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KRÓNIKA
SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

1996. nov. 1-1996. dec. 31.

Új dolgozóink
Bálint Gábornó könyvtárkez., Könyvtártud. 

Inf. Szakkönyvtár, Horváth Nikoletta ügyvlt. alk., 
Gl Titkárság, Jakab Tímea ügyvlt. alk., Műsz. 
fenntart, o., Molnár Károly ügyvlt. alk., Cédula
sokszorosító csoport.

Áthelyezés a könyvtáron belül
Szopkóné Lázár Ibolya könyvtáros, a 

Könyvfeldolgozó osztályról az MNB Könyvek 
szerkesztőségébe.

Eltávoztak a könyvtárból
ÁTHELYEZÉSSEL
Sümeghy Zoltán tud. kút., a Térképtárból a 

JATE-re.

MUNKAVISZONYA MEGSZŰNT
Kajkóné Hegedűs Krisztina könyvtárkez., 

Olvasószolg. o., Pellei Jenő műsz. ül., Számítás- 
techn. alk. o., Pongónó Füzes Ilona könyvtáros, 
Kötelespéldány o.

FELMENTÉSSEL
Horváth István ügyvlt. alk., Zeneműtár.

NYUGDÍJAZÁSSAL
Bútor Veronika főkönyvt., Könyvfeldolg. o., 

Csete Lajosné műsz. ül., Számitástechn. alk. o., 
Csorba Tlbornó segódkönyvt. Könyvtártud. inf. 
szakkönyvtár, Darabos Pálnó főkönyvt., Idősz. 
kiad. féld. o., Hajnal Jánosnó könyvtáros, Idősz. 
kiad. feldolg. o., Hörömpöll Andrásnó könyv
tárkez., Gyarapítási o., Kalocsai Istvánné klseg. 
alk., Műsz. fenntart, o., dr. Kausay Tlbornó 
könyvtáros, Idősz. kiadv. feldolg. o., Kovács 
Lászlónó ov., Könyvtártud. inf. szakkönyvtár, 
Maczlka Béla ov., Raktári o., Patz Béláné szak
munkás, Nyomdaüzem, dr. Réti Lászlónó fő
könyvt., Gyarapítási o., Rlttemé László Mária 
könyvtáros, MNB Sajtóbibl. szerk., dr. Rozgonyi 
Tamásnó főkönyvt., Idősz. kiadv. feldolg. o., Sik
lós Gyulánó szakmunkás, Kötészet, Takács Já
nosnó könyvtáros, Könyvfeldolg. o., Vellch Já
nosnó tud. kút., Ir. tud. bibi. o., Vígh Lajosné fő
könyvt., MNB Könyvek szerk., dr. Wlttek László
nó ov., Plakát- és aprónyomtatványtár, Zsem- 
bery Anna főkönyvt., Szakozó o.

Búcsú Dárdai Verától
(1930-1996)

1980 januárjától 1986 júliusáig dolgoztam 
együtt Dárdai Verával a Színháztörténeti tárban. 
Vera 1964-ben friss diplomával lépte át az OSZK 
küszöbét, s rövid átmeneti Időszakot követően 
végig, nyugdíjaztatásáig ebben a különgyűjte- 
mónyben dolgozott.

Nyugdíjazását ő maga kérte, semmiféle le
beszélés nem hatott, a családjával, a családjá
nak akart élni.

Én 36 éves voltam, amikor a Tár élére kerül
tem, tele nagy és fontos álmokkal, tervekkel, 
nagy-nagy megllletődöttsóggel Széchényi nem
zeti könyvtárának presztízse és a színháztörté
neti gyűjtemény anyagának gazdagsága és ren

dezettsége okán. Ezt a lelkiekben emelkedett ál
lapotot még csak erősítette, hogy új munkatársa
im - Vera szavaival élve - az OSZK régi motoro
sai, mi több, Igazi könyvtárosai voltak. Én nem
csak új voltam, de ráadásul muzeológus, a to
vábbiakban már nem kutató, hanem vezető. Má
ig szeretettel gondolok arra, ahogy ebben a bol
dog, de nehéz kezdeti Időszakban viselkedett. 
Mint később kiderült, nem viselkedett, ilyen volt.

