuk az OSZK katalógusaiban is, megle
pődve tapasztaltuk, hogy jelentős azon művek 
száma, amelyek az OSZK-ban nem találhatók, a 
BNF-ben viszont megvannak. így azt is reméljük, 
hogy katalógusunk a hungarika kutatásokban 
nagy segítséget fog nyújtani.

Nagy Anikó

* * *

A történeti interjúk videotárának tevékenysége
1995-ben*

1. Funkció és feladatkör
a) Az Országos Széchényi Könyvtár Törté

neti Interjúk videotára (Soros gyűjtemény) alap
feladata történeti forrásértékű videoemlékiratok, 
interjúk készítése a határokon belül és túl élő je
les magyar személyiségekkel, akik sorsukból és 
életpályájukból adódóan, élményszerű visszaem
lékezéseikkel jelentősen hozzájárulnak száza
dunk históriájának pontosabb megismeréséhez.

A tár az elkészített életinterjúkat rendszere
zi és kutatásra előkészíti. Az alapkazetták gyűjte
ménye képezi az ún. Soros gyűjteményt, melyet az 
Alapítvány az elmúlt években jelentős össze
gekkel támogatott, pontosabban azokat az alap- 
berendezéseket nyertük el pályázat alapján, me
lyekkel a felvétel és utómunkálatokat készítjük.

A tár feladatának tartja bármely mozgókép- 
gyártó műhelyben készült életút Interjúk gyűjté
sét, azokról másolatok készítését, majd a saját 
készítésű interjúkhoz hasonlóan, a kutatásra tör
ténő előkészítését és rendszerezését.

b) A következő években teljessé válik a 
magyar mozgókópkincs broadcast minőségű

másolati gyűjteménye, melynek az oktatásban 
és a kutatásban való felhasználását a VHS kuta
tókazetták és a kiegészítő adatok, Információk 
on-line visszakeresési lehetősége adja.

Ezt a programot a Magyar Mozgóképkincs 
Megismertetéséért Alapítvány mint gyűjtemény
szervező intézmény koordinálja, és a támogatá
sát kizárólagosan a Magyar Külkereskedelmi 
Bank végzi. Az Alapítvány kuratóriumát Kosáry 
Domokos vezeti. Az 1995-ös esztendőben az 
Alapítvány törzsállománya mintegy 700 óra film- 
és televíziós műsormásolattal gyarapodott. 
MMMA gyarapodása 1995-ben:

Budapest Stúdió 401 perc
Duna Televízió 219 perc
Magyar Filmintézet 2 934 perc
Mozgókép Forgalmazási Vállalat 5 342 perc
Magyar Történelmi Filmalapítvány 8 106 perc
Magyar Televízió elektronikus szalag 14 322 perc
Magyar Televízió film 9 375 perc
Történeti Interjúk Videotára 971 perc

Összesen: 41 670 perc 
695 óra

’ Részlet „Az Országos Széchényi Könyvtár 1995. évi beszámolójá-”ból
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2. Működés és finanszírozás
A Történeti interjúk videotára a maga költ

ségigényes működéséhez az anyagi fedezetet 
részben külső forrásokból (támogatások, pályá
zatok), részben saját szolgáltatói tevékenysége 
révén biztosítja. A nemzeti könyvtár főosztálya
ként működő szervezeti egység minden támo
gatásból kapott berendezése, elkészült interjúja 
a nemzeti könyvtár állományát gyarapítja.

3. 1995-ben 37 Interjút kószítettünk„llletve 
gyűjtöttünk, melynek egy része olyan szem
tanúk megszólaltatása, akik a század egy- 
egy fontos eseményéről vallanak, másik ré
sze pedig életútinterjú, mely felöleli pályájuk 
egészét.

Interjúalanyok
Ábrahám Rafael, Danlló Kis, Dornbach Ala

jos, Fényi Tibor, Gaál István, Glmes Judit, Grósz 
Károly, Gyarmathy Tihamér, Györke József, He
gedűs B. András, Ivánka András, Jeszenszky Gé
za, Kallopnó Beivdzi, Kende Éva, Kende Péter, 
Koma) János, Kosáry Domokos, Kosztolányi Gá
bor, Kulcsár Kálmán, Magos Gábor, Majreszky 
Klára, Makk Károly, Molnár Miklós, Nádori László, 
Nyers Rezső, Pesovár Ernő, Réz Pál, Supka Mag
dolna, Szendrői Jenő, Szilágyi Sándor, Szrogh 
György, Tuvaya Ravlv, Újhelyi Szilárd, Vámos Ti
bor, Vásárhelyi Miklós, Zwack Péter.

Az interjúkat a következők készítették:
Szilágyi Sándor, Dömölky János, Hanák Gá

bor, Pörös Géza, Bokor Péter, Wehner Tibor, 
Marczin Attila, Klrcsl Júlia, Kövér György, Mezei 
Ottó, Zalán Vince, Bátonyi Viola, Gellért Kis Gá
bor, Pálffy Gyula, Lakatos András, Virág Teréz, 
Kerónyl Ferenc.

4. Szerkesztett programok, produk
ciók

- Emlékképek A 62 ówel ezelőtti híradók Magyar Fil
miroda által készített híradók kiegészítése szakértői 
magyarázatokkal, a heti híradók megjelenésének 
megfelelően, évi 52 hét, vasárnap és hétközi ismét
léssel a Duna Televízió számára. Készíti Bokor Pé
ter és a tár és a könyvtár munkatársai. Szakértő: 
Varga János.

- Gyarmati Tihamér portré
A műsorban az európai iskola nemzeti rangú egyé
nisége vall életéről, pályakezdéséről, az elhallgatta
tás évtizedeiről és a művészi ars poeticájáról. 
Készítők: Wehner Tibor, Bak Béla és a tár munka
társai

- Jókai Anna portré
A film a kitűnő írónő emberi és művészi arcát raj
zolja meg. Az írónő maga tart tárlatvezetést műhe
lyében, értelmezi pályáját és közéleti szerepvállalá
sait.
Készítők: Ugrin Aranka és Bak Béla.

- Lossonczy Tamás portré (Yantra és absztrakció) 
Lossonczy Tamás nemrég múlt 90 éves. Ebből az 
alkalomból készült az életútinterjú és a portréfilm, 
amely a nagy festő szemléletmódjával ismerteti 
meg a nézőt.
Készítők: Mezei Ottó, Bak Béla, Szécsényi Anikó.

- Századunk
A film a nagysikerű televíziós sorozat tizennógyró- 
szes összefoglalása. Készítette: Bokor Péter és a 
tár munkatársai.

- Razzia
A film az egykori dokumentumfelvételek felhaszná
lásával idézi fel a budapesti zsidóság 1944-es tra
gédiáját.
Készítők: Bokor Péter, Varga János és a tár mun
katársai.

- BTM
A film 4 részben idézi fel a magyar főváros históri
ájának egy-egy témakörét. (Budapest a múlt szá
zad végétől az 1920-as évek végéig. Művészet és 
szórakozás az 1930-as években Budapesten, Bu
dapest ostroma és bombázása, filmösszeállítás ko
rabeli híradók anyagából.
Készítők: Varga János és a tár munkatársai.

- Simon Perez interjú
A műsorban a neves izraeli politikus nyilatkozik az 
izraeli politika stratégiájának főbb elemeiről. Készí
tette: Bokor Péter és Bak Béla

- Fábri Zoltán portré II. rész
A portréfilm második része a nemrég elhunyt film
alkotó filmes pályafutásának főbb állomásaival fog
lalkozik és megismerteti a nézőt Fábri világlátásá
nak sajátosságaival.

- Csohányfilm
A készülő film Csohány Kálmán grafikusművész 
alakját és művészetét idézi fel. Megszólalnak benne 
a családtagok, a barátok és Csohány monográfusa 
is.
Készítők: Nyíri Béla, Szécsény Anikó, Pörös Géza.

- Kapcsolatok
A film a magyar-izraeli történelmi és diplomáciai 
kapcsolatok alakulását mutatja be neves politikusok 
megszólaltatásán keresztül.
Készítők: Bokor Péter, Bak Béla.

- Utak Vásárhelyről
A többrészes filmsorozat azoknak az életútját raj
zolja meg, akik egykoron a marosvásárhelyi ma
gyar orvostudományi egyetemen szereztek diplo
mát.
Készítők: Kovács András, Nyíri Béla
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MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK
Az Országos Széchényi Könyvtár 

„házi múzeumának” története
„Egy nemzetnek nemcsak az a fontos, 
hogy vannak-e értékei, hanem az is, 
hogy vannak-e értékeinek megbecsülőL” 

(Egry József)

.Amely nemzet múltját szereti, érdemes 
a jövőre is."

(Mészáros Lázár)

A „múzeunrT’alapítás környezeti és 
családi gyökerei

Az alábbiakban megkísérlem megvilágítani 
és a magam számára is tisztázni azt az élmé
nyekből és hatásokból eredő, mélyen zajló fo
lyamatot, amelynek során kirajzolódott bennem 
az az alkotásra kész szellemiség, mely már csak 
a maga megvalósítandó feladatát kereste.

Szubjektív vallomással kezdem. A belső 
Ferencvárosban, ahol lakom, körülvesznek a 
múlt emlékei. A kerület I. Ferenc magyar király
ról kapta a nevét, akivel később műtárgy formá
ban - fehér márvány mellszoborként - találkoz
tam. A szobor az 1985-ös felköltözósünkig a 
Széchényl-terem egyik dísze volt, jelenleg a 
kézirattári osztályvezetői szobáé, és Johann En- 
der gróf Széchényi Ferencet ábrázoló festmé
nyén is szerepel.

A kenyérmezei csata hősének, Kinizsi Pál
nak a nevét viselő utcánk egyik végén a volt re
formátus - később Móra Ferenc - gimnázium 
épülettömbje, a másikon a Lechner Ödön és Pár
tos Gyula által tervezett majolikatetős Iparművé
szeti Múzeum áll, kertjében Lechner szobrával, 
szemben az egykori dohányraktár: 1991-1995 
között a „Magyar Nemzet” szerkesztősége. A 
gimnáziummal átelleni sarkon volt Bihari János 
hegedűművésznek, a verbunkos zene kiváló 
művelőjének a háza, melyet már csak emlék
tábla jelöl. Nem messze, a Lónyay utca 18/b-ben 
működött a „Nyugat” szerkesztősége 1912- 
1916 között, ugyanabban a házban ólt Benedek 
Marcell és családja, szemközt (Lónyay utca 
13/a) Mikszáthók laktak. Az író onnan járt át a 
régi országházba (Bródy Sándor utca 8., ma az 
Olasz Kultúrintézet szókháza), míg gyermekeit a

megbízható német bonne a Múzeum-kertbe vitte 
levegőzni, sétálni, játszani.

Az utcánkat keresztező Ráday utca belvá
ros felé eső részén található a Ráday Gyűjte
mény (könyvtár, levéltár), a Református Teoló
giai Akadémia és kollégium, valamint a Biblia- 
Múzeum. Az utcát lezáró Kálvin tér egyik 18. 
századi épülete az egykori Két oroszlán fogadó, 
mellette a Grassalkovich-palota és a református 
templom. Kriptájában nyugodott egy ideig a 
Nemzeti Múzeum létrejöttét oly buzgón támogató 
József nádor második felesége, Hermina főher
cegnő és báró Wesselényi Miklós. Ugyancsak 
ide temették - hogy csak a nevezetesebbeket 
említsem - bethleni Bethlen Elek és iktári Beth
len János grófot, Fáy Andrást és fiát, gróf Zichy 
Manónét, és az angol királyi házzal rokon gróf 
Rhédey Jánost és feleségét. Fáy András a Pesti 
Műegyesület elnöke volt, amely 1843-1851 kö
zött számos képet vásárolt a Nemzeti Múzeum
ban felállítandó nemzeti képcsarnok számára.

A Ráday utca másik vége a Boráros térre 
fut ki. Ezt a nagy forgalmú csomópontot megelő
zi a csendes Bakáts tér, közepén az Ybl által ter
vezett neoromán katolikus plébániatemplommal. 
A Lotz Károly és Than Mór freskóival díszített 
műemléket Simor János bíboros hercegprímás 
szentelte föl Ferenc József és Erzsébet királyné 
házasságkötése 25. évfordulója emlékére, ő ko
ronázta meg az uralkodót a kiegyezés évében, 
1876-ban pedig az Akadémia épületébe kísérte 
a királynét Deák Ferenc ravatalához.

A térbe torkollik az aradi vértanú Knézich 
Károly utcája, amelyben az 1871-ben alapított 
Mária Intézet közvetlen utóda, a Patrona Hungá
riáé római katolikus leánygimnázium két utcára 
nyíló, hatalmas épülete magasodik. Mindössze 
egy háztömb választja el az Üllői úttól, ahol a 17- 
es szám alatt találjuk a Károlyi család levéltára 
és tisztviselői számára Pollack Mihály tervei 
alapján épült emeletes házat. Itt lakott Bártfay 
László, a grófi család titkára, feleségével. Nagy
polgári szalonjuk művészek és írók találkozóhe
lye: Kisfaludy Károly, Vörösmarty, Bajza, Toldy 
Ferenc és mások - az Auróra irodalmi kör alapí
tói - látogatták. Az 1838-as nagy pesti árvíz
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erősen megviselte az épületet, ezért az 1860-as 
években Ybl Miklóssal újat építtetett a család. A 
ház Erkel utcai falán emléktábla örökíti meg az 
irodalmi emlékhelyet. A szemközti házban (Erkel 
utca 20.) lakott Arany János 1860-1864 között, 
amikor Nagykőrös után végleg Pesten telepedett 
le. Innen költözött az Üllői út 7-be, ahol 1867-ben 
Szász Károly püspök, író váltotta őt ugyanabban 
a lakásban. Az Erkel utcáról, melyet eredetileg 
Három pipa utcának neveztek, Arany verset írt.

A Duna-parton szintén nevezetes épületek 
sorakoznak: a közraktárak, az egykori Fővám- 
ház és a majolikadíszes nagycsarnok. Ez utóbbi 
egyik oldalán, a Pipa utca 6-ban lakott a múlt 
században Horváth Mihály püspök, történetíró. A 
szomszédos ház már a Gönczy Pál utca 2., itt 
működött az Eötvös-kollégium 1894-1911 kö
zött Bartoniek Géza vezetésével.

A közeli Ferenc József-hidat a millennium 
évében a király avatta föl a pesti hídfő utolsó 
hídszögének beillesztésével, melynek ezüstfejé
be őfelsége nevének kezdőbetűit vésték.

Klasszicista, eklektikus, szecessziós lakó
házak váltakoznak a két háború közötti épüle
tekkel. Lakott itt Áprily Lajos (Kinizsi utca 13.), 
Cholnoky László és Viktor (Ráday utca 64.), a 
Feszty család (Ráday utca 21), Kosztolányi De
zső (Üllői út 21., Ferenc körút 42., 44.), Krúdy 
Gyula (Ferenc körút 8., 24 ), Schöpflin Aladár (Ló- 
nyay utca 53.), Vajda János (Tompa utca 13.), 
Xantus János (Üllői út 1.), Ybl Miklós (Üllői út 17.), 
megannyi író, költő, szobrász, festő, történész, 
zenész és irodalmár. E kerületben született Jó
zsef Attila (Gát utca 3.), de ez már a Haller utcáig 
terjedő középső Ferencváros történetéhez tarto
zik, éppúgy, mint az 1956-os helyszínek vagy a 
régi ferencvárosi temető a Szent Vince templom 
helyén, melyről Jókai is megemlékezett a „Mégis 
mozog a föld" című regényében.

Szűkebb és tágabb környezetemben tehát 
egyaránt a kulturális és történelmi emlékek, él
mények színtere volt. Kicsi gyermekkorom írta 
múzeumlátogató vagyok, leggyakrabban az em
lített két közeli gyűjteményé. Számos megraga
dó élményem fűződik hozzájuk, olykor szomorú
ak is. Az Iparművészeti Múzeum jogosult az en
gedélyek kiadására a külföldre vihető műtár
gyak esetében. Mennyi érték került így a határa
inkon túlra elpusztult műkincseinken kívüli újabb 
veszteségként, még ha nem is elsőrangú dara
bok! A nemtörődömség, a szemet hunyó közöny, 
a nyereségvágytól vezetett gondatlanság pusz
títását is megszenvedték a magyar gyűjtemé
nyek. Ezek a fájdalmas emlékek különösen ak
kor idóződtek föl, amikor külföldön járva az otta

ni szerencsésebb múzeumok gazdagságát és 
szépségét csodáltam, de egyúttal meg is erősí
tették bennem a megmenthető értékek iránti fe
lelősségérzetet: megőrizni a megmaradtakat.