A Múzeum utcai Színháztörténeti tár a hatal
mas, szerteágazó nemzeti könyvtári intézmény
rendszerben külön zárt világ volt, sziget a 2. 
emeleten. A gyűjtemény, a munkatársak, a kuta
tók olyan szimbiózisa, ami egyszerre tette
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könnyűvé és nehézzé a létet. Olyan közös ösz- 
szefogásra serkentett, sőt arra kényszerített, 
amit a szoros szellemi és fizikai összezártság Is 
erősen motivált.

Verával Jó volt együtt lenni. Számomra leg
szebb volt a hangja. Tiszta, Jól artikulált, egyenletes, 
sötét alt hang, megfoghatatlan női melódiákkal. 
Nagyon szekszepflesnek tartottam, hozzá tarto
zott. Sima, magas homlokához, nagy, szomorú, 
barna szemeihez, törékeny alkatához, ápolt és hal
latlanul dlsztingvált, naponta finom variációkban 
érvényesülő eleganciájához. Eleganciáját a mun
kaidő alatt viselt köpeny sem tudta elfedni.

A hang és a küllem modorát tükrözte. Kitű
nő modora volt. Senki és semmi nem tudta való
jából, egyenletes és barátságos udvariasságából 
kizökkenteni. Jó helyzet- és emberismerő volt, 
de a dolgokról kialakított véleményét udvaria
san meg Is tartotta magának.

óramű pontossággal vette fel és fejezte be 
a munkát. Soha nem késett, de nem Is túlórázott. 
Nem Járt ebédelni, nem Járkált a Múzeum és sza
tellit épületei között, mégis szinte mindenről tu
dott. Ma sem tudom, hogyan? Ismerték, szeret
ték.

Verával értelmesen és biztonságban lehe
tett dolgozni. Számítani lehetett rá, annál Is in
kább, mert szerette a könyvtárosi munkát, sze
rette az olvasókat.

Nem szeretném felsorolni mindazt a sok
sok rutinmunkát, ami a könyvtári, gyűjteményi 
munkával együtt jár. A szövegkönyv- és fotófel
dolgozást, naplózást, pecsételést, rakodást. Ezt 
természetesnek vette.

Inkább a referenciaszolgálatról szeretnék 
beszélni. Vera ezt a munkát nemcsak szerette, de 
kitűnően végezte Is. A referencia igazi titkos ta
nácsosa volt. Az olvasó abszolút előnyt és maxi
mális kiszolgálást élvezett. A régi iskola követő
jeként és híveként válogatás nélkül szolgálta az 
összes olvasót.

Persze, azért voltak évtizedes kapcsolatai, 
különleges ügyfelei színházaknál, színházi la
poknál, a kutatók közül, akik nem is kívánták 
más szolgálatait Igénybe venni. Jó okkal. Kataló
gus nélkül témára válogatva kapták kézhez a 
kikészített anyagot. Nem Is volt velük sok gond. 
De a felvételiző Ifjak, amatőrök, rokonok és rejt- 
vényfejtők, a Kele (Kelecsényl Gábor) tollára való 
kíváncsiak és érdeklődők is bizton számíthattak 
élőben és telefonon Vera mélyzengésű hangjára. 
Kérhettek abszurdot, alkalmi darabot, árnyjátó- 
kot, allegóriát, jogászt, katonát vagy tsz-elnököt, 
kupiét vagy sci-flt, Vera elővarázsolta a művet a 
Tár legabszurdabb, ám jól használható műfaj- és 
témakatalógusából. Mást Is művelt, kedvesen, 
örömmel.

Zenei hallásának és énekhangjának egyet
len alkalommal voltam fültanúja a telefonnál:

„Holdvilágos, bűvös éjen 
Jártam messzi tájon,
Árkon-bokron átszökellve 
Túl az óceánon" - énekelte, s mondta, 

„Igen, a Bob herceg, I. felvonás, 7. jelenet.”

Bűvös, bájos Vera, Isten Veled!

Belitska-Scholtz Hedvig

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Egy sikeres pályázat
A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szak

mai Kollégiuma 1996-ban „Fókuszban a könyv
tár” címen pályázati felhívást tett közzé, mely
ben többek között támogatást kínált a könyv
táraknak a nemzetközi együttműködésben való 
részvétel elősegítéséhez. Mivel a kiadványcsere 
hatékony lebonyolítása egyre Inkább megköve
teli a résztvevők számára a szorosabb együtt
működést és egymás gyors tájékoztatását, a 
nemzetközi Csereszolgálat élt a kínálkozó lehe
tőséggel és a külföldi partnerekkel kialakítandó

elektronikus kapcsolattartás, továbbá a doku
mentumcsere-forgalom nyilvántartásának kor
szerűsítése céljából számítógépek beszerzésé
re és hálózati csatlakoztatásra kért és kapott tá
mogatást az Alaptól.

Pályázatunkhoz egyrészt maguk a partne
reink adták az ösztönzést. Ugyanis az utóbbi Idő
ben egyre-másra érkeztek hozzánk a világ min
den tájáról (keletről éppúgy mint nyugatról) 
olyan levelek, amelyben a Csereszolgálat email 
számát tudakolták, annak reményében, hogy
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így levelezésünk gyorsabbá és olcsóbbá válhat. 
Noha természetesen az épületen belül és a hár
mas szinten is számtalan emall-állomás van és 
némelyiket Időnként igénybe is vesszük egy- 
egy sürgősebb levélváltás kapcsán, a minden
napi munkánkat nem alapozhatjuk erre. Pályá
zatunk sikerében nagy szerepet tulajdonítok 
azoknak a támogató leveleknek, melyeket ké
relmünkhöz csatoltunk. Postafordultával küldte 
el ajánló sorait Washingtonból Thomas R. Wen- 
ner úr, a Llbrary of Congress Európa Szekciójá
nak vezetője és dr. Michael Bigglns úr, az Uni- 
verslty of Washington Suzzallo Könyvtára Szláv- 
ós Kelet-Európa Szekciójának vezetője, továb
bá dr. Fodor Alpár, az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság elnöke Kolozsvárról és 
Ottó Sagner könyvkereskedő (aki szintén csere- 
partnerünk) Münchenből. Valamennyien hangsú
lyozták, hogy az utóbbi évek egyre szélesebé 
váló elektronikus kapcsolataik jelentősen növel
ték munkájuk hatékonyságát és örülnek, ha az 
OSZK Nemzetközi Csereszolgálata Is elérhetővé 
válik a hálózatokon keresztül.

Az elektronikus kapcsolatteremtés kiépíté
sén kívül nagy előrelépést jelent számunkra, 
hogy a számítógépek munkába állításával meg
kezdhetjük a kladványcsere-forgalom részlete
sebb nyilvántartását. Természetesen most Is tu
domásunk van minden kiküldött és beérkezett 
műről, de a partnerek egy-egy köréről (pl. kap
csolatunk egy nyelvterülettel, egy országgal, 
vagy Intézménytípussal stb.) átfogó képet jelen

leg csak hosszadalmas összesítések után tu
dunk nyerni. Raktárkészletünkről tematikus 
ajánlójegyzókek készülhetnek a jövőben, amitől 
a rendelkezésünkre álló kiadványok jobb hasz
nosítását, esetleg újabb partnerek felkutatását 
reméljük. A mindennapi ügyintézést Is meg
könnyíti, ha a kiadók címeit, a bekéréseket stb. 
számítógépeken tartjuk nyilván. Az időszaki és 
a sorozati kiadványok regisztrálását is gépesíte
ni szeretnénk mind a kiküldött, mind a beérkező 
művek esetében. Sokkal hamarabb tudjuk így 
az esetleges hiányokat felderíteni és ha időben 
reklamálunk, eredményesebb lesz a pótlásuk.

Noha utoljára említem, nem kevésbé fon
tosnak tartjuk osztályunk bekapcsolódását a kö
zeljövőben az OSZK belső hálózatára. Minden
napi munkánkat jelentősen megkönnyíti, ha a 
hálózaton hozzáférhető Információkat ml Is köz
vetlenül használni tudjuk, vagy a munkánkhoz 
szükséges programokat egyszerűen letölthetjük. 
És talán egyszer eljön az az Idő Is, amikor hasz
nálókból adatszolgáltatókká válunk, vagyis a ki
adványcsere beépül az OSZK Integrált rend
szerének gyarapító-érkeztető moduljába.