Ugyanakkor ez a korán formálódó értékfel- 
Ismerő és értékmentő beállítottság kétségtelenül 
családi gyökerekre is utal. Anyai ágon a jászsági 
Móra családhoz tartozunk, éppúgy, mint Móra 
Ferencék (édesapja, Móra Márton és Ikertestvé
re András Jászberényben születtek. Márton inas
ként is szűkebb pátriájában maradt, Jászárok- 
szállásra szegődött egy szűcsmesterhez, s csak 
kényszerűségből maradt később Kiskunfélegy
házán), s ez a kötődés döntően befolyásolta pá
lyaválasztásomat. A könyvtáros-muzeológus Mó
ráról sokszor beszélgettünk otthon, és számos 
gyermekkori olvasmányélményem fűződik hoz
zá. Alig tíz évesen elhatároztam, hogy könyv
táros leszek. Olvasóként, nyáron diák munka
társként jártam a könyvtárba, a szellemi értékek 
birodalmába, melyben az otthonosság jóleső ér
zését az apai ág öröksége Is táplálta nagybá
tyám, a pompás könyvtárral rendelkező Fülep 
Lajos révén, akinek munkássága egyúttal új te
rületet nyitott előttem, a művészettörténet va
rázslatos világát. A kétféle irányultság - könyv
tár és művészettörténet - a kettős ideál közvetí
tésével még egy ponton találkozott. Mindkettő
jük életpályájához szorosan kapcsolódott egy 
másik, számomra a környezetemből már isme
rős terület: a múzeum. Móra a szegedi Városi Mú
zeum őre, majd Tömörkény halála után igazga
tója volt, Fülep művészettörténeti tevékenysége 
pedig a múzeumi-műemléki anyagra alapozó
dott. A kétféle vonzódás tehát ugyancsak a ket
tős példakép közvetítésével ötvöződött, s ez a 
rejtett motiváltság megvalósulást keresett. Idő
közben a történelmi körülmények szorításában 
a családra nehezedő nyomás hatására a gimná
ziumban, majd az egyetemen a történelem és 
segédtudományai társultak a gyermekkorban 
választott hivatás mellé, melynek gyakorlati 
eredménye a történeti forrásokban lüktető múlt 
értékeinek feltárása és közzététele lett. Az 
újabb érdeklődési kör nem törölte el a másik te
rület iránti gyermek-, majd ifjúkori vonzódást, 
azonban egy fiatal munkatárs számára írásos 
dokumentumok értelmezése és kiadása egy
részt könnyebb, mert azonnal megvalósítható 
feladat, másrészt az eredmény (tanulmány, 
könyv stb. formájában) önmagában Is megállja a 
helyét. Ezzel szemben egy gyűjtemény létreho
zása számos feltétel függvénye, hogy csak a 
legalapvetőbbet említsem: egyetlen muzeális 
tárgy - mint „eredmény" - még nem múzeum.
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Azonkívül a fentiekben említett háttérmotívum 
feladatként való vállalása szellemileg is hosz- 
szabb érlelődési folyamat, mint a tanul
mányírásra fölkészülés, hiszen a képzelet szint
jéről a valóságos világba kell emelni a szándé
kot, akarássá formálni, s ez nagyobb belső erő
feszítést, több bátorságot, felelősségteljes, a ne
hézségekben Is kitartó elkötelezettséget kíván.

A családi és környezeti hatásokból szövődő 
rejtett Indíték tudatosulása az egyetemi tanul
mányok idejére esik, vállalása, majd fokozatos 
megvalósulása pedig az 1983-1996 közötti Idő
szak. Amikor az 1970-es évek végén a Magyar 
Országos Levéltárba jártam a történeti segédtu
dományi (levéltári) szemináriumokra, személye
sen is találkozhattam az ottani könyvtár tudós 
vezetőjével, Bogdán Istvánnal. Meglepő, hogy 
bár a levéltár - hasonlóan a kézirattárakhoz - 
kifejezetten az elsődleges források gyűjtőhelye, 
ellentétben a könyvtárral, amely a kiadott forrá
sok és feldolgozások őrzője, saját múltjuk tárgyi 
emlékeinek történeti forrásként való megbecsü
lése és megmentése mégsem a levéltárosoknak 
Jutott eszébe, hanem neki. Tőle származik a le
véltári Múzeum életre hívásának ötlete, legna
gyobbrészt ő gyűjtötte össze az anyagát rész
ben a kollégái által őrizgetett, részben az osztá
lyokon még használatban lévő tárgyak, eszkö
zök, dokumentumok együttesét, s így őt tekintik 
alapítónak. Számtalan akadályt kellett legyőznie 
a selejtezési akciók és a már kijelölt darabok el
tűnése, vándorlása miatt. S bár az Intézmény ve
zetői több körlevélben támogatták munkáját, 
csak nagy nehézségek árán tudta megnyitni a 
múzeumot 1982-ben.

A gyűjtemény kialakulásának 
története

Amikor az egyetem elvégzése után az 
OSZK-ba kerültem, a Várba költözés időpontja 
még bizonytalan volt, de a 80-as évek elejére 
közelivé vált. Ekkor kellett leadnunk táranként 
az Igényléseket, milyen író-, rendező-, illetve 
gépasztalra, székekre és egyéb berendezések
re lesz szükségünk. Hol ez, hol az az osztály 
kapta meg az új, szürke bútorokat, s ezzel pár
huzamosan folyt a régiek selejtezése, listás ki
árusítása Jelképes összegekért. Egyikért-mási- 
kért nagyon fájt a szívem, megdöbbentett a fele
lőtlenség, annál is inkább, mert a múzeumi osz
tályokon (Történelmi Képcsarnok, Középkori 
osztály, Éremtár stb.) nagyobb gonddal őrizték a 
régi szobabelsőket.

Nemcsak az osztályok bútorait selejtezték, 
hanem ki-ki maga is nekilátott saját fiókja, szek
rénye tartalmának átvizsgálásához. Többen ta
láltak olyan tárgyakat, amelyeket - szerencsé
re - sajnáltak kidobni vagy részben az emléke
zés, részben az egyes kollégák és a könyvtár 
Iráni megbecsülés szándékával félretették. Arra 
vártak, talán eszébe jut valakinek, hogy érde
mes lenne egyesítve összegyűjteni őket, de 
önálló vállalkozói kedv hiányában az álmodozás 
szintjén maradt ez a várakozás. A felsőbb veze
tés részéről is hiányzott a figyelem, a törődés és 
az órtékfellsmerő fantázia, hogy ha megkésve 
Is, de lépéseket tegyen egy olyan gyűjtemény 
kialakítására, amelyből a könyvtárosok egykori 
munkakörnyezetét rekonstruáló tárlatot lehetne 
bemutatni fenn a Várban.

1983-ban úgy láttam, eljött az ideje - az előbb 
ismertetett élmények, hatások, példák és sajná
latos könyvtári tapasztalatok nyomán -, hogy 
érlelődő tervemet valóra váltsam. Azonban még 
egy lépésre feltétlenül szükség volt: az immár 
megformálódott belső motivációhoz külső támo
gatót, pártfogót kellett találnom, hiszen szakal
kalmazottként nem volt Intézkedési jogköröm 
ebben az egész Intézményt érintő kérdésben. Az 
akkori tudományos titkárnak, a Kutatásszerve
zési csoport vezetőjének, Kovács Ilonának vá
zoltam az elképzelésemet: szeretnék a Várban 
egy olyan állandó kiállítást létrehozni, amely a 
múlt század közepétől a felköltözósünklg hasz
nált bútorokat, könyvtári, raktári, nyomdai, köté
szeti munkaeszközöket, Irodaszereket és egyéb 
dokumentumokat mutatja be. Örömmel fogadta 
a tervet és bátorított, kezdjem el a munkát, ő pe
dig majd képviseli az ügyet a könyvtár vezető-

Könyvtári tisztviselő szobája

17



sóge előtt. Megállapodtunk, hogy a gyűjtött ki
sebb darabokat jegyzékek alapján átadom neki, 
hiszen a Kézirattárban nem volt hely és lehető
ség a tárolásukra. E kezdeményezésem után a 
következő lépés már valóban a gyakorlati kivi
telezés volt, bár akkor még nem tudtam, mennyi 
gonddal, fáradsággal, olykor értetlenséggel kell 
majd szembenéznem.

A nagyarányú gyűjtés során tervszerűen, 
szobáról-szobára haladva bejártam minden hoz
zánk tartozó épületet és hosszabb-rövidebb idő
közönként összesen 11 lista alapján átadtam 
Kovács Ilonának a begyűjtött kisebb darabokat. 
Azonban, mivel hivatalosan ilyen Jellegű állandó 
kiállítást nem terveztek, csak könyvtártörténetit, 
megelőző óvatosságból - a zsenge gyűjteményt 
védendő - a listák „könyvtártörténet” fejléccel 
készültek.

A nagyobb tárgyakat két kategóriába sorol
tam. Az adományozók (pl. Apponyi, Todoresz- 
ku, Benczúr Gyuláné stb.), Illetve a használók 
(pl. Hóman Bálint) révén muzeális értékűnek 
tartott bútoregyüttesek a tárak birtokában ma
radtak.

A második típust a könyvtár működéséhez 
kapcsolódó berendezési tárgyak és gépek al
kották, amelyeket az osztályok - nagyobb
részt - a felköltözésig használtak (vö. Fülep Ka- 
talin-Maróti Ádám: Műemlékek és régiségek az 
OSZK-ban. = OSZK Híradó, 1984. 3-4. sz. 77-80.
I.). A munkát gyakorlatilag egyedül végeztem 
(Somkuti Gabriella: A nemzet könyvtára - az 
OSZK nagy kiállítása 1992-ben. = OSZK Híradó,
1991. 11-12. sz. 14. I. 1. hasáb - jóhiszemű té
vedése helyesbítésre szorul. Gyűjtésem során őt 
is felkerestem, de részleteiben nem ismerte sem 
a kezdeteket, sem a gyűjtés menetét, mert nem 
vett részt benne. 1986-ban (júl. 14.), amikor 
nyugdíjasként már Kovács Ilonánál dolgozott, az 
ő számára írt egy följegyzést a gyűjtemény ér
dekében). Segítségként társult volna a bejárá
sokhoz Maróti Ádám, de valójában ez azt jelen
tette, hogy végigkalauzolva az osztályokon, 
megmutattam neki azokat a darabokat, melye
ket addig összeírtam. Ennek alapján készült el a 
fentebb Idézett közös cikk, a gyűjtést pedig foly
tattam tovább egyedül. Rám hárult a bútorok 
megjelölése „VK" (vári kiállítás) címkével Wee- 
ber Tibor és Zichy Mihály közreműködésével, és 
a felszállíttatás megszervezése.

1985 elején megindult a Kézirattár költözte
tése (vö. Az OSZK Évkönyve 1984-1985. Bp.
1992. 34. I.). Két részre osztottak bennünket: a 
vári fogadó és a múzeumi csomagoló csoportra. 
Én a lentiben maradtam, mert az egyes szállít

mányok közötti pihenőidőnkben szaladgáltam 
az épületek és osztályok között, oda, amelyik 
éppen költözött, hiszen gondoskodnom kellett 
arról, hogy a kijelölt bútorokat folyamatosan ad
ják át, illetve szállítsák a Múzeum földszinti fo
lyosójára. Ott gyűjtöttem a nagyobb, kevésbé 
mozdítható darabokat, a kisebbeket (székek, 
kisasztalok stb.) - biztonsági okokból - fölvittük 
a lassan kiürülő Kézirattárba. 1985 elején a Ku
tatásszervezési csoport felköltözött a Várba, így 
a bútorok följuttatása is rám hárult. A Vári Ope
ratív Bizottság készítette el és véglegesítette a 
költöztetési tervet osztályokra bontva, napra 
megszabva, hányszor fordul a költöztető FŐS- 
PED a Vár és a könyvtár épületei között (vö. Az 
OSZK Évkönyve 1984-1985. Bp. 1992. 33. I.). 
Ezért volt nehéz kikönyörögni - hiszen hivatalo
san senki nem tervezte be -, hogy egy forduló
val a „házi múzeum” tárgyait is szállítsák föl.

Eközben Kovács Ilona a „múzeumi" dara
bok fogadásáról tárgyalt. Tárolásukra először a 
főbejárat lépcsője alatti helyiséget jelölték ki (vö. 
Kovács Ilona levele Fülep Katalinhoz, Bp. 1985. 
II. 15.: „Kedves Kati!... küldjed fel ide az általad 
összegyűjtött bútorokat, 543-as cédulával kell 
ellátni őket. A főbejárat lépcsője alatt lévő rak
tárhelyiség. Nem végleges hely...”), végül a 805- 
ös szobában helyezték el egy részüket, más da
rabok a Vili. szinti olvasói térben álltak.

1985 júniusában Petrovics Bélánó gondnok 
szólt, hogy a 805-ös szobából ki kell költöztetni 
mindent. Válogassuk ki a kiállítási bútorok közül, 
amelyekre szükségünk van (!?). Fölajánlotta, 
hogy felújíttatja őket és segítségünkre lesz a 
803-as szobába költöztetésben. A továbbiakat a 
saját, akkori följegyzósemből idézem: „Azt vála
szoltam, hogy a bútorokból már nem váloga
tunk, mindre szükségünk van, legfeljebb nem 
egyszerre állítjuk ki őket. Erről a beszélgetésről 
beszámoltam dr. Kovács Ilonának s egyúttal 
kértem, hogy se a bútorokat, se az apróbb tár
gyakat ne felújíttassa, hanem restauráltassa a 
könyvtár, hiszen egy történeti kiállítás darabjai 
esetében mindenképpen indokolt, hogy a láto
gatók a használat nyomaival is szembesüljenek. 
A restaurálás erre alkalmasabb a felújításnál... 
Szolgálati utam ... után arról értesültem, hogy a 
bútorokat már átszállították a 803-as helyiség
be. 1985. Július 23-án én is jelen voltam a Havasi 
Zoltán, Ferenczy Endrónó, Somkuti Gabriella, 
Kovács Ilona, Förster Miklós és Kis Dala József 
részvételével megtartott helyszíni szemlén. Azt a 
feladatot kaptam, hogy tárgyjegyzéket és rész
letes leírást állítsak össze az összegyűjtött mu
zeális tárgyakról.” Július 29-31. között Makkal
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Bélával, a Kutatásszervezési csoport munkatár
sával az egész vári épületet újra bejártuk, de a 
tárgylista készítése során megállapítottam, hogy 
több, korábban begyűjtött és fölszállított tárgy
nak nyoma veszett. Más volt a helyzet a kataló
gusszekrényekkel. A költöztetésük úgy történt, 
hogy a tele fiókokat kiemelték, s csak a szek
rényt adták át azzal az ígérettel, mihelyt átrak
ják a tartalmukat az új fiókokba, megkapom 
őket. „Sajnos, az ígéretet nem minden esetben 
váltották be”, így három szekrénytípusnak már 
akkor hiányoztak a fiókjai. „Petrovlcs Béláné azt 
javasolta, nézzünk szét a Rosenberg házaspár 
utcai pincében... Augusztus elsejei szemlénk, 
sajnos, eredménytelenül zárult.” Egy kolléga
nőnk említette, hogy a katalógusszekrények el
szállítása más intézményekhez már korábban 
megkezdődött és a régieket vitték először. Te
hát a gazdasági hivatal selejtezési, illetve a mu
zeális tárgyak védelmének szempontjai ütköz
tek egymással. Néhány fiókot találtunk végül a 
Múzeum utca 3. pincéjében. A Pollack Mihály téri 
épület tükörtermében rábukkantunk a ma is 
használt kétféle, hordozható, üveges kistárlókra, 
részben már eladásra előkészítve. Ez ellen is til
takoztam, sikerrel. Ma ezek épületszerte látha
tók különféle kiállításainkon. Ez évben Pannon
halmán járván, magam is meggyőződtem arról, 
hogy az intarziás típus teljesen azonos az ottani 
könyvtár négy régi, illetve a millecentenáriumi 
kiállításunkra az eredetiek alapján készíttetett 
hat új tárlóval. Biedermeier utánzatok a két há
ború közötti időből. (A pannonhalmi mlllecente- 
náriuml kiállítás rendezőjének, Takács Imre mű
vészettörténésznek szíves közlése).

Az újra összegyűjtött darabokat a GH által 
kijelölt 803-as szobába vittük a megmaradtak 
mellé. A kisebb tárgyak egy lelakatolt, fedeles 
ruháskosárban szintén oda kerültek, de ez a he
lyiség Is egész nap tárva-nyitva állt. Tudtam, 
hogy jó ideig nem kísérhetem figyelemmel a sor
sukat - egy nyolc hónapos olaszországi ösztön
díjas út előtt állván -, ezért a tapasztaltakról 
megírtam az említett följegyzést az OSZK illeté
kes vezetőinek.

A nehezebben mozdítható bútorok később 
egy Vili. szinti átjáró folyosóra kerültek. A 11 lis
tán átadott, kisebb tárgyakat rejtő lelakatolt ko
sarat ugyanott tároltuk egy zárt helyiségben, de 
néhány értékesebb darab (pl. az írógépek) még 
sokáig Kovács Ilona szobájában lelt menedékre. 
Sajnos, neki szintén költöznie kellett az épületen 
belül, így mind a tárgyak mozgatása, mind a Vili. 
szintieké gondot jelentett számára egészen 
1988-lg, amíg a tudományos titkári teendőket el

látta. A későbbiekben a Szilvássy Zoltánné által 
vezetett Kulturális és Marketing Irodához tarto
zott a kollekció.