Tudjuk, hogy a pályázati támogatás csak az 
első lépések megtételét segíti azon a rögös úton, 
amelyet céljaink megvalósulásáig még végig kell 
Járnunk, mégis jelentősnek érezzük, mert az is
mert nehézségek közepette az OSZK költségve
téséből ilyesmire egyelőre nem számíthatunk.

Gábor Kálmánná

*

Rendszerváltás

Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája 1991-1996

1992. április 6. Elfelejthetetlen dátum ez az 
MNB Könyvek Szerkesztősége életében. Ezen a 
napon kezdtük meg a magyar köteles könyv
anyag feldolgozását a Nektárban. Úgy gondol
juk, nem haszontalan az elmúlt nagyon nehéz 5 
óv történetének krónikaszerű felvázolása, hogy 
mit Is jelentett a Szerkesztőség életében, a napi 
munka szintjén a számítógépes rendszerváltás.

Röviden az előzményekről: Az MNB KB szá
mítógépes munkálatai az 1970-es évek köze
pén kezdődtek, az akkori legkorszerűbb külföldi 
rendszerek tapasztalatainak felhasználásával. 
Abban az időben még szóba sem Jöhetett az 
OSZK komplex gépesítése, tehát el kellett vetni

egy már működő rendszer átvételét, az MNB 
rendszer az OSZK és a Számítástechnikai Koor
dinációs Intézet munkatársai közös munkájaként 
született. Az SZKI tulajdonában lévő Siemens gé
pen üzemelt 1978-1991 között a programrend
szer, amelyet az akkori igényeknek és lehetősé
geknek megfelelően batch/kötegelt feldolgozás
ra terveztek. A feldolgozás eredményeképpen 
automatikusan készültek a nemzetközi viszony
latban Is elismert kiadványok: a kéthetente meg
jelenő MNB Könyvek bibliográfiája, az összevont 
Indexek és a Magyar Könyvészét éves kötetei.

Az adatbázis további hasznosítását jelentet
te, hogy a párhuzamos feldolgozások kiküszö-

4



bölóse és a majdani Integrált feldolgozás elő
készületeként előbb az Új könyvek c. állo
mánygyarapítási tanácsadó, majd 1987-től az 
OSZK katalógusai számára készültek eltérő tar
talmú és formátumú cédulaklíratások. Az első 
években, Igen nehéz körülmények között 5 szá
mítástechnikai cég 7 különböző berendezésé
nek közös munkája volt szükséges a rendszer 
működtetéséhez.

„Javítsd ki az adatbázisban!” - mit kellett 
ezen érteni akkoriban az MNB Könyvek Szer
kesztőségében?
- írd ki egy cetlire a keresett dokumentum ISBN 

számát (rekordazonosító!), ha nem vagy ké
pes egy hétjegyű számot megjegyezni (orszá
gazonosító 963 nélkül);

- menj el a leghátsó, 430-as szobába, aholls ha
talmas tékákban, az egész falat elfoglalva, 
ISBN-számsorrendben sorakoznak a készre 
jelentett rekordokból készült kiíratások (Adat
bázis!);

- mássz fel a létrán, mert úgyis a legfelső sor
ban van az a téka, amire szükséged van;

- add le valakinek, hogy le tudj mászni a létrán;
- keress egy talpalatnyi helyet, ahová leteheted 

a tékát;
- találd meg az adatbázlslapot;
- téka vissza, ruhaleporolás, kézmosás;
- az adatbázislapon Javítsd ki a hibás mezőt, al- 

mezőt, adatrögzítés;
- hétfőnként adatátvitel a Siemensre, ha műkö

dik a vonal;
- keddenként adatáthozatal, nyomtatás, tépke- 

dés, adatbázislapok beosztása a téka-falba 
(...és megint elölről...)

A nehézkes munkamenetet csak tovább 
bonyolította, hogy technikai felszereltségünk 
’91-re már katasztrofálissá vált. Egyetlen adat
rögzítő berendezés, a már több mint tíz éves, el
avult TS-51 Intelligens terminál működött az osz
tályon, az SZKI karbantartói csodálkoztak a leg
jobban, hogy még egyáltalán üzemben tartjuk.

Érthető módon, Izgatottan figyeltük, vártuk a 
híreket az Időközben megérkezett IBM 9377-es 
gép installálásáról és a DOBIS/LIBIS-ről.

Azután 1991 őszén megszületett az OSZK 
vezetőségének határozata:
- befejeződik az MNB KB adatbázisának építé

se az SZKI-ban;
- az 1991. évi kladányok (MNB KB füzetek, 

éves összevont index, Magyar Könyvészet, 
1991) futása után készül el az SZKI-ban a DO- 
BIS/LIBIS-be konvertálandó mágnesszalag.

Ez a döntés határozta meg és változtatta 
meg alaposan a munkánkat 1991 őszétől. Egy
részt arra kellett törekednünk, hogy a beérkező 
kötelespéldány-anyagot lehetőleg hiánytalanul, 
pontosan feldolgozzuk, hogy azok leírásai az 
1991. évi kiadványokban megjelenjenek és 
OSZK katalóguscédulát Is készíthessünk. Más
részt, a DOBIS-szalag elkészülte előtt szükség 
volt némi „adatbázis-karbantartásra”, hogy az 
adatbázis hiánytalanul kerülhessen a mágnes- 
szalagra. Ezért készíttettünk egy kiíratást az 
adatbázisban lévő nyitott rekordokról, és kijaví
tottuk, és készre jelentettük a folyamatos munka 
mellett a hibás státusú rekordokat. Valamikor 
decemberben volt az utolsó adatátvitel, aztán le
szerelték a TS-t, tartottunk egy ünnepséget, ahol 
a két „siratóasszony" (Sipos Márta és Szűcs Je- 
nőné) elslratta az SZKI-s MNB-t - vége.

Közben két menetben megkezdődött a DO- 
BIS/LIBIS oktatása. Szeptember végétől Berke 
Zsuzsa, Baczoni Jutka és Balogh Éva részesült 
kiscsoportos oktatásban, november 27-től az 
MNB és KFO munkatársai kezdték el a tanulást. 
Meg kellett tanulnunk a PC-k kezelését, a D/L 
felépítését, rendszerét, filozófiáját, a nem éppen 
egyszerű minősítési, adatbeviteli szabályokat. 
Eközben persze nem állt meg az élet, a Gyarapí
tási Osztályról hetente érkezett a köteles könyv
anyag, az Új Könyvek Szerkesztőségétől Is 
rendszeresen kaptuk feldolgozásra a Könyv
tárellátó műszaki példányait.

Ezeket a Könyvtárellátóval érvényben lévő 
szerződésünk értelmében fel kellett dolgoznunk 
és cédulát kellett szolgáltatnunk, ezért rendszer- 
és cédulaprogram hiányában hagyományos mó
don, írógéppel készítettük a leírásokat egészen 
1992 végéig.

1992. márciusában befejeződtek az alap
tanfolyamok, addigra már 2500 könyv várt fel
dolgozásra, a hetente érkező kötelespóldányok- 
ból és az MNB szobái szépen megteltek kocsik
kal.

A tanfolyamon kezdetben az MNB füzetek 
adataival gyakoroltunk, később igazi könyvek
kel, hogy életszerű legyen a dolog. Annyira, 
hogy a tanulási Időszak végén pár hetes kísérleti 
feldolgozást imitáltunk, pontosan követve az 
időközben kialakított munkamenet előírásait. 
Nem volt haszontalan időtöltés, sok lényeges ta
pasztalatot szereztünk a feldolgozási kérdések
ben és a munkamenetet illetően Is. A tanulási 
időszak alatt feldolgozott könyvek leírásait kl- 
printeltük a képernyőről és ezeket az „adatlapo
kat" visszahelyeztük a könyvekbe, hogy a már
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megállapított helyes adatokat az éles feldolgo
zásban fel tudjuk majd használni.

És eljött a nap: 1992. április 6. - a képer
nyőkön megjelent a NEKTÁR!