A Vili. szinti folyosón bárki hozzáférhetett a 
bútorokhoz, a zárt helyiséget is többen használ
ták raktározási célokra. Ezekről a helyszínekről 
újra elvitték a tárgyak egy részét különböző 
osztályokra, kiállításokon Is látható volt belőlük 
néhány. Mindezt a gyűjtemény sínylette meg (pl. 
így veszett el „A nemzet könyvtára” kiállításról 
Gulyás Pál réztalpas, billenthető kalapos, zöld 
színű asztali lámpája és a rendőrségi vizsgálat 
sem hozott eredményt. A Pilvax Kávéházbeli tig
rismintás nagy perzsaszőnyeg, amely eredetileg 
az MNM épületében a főigazgatóságon volt, szin
tén eltűnt. A Széchényi-terem nagyméretű per
zsaszőnyegét viszont jelenleg a Történeti Inter
júk videotára stúdiójában használják.)

Voltak olyan tárgyak Is, amelyek átadására 
a költözéskor csak ígéretet kaptam, illetve ame
lyek átvételét magam halasztottam arra az Idő
re, amikor a kiállítás megvalósul (pl. Veöreös 
Enikő zeneműtár! és részben Lakatos Éva apró 
tárgyak gyűjteménye; az Adréma műhely és a 
Kötészet gépei, eszközei; Nagy Zoltánék fotótör
téneti értékű tárgyai). Ezeket az utóbbi másfél 
évben meg Is kapta a „múzeum”.

A költözés előtt Somkuti Gabriella sem adta 
át a pecsétekből, kulcsokból és dokumentumok
ból álló kis gyűjteményét, mert a vári kiállítási 
csoport által javasolt és az igazgatótanácsi ülé
seken tervezett könyvtörténeti kiállításra tar
togatta őket. Ennek egy része nyugdíjazása után 
is az Igazgatási osztályon maradt Székely Ágnes 
és Savanyó Rezsőné hűséges őrizetében. Né
hány darabja elkallódott.

Még 1985 első felében elvittem az érdeklő
dőket a Magyar Országos Levéltárba, az ottani 
múzeum megtekintésére, hogy a kollégáknak 
legyen valamilyen elképzelésük arról, milyen is 
lesz a jövendő „múzeumunk”.

A várakozás évei alatt is többen ajánlottak 
föl egy-egy kisebb tárgyat, pecséteket, köny
vekben talált kérőlapokat. Ilona egyenesen hoz
zám Irányította a kollégákat - ha nála Jelentkez
tek - vagy maguktól is engem kerestek, emlé
kezvén a költözés előtti és alatti gyűjtésemre. 
Ezeket a darabokat átadtam llly Mártának, hogy 
helyezze a többi közé. Az 1988-as átadás után a 
Kulturális és Marketing Irodán elsősorban ő fogta 
pártját a gyűjteménynek, s így vele tartottam a 
kapcsolatot.

E korszakot összegezve elmondhatom: 
összegyűjtése és szabályszerű átadása után 
ugyan kikerült a kezemből a gyűjtemény, de

19



sem érdeklődésem, sem felelősségérzetem nem 
szűnt meg Iránta. S bár tehetetlen voltam, várva- 
vártam a lehetőséget, amikor az állandó kiállí
tásra sor kerülhet. Ez az alkalom 1993, majd 
megismétlődve 1994 végén jött el. Illy Márta hoz
ta a jó hírt, hogy a könyvtári „múzeum” ügye el
mozdult a holtpontról.

A főigazgatói döntés után a kiállításrendezői 
csoport vezetőjének, Pajor Ildikónak azt javasol
tam, hogy vegye maga mellé Somkuti Gabriellát 
a kiállítás kivitelezésére. 1995 elején mindketten 
megbízást kaptak a főigazgató úrtól a kiállítás 
megrendezésére. Azért volt szükség erre a 
megoldásra, ti. Somkuti Gabriella bevonására, 
mert nem mentettek föl kézirattári munkám alól, 
párhuzamosan kellett volna megoldanom a ket
tős feladatot, holott mindkettő egész embert igé
nyelt, és azért javasoltam őt, mert tudtam, hogy 
amúgy is az OSZK 1868-1920 közötti történetét 
kutatja. Azonban már az óv elején világossá vált 
számomra, hogy az állandó kiállítás szervezési 
munkálatainak elvégzésére legalább két fő köz
reműködésére van szükség. Mivel Ildikó tényle
gesen csak a berendezés tervezésébe kapcso
lódott be 1995 közepétől az év végéig, nyugdí
jazásáig, azonnal felajánlottam a segítségemet. 
(Itt mondok köszönetét osztályvezetőmnek, Kar- 
say Orsolyának, aki e másfél óv alatt megértőén 
elnézte a „múzeummal” kapcsolatos különmun
káimat: épületbejárások, megbeszélések, műhe
lyek felkeresése stb.).

Az 1985-1995 közötti időben - bár ösztön
díjas útjaim miatt a 80-as évek második felében 
több ízben voltam távol - mindvégig Igyekez
tem nyomon követni a „múzeumi” darabok sor
sát, épületen belüli vándorlásukat, pontosan tud
tam, mit, hol lehet megtalálni. Sikerült rábeszél
nem Somkuti Gabriellát is az ópületbejárásokra 
(F épület, Hold utca, MNM - mindre többször is 
sor került). Ő - teljesen érthetően és jogosan - 
szívesebben koncentrált volna a kiállításrende
zésre, a forgatókönyvírásra, de az osztályokra 
szétvitt tárgyak begyűjtéséhez szükségem volt 
a fizikai jelenlétére, hiszen hivatalosan ő rendel
kezett megbízási szerződéssel. így gyakorlatilag 
sikerült visszaszereznem az eredeti gyűjtemé
nyem osztályokra került darabjait csere vagy új 
bútor készíttetése révén és a Vili. szinten marad
iakkal egyesítenem. Teljesen új tárgy kevés 
van, pl. a számológép (Illyés Katalin ajándéka); a 
szekreter (Győri Erzsébet ajándéka); a zöld 
üvegburás, réz asztali lámpa (Rády Ferenc aján
déka); Zlrcről hozattam föl két patkó alakú, ala
csony, fekete bőr Hóman fotelt. Egy kis asztalkát 
az MNM-től kapott meg a Könyvtár kb. két polc

folyóméternyi 18-19. századi duplum könyve
kért cserébe. Mind ezeket, mind az apróbb tár
gyakat az adományozó nevével együtt tartal
mazni fogja a leltárkönyv. A nagyobb tárgyak 
tehát előkerültek, a kisebbek köre is bővült, de 
közülük néhány darab (főként kimutatások, 
jegyzékek, egyéb dokumentumok) sajnos, ma 
már nem található.

Restaurálás, asztalosmunkák, pótlás, 
installáció

A Kozocsa Ildikó által vezetett Restauráló 
Laboratórium munkatársai több, kisebb tárgy 
tisztítását és rendbehozatalát vállalták. Ádám 
Ágnes letisztította pl. a kézirattári osztályvezetői 
szobában található, a levédendő berendezéshez 
tartozó, I. Ferenc császárt ábrázoló fehér már
ványszobrot, a régi jelzet-címketartó, rekeszes 
bőröndöt és több, apróbb tárgyat. Peller Tamás 
a régi fémtárgyakat hozta rendbe, Horvátth Ág
nes az írásos dokumentumokat és a textilzászló
kat; Czigler Mária és Lente Zsuzsa a paszpartu- 
zási munkákat végezte.

Samkóné Patyi Julianna irányításával a kö
tészet munkatársai szintén áldozatos módon 
vették ki a részüket a „múzeum” illusztrációs 
könyvanyagának, a tároló- és katalógusdobo
zoknak a tisztításában, javításában, a kasírozási 
munkálatokban. Ők készítették a „múzeum” 
szép kivitelű, Széchényi-címérés vendégköny
vét is.

Restaurálásra vár még a báró Révay Fe- 
renc-féle Korán-tartó. Keretbe illesztett, hálóza
tos, esztergált fagolyó-rácsozata és egy faragott 
darabja pótlásra szorul.

Új bútorral kellett kiváltani néhány haszná
latban lévő darabot. A Kézirattár és az RNyT ku- 
tatótermóben álló múlt századi írópult és egyik 
kollégánk íróasztala helyett hasonló formájú 
cserebútort készített Magyari Ferenc, a Hold ut
cai műhely asztalosa. A Kézirattár fölös bútorai
ból pótoltam egy kis írógépasztalt, egy rolós 
szekrénykét két nagyméretű polc átadásával, a 
Llngel-könyvszekrónyt pedig egy másik típusú 
szekrénnyel. A bútorraktárból származó darab
bal helyettesítettünk egy műhely asztalt. Az Igaz
gatói Intérieur íróasztalát szintén pótlás révén 
kapta meg a „múzeum”.

A Hold utcai asztalosműhelyben Magyari 
Ferenc hozott rendbe két faragott lábú, üveges 
tárlót, a Magyar Asszonyok Könyvtára leveles- 
szekrényét, az olvasótermi asztalokat és széke
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két, a könyv-, Illetve hírlaptartó állványokat, a 
kárpitozott Hóman-karosszóket, egy másik ki
sebb, szintén kárpitozott széket, a két kis gép
asztalt. Egy tonett karosszék ülőlapjának náda
zása Is az ő munkáját dicséri.

A szobabelsők falait Drevenka András és 
Horváth Tamás készítette a vári asztalosmű
helyben, a Pajor Ildikó által tervezett zárható, 
üveges tetejű szekrénytárlókkal együtt. Tisztítot
ták és átfényezték a rolós- és katalógusszek
rényt, a székeket, a fogasokat. Az adréma gé
pek és a szállítókocsi alá aljzatot készítettek. 
Kissné Berger Enikő irányította a munkájukat, ő 
szervezte a „múzeum” üvegbetótes zárófala fel
állításának munkálatait, a dobogóra emelt tár
gyak (gépek, szállítókocsi) üvegbura alá helyez
tetését.

A muzeális fényképészeti eszközöket Kis 
Gábor hozta rendbe.

Személyes Ismeretség révén sikerült díj
mentesen restauráltatnom az Apponyi-teremben 
található kisméretű Széchényi Ferenc mellszo
bor talapzatát a Budapesti Történeti Múzeum 
egyik restaurátorával. Az állandó kiállításra ezt 
nem emeltük ki, a levédendő tárgyak között 
lesz, mostani környezetében.

Fényképezés

A „múzeum” illusztrációs anyagához tartoz
nak - többek között - a fényképek, amelyeket 
Somkutl Gabriella gyűjtött ki a tárak anyagából, 
a Magyar Szalon című lapból, a Vasárnapi Újság
ból és számos más kiadványból. Itt említem meg 
azt a nagyszabású akciót, amelyet még a Várba 
költözés előtt Nagy Zoltán indított el. Javaslatot 
kórt a táraktól, mit és kiket fényképezzenek le. 
így pl. a Kézirattárból javasoltuk Borsa Gedeon, 
Csapodi Csabáné, Fallenbüchl Zoltán, Fazakas 
József, Hernády Dénes, Kelecsényi Gábor, Ke- 
resztury Dezső, Lakatos Éva, Németh Mária, Sol
tész Zoltánné, Vekerdi József, Vlzkelety András, 
Windisch Éva és mások fényképezését. Több 
száz felvételen örökítette meg a Mikrofilmtár a 
költözés előtti és alatti állapotokat, módszeresen 
fotózták az épületeinket és a munkaszobákat. 
Ebből a kitűnő gyűjteményből, valamint a koráb
biakból választotta ki Somkuti Gabriella a meg
felelő képeket és készíttette el a mikrofilm-labo
ratóriummal a felvételeket többféle méretben, 
előbb fényes, utóbb matt kivitelben. A színes xe
roxok készítése Pusztai Ágira hárult, az egész 
műhely munkáját pedig Zsóll Lászlóné fogta 
össze.

Az állandó kiállítás helyszínéről
A „múzeum” helyéül - hogy a tervezgetós 

folyamatát Is Ismertessem - az V. szinti főlép
csőt kétoldalt körülvevő társalgót Javasoltam a 
Vili. szinti galériával szemben. Érveim a követ
kezők voltak:
1. Bel- és külföldi vendégeink számára az igaz

gatósági folyosó felé nem tudunk a könyv
tárhoz méltó, kulturált útvonalat biztosítani ol
vasóink olykor nem éppen megfelelő viselke
dése miatt.

2. Az ottani berendezést át lehet helyezni az 
ürességtől kongó D-i szárny folyosójára, ahol 
az alkalmi kiállítás tárlói állnak. Az egy-egy 
fotel és kis asztal együttese között állna egy- 
egy kistárló, mögöttük a nagy festmények, 
így legalább a jobb sorsra érdemes alkalmi 
kiállításokat Is többen megnéznék, hatéko
nyabb ismeretterjesztő feladatot töltenének 
be.

3. A társalgó részt úgy kell beüvegezni, hogy a 
hármas osztású üvegfal 1. és 3. szakaszán 
nyitunk egy-egy üvegajtót, hasonlóan pl. az 
olvasótermi megoldáshoz, hogy a látogatók, a 
kiállításrendezők, a takarítószemélyzet stb. 
az elsőn belépve és a harmadikon távozva 
ne csak a szobabelsőket - hiszen ezt kívülről 
is megtehetik -, hanem a képeket, az apróbb 
tárgyakat és a tárlókban elhelyezett doku
mentumokat is láthassák.

oszlopok

A nagytárlókat és a gépeket az üvegfallal 
szemben, a IV. szintre vezető üvegajtók két 
oldalán a márványfal mellé lehet elhelyezni. 
Tehát elkülöníthető (biztonsági szempont), de 
az üvegfalas és -ajtós megoldás révén a 
könyvtár mindennapi életéhez kapcsolódó 
térre gondoltam.

4. A Vili. szinti galérián ugyanúgy el kell különí
teni a kiállítóteret, mint az V. szinten, mégsem 
megoldott a teljes biztonsága, hiszen az oldal
falból két-két közüzemi helyiségbe (klímabe
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rendezés és padlástér) nyíló ajtó révén intéz
ményi közterületnek minősül a terület.

5. Az V. szinten múzeumi létünk emlékei a Jelen
hez kapcsolódva működésünk folyamatossá
gát szemléltetnék.

6. Nagyobb csoportokat nem lehet egyszerre 
fölszállítani a Vili. szintre, hanem csak meg
osztva.

7. Óhatatlan, hogy a látogatók, főként a gyer
mekek ne beszélgessenek, kérdezzenek, pe
dig a KMK olvasóterme azonos légtérben he
lyezkedik el a galériával.

8. A galériára vezető lépcső nem igazán bizton
ságos sem az idősebbek, sem a gyermekek 
számára.

9. A galérián kedvezőtlen a tárgyak megvilágí
tása részben a rézsútosan beeső fény, rész
ben az ablakfalra, illetve a mellvédfalra vetü
lő fénykülönbség miatt.

Igazgatói döntés alapján azonban már a 
múlt év folyamán eldőlt, hogy a VIII. szinti galéri
án lesz az állandó kiállítás bemutatóterme több 
intérleur-re osztva. Természetesen mellette is le
het érvelni, hiszen pl. megfelelő működési sza
bályzattal és megbízható személyzettel a bizton
ságra vonatkozó aggodalmak megszüntethetők. 
A nyltvatartás Idejére viszont mindkét helyszí
nen egyformán kell gondoskodni teremőrökről. 
A látogatókat lehet figyelmeztetni a halk beszéd
re, az óvatos közlekedésre. A jelenlegi elhelye
zéssel a nagytárlók és a gépek kétoldalról mint
egy felvezetik és megelőlegezik a galérián a 
szemünk elé táruló látványt. A fényerősség-kü
lönbségek világítástechnikai megoldásokkal, 
speciális lámpatestek felszerelésével megszün
tethetők, a rézsútos fény is kiszűrhető fényvédő 
fólia alkalmazásával. A Vili. szinti könyvtár- 
tudományi olvasóterem leendő kollégáink szá
mára a korszerű módszertani ismeretszerzés 
helye. A „múzeumban" pedig a régi könyvtári 
környezettel, berendezésekkel, gépekkel és 
eszközökkel szembesülhetnek.

A gyűjteményről
Muzeális tárgyak a könyvtárakban a rene

szánsz, majd különösen a barokk idején tűntek 
fel. A szorosan vett, sokszor már önmagában 
művészi kivitelű berendezés (Intarziás vagy fa
ragott könyvszekrények, írópultok, a terembur
kolat, a freskók) mellett más dísztárgyakkal (vá
zák, képek, szobrok, érmek...) is díszítették a 
termeket. A Széchényi Ferenc-féle kollekcióba 
is tartoztak metszetek, címerképek és érem

gyűjtemény. Ez utóbbihoz szekrényeket készít
tetett az alapító, melyekből néhány darabot a 
Magyar Nemzeti Múzeum őriz. Tudjuk, hogy már 
az egyetem épületéből a Batthyány-villába köl
tözés előtt Is rendelkezett a könyvtár 22 darab 
könyvszekrénnyel. Gróf Csáky László nagyvá
radi prépost saját költségén nyolc újabb szek
rényt csináltatott, Zemplén vármegye pedig 
1816-ban egy „almáriom” készítésére 300 forin
tot adományozott (vö. Az OSZK Évkönyve 1981. 
Bp. 1983. Hőgye István: Széchényi Ferenc leve
lei Zemplén vármegye levéltárában, 182. I.). A 
Múzeum-palotába költözéskor a nagymértékű 
gyarapodás és a meginduló olvasóforgalom 
újabb szekrényeket és más berendezési tárgya
kat igényelt. A nagyobb arányú és maradan
dóbb, részben már számunkra is - legalább 
fényképekről - Ismert bútorozás a kiegyezés 
körüli időre tehető és magánkezdeményezés 
eredménye. Bohusné Szögyén Antónia 1859 vé
gén hölgyblzottságot szervezett, amely elhatá
rozta, hogy az országos gyűjtés eredményekép
pen összegyűlt 26 000 pengőforintot egy repre
zentatív terem kialakítására fordítja. így jött létre 
az alapító emlékére 1865-ben a Szóchényi-te- 
rem (vö. Berlász Jenő: Az OSZK története 1802- 
1867. Bp. 1981. 392. I.). Korábban egy 1845-ös 
igazgatói utasítás már külön szólt az oklevelek-

Szekrény az igazgató szobájában
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ről és kéziratokról. Zárható szekrényekben tör
ténő tárolásukat írta elő a könyvtáros számára 
(Berlász I. m. 284. I.). 1842-ben Kubinyi Ágoston 
múzeumigazgató a könyvtár állapotáról szóló je
lentésében az olvasóterem bútorozásának szük- 
ségeségéről írt (Berlász I. m. 445-446. I.). Az ál
talunk nagyolvasóként ismert terem berendezé
se az ezt követő időre tehető, 1866-ban nyílt 
meg. Az alapítás 100. évfordulóján a könyvek 
tíz helyiséget töltöttek meg, további kettő a kéz
iratok, három a hírlapok, hat az oklevelek és 
családi levéltárak, kettő pedig a nyomdai köte- 
lespóldányok elhelyezésére szolgált, természe
tesen immár berendezve (vö. A Magyar Nemzeti 
Múzeum múltja és jelene alapításának századik 
évfordulója alkalmából. Bp. 1902. 14.1 ).

hány darabot, a tölgyfából készült bútorok több
sége akkor készült. Természetesen nem minden 
tárgy muzeális értékű. Van, amelyik megállná a 
helyét az Iparművészeti Múzeumban is irodabú
tor-történeti ritkaságként (pl. 19. századi írópult
ból talán 3-4 darab maradt meg összesen Ma
gyarországon. Varga Sándor, a MNM volt bútor
restaurátorának szíves közlése), és van olyan is, 
amely a maga jellegzetes voltában (egyedi tárgy 
vagy egy adott korra jellemző) lehet egy megha
tározott célú kollekció megbecsült tartozéka. Je
len esetben az egykori nemzeti könyvtári mikro
világ bemutatására alkalmas.

Mind a Bogdán István-fóle Levéltári Múze
um, mind a könyvtári „múzeum” esetében el
mondható, hogy már a gyűjtéskor figyelemmel

Az igazgató szobája

Későbbi adományként került a nemzeti 
könyvtár birtokába az Apponyi-terem és a To- 
doreszku-garnitúra, vagyonelkobzás révén a 
Hóman-garnitúra.

A múlt századi berendezésből 1984-ben, 
amikor megkezdtem a gyűjtést, megtaláltam né-

kellett lenni az eszközök, gépek és egyéb tár
gyak rendeltetésére, működésére. Tehát megfe
lelő szakmai mérlegeléssel és körültekintéssel 
kellett dönteni a még megmaradt könyvtár-, bú
tor-, tárolóeszköz- és irodaszer-történeti emlé
kekről, illetve gépekről. A technika- és fényké-
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A foto- és a mikrofilm-laboratórium munkaeszközei

pószettörtóneti darabok működését ismertető 
tárgyleírásokat jelenleg is gyűjtöm, hogy utóda
inknak, akik már modernebb gépeken dolgoz
nak, legyenek ismereteik arról, hogyan használ
ták őket.

A „múzeum” mintegy 100 m2-es kiállítóhe
lyiségből és előtérből, valamint a Vili. szinti folyo
són, illetve a grafikai stúdióban tárolt kisebb tár
gyakból és a kiállítótérben a szobabelsőket le
záró zárt ajtós, biztonsági zárás, felül üveges 
szekrénytárlókban elhelyezett dokumentumok
ból áll, amelyeket aktuálisan nem mutatunk be.

Ugyancsak a „múzeum” részének lehet te
kinteni - tágabb értelemben - azokat a muzeá
lis szobabelsőket, berendezési tárgyakat, ame
lyek az osztályokon maradtak, de levédésük fo
lyamatban van (Id. a levédésről szóló részt).

Ugyanakkor, mivel az OSZK „múzeum” 
nem könyvtártörténeti jellegű, nem az állo
mányt, nem a különgyűjteményeket vagy az ala
pítástól máig terjedő fejlődésünket szándékozik 
bemutatni - ez az évfordulós kiállítások témája 
lehet -, nem terveztem olyan gyűjteményi cso
portokat, mint a Levéltári Múzeum. Ez utóbbinál

érthető ez a törekvés, hiszen nincsenek olyan 
különgyűjtemónyek, mint nálunk (pl. hang- és 
fényképtárat terveztek a mindenkori kollégákról 
készült felvételekkel, de ők jóval kevesebben 
vannak, mint ml). Az ilyen Jellegű anyag - a mi
nőségi- és értékszempontok érvényesítésével - 
a Kézirattár, a Mikrofilmtár és a Történeti interjúk 
vldeotára gyűjtőkörébe tartozik. Nem lenne sze
rencsés átvenni a Személyzeti osztály, az Intéz
ményi levéltár vagy a tudományos titkár szere
pét sem személyi-szakmai s publikációs nyil
vántartás felfektetésével, amint azt Bogdán Ist
ván tervezte, mert nálunk a könyvtártörténet ku
tatói az említett osztályaink anyagában, a Ma
gyar Könyvszemle és az OSZK Évkönyve kimu
tatásaiban, évi beszámolóiban mindezt megtalál
ják. A Levéltári Múzeum távlati célja szerint le
véltártörténeti kiállítást szándékozik bemutatni, 
ahhoz gyűjti ezeket az anyagokat. Vele ellentét
ben az OSZK „múzeum” célja nem a könyvtár- 
történet felidézése, hanem 140 év hétköznapi 
könyvtárosi és olvasói szellemi műhelyének, tár
gyi környezetének állít emléket, s éppen ez je
lenti hasonlíthatatlanul egyedi voltát. Könyv-, 
könyvtár- és írástörténeti kiállításokat Európa-
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szerte rendeznek alkalmi és állandó bemutatók 
formájában. Ha ez lett volna a szándékom, ak
kor az OSZK „múzeum” csak ezek egyike lenne, 
de nem az. Azzal viszont egyetértenék, hogy a 
Plakát- és kisnyomtatvány tár kialakítson egy 
OSZK gyűjteményt a propaganda- és használati 
nyomtatványokból, meghívókból, nőnapi és 
egyéb üdvözlőkártyákból, a házi telefonköny
vekből, szabályzatokból, általános ügyrendek
ből (vő. Somkutl Gabriella, OSZK Híradó 1995.1- 
2. sz. 14.1.). Mindezek a könyvtártörténet számá
ra is alapvető fontosságúak.

A gyűjtőkör a „múzeum” eredeti céljának 
megfelelően egy meghatározott időkör (1846- 
1985) hétköznapi könyvtárosi és olvasói kör
nyezetének tárgyait és dokumentumait öleli fel. 
A továbbiakban mértékletes gyűjtésre sor kerül
het. Ha a fejlesztés és a gyűjtés - gyűjtőkör bő
vítéssel - nagyobb arányú lenne, akkor a kol
lekció óhatatlanul önálló múzeummá nőné ki 
magát és leválna a nemzeti könyvtárról, de erre 
sem pénzügyi források nem állnak rendelkezés
re, sem hely. Kedvezőbbnek tartom azonban, ha 
az anyaintézmény keretén belül marad, egyrészt 
mert ha nincs elszakítva keletkezési helyétől és 
működése színterétől, a jelen alakuló folyamata 
élményszerűbben élhető át azonos környezet
ben, másrészt mert a mindenkori kollégák és ol
vasók számára van elsősorban tartalmi, hagyo
mánybeli értéke.

Az állandó kiállítás tárgyainak 
leltározása

A Magyar Nemzeti Múzeum Könyves Kál
mán körúti részlegétől sikerült beszereztetnem 
egy kitűnő, diósgyőri savmentes papírból ké
szült, bekötött leltárkönyvet. A szakszerű leltár
ba vételt megkezdtem Tölgyesi Józsefné gazda
sági hivatalbeli munkatársunk segítségével. A 
leltári számokat feltüntetjük minden egyes dara
bon, ez a későbbi visszakeresést és azonosítást 
megkönnyíti. Biztonsági okokból mágnescsíkkal 
is ellátjuk a tárgyakat.

A leltárkönyv rovatai: leltári szám; a tárgy 
neve; darabszám; anyag és technika; méretek; 
készítő(műhely); lelőhely; gyűjtőhely; a készítés 
Időpontja (a tárgy kora); a tárgy állapota; a meg
szerzés módja (gyűjtés, vétel, csere, ajándék, 
stb.); a gyűjtő, eladó, ajándékozó stb. neve, cí
me; a megszerzés időpontja; vételár; a tárgy el

helyezése (raktározási helye); adattári száma; a 
leltározó neve; restaurálás;.megjegyzések.

Állandó kiállítás vagy „múzeum”?

A „múzeum” szót azért teszem idézőjelbe, 
mert nélküle engedélyt kellett volna kérni az 
MM-től múzeum létrehozására. „Az engedélyt a 
létesítmény szervezésének megkezdésekor 
(alapításakor) és nem annak megnyitásakor kell 
kérni” (idézet a formanyomtatvány szövegéből). 
A muzeális emlékek védelméről, Illetve muzeális 
közgyűjtemény létesítéséről az 1963. évi 9. szá
mú törvényerejű rendelet, az ennek módosítá
sa- és kiegészítéseképpen kiadott 1975. évi 6. 
számú, illetve az 1981. évi 19. számú törvény- 
erejű rendelet (múzeumi törvény) 3., 7., 8. parag
rafusa, az ennek végrehajtásáról szóló 18/1981. 
(XII. 5.) MM számú rendelet 14., 16., 18. paragra
fusa, az 1990. évi 65. törvény (önkormányzati 
törvény) és a hozzá kapcsolódó 1991. évi 20. 
törvény intézkedik.

Az engedélyeztetés menete a következő: a 
Magyar Nemzeti Múzeum Tájékoztatási és doku
mentációs osztálya (Könyves Kálmán körút 40.) 
küld egy tájékoztató füzetet és űrlapot, amelyet 
kitöltve és nekik visszaküldve szakvélemé
nyükkel együtt továbbítják a MM-ba, ahol a mű
velődési miniszter hagyja jóvá. Az űrlap tartal
mazza a fenntartó nevét, a besorolási kategóriát 
(kiállítóhely; helytörténeti gyűjtemény; szakgyűj
temény stb), a szakmai felügyeletet (általában 
egy országos múzeum, a mi esetünkben a gyűj
temény Jellegét tekintve lehetne pl. a Magyar 
Nemzeti Múzeum, az iparművészeti Múzeum 
stb.). A szakmai felügyelet a következőt jelenti: 
ellenőrzik a szakszerű leltározást, a karbantar
tást, előírhatják a restauráltatást szakképzett, 
erről bizonyítvánnyal rendelkező restaurátorral; 
továbbá, hogy legalább egy szakember (muzeo
lógus) kezelje a gyűjteményt; hány teremőr le
gyen; hogyan tartsák tisztán a tárgyakat (milyen 
minőségű tisztítószereket használhatnak, milye
neket nem); kitérhetnek a fűtés, világítás, lég
kondicionálás, nyitvatartás kérdésére.

Ha viszont állandó kiállításnak nevezzük a 
gyűjteményt, nem szükséges engedélyt kér
nünk, szakfelügyeletről, Illetve a szakszerű ke
zelésről a könyvtár gondoskodik és a fenntartó 
is az anyaintézmény. így más szerveknek sem 
beleszólási, sem ellenőrzési joga nincs.

‘ Kis kitekintéssel az 1802-1846, Ili. az 1985 utáni időszakra.
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A kiállítás címéről, az idézetekről 
és a megnyitás időpontjáról

Hosszas fontolgatás után alakítottam ki a 
főcímet. Több változat létezett, végül a legtalá
lóbbnak „A nemzeti könyvtára - a szolgálat mű
helye” bizonyult, mivel az állandó kiállítás a 
könyvtárat mint a könyvtárosok és olvasók min
dennapi tevékenységének helyszínét mutatja be.

Az igazgatói arcképcsarnok falán a két cí
meres változatot és a feliratot ketten dolgoztuk 
ki. A többi igen találó idézetet (Id. tudósok albu
ma) Somkutl Gabriella javasolta.

Együttműködtünk a műhelyekkel és az osz
tályokkal való kapcsolattartásban, a megbeszé
lésekben, az összekötő szövegek szakmai meg
vitatásában és pontosításában, a kézirattári 
anyagok feltárásában.

Az állandó kiállítás látogatási rendjéről 
Somkuti Gabriella adott le egy tervezetet a Nem
zetközi és kulturális kapcsolatok irodájának (he
tente kótszer:kedden 10-13h, csütörtökön 13- 
16h között van nyitva és a könyvtár más kiállítá
saira érvényes jeggyel meg lehet tekinteni ezt a 
gyűjteményt Is).

A „múzeum” működési szabályzatának ter
vezetét pedig ón készítettem el és adtam át rész
ben a Biztonsági osztálynak, részben az előbb 
említett irodának megvitatásra és döntésre. Szól
tam benne a biztonsági fényképzésről (azóta 
megtörtént), a teremőrökről, az ügyeleti naplóról, 
a takarításról stb.

A Nemzetközi és kulturális kapcsolatok iro
dája értesítette a sajtót az új „múzeum” megnyi
tásáról és a látnivalókról. A megnyitás napjaként 
eredetileg két dátumot javasoltam, a nemzeti 
könyvtár alapításának napját (november 25.), il
letve a magyar kultúra napját (január 22.). Azon
ban már decemberben nyilvánvalóvá vált, hogy 
az elhúzódó munkálatok miatt az utóbbi időpon
tot sem tudjuk tartani. így vetődött fel az áprilisi 
dátum, megelőzve a 29-I Széchényi-napi ünnep
séget. Végül április 26-án megnyílt a házi „múze
um”, s általa méltó módon csatlakoztunk a hon
foglalás ezerszázéves ünnepségsorozatához, 
megemlékezve a Magyar Nemzeti Múzeum épü
letébe történt beköltözésünk 150. évfordulójáról 
(1846) is.

A védetté nyilvánításról

Már gyűjtésem kezdetén fölmerült bennem 
az a gondolat, hogy a muzeális értékű bútorokat 
(Apponyi-terem; Todoreszku- és Hóman-garnitú-

ra stb ), illetve az irodabútor-történeti szempont
ból értékes darabokat védetté kellene nyilvánít
tatni. Az első csoporthoz tartozó tárgyaknak ak
koriban csak a számbavételét végeztem el, nem 
tervezvén az eredeti környezetükből történő ki
emelésüket. Jelenleg is ott vannak.

1994-ben a Kossuth-centenárium kiállításá
nak egyik rendezője, Körmöczi Katalin szerette 
volna bemutatni a Magyar Nemzeti Múzeumban 
Kossuth egyik torinói könyvszekrényét, amelyet 
1985-ben szintén felszállíttattam a Várba. Oly 
használhatatlan állapotban volt, hogy végül a 
ceglédi múzeumbeli párja mellett döntött. A 
rendbehozatalára azt a megoldást találtuk a leg
megfelelőbbnek, ha a két intézmény igazgató
ja - tekintettel egykori társintézmény voltunk
ra -, kölcsönös felajánlással oldja meg a kér
dést. A Magyar Nemzeti Múzeum 1996-ra vállalta 
a díjmentes restaurálást, az OSZK pedig felaján
lotta, hogy - ha igény lesz rá - reprográfiai, 
esetleges restaurálási szolgáltatással viszonozza 
a nagylelkű gesztust. A reprográfiai szolgáltatá
sainkat az idén, a Magyar Nemzeti Múzeum mil- 
lecentenáriumi kiállítása kapcsán igénybe is vet
ték. Természetesen a levélváltás előtt - 1995 
elején - a Magyar Nemzeti Múzeum akkori bú
torrestaurátora, Varga Sándor is megnézte a 
szekrényt és egyúttal a fent említett berendezési 
tárgyakat. Háromszor jártuk végig vele és rész
ben Körmöczi Katalinnal, a Magyar Nemzeti Mú
zeum Újkori Főosztályának vezetőjével, aki 
egyúttal az ottani bútorgyűjtemóny kezelője is, 
az érintett tárakat, hogy pontosan felmérjék álla
potukat, megállapítsák bútortörténeti értéküket 
és méreteiket. A restaurátor a szemle után tette 
meg javaslatát Körmöczi Katalinnal egyeztetve, 
melyek legyenek védettek, illetve adta meg res
taurálási árajánlatát. (Az állandó kiállításunk bú
torait végül a két asztalosműhelyünk hozta rend
be, az osztályokon lévők restaurálására - anya
gi eszközök híján - nem került sor).

A védetté nyilvánítás egy külön fényké
pes - restaurálás előtti és utáni felvételekkel el
látott - leltári nyilvántartást, szakszerű és korhű 
restaurálást - ez halasztható, ha a tárgy állapota 
engedi, illetve amíg a megfelelő pénzügyi kere
teket megteremtik, nem feltétele az eljárásnak - 
és kezelést (ápolószerek) jelent. Ezeket a tár
gyakat nem lehet selejtezni, eladni, megfelelő tá
rolási vagy bemutatási helyet és klímát kell biz
tosítani számukra (ez nagyjából megoldott). A 
nyilvántartás egyik példányát az OSZK, a mási
kat pedig a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi.

A házi „múzeum” levédendő tárgyainak 
rendbehozatala előtti és utáni fényképezése
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megtörtént, a tárakban maradtaké még hátra 
van. Már 1985-ben Is javasoltam, hogy ezeken a 
darabokon fel kellene tüntetni - esetleg réz táb
lácskákon, mint a Révay-fóle Korán-tartón - az 
ajándékozó vagy a használó nevét és az aján
dékozás idejét (pl. a Kossuth-szekrényen; a 
László Károly-féle mahagóni asztalon és az 
ugyancsak az egykori Széchényi-teremből szár
mazó, de jelenleg a főigazgatóságon lévő pár
ján; a Hóman-garnitúra osztályvezetői szobán 
kívüli darabjain). Termek, egy szobában találha
tó garnitúrák esetében elegendő lenne egy-egy 
felirat. Az állandó kiállítás levédendő darabjairól 
a leltárnaplóban feltüntetem ezeket az adatokat.

Visszatérve a Kossuth-szekrényre, a resta
urátor azt javasolta, hogy mivel a Vili. szinti fo
lyosó levegőjének alacsony páratartalma káro
sítja a bútort, vigyük valamelyik lentebbi szintre. 
A Kézirattár 1995 elején kapta vissza az osztály- 
vezetői sarokszobát, s így - a főigazgató úr jó
váhagyásával - befogadta a hányatott sorsú bú
tort a Todoreszku-garnltúra mellé kiegészítés
képpen a Magyar Nemzeti Múzeumban hagyott 
Széchényi-termi szekrények részbeni pótlására. 
Varga Sándor pedig felajánlotta, hogy a tényle
ges rendbehozatalig díjmentesen használhatóvá 
teszi. Olyan statikai probléma adódott például, 
hogy amikor a nagyméretű üveges felsőrészt rá
helyezték a tiszafa-betétes, zárt ajtós aljzatra és 
kinyitották a felső ajtószárnyakat, a felső rósz a 
polcokkal együtt előredőlt. Letisztította, átfé
nyezte, egymáshoz rögzítette a két szekrény- 
részt. Egyúttal rendbe hozta a Todoreszku-garni- 
túra egyik darabját is. Természetesen ezzel nem 
mellőzhető az alapos restaurálás, hiszen a szek
rény szótszáradt, az ajtók hézagosán illeszked
nek, emiatt az alsó rósz nehezen zárható, hiá
nyoznak a kulcslyukpajzsok (zárcímkók).

Túl a gyűjtés és a kivitelezés nehézségein, 
elmondhatom, hogy az eredeti elképzelésem 
szerint valósult meg a házi „múzeum". Valóban a 
könyvtárosok és olvasók egykori szellemi-tárgyi 
környezetét tárja a szemünk elé, mindössze a 
volt Széchényi-termi két nagy műemléktárlóban 
szemléltetünk 1802-1846 közötti könyvtártörté
neti anyagot.

Hasonló jellegű gyűjtemény sem Magyaror
szágon, sem Európában nincs, hiszen a könyv
tárak az újonnan felépített épületekbe legfeljebb 
csak egy-két könyvtárterem eredeti berendezé

sét vitték át." Nemzeti könyvtárunk előnye, hogy 
a Várba költözéskor eleve betervezetten nem
csak egy reprezentatív termet (Apponyi-terem) 
épített be és három muzeális szobabelsőt men
tett át (a Kézirattár és a Színháztörténeti tár osz
tályvezetői szobája, valamint ez utóbbi tájékoz
tató helyisége), hanem egy olyan könyvtári „mú
zeummal” is rendelkezik, amely elsősége és 
egyedisége révén egyaránt vonzhatja a látoga
tókat. A kiállítás művelődéstörténeti jelentősége 
pedig abban rejlik, hogy nemcsak a 140 óv alatti 
nemzeti könyvtári, hanem egyúttal a magyaror
szági könyvtárberendezésből, irodaszerekből, a 
feldolgozó- és műhelymunkában használt gé
pekből és tárolóeszközökből is ízelítőt ad. Hi
szen könyvtárunkban a használati bútorok és 
más tárgyak 1846-1985 között részben ugyan 
megmaradtak, részben azonban korszakonként 
ugyanúgy cserélődtek, illetve követték a min
denkori hazai Irodabútor, irodaszer és munka
eszköz kínálatot, mint bármely más, később ala
pított könyvtárban. A tárlaton több korszak kép
viselteti magát tartalmilag általánosabb érvóny- 
nyel, túlmutatva a nemzeti könyvtár keretein.

Végül szeretnék egy reményemnek hangot 
adni. A selejtezések során sokan vásároltak a 
könyvtári bútorokból és egyéb tárgyakból, akár 
nosztalgiából - legyen, ami emlékezteti őket 
egykori környezetükre -, akár a tárgy szépsége, 
megformáltsága, gondos kivitelezése vagy érté
ke miatt, akár egyszerűen csak a mentés szán
dékával. Azt remélem, ha megtekintik az OSZK 
állandó kiállítását, ajándékozás formájában 
visszakerül egy-két régi darab Immár a házi 
„múzeumba”. (A kiállítás megnyitása óta eltelt 
rövid Időben is kaptam néhány új tárgyat és do
kumentumot Botkáné Lakatos Éva, Dörnyei Sán
dor és Drabb Imre jóvoltából, nem a vásárolt, ha
nem az otthon őrizgetett emlékekből.)

Addig is hálával gondolok a megőrzőkre, 
mert ha a selejtezésre szánt tárgyak idegen in
tézményhez vagy a BÁV-hoz kerülnek, végképp 
elvesznek számunkra.

Egyúttal kérem az osztályokat, hogy selej
tezéskor először mindig a „múzeumnak” ajánlják 
föl a tárgyakat és dokumentumokat (régi kérőla
pok, olvasójegyek, ügyrendek, munkanaplók 
stb ), biztosan akad közöttük olyan, amely gaz
dagíthatja ezt a kis nemzeti gyűjteményt.

* A szegedi Somogyi Könyvtár 1984-ben megnyitott új, modern épületében Tóth Béla igazgató elképzelése nyomán az 
1890-es években kialakított, galériás könyvtárbelső egy részét újra felállították, de ez is csak egy terem. Az eredeti 
könyvállványzaton mintegy 10 000 muzeális értékű kötet sorakozik, a régi olvasói asztalokat, székeket és az első 
katalógusszekrényt pedig használják (Csűri Károlyné szíves közlése. Szeged. Somogyi Könyvtár, 1996). Másik f)élda: a British 
Llbrary jelenleg épülő székházába szintén beleillesztik az egyik régi könyvtártermet.
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Itt szeretnék köszönetét mondani, illetve há
lásan megemlékezni azokról, akik vagy maguk 
Is adtak anyagot, vagy felhívták a figyelmemet 
egyes darabokra. Pozitív és felelősségteljes 
hozzáállásuk igazi segítséget jelentett a gyűjtés
ben: Baczoni Tamásné, Bánfl Szilvia, Balogh Éva, 
Darabos Pálné, Dömötör Lajosné, Drabb Imre, 
Gajtkó Éva, Gellén Miklósnó, Győri Erzsébet, Hor
váth Gyulánó, Horváth Tlbornó, Illyés Katalin, Ke- 
lecsényl Gábor, Képessy Imre, Kereszturynó Jó
nás Mária, Kiss Csabánó, Kocsy Lászlóné, Ko
vács Lászlóné, Kozocsa Ildikó, Botkáné Lakatos 
Éva, Losonczi Andrásné, Makkal Béla, Miklóssy 
Jánosné, Milhoffer Alajos, Mürschberger Ferenc- 
né, Nagy Zoltán, Patay Pálné, Pásztor Rezsőnó, 
Pifkónó Rácz Ágnes, Pusztai Istvánná, Rosta La- 
josnó, W. Salgó Ágnes, Schneller Károly, Sefcslk 
Gyulánó, Seres Tibor, Székely Ágnes, Szilágyi 
József, Vanyek Gizella, Vavrlnecz Veronika, 
Veöreös Enikő, Wittek Lászlóné, Wlx Györgynó, 
Zsigmondy Árpádnó.

Jóleső érzéssel gondolok mindazon kollé
gámra - e közleményben említettekkel együtt -, 
akik részt vettek az állandó kiállítás szervezésé
ben, a gazdasági és műszaki feladatok megol
dásában, a restaurálásban, a kötészeti-, a fotó- 
és asztalosmunkában, a fordításban és a gépe
lésben; Ábrahám Antal, Bátonyl Viola, Detre Ildi
kó, Förster Miklós, Galambosl Gábor, llly László

né, Kiss Barbara, Néninger Géza, Pálmai József, 
Rózsa Mária, Schertlin Péter, Spányi Balázsné, 
Sükösd Jánosné, Túri László, Vas Viktória, Ver- 
ner Jánosné, Virág Istvánná, Vidovszky Ferenc- 
né. Áldozatkészségüket szívből köszönöm.

Nélkülözhetetlen munkát végeztek a be
szerzők, a gépkocsivezetők és a tárgyak moz
gatói. Segítőkészségükért ugyancsak örömmel 
mondok köszönetét.

Kiemelten szeretném megemlíteni Kovács 
Ilona szerepét, aki a kezdő lépés megtételekor 
hatékonyan támogatott és képviselte az ügyet 
az Intózetvezetós felé. Poprády Géza főigazgató 
úr Jóváhagyása és pártfogása segítette a gyűjte
mény állandó kiállításon történő bemutatását. 
Zádor Tamás gazdasági Igazgató úr a pénzügyi 
keret megteremtésében nyújtott segítséget. 
Somkutl Gabriellának sok munkát és fáradságot 
jelentett a forgatókönyv kidolgozása, az Illuszt
rációs fénykópanyag összegyűjtése és másolta- 
tása, az igazgatói arcképcsarnok összeállítása. 
Leporelló kiadványa a kiállítás népszerűsítését 
segíti. Nagy Zoltán türelmes és diplomatikus ve
zetéssel fogta össze a közreműködő osztályokat 
a felgyorsult tempójú utolsó szakaszban.

Mindnyájuk munkájára és hozzáállására 
nagyrabecsüléssel gondolok*, köszönöm.

Fülep Katalin

KIÁLLÍTÁS
150 éve halt meg Horvát István, 

az OSZK őre
Most, hogy a Vili. szinten megnyílt a Széché

nyi Könyvtár Múzeuma, érdeklődésünk a múlt 
század felé fordul. Ezért méltó, hogy megemlé
kezzünk nemzeti könyvtárunk egyik rendkívül 
értékes őréről, Horvát Istvánról, akiről úgy kor
társai, mint későbbi értékelői a legnagyobb elis
merés hangján szóltak és szólnak, ki is volt Hor
vát István?

Horvát István egyetemi tanár, az Országos 
Széchényi Könyvtár őre, történész és nyelvtu
dós, a XIX. század első negyedének jellemző író- 
egyénisége és egyik nagy nevelője volt.

1784. május 3-án született Székesfehérvá
ron elszegényedett középnemesi családban. Apja, 
Horvát József zubbony készítő iparos, édesanyja 
Tompos Anna volt. Kilencen voltak testvérek.

Elemi és középiskoláit a pálos szerzetesek
nél végezte Székesfehérváron. 1799-ben iratko
zott be a pesti egyetem bölcsészeti karára. Ek
kor ismerkedett meg Révay Miklóssal, a nyelvi 
és irodalmi tanszék tudós professzorával. 1802- 
ben beiratkozott a Jogi karra. 1803-1808-lg neve
lőként dolgozott Örményi József főispán családjá
nál. Közben 1805-ben bölcsészdoktorrá avatták.

* Megjegyzés: Az Országos Széchényi Könyvtár vári kiállítási terveiről szóló tanulmányom, amelyet 1958-1985-ös források 
alapján állítottam össze, az OSZK Évkönyve részére készült. A dokumentumok alapján is egyértelmű, hogy olyan állandó 
kiállítást, mint amilyen a „múzeum", nem terveztek.
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1815-től haláláig az Országos Széchényi 
Könyvtár őreként sokat tett a könyvtár fejlesz
téséért.

1823-tól az oklevél- és címertan, 1830-tól a 
magyar nyelv és irodalom tanára a pesti egyete
men. Az egyetemi reformifjúság nemzeti szelle
mű vezetője volt; a fiatal Szalay László, Eötvös 
József, Vasvári Pál rajongásig szeretett példa
képe.

1833-1837-ig a Tudományos Gyűjtemény 
szerkesztője.

1846. június 16-án halt meg. Temetésén 
Vasvári Pál búcsúztatta a patriotizmus lelkes hí
vét és hirdetőjét.

Történész-; nyelvész-; tanári tevékenységét 
csak röviden érintem, könyvtárosi munkáját vi
szont - érthető okok miatt - részletesebben.

Mint történész, az oklevéltan és a diploma
tika tanára volt. Az őstörténet feltárásával, és a 
középkori magyar nyelvemlékek rendszeres is
mertetésével nagy érdemeket szerzett. A ma
gyar romantika kialakításában nagy hatással 
volt többek között Vörösmartyra is.

Mint nyelvész az összehasonlító nyelvészet 
egyik úttörője. Mint az etimologizáló iskola híve 
azonban sok téves elvet hirdetett, pl. a magyar 
nyelvet tartotta a világ legrégibb nyelvének, eb
ből származtatta a többi nyelvet.

Igazi nagysága könyvtárosi és egyetemi ta
nári munkájában bontakozott ki. Mátray Gábor 
így jellemzi tanári munkáját; „Horvát István tanít
ványai iránt nyájas, tekintélyét azonban folytono
san feltartani tudó volt, mert ő nemcsak elméleti 
neveléstant, de a gyakorlati tanítást is, a fiatalság 
természetét is ismeré. Előadásait tehát a legérde
kesebb s az ifjak figyelmét folytonos feszültség
ben tartó adatokkal fűszerezé, ... s nem szűnt 
meg tanítványait a hazaszeretet nemes erényére 
leghathatósabb szavakkal buzdítani.”

Szóljunk bővebben könyvtárosi tevékeny
ségéről. Mátray szerint 1816. január elsején 
kezdte el könyvtárnoki hivatalát, de már 1803- 
ban segített a fiatal Horvát István a Széchényi 
Ferenc Pestre hozott könyveinek, kéziratainak, 
képeinek, földabroszainak rendberakásában.

Zsilinszky Mihály így összegzi Horvát 
könyvtári munkáját; „1818-ban Sopronban járt, 
hogy onnét gr. Széchényi Ferencnek újabb 
nagybecsű adományát, mely mintegy kilencezer 
válogatott külföldi könyvekből, földabroszokból 
és képekből állott, Pestre szállítsa. 1825-ben 
Bécsbe kellett mennie a Kóler-fóle könyvtár át
vételére, 1824-ben a Vuchetich Mátyás-féle 
könyvtárat, 1832-ben a Jankovics-ié\e nagybe
csű gyűjteményt, 1835-ben a gr. Illésházy Ist

ván-féle dubnicai könyvtárt, 1841-ben pedig 
Vezerle József pénzgyűjteményét vette át, és 
kebelezte be a nemzeti múzeum gyűjteményes 
kincsei közé.”

Hogy milyen feltételeknek kellet megfelel
nie egy reformkori könyvtárosnak, Wlndisch Éva 
tanulmányából (W. É.: Az Országos Széchényi 
Könyvtár könyvtárosai a reformkorban) tudjuk: 
„A könyvtárosnak több szaktudományban kel
lett jártasnak lennie. Vizsgálóbizottság előtt vizs
gázott: latin, német, magyar nyelvből, filozófiá
ból, bibliográfiából, magyar történelemből, diplo
matikából, jogból, szépművészetekből, tudo
mánytörténetből, régi oklevelek olvasásából. A 
könyvtáros feladata, hogy az anyagot gondozza, 
rendezze és kiegészítse, jegyzeteket vezessen 
az új szerzeményekről, kalauzolja a gyűjteményt 
látogató idegent, kiszolgálja az olvasóközönsé
get, készítsen tudományos dolgozatokat.” (El
gondolkoztató, önkritikára sarkalló követel
ményrendszer.) Ha mindezeknek a követelmé
nyeknek megfelelt Horvát István, méltán írhatta 
róla Windisch Éva, hogy „a reformkor pest-budai 
értelmiség egyik legjelentősebb alakja,... hosz- 
szú időn át a főváros tudományos életének 
legjelentékenyebb egyénisége volt.”

Horvát Istvánnak határozott elképzelése 
volt a nemzeti könyvtárról: „Hogy a könyvtár a 
nemzet számára minél nagyobb kincs lehessen, 
elsősorban az szükséges, hogy nemzeti legyen. 
E tekintetben elragadtuk a pálmát Európa más 
könyvtárai elől. Emellett a legkiválóbb elmék al
kotásait a világ minden részéből meg kell sze
reznünk.” Olyan elv, melyet a mai Széchényi 
Könyvtár is alapgondolatának tart.

A könyvtáros anyagi függetlenségéről 
pedig így nyilatkozik: „Akik a tudományokban 
kívánnak előrehaladni, s mások művelődésében 
segítséget nyújtani, azoknak nyugodt lélekkel 
kell rendelkezniük.” (Talán parlamenti felszólalás 
jelszava is lehetne...)

A közkincs szolgálata mellett Horvát István 
lehetőséget talált arra is, hogy magánkönyvtá
rát gyarapítsa. Halálakor a könyvtár 60 000 kö
tetből állt. Megvolt benne mindaz, amire tudo
mányos munkájához szüksége volt: nyelvészeti 
munkák, az egyházi irodalom régi alkotásai, ró
mai és görög klasszikusok, történeti kútfők, XVI- 
XVII. századi nyomtatványok, oklevelek, kézira
tok, térképek, könyvtártani művek. Ez a gazdag 
gyűjtemény 1852-ben került az OSZK állomá
nyába.

Mindent egybevetve megértjük Eötvös 
megható szavait, melyeket Horvát István elhuny
ta alkalmával vetet papírra:
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„Kísérni akartam a koporsót ón is, mert me
legebben szív nem dobogott a hazáért, mint az, 
melyet most magyar ifjak vógnyughelyóre vit
tek, s habár ebbeli érdeme kevesek által Ismer
tetett el, kevesen voltak, kik nemzetségünk éb
resztésére, kik a hazafiúi érzet felgyújtására töb
bet tettek, mint ő"

A következő évben pedig Mátray Gábor 
így fejezi be a róla írt értékes megemlékezést:

„Horvát István elhunytét méltán gyászolja a 
tudományos egyetem, méltóbban a M. N. Múzeum, 
de legméltóbban a haza, mely benne a magyar 
nyelv és nemzetiség lánghevű felderítőjét, a hon 
dicsősége kiapadhatatlan buzgalmú védőjét, 
szóval fáradhatatlan tudósát veszté.”

Az emlékkiállítás 1996. június 13-tól szep
tember 13-ig volt látható az V. szinten.

Vidovszky Ferencné

A Magyar Nemzeti Múzeum homlokzata a Sándor utca felől

„Táncról-táncra” - Bálok és táncvigalrri^k 
a kiegyezéstől a negyvenes évekig...

A Széchényi Könyvtár és a Hadtörténeti Mú
zeum közös kiállítása a millecentenáriumi far
sang kezdetén, 1996. január 19-ón nyílt meg a 
könyvtár reprezentatív kiállítótermeiben, s elő
terükben.

A témának kezdettől fogva slkerszaga volt, 
annak ellenére, hogy első pillantásra úgy lát
szott, szorosan sem a Széchényi Könyvtár, sem 
a Hadtörténeti Múzeum profiljába nem tartozik. A 
második - mélyebb - pillantásra azonban kide
rült, hogy a könyvtárnak plakátok, meghívók, 
hirdetések, dlvatrajzok, táncrendek, báli alkalmi 
lapok, kották, lllemtankönyvek, újságok formá

jában irdatlan mennyiségű elsődleges forrás
anyaga van, a vonatkozó könyvtári anyag gaz
dagságáról nem is beszélve. Kitűnt az is, hogy e 
források jelentős része katonai vonatkozású, hi
szen az ország egész területén állomásozó hely
őrségek tisztjei, altisztjei, a katonai tanintézetek 
saját rendezésű táncvigalmaikkal és a helybéli 
rendezvényeken való részvételükkel prominens 
szereplői voltak a báloknak. Ennek közvetett bi
zonyítóka, hogy az öltözködési regulában estélyi 
viseletként az uraknak a frakk és a nemzeti vi
selet mellett az egyenruha mindenkor megen
gedett.

' Bár a cikk kissé megkésve érkezett, azonban mégis közöljük, mert részletes tájékoztatást ad az Idei év egyik legértékesebb 
kiállításáról.
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A zenés-táncos összejöveteleken gyakorta 
húzta katonazenekar a talpalávalót.

A feladat mindkét Intézémény számára iz
galmas kihívást jelentett. A szűkebb rendezői 
munkacsoportban a Hadtörténeti Múzeum részé
ről dr. Makai Ágnes osztályvezető vezetésével 
Szoleczky Emese és Kreutzer Andrea főmuzeo
lógus vet részt, a Széchényi Könyvtárat Nagy 
Zoltán főosztályvezető-helyettes és Zsóli László- 
nó osztályvezető-helyettes képviselte. A lát
ványtervezés-kivitelezés munkálataira Csonka 
Andrást, a Nemzeti Múzeum csoportvezetőjét 
kértük föl.

Látványos, mozgalmas, „hús-vér” kiállítást 
akartunk létrehozni, amely messzemenően ki
használja a könyvtár adottságait: a helyszínt, a 
királyi palotát, ahol egykor exkluzív bálok zajlot
tak, s megismerhetővé eszi a már felsorolt, a 
nagyközönség, az állandó olvasók előtt Is isme
retlen, Igen érdekes művelődéstörténeti doku
mentumanyagot. Ez a tetemes mennyiségű pa
píranyag a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
könyvtári és levéltári forrásaival még terjedel
mesebbé vált, így nem csekély feladatot jelen
tett a szokásosnál jóval több írott anyag esztéti
kus „bedolgozása”, a kiállítás áttekinthetetlen,

„TÁNCRÓL-
TÁNCRA"

BAJOK
(S TANcVIGALMAK 

A KJfGVIZl STdt 
A NIGVVÍNLÁ ÍYJKK

AZ ORSZÁGOS 
ZTCHÍNY I KÖNYVTÁR 
ÍS A KAlVfOHTf.NHi 

MUZLUM

vagy unalmas papírhalmazzá válásának elkerü
lése. Terveink szerint a szép, látványos tárgyi 
anyag, s az egészet egyszerű, de nagy formátu
mú egységgé összefogó installációs megoldás 
jelentette az ellensúlyt. Alapként a könyvtár már 
meglévő, beépített és mobil vitrinjei szolgáltak, 
mert a fantázia szárnyalását ezúttal is alá kellett 
rendelni a takarékosságnak.

A kiállítás-készítés hagyományos módján 
az Idő sürgetése miatt túl kellett lépnünk. A ki
szemelt múzeumi tárgyak, gyűjtemények felmé
rése, a „rugalmas forgatókönyv” kimunkálása és 
a látványtervezés-lnstalláció-előkészítés párhu
zamosan folyt.

A társmúzeumok valóban példás kölcsön
zési készségét több objektív tényező fékezte. 
Mindegyikük nagyobb, a millecentenárium je
gyében zajló programra, kiállítás készült, restau
rált, jó állapotú tárgyaik legjavát e rendezvé
nyekre tartották fenn. A „Táncról-táncra” kiállí
tás még nagyon megfelelő, „második vonalbeli” 
- főként ruházati - anyag állapota viszont a leg
több gyűjteményben nagyon lepusztult, s a res
taurálás-konzerválás leghalványabb reménye 
nélkül egyszerűen nem volt kiállítható. Anyag- 
gyűjtésünknek ez a keserű tapasztalata arra fi-
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gyelmeztetett, hogy az állagmegóvás terén - még 
a nem túl régi, a két világháború közötti anyag 
tekintetében is - a 24. órában vagyunk. Félő, 
hogy a 2000-es években már nem lesz mit meg
óvni.

A kiállítás tematikája nem történeti időrend
re, hanem a bálrendezés időrendjére épül. Első 
része, a „bál előtt”, az előkészületek hangulatát 
Idézi föl, középpontban egy szépséges, de még 
üres bálterem óriásfotójával. A kép gr. Karácso
nyi Aladár egykori Torontál-megyei, beodrai 
kastélyának azóta elpusztult tánctermét ábrázol
ja, Klösz György felvétele 1896-ból. A kép előtti 
csupaüveg vitrinben múlt századvégi női és férfi 
magyar díszruha látható. A kép takarásából ki
kandikáló két tárlóban női és férfi „budoárt" 
idéznek az intim és kevésbé intim ruhadarabok. 
Fűzők, ruhaderekak, a szépítószet 50-100 éves 
kellékei, régi porcelánok és italosüvegek váltják 
egymást a divatrajzok, hirdetések, meghívók 
csoportjaival. A két világháború közötti báli 
meghívók bemutatása - remek fénykópsoro- 
zattal koronázva - a két terembejárat közötti 
előtérszakaszon is folytatódik, s a látogatót elve
zeti a második részhez.

Bálterembe lépünk, a vörösmárvány terem
be, ahol a jelmezes estélyt idéző grafikai háttér, 
a hatalmas tükrök, a kecses tonettbútorok közé 
elhelyezett egyenruhás, frakkos, estélyi ruhás fi
gurák, s az üvegvitrinekben pompázó tárgyak 
tömege - legyezők, estélyi tarsolyok, retikülök, 
gyöngyök, fejókek, ékszerek, kesztyűk, tánc
rendek - amelyeket elődeink báli kellékként 
kaptak-vlseltek, a hangulatos tánczenóvel szin
te teljes illúziót kelt.

A ruhák a 20-as-40-es éveket idézik: érde
kes a rövid, ujjatlan, lenge anyagból egyenes 
szabással készült, a népszerű amerikai táncról 
elnevezett „charleston-ruha” néhány változata. 
Kuriózum a háborús viszonyok közepette csip
kefüggönyből varrt elsőbálos-ruha, vagy a vilá
goskék, csupafodor leányka táncruha. A leg
szebb talán az arannyal zsinórozott, selyemda- 
maszt ruhaköltemóny, egy vitézi-báli bemutatás 
emléke 1940-ből. Jánossy Istvánné szabómes
ter szalonját dicséri, magántulajdonban őrizték, a 
nagyközönség e kiállításon láthatta először. Kü
lön figyelmet érdemel a csaknem 200 táncrend, 
illetve táncrenddel kombinált báli „hölgyaján- 
dók”, amelyet egykor a táncterembe lépve a 
rendezőktől minden hölgy megkapott. Egyforma 
alig akadt közöttük.

A báltermet elhagyva a harmadik terem 
felé asztali tárlókba helyezett kották vezetik a 
szemlélőt. Az egyedülálló kottagyűjtemény -

közt a királykeringő - a millenniumi csárdás, a 
Budapester polka (Johann Strausstól) - a „bol
dog békeidők” vigalmainak „hangzatos” hírmon
dója.

A kiállítás harmadik része a bál utáni színes 
emlékhalmaz, a széttáncolt cipőtől, az alkalmi la
pokon, ritkaságszámba menő fényképeken át a 
remek korabeli filmösszeállításig. Bemutatjuk a 
korszak Jellegzetes báljait: megjelennek az ud
vari bálok, a millennium báljai, a színházi és mű
vészbálok, a vitézi bálok, a Szóchenyi-bálok, a 
Ludovika-bálok, a polgári-, iparos- és paraszt
bálok. Jelmezek, álarcok s néhány gyönyörű 
filmbeli báli ruha emeli a hangulatot: Radványi 
Géza soha el nem készült Beethoven-filmjónek 
kosztümjei.

A kiállítás látványtervezője, egyúttal a kivi
telezés vezetője avatott kézzel nyúlt a témához. 
Pofonegyszerű, kézenfekvő megoldásaival, 
amelyeket „csak” ki kellett találni, remekül hasz
nálta ki a hely lehetőségeit: gondolok a könyvtár 
lépcsőfordulójában elhelyezett, fotómontázsból 
és az előtérben, óriásfotókból-vitrinekből álló, 
kétszintes felvezetésre, vagy a márványterem 
bálteremmé varázslására.

Az anyagiak hiányát pótló ötletgazdagság a 
ruhák bemutatásánál „csúcsot javított”. A nehe
zen kölcsönzött ruhák egy részét a még nehe
zebben összekéregetett bábokra képtelenség 
volt ráhúzni. A bővebb, rövidebb ruhák alatt a 
„szabóbábuk” három tartólába rontotta az össz
képet. Jött az olcsó, nagy ötlet: a 20-as évek di
vatlapjaink stílusában megrajzolt, életnagyságú, 
lemezből kivágott laposbábu, amelynek mássá
gát a korszak új divatjához alkalmazkodó, stílu
sos kiállítási eszközként, módszertanilag is indo
kolni lehetett.

A muzeális anyag állagkímélő kiállításmód
jára különösen ügyeltek a kivitelezők. A papíra
nyagot üveglapokon, rögzítés nélkül helyezték a 
tárlókba. Szakmai szempontból egyedül a ruhák 
egy részének szabad kiállítása kifogásolható. 
Ezt a „merényletet” azért mertük elkövetni, mert 
a könyvtár korszerű kiállítótermeinek világítási 
megoldása, légkondicionálása, páraviszonyai 
még így is optimálisabb körülményeket teremte
nek a textileknek, mint a raktári elhelyezés.

A Széchényi Könyvtár messzemenően biz
tosította a rendező munkatársak zavartalan 
munkáját. A propaganda- és kiegészítő anyagok 
elkészíttetésének szervezése, a médiumok 
mozgósítása, Illetve a kapcsolódó rendezvé
nyek - sajtótájékoztató, megnyitó, bál - prog
ramjának előkészítése és lebonyolítása egy-
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aránt dicséretes volt. A munkálatokban a Had
történeti Intézet és Múzeum kollektívája Is hatha
tós segítséget nyújtott.

A rendezvényegyüttes alapgondolatának 
támogatására - „Könyvtárosok, muzeológusok 
és katonák a fogyatékos gyermekekért és nem
zeti könyvklncsünk megmentéséért” - igen il
lusztris védnököket sikerült megnyernünk. A ki
állítás fővédnök! tisztét dr. Habsburg Ottó, a Pán
európai Unió elnöke és dr. Gál Zoltán, az ország
gyűlés elnöke, védnökségét Keleti György hon
védelmi miniszter, valamint dr. Katona Tamás, az 
első kerület polgármestere vállalta magára.

A kiállítás megnyitásához stílusosan kap
csolódó bál fővédnökei Göncz Árpádné és 
Kunczéné Fellegi Katalin a rendezvényen férjük, 
a köztársasági elnök és a belügyminiszter kísé
retében vettek részt.

A kiállítást Vásárhelyi László táncművész, 
koreográfus nyitotta meg. A megnyitón is, a bá
lon is a Honvéd Művészegyüttes varázslatos mu
zsikáját, táncát élvezhettük. A szereplők ingye
nes fellépésükkel támogatták a rendezvényt.

A jótékony célú bált a tudományos és kultu
rális élet, a Magyar Honvédség számos notabili- 
tása, a diplomáciai karból több katonai és kultu
rális attasé tisztelte meg jelenlétével, s vitte el - 
reményünk szerint - a rendezvény és a kiállítás 
jó hírét.

A kiállítás, a bál, a kapcsolódó, nagyon 
szép kivitelű kiadvány (mappa) nem jöhetett 
volna létre egy sor intézmény támogatása nél
kül. Ehelyütt kiemelésre mégis elsősorban azok 
a gyűjtemények, múzeumok kívánkoznak, ame
lyek munkatársai - kollégáink - a legnagyobb 
szakértelemmel, önzetlenséggel válogattak 
gyűjteményükből, s járultak hozzá kölcsönzé
sükkel munkánk sikeréhez, a Budapesti Törté
neti Múzeum Kiscelli Múzeuma, a Hadtörténelmi 
Levéltár, az Iparművészeti Múzeum, a Kner Mú
zeum (Gyoma), a Magyar Nemzeti Múzeum, a 
Mafilm Scenikai Kft. Jelmez- és Ruhaszalon, a 
Néprajzi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum. Kö
szönet Illeti azokat a magánszemélyeket Is, akik 
muzeális értékű tárgyaikat rendelkezésre bo
csátották.

Kétségtelen, hogy a Széchényi Könyvtár és 
a Hadtörténeti Múzeum nem először megvalósult 
közös produkciója ismét sikert hozott, talán még 
nagyobbat mint az eddigiek. Ez a tény az együtt
működés irányának helyességét igazolja. A 
nemzeti könyvtár régóta rendez könyvtári jelle
gű szakkiállításokat. Optimális feltételekkel lét
rehozott kiállítótermei azonban, amilyenekkel 
múzeumaink többsége nem dicsekedhet, ideális 
lehetőséget nyújtanak arra is, hogy ne csak „pa- 
pírológiai” szakkiállításokat, hanem „igazi” mú
zeumot mutassanak be. Van még egy óriási elő-
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nye a helynek: ma, amikor kultúrára egyre ke
vesebb Jut, egyre csökken a múzeumok látoga
tottsága, a Széchényi Könyvtár olvasóközönsé
ge eleve adott, potenciális kiállításlátogató. S ha 
figyelembe vesszük, hogy az olvasók jelentős 
hányada fiatal, egyetemista, főiskolás, a jövő ok
tatói, a jövő értelmiségi rétege, az effajta „kultu

rális árukapcsolás” jótékony hatását nem kell 
különösebben magyarázni. A könyvtár törekvé
seiben talán a nyugati típusú, többfajta Igény ki
elégítésére alkalmas kultúrközponttá válás lehe
tősége sejlik fel, s ebben a Hadtörténeti Múzeum 
szívesen vállal partnerséget.

Makai Ágnes

lliyiliyg|ii§lll
A 40 éves Szlovén Állami Levéltár 

restauráló műhelye
Az évforduló alkalmából 1996. július 3-5-e 

között nemzetközi restaurálási szimpóziumot 
rendeztek Ljubljanában. A találkozóra több kol
légánk is személyesen jelentkezett. Ennek ürü
gyén a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
Restaurátor Szakosztálya szakmai tanulmányi 
kirándulást szervezett Szlovéniába, így több 
mint 40 ember indult útnak július 1 -jón délután.

A szimpózium nyelve szlovén és angol volt, 
szimultán tolmácsolással, a helyszín a Modern 
Történeti Múzeum épülete. Az előadásokat té
makörönként csoportosították. Első nap elméle
ti dolgokról hallhattak a résztvevők: általános 
kérdések levéltárakban és könyvtárakban, a 
szlovén restaurálás története, állományvédelmi 
politika.

Második nap középkori könyvkötósek 
szerkezetéről, történetéről, kezeléséről, a külön
böző felhasznált anyagok restaurálásáról tartot
tak előadásokat. Ugyanezen a napon délután 
számolt be Kastaly Beatrix a kutatási eredmé
nyek hasznosításáról a papírrestaurálásban, az 
OSZK-ban.

Harmadik napra a modernebb anyagokkal 
foglalkozó előadások tömörültek, így a fényké
pekről, mikrofilmekről, új vizuális információs 
technikákról és digitális restaurálásról volt szó. A 
szimpóziumra Európán kívül Ausztráliából, Új- 
Zélandról, az Egyesült Államokból és Kanadából 
is érkeztek résztvevők.

A rendezők kiállítás, könyvtár- és műhely
látogatást is szerveztek. Sajnos a műhelylátoga-

A szimpózium helyszíne
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tás technikai okokból elmaradt. Helyette a Nem
zeti és Egyetemi Könyvtár kézirat- és régi nyom
tatványok tárában mutatták be a restaurált mun
kákat, latin és szláv kódexeket, okleveleket és a 
szlovén himnusz kéziratát. A nemzeti könyvtár 
épületét és berendezését a világhírű Joze Plec- 
nlk tervezte.

A szimpózium ideje alatt látható volt még az 
„írás és kép” című kiállítás. A tágas termekben 
különféle restaurált dokumentumokat láthattunk 
(pergamen kódexet, kéziratot papíron és perga
menen, bőr-, bársony-, pergamenkötéseket, tér
képeket, különféle eljárásokkal készült grafiká
kat), melyeket gazdagon illusztráltak az eredeti 
állapotot és a restaurálás folyamatát dokumen
táló fényképekkel.

Megtekinthettük a szemináriumi könyvtár 
csodálatos barokk épületét is. Az eredeti beren
dezés antikquákat, nyelvemlékeket, és XVI—XVII. 
sz.-l anyagot rejt.

Szabadidőben kedvünkre bolyongtunk a 
hangulatos, műemlékekben gazdag fővárosban.

A kirándulás szervezői a szimpóziumon túl 
is gazdag programot állítottak össze. így jutot
tunk el az írásokban már 1188-tól mezőváros

ként említett Kamnikba. A szép óvárosban talál
ható a ferencesek kolostora, a csodálatos anya
got tartalmazó könyvtárral. A kiállító helyiség
ben ősnyomtatványokat és okleveleket láthat
tunk. A tároló helységekben a régi gyűjtemé
nyekre oly jellemző egyenkötések mellett na
gyon sok eredeti, még javítás nélküli kötést is 
megtekinthettünk. Szerencsére a II. világháború 
után az államosítás ellenére sem bolygatták 
meg a könyvtár állományát, így az eredeti gaz
dagságában szolgálhatja a kutatókat.

A szakmai programok mellett élvezhettük a 
műemlékek és a természet látványát is. Láthat
tunk szép, régi városokat, növényi motívumok
kal festett gótikus templomokat, középkori fres
kókat szentek életéről és a „haláltánc”-ot Hras- 
tovljében, teljesen ép, újra működő és gazdál
kodó, 1135-ben alapított cisztercita kolostor
együttest Sticnában, középkori várat gazdag 
helytörténeti anyaggal Bledben. Különleges cse
mege volt Radovljicában a méhészeti múzeum 
és Celjében a cilleiek síremlékét őrző Fájdalmas 
Szűzanya kápolna a Szt. Dániel plébániatemp
lomban.

A hármas híd Ljubljana központjában
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A természeti szépségek egész tárházát lát
hattuk. A második napon a Júlia Alpokon ke
resztül haladtunk az ország belsejébe. A 900 m 
magasan fekvő Kranjska gorát, a turisták para
dicsomát elhagyva, elég sokszor csuktuk be a 
szemünket és szorítottuk össze fogainkat a ka
nyargós emelkedőn. Az 1611 m-es magasság- 
pontot elhagyva Ismét leereszkedtünk. A kb. 22 
km-es úton 60 számozott és még ennél Is több 
számozatlan kanyart küzdött le buszunk vezető
je, míg leért az utolsó, már csak 649 m-en fekvő 
simább útra, mely az Isonzó folyó mellett Is ha
ladva vezetett bennünket Ljubljanába. A Kamnl- 
ki Alpokban lanovkáztunk és hegyet másztunk. 
Akinek kedve volt, elmehetett Postojnába, Euró
pa 9. legnagyobb cseppkőbarlangjába. A bát
rabbak, a hűvös idő ellenére, megfürödtek az 
Adria vizében. Aki bírta, megmászta a Száva 
forrásához fölvezető 400 lépcsőt Is.

Emlékekben gazdagon tértünk haza egy 
hét elteltével.

Ezúton szeretnék köszönetét mondani a 
résztvevők nevében mindenkinek, aki az út elő
készítésében és Irányításában részt vet.

Farkas Csilla Az építészetileg és kultúrtörténetileg fontos Sticna

Elektronikus könyvtárak

Virtuális utópia
Legyen az egész magyar és világirodalom 
mindenki számira egységesen hozzáfér
hető az Interneten. Meg kell teremteni egy 
olyan globális elektronikus könyvtári rend
szert, amelynek segítségével - legalábbis 
számítógépe képernyőjén - bárki, bárhol, 
bármikor, bármely művet elolvashat. A ko
rántsem utópisztikus ötletet egy magyar 
író újdonságként vetette fel nemrég a saj
tóban, miközben világszerte - sőt Magyar- 
országon is - már léteznek ilyen, a vá
gyott állapotra legalábbis törekvő, úgyne
vezett virtuális könyvtárak.

„Kitaláltam - írta a Könyvhét alkalmából a 
magyar könyvszakma nyomorúságos helyzetét 
ecsetelő cikkében Splró György író az egész 
magyar irodalmat sürgősen el kellene lőni az In

ternetre, Anonymusnál kezdve és a mai húsz
évesek zsengéivel végezve. Lehet, hogy ez 
több százezer, netalán egy-kót millió oldal, de ml 
az egy közepes szervernek manapság. Aztán 
töltse le magának ebből akárki azt, amire éppen 
szüksége vagy kedve van. Kezdtem is tájéko
zódni, vajon hogyan lehetne ezt megcsinálni. Hi
szen nem nagy munka: néhány amúgy is munka 
nélküli hivatásos gépíró pár hót alatt lemezre ír
hatja a magyar irodalom legjavát, aztán azt átvi
szik egy szerverre, és azontúl bárki bárhol a vi
lágon elérheti szinte ingyen, éljen bár ÚJ-Zólan- 
don vagy Apajpusztán, ha van számítógépe, és 
be van kapcsolva a rendszerbe."

A fenti sorokat többen Is zokon vették az 
írótól. No, nem a nyomtatott könyvek kiadói, 
még csak nem Is a számítógépes csatlakozásról 
ma még csupán álmodok, hanem azok, akik már
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évek óta dolgoznak rajta, hogy a magyar Irodal
mat az Internetre „fellőjék”, panaszos leveleik
ben, melyeknek egy része az INTerneTTo elekt
ronikus folyóiratban olvasható, egyértelműen 
cáfolják, hogy e „fellövés” pár heti munka volna 
csak. A „Spiró-vitában” egyesek azt Is az író 
szemére vetik, hogy saját ötleteként adott elő 
valamit, ami Magyar Elektronikus Könyvtár 
(MEK) néven már tavaly ősz óta létezik.

A kulturális szférát és a könyvtárakat ért 
megszorítások mellett örömmel számolhatunk 
be egy olyan könyvtárról - fogalmazott a meg
alapításkor Moldován István, a Budapesti Köz
gazdaság-tudományi Egyetem könyvtárosa, a 
MEK egyik életre keltője -, amelybe „nem kell 
beiratkoznunk, nem kell olvasójegyet felmutat
nunk a bejáratnál üldögélő nénikének, sőt, se a 
nénikét, se a bejáratot nem találjuk benne”. A hi
vatalosan tavaly novemberben megnyílt biblio
téka egyelőre nem látszik veszélyeztetni a Szé
chényi vezető helyét, Idővel mégis a nemzeti 
könyvtár komoly riválisa lehet. A két könyvtár 
feladata ugyanis hasonló: a magyar nyelvű, Illet
ve vonatkozású könyvek, folyóiratok, dokumen
tumok gyűjtése. Ám míg a Széchényi Könyvtár 
többnyire papírra nyomtatott szövegeket gyűjt, s 
folyamatosan növi ki raktárait, a MEK állománya 
alig foglal helyet - s azt sem az Igazi, hanem az 
úgynevezett klbertórben teszi.

„A világban számos projekt létezik, amely 
elektronikus szövegek gyűjtését és terjesztését 
tűzte ki célul. Nem Ismerek azonban olyan vállal
kozást, amely egy Ilyet országos szinten valósí
tott volna meg” - mondta a már idézett Moldo
ván István, aki szerint a megvalósuló elektroni
kus könyvtár nemzeti jellege így kezdettől fogva 
biztosítva volna. Az elektronikus állomány egye
lőre önkéntes alapon gyűlik, egyrészt a nyomta
tásban már megjelent, majd újból számítógépre 
vitt anyagokból - amilyen a klasszikus irodalmi 
művek jó része -, másrészt olyanokból, ame
lyek eleve fényszedéssel, illetve számítógépes 
szövegszerkesztővel készültek. Az állomány 
gyarapítása a jelenlegi felállásban áldozatkész 
„polcgazdák” feladata, akik egy-egy kutatási te
rületen belül meghatározott időre magúra vállal
ják az anyaggyűjtést és a szervezést.

A MEK a szakemberek szerint különösen 
azért állhat nagy jövő előtt, mert eleve átugrotta 
a könyvtárak amúgy Is elkerülhetetlen - bár szá
mos okból csak vontatottan haladó - elektro
nizálásának egy hosszú fázisát. A világ nagy 
könyvtárai - köztük az Egyesült Államok nem
zeti könyvtára, a feltehetően a világ legnagyobb 
gyűjteményével rendelkező Library of Cong-

ress - az Internetet többnyire arra használják, 
hogy katalógusaikat a hálózatra teszik, ahol 
azok éjjel-nappal böngészhetők, a világ bármely 
pontjáról. Egy másik elterjedt gyakorlat éppen 
ellenkezőleg, arra ösztönöz, hogy a könyvtár 
épületéből legyen böngészhető a világ. Ezt tette 
olvasóinak lehetővé például a New York-i Public 
Library, amely néhány hónapja 300, az Internet
re csatlakozó komputert állított központi olvasó
termébe. A könyvtári könyveket azonban mind
két esetben a könyvtárakban kell olvasni, eset
leg onnan kikölcsönözni, a technológia legfel
jebb abban segít, hogy megmondja, melyik 
könyvet melyik könyvtárban keressük. De vajon 
elérhetetlen utópia-e egy olyan bibliotéka, 
amelynek az Internetre „fellőtt” katalógusában 
egy-egy tételre rákattintva máris magát a kívánt 
művet hívhatjuk le a számítógépünkre?

Az elektronikus könyvtár olvasótermében. A müveket 
megtalálni a legnehezebb

Az utóbbi egy-másfél évben világszerte 
egyre-másra alakulnak - illetve a korábbi tem
pónál lényegesen gyorsabb ütemű fejlesztésre 
kapcsoltak - az ilyen on-line, vagyis a hálózaton 
lévőben olvasható anyagú virtuális könyvtárak. 
Az egyik legnagyobb, az elektronikus könyvó- 
szet Illinois állambeli professzora, Michael Hart 
által alapított Project Gutenberg eredeti célja az, 
hogy 2001 végére egy tízezer kötetes alap- 
könyvtár álljon az emberiség rendelkezésére a 
legkeresettebb, közklnccsó lett művekből. A Gu- 
tenberg-terv mintegy 500 embert foglalkoztat, 
akik begépelnek vagy szkennerrel bevisznek 
szövegeket, hibákat javítanak, utánajárnak a 
szerzői jogi ügyeknek, és segítenek további ön
kénteseket találni - vagyis ugyanazt csinálják, 
mint a MEK szervezői. A feldolgozás azonban 
olyan gyorsan halad, hogy a kérdéses időpontra 
a vártnál valószínűleg lényegesen nagyobb vir
tuális közkönyvtárban böngészhetnek majd a 
földlakók.

Bár a Project Gutenberg mellett több más 
kezdeményezés Is létezik, mégis célszerűbbnek
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látszik egyes számot használni, hiszen az elekt
ronikus világkönyvtár egyes részei egymással is 
bármikor összekapcsolódhatnak. Saját gyűjte
ményén túl a MEK is kínál kapcsolódást a na
gyobb bel- és külföldi szövegarchívumokhoz, In
ternetes keresőrendszerekhez. Ami egyszer 
elektronikusan tárolva van, az elvben bárki szá
mára bárhol és bármikor elérhető. A kérdés csu
pán az, hogyan.

A korlátlan elérhetőséget a gyakorlatban 
két fő akadály hátráltatja. Az egyik: nem elég, 
hogy a művek „rajta vannak az Interneten”, meg 
is kell találni őket. Éppen a megtalálás elősegíté
se, katalógusrendszerek kidolgozása az elektro
nikus könyvtárak feladata. A másik akadály 
szerzői jogi természetű. Az amerikai precedens
jog értelmében a hálózaton olvasható könyvek 
copyrightjával kapcsolatban egy 1991 -es ameri
kai perben elhangzott bírói állásfoglalás számít 
irányadónak. Eszerint „a copyright elsődleges 
célja nem az, hogy jutalmazza a szerző munká
ját, hanem hogy elősegítse a tudomány és a 
hasznos művészetek fejlődését. Ezért a copy
right biztosítja az alkotónak a jogot az eredeti 
művében kifejezett gondolataihoz, de ugyanak
kor arra bátorít másokat, hogy szabadon épít
kezzenek a műben található ötletekre és infor
mációkra. Ez a következmény sem nem tisztes
ségtelen, sem nem szerencsétlen. Pontosan ez 
az az oldala a copyrightnak, amivel segíti a tu
domány és a művészetek fejlődését.”

Hiába terjed azonban ez az új szemlélet, 
némi utánjárással bizonyítható, hogy mind a vi
lág nagy elektronikus archívumaiban, mind a 
Magyar elektronikus Könyvtárban főleg kétfajta 
műtípust gyűjtenek korlátlanul. Az egyik cso
portban a klasszikusok találhatók - Konfuciustól 
Shakespeare-ig, Arisztotelésztől Petőfiig, ők 
ugyanis nem kérnek jogdíjat. A másik csoportba 
azok a művek tartoznak, amelyeket eleve azzal 
a szándékkal hoztak létre, hogy elektronikusan 
(is) megmaradjanak: ide tartozik minden CD- 
ROM-on, floppy disken, illetve a hálózaton elekt
ronikusan közzétett anyag, a 2000, a Jelenkor 
és más Irodalmi folyóiratok elektronikus változa
tától a legkülönfélébb számítástechnikai és háló
zati tárgyú írásokig.

Szerzői jog - a közhiedelemmel ellentét
ben - a kibertérben éppúgy létezik, mint a Gu- 
tenberg-galaxisban. Ha nem így lenne, akkor a 
virtuális könyvtárak állományában a jelenleginél 
lényegesen nagyobb súllyal szerepelnének azok 
a mai szerzők, akik továbbra is műveik jogdíjai
ból szeretnének megélni. Ám az is kétségtelen: a 
szerzői jog érvényesülését az Interneten még 
annál is nehezebb garantálni, mint megakadá
lyozni a floppy diskek, hanglemezek, kazetták, 
videoszalagok Illetéktelen másolását. A mai 
szerzők lassan, de határozottan növekvő hánya
da ezért - saját jól felfogott érdekében - akkor 
is törekszik a hálózaton való megjelenésre, ha 
azért a gyakorlatban külön juttatást nem kap. 
Persze megteheti azt is, hogy másképp rendel
kezik, s nem engedélyezi művei elektronikus tá
rolását, illetve terjesztését - ám ha így tesz, min
denképpen szembekerül a korszellemmel, és el
veszít sok millió potenciális olvasót.

Gerlóczy Ferenc 
HVG, 1996. jún. 29.
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73 millió a Széchényi Könyvtárnak

Biztosítási alapot terveznek a műkincsek védelmére

Az államadósság csökkenéséből adódó ka
matmegtakarításból, mint Ismeretes, a kormány 
mintegy másfél milliárd forintot a felsőoktatás és 
a kulturális intézmények reformjára szánt. Ebből 
az összegből a művelődési tárca körülbelül 200 
millió forintot fordítana a hazai könyvtári rend
szer informatikai átalakítására és az állomány 
gyarapítására - tudtuk meg Rónai Ivántól, a 
kulturális örökség főosztályvezetőjétől, aki hoz
záfűzte: ez a program, ha megvalósul, valame
lyest pótolhatná az erre az évre tervezett, de 
pénzhiány miatt elmaradt „közkönyvtárak évét". 
Mint annak idején arról beszámoltunk, ez a prog
ram ugyancsak az állomány gyarapítását és a 
könyvtárak számítástechnikai adathordozókkal 
való felszerelését célozta.

Mindez azonban még csak terv, a támoga
tás felosztásáról a parlamentnek kell majd sza
vaznia. A művelődési tárca javaslata értelmében 
ugyancsak jelentős összeggel, 73 millió forinttal 
támogatnák az Országos Széchényi Könyvtár 
fejlesztését, információs rendszerének korszerű

sítését. A cél az lenne - tudtuk meg -, hogy az 
OSZK fel tudja gyorsítani a köteles példányként 
beérkező könyvek és folyóiratok feldolgozását, 
és így adataik 48 órán belül lehívhatók legyenek 
a rendszerből.

A Magyar Filmintézet a szükséges reformin
tézkedésekre és a stabilizációs program végre
hajtására a javaslat értelmében 25 millió forintot, 
az Országos Levéltár a levéltári törvényben fog
laltak végrehajtására, a modern adathordozók 
bevezetésére és az állományvédelem korszerű
sítésére tízmillió forintot kapna. 50 millió forint 
jutna egy olyan biztosítási alap létrehozására, 
amelyből a kiállításokra szállított műkincseket 
érő esetleges károkat fedezhetné az állam.

A minisztérium ugyanakkor tervezetet ké
szül kidolgozni arra is, hogyan lehetne Integrálni 
a nagy fővárosi múzeumok közös nagy felada
tait, például a műtárgyak szállítását, vámoltatá
sát, a múzeumi üzletek ellátását.

N. K. J.
Népszabadság, 1996. júl. 11.

Szenes Árpád mestere volt Kassák Lajos

Kassák-kiállítás Lisszabonban
A Szenes Árpád - Vieira da Silva Alapít

vány múzeumi épületében július 24-én Kassák- 
kiállítás nyílik meg. A Budapestről elszármazott 
magyar festő és az élete legnagyobb részét Pá
rizsban töltő portugál festőnő műveit őrzi és tárja 
a látogatók elé a kettőjükről elnevezett alapít
vány, amely az egyik legújabb portugál nemzeti 
kulturális intézmény.

Szenes Árpád és Vieira da Silva barátai 
címmel 1990 óta Időszaki kiállításokat is rendez
nek. Régóta készülnek Kassák Lajos munkássá
gának bemutatására is. A magyar avantgárd ve
zérét odakinn mint Szenes Árpád egyik példaké
pét tartják számon.

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap és a 
Művelődési s Közoktatási Minisztérium anya

gi támogatásával jön létre. A kiállítás anyagát 
Kassák klasszikus avantgárd korszakából szár
mazó művekből állították össze. A 102 darabot 
számláló kollekcióból 97 a Kassák Múzeum, há
rom az Országos Széchényi Könyvtár, kettő a 
Szombathelyi Képtár gyűjteményéből szár
mazik.

A kiállításhoz katalógus készül a teljes 
anyagot bemutató színes és fekete-fehér repro
dukciókkal, bevezető tanulmánnyal és élet
rajzzal. A portugál és angol nyelvű kiadványt a 
lisszaboni alapítvány a Kassák Múzeum segítsé
gével Jelenteti meg. A kiállítás október 7-ig te
kinthető meg.

(cs. f.)
Magyar Nemzet, 1996. júl. 11.
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Mit ünnepiünk 2000-ben?
Beletelt egy kis időbe, amíg megtanultuk az 

új szót: millecentenárium. Mos, túl az óv felén, 
már flottul megy, az újságolvasó polgár álmából 
felverve sorolja az egymást követő eseménye
ket, a népstadionbeli szuperkoncerttől az elma
radt Requiemen át a honfoglalás útját végig- 
lovagolók második generációjának vereckei át
keléséig. Kérdés persze, kinek mit jelent ez az 
ünnepségsorozat. A programot látva minden
esetre úgy tűnik, a honfoglalás ezeregyszázadik 
évfordulója nehezen ünnepelhető valami: köny- 
nyebb a száz évvel ezelőtti dicsőségre, a mil
lenniumi fellendülésre emlékezni, és nem lehet 
véletlen az sem, hogy a Budapesten kívüli prog
ramok zömét még az expóra találták ki. Az em
bernek néha az az érzése támad, hogy a világki
állítás csak Lágymányoson volt halálra ítélt vál
lalkozás.

A millecentenáriumban azonban az a leg
szebb, hogy kitűnő apropót kínál olyan felada
tok elvégzésére, amelyek halogatása egyéb
ként is beláthatatlan következményekkel járna. 
Nézzük csak az év egyik kiemelt programját, a 
múzeumi rekonstrukciós programot. A Nemzeti 
Múzeum, a Műcsarnok és a Szépművészeti Mú
zeum felújítását aligha lehetett tovább halaszta
ni, ahogy tarthatatlan volt az is, hogy a Termé
szettudományi Múzeum kiállítóhely nélkül, csurig 
telt raktárakkal működjék. A felújítás most min
denki megelégedésére a végéhez közeledik, van 
mit avatni, lesz mire emlékezni száz év múlva.

S hogy a recept használható, azt mi sem bi
zonyítja jobban, mint hogy a kormány ismétlésre 
készül. A művelődési tárca nyilvánosságra hozta 
a tervet, amelynek értelmében 2000-re, az ál
lamalapítás ezredik évfordulójára a hazai 
könyvtárrendszert kellene fellendíteni. Van is 
min javítani, hiszen még néhány hónap és a 
nemzet könyvtárában nem fogják tudni hova 
pakolni a köteles példányokat, már amennyi el
jut egyáltalán a Széchényibe. Arról nem is be
szélve, hogy idén nem jutott pénz a közkönyvtá
rak megsegítésére. Nincsen hát más megoldás: 
ha azt akarjuk, hogy a művelődés lassan első 
számú helyszínéül szolgáló könyvtárak tudjanak 
könyveket és folyóiratokat vásárolni, ha elhisz- 
szük, hogy a számítógépes rendszer ma már 
ezen a területen Is alapkövetelmény, nos, akkor 
meg kell ünnepelni az államalapítás millanniu- 
mát.

Ma még persze értetlenségbe ütközik az, 
aki ezt a kifejezést leírja. Ma még a millecente
nárium dívik. De ha megindul a könyvtári prog
ram és felépül az új fővárosi hangversenyterem 
és Nemzeti Színház lesz meg fotóművészek há
za és Műszaki Múzeum a Palme-házban és Kor
társ Művészetek Múzeuma, nos, akkor mindenki 
tudja majd e hazában, hogy mit ünnepiünk 2000- 
ben.

N. Kosa Judit 
Népszabadság, 1996. júl. 24.

* k

Mozgóképörökségünk megőrzői

A Magyar Filmintézet gyűjteménye nem eladó

„Magyarországon a verbális kultúrának 
a legnagyobbak a hagyományai. A vizuális 
kultúra és ezen belül a filmörökség konzer
válása csak késön kezdődött meg" - mondta 
kérdésünkre Gyürey Vera, a Magyar Filminté
zet vezetője. Ennek megfelelően kissé megkés
ve, csak 1957-ben kezdte meg működését a 
Magyar Filmintézet azzal a feladattal, hogy ösz- 
szegyűjtse a magyar mozgókóplpar alkotásait 
és számon tartsa, gyűjtse, őrizze és a lehetősé
gek szerint felújítsa az egyetemes filmtörténet 
klasszikusait. Ma ezernél több hazai játékfilmre 
felügyelnek az intézet munkatársai. Bár a gyűjte

mény a teljességre törekszik, a több mint hat
száz magyar némafilm közül például mindössze 
huszonnyolc maradt az utókorra, közülük néme
lyik töredékes. ,Az elmúlt huszonöt évben jogi 
és anyagi problémák miatt lehetőségeink 
erősen beszűkültek az egyetemes filmtörté
net beszerzésénél is" - teszi hozzá az intéz
mény igazgatónője. A filmintézet állandó felada
ta, hogy megőrizze és felújítsa a magyar mozgó- 
kópörökség veszélyeztetett darabjait. Sikerült 
megóvni az 1945 és 1963 között elkészült játék
filmeket, felújították az 1963 után készült színes 
filmek nagy részét, és csaknem egymillió móter-
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nyi híradót. A két világháború között készült ma
gyar játékfilmek technikai felújítása a legbonyo
lultabb és legköltségesebb, mert az égésveszé
lyes, nitroalapra készült filmről nemcsak egy biz
tonsági kópiát kell készíteni, hanem úgynevezett 
biztonsági kellékanyagot is, magyarázza a tech
nikai részleteket Gyürey Vera. Huzamosabb Időn 
keresztül évi harmincmillió forintból lehetne 
megmenteni az állomány legveszélyeztetettebb 
részeit. Jelenleg alig több mint tizenhárommillió 
forint áll rendelkezésre. ,A régi filmkópiák, ha 
egy bizonyos állapotba kerülnek, a kémiai 
folyamatok visszafordíthatatlanokká válnak, 
és az anyag »megromiik«. így veszítette el 
mára színeit Ludas Matyi, az első, teljes egé
szében színes magyar film" - meséli a veszte
séget az igazgatónő. A filmintézet százhatvan- 
hétmilliós költségvetéséből mindössze negyven- 
millió forintot kap a központi költségvetéstől, 
ezenkívül alapítványi támogatásokból és saját 
bevételekből próbál működni, de évi negyven- 
millió forint bevételi hiánnyal küszködik eszten
dők óta. Ebből fakadnak adósságai. A neves bo
lognai, londoni, amszterdami archívumokkal kö

zösen pályáztak az európai Lumiére Alapít
vány támogatására.

A filmintézetben nemcsak állagmegőrzés 
folyik, hanem kutatás és tudmányos tevékeny
ség Is. Folyamatosan jelennek meg könyvek az 
itt dolgozó kutatók tollából, filmesek, esztéták, 
egyetemisták számára adják ki a Filmspirál cí
mű periodikát, az intézet folyóirata, a Filmkultú
ra felkerült az Internetre, és megjelent magyar 
és angol nyelvű Magyar Filmtörténet 1896- 
1944 című CD-ROM is. Az intézet működteti a 
fővárosi Örökmozgó mozit, ahol az egyetemes 
és a magyar filmművészet remekeit mutatják 
be. Ugyanakkor nemzetközi mértékkel mérve is 
figyelemre méltó a felújított híradók aránya: az 
Országos Széchényi Könyvtár kortörténeti 
különgyűjteményében bárki megnézheti a szá
zad magyar filmhíradóit, ,Jiasonló szolgál
tatással tatán csak a washingtoni Kongresz- 
szusi Könyvtár áll az olvasók rendelkezésé
re" - teszi hozzá Gyürey Vera. Az intézet 1991 
decembere óta országos körű közgyűjtemény, 
és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
nemzeti örökség főosztályának könyvtári osz-
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tályához tartozik. „Nem létezik archívumi osz
tály” - kapunk magyarázatot a besorolásra. Az 
intézet néha rebesgetett privatizációja non
szensz, mivel közgyűjteményről van szó, ahol jó
részt a magyar állam pénzén készült filmeket 
őriznek. Az alkotások tehát a nemzeti örökség 
részei.

Manapság az intézet legégetőbb gondja a 
megszüntetett Movi negyvenezer dobozos állo

mányának őrzése és tárolása. ,A dobozok hat
van százaléka megrozsdásodott, rettenetes 
állapotban van, egyszerűen nincs pénzünk az 
anyag rendbehozására és feldolgozására” - 
mondta végezetül Gyürey Vera, a Magyar Film
intézet igazgatója.

(a. b.)
Magyar Nemzet, 1996. aug. 13.

Kiállítás Budavár visszavívásának emlékére

Hadinapló és a pasa Koránja
Budavár 1686-os visszavívása a törököktől 

Magyarország újjászületését jelenette, hiszen az 
oszmán hadak éppen azon az úton állították 
meg hazánkat, amin Szent István elindította. A 
sorsdöntő csata szeptember 2-án volt, amikor 
az egyesített seregek visszafoglalták Buda vá
rát. Ennek az eseménynek az emlékére a Budai 
Polgári Casino, a Hadtörténeti Múzeum és az 
Országos Széchényi Könyvtár kiállítást ren
dez, amelyet szeptember 2-án 14 órakor Kato
na Tamás, a Budavári Önkormányzat polgár- 
mestere nyit meg a Hadtörténeti Múzeumban.

A rendezők csak eredeti relikviákat mutat
nak be. A korabeli fegyverek között különleges

ségnek számít a XVII. századi gyalogos teljes 
vértezete. A látogatók megtekinthetik Lotarin- 
giai Károly kéziratos hadinaplóját, valamint 
az utolsó budai pasa, Abdurrahman tábori Ko
ránját. Az egyesített seregek nagy hírű hadmér
nökének - az olasz Marsigiinek - a császárhoz 
intézett feljegyzései Is a tárlóba kerülnek, és be
mutatják Kodály Zoltán Te Deum című művé
nek kottáját. Az ostromról és az utána követke
zet ünnepségekről a Széchényi Könyvtárból köl
csönzött metszetek tudósítanak.

(hankó)
Magyar Nemzet, 1996. aug. 29.
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Az István király Tihanyban
Tihanyi ünnepi Játékokat rendez augusztus 

9. és 16. között a patinás Balaton-parti települé
sen a Szent István király Zenei Alapítvány és Ti
hany polgármesteri hivatala.

Két különlegességgel lepik meg a tópart ze
nekedvelőit, így olasz nyelven mutatják be au
gusztus 9-ón és 10-ón Mascagnl: Parasztbecsü- 
letót, augusztus 15-ón és 16-án pedig Kókal Re
zső: István király című oratóriumát, amelyet 50 
éve nem játszottak.

Az István király 1942-es operaházi bemuta
tó után - a világháború miatt - csupán néhány 
előadást ért meg. A kották a partitúrával a Szé
chényi Könyvtárba kerültek, a műre 1988-ban 
Záborszky Kálmán, a Szent István Király Szimfo
nikus Zenekar igazgató karmestere talált rá, aki 
első királyunk halálának évfordulójára keresett 
darabot.

Somogyi Hírlap, 1996. aug. 3.
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