Az MNB Könyvek Szerkesztőségében ünne
pélyes keretek között, a vezetőség és a társosz
tályok részvételével e sorok írója vitte be az el
ső adatokat a DOBIS-ba. Pals Dezső „Bibliai ér
dekességek, történetek, aforizmák” c. műve 
kapta az 1-es dokumentumazonosítót.

A munka kezdetén lényegesen több Időt 
vett Igénybe egy Nektár-dokumentumtótel elké
szítése, mint régen egy MNB-adatlap kitöltése. A 
bonyolult, többkötetes, sorozatba tartozó, anali
zálandó kiadványok rekordjainak elkészítése 
kapcsolataikkal együtt - ezek okozták a leg
több gondot.

Hátráltatta a munkát az is, hogy kezdetben 
nem volt elég PC az osztályon. ’92-ben nyolc 
géppel dolgoztunk úgy, hogy a három szuperre- 
vlzornak volt saját gépe, a többi öt PC-n tizenkét 
fő címleíró+első revizor dolgozott felváltva, ide 
számítva az analízisleírókat is. így év végéig 
3710 db könyvet dolgoztunk fel a DOBIS-ban, 
3370 analízisrekordot készítettünk és 400 re
kord készült a sorozati főlapokról és a többköte
tes könyvek összefoglaló adatairól.* 2980 db 
könyvről kénytelenek voltunk hagyományos 
módon, írógéppel elkészíteni a leírásokat az ÚJ 
Könyvek számára, mert códulaprogram hiányá
ban nem tudtuk ezeket a műszaki példányokat a 
DOBIS-ban feldolgozni. A bosszantó, párhuza
mos munka egészen 1992 novemberéig tartott, 
akkor végre Kostyán Ákos megszánt minket és 
elkészült az „egyelőre ideiglenes” cédulaprog
ram, majd további fejlesztések után a végleges, 
sokszorosításra alkalmas alapcédula. MNB füzet
formátum hiányában az óv első felében a füze
tek összevontan, havonta egyszer Jelentek meg 
és a 16. számig csak az új periodikumok leírásait 
tartalmazták. Időközben a D/L Gyarapodási jegy
zék programjából készült el az egyszerűsített fü
zetformátum, a 17-18. MNB füzet már könyvek 
leírását is tartalmazta. Ez az ideiglenes füzet egy
szerűsített leírásokat közölt, csökkentett adattar
talommal, betűrendben, tótelelszámozás, mellék
tételek és Indexek nélkül. A kapcsolódó rekordo
kat nem kezelte, így a végleges kézirat elkészí
tése a GYFO kiadványszerkesztősógén Ventura 
szövegszerkesztő-program segítségével, elég

nehézkesen történt. 1992-ben a 17-24. MNB KB 
füzetben megjelent összesen 1953 tétel.

A betanuló időszak végén, III. az éles feldol
gozás kezdetén 3 munkatársunk távozott más 
munkahelyre, Jóval előnyösebb fizetésért. A he
lyükre lépő új munkatársakat már az osztályon 
tanítottuk be.

1993- ban már 13 terminál és PC működött 
az osztályon, végre mindenki saját gépen dol
gozhatott. A feldolgozásban a KFO munkatársai 
is besegítettek, az év második felében pedig 
3 régi munkatársunk Jött vissza az osztályra. 
7901 könyv és 6348 analízis leírása került a 
Nektárba, de a felhalmozódott hátralék, a púp 
évekig nyomta a vállunkat. Ha sorba vettük a 
kocsikat, az Idő múlásával az új anyagból is régi 
lett, tehát mindenféle trükkel próbálkoztunk, 
hogy friss anyagot közölhessünk a füzetekben, 
de a régi Is fogyjon. Tekintve, hogy a D/L Gyara
pítási alrendszere csak 1995-ben került beveze
tésre, egészen addig a feldolgozott könyveket át 
kellett kocsikáztatnunk a Gyarapítási Osztályra, 
OSZK példányadatok bevitelére, majd vissza. 
Rémálom!

1994- ben 7850 könyvről 8373 Nektár do
kumentumtétel készült, valamint 3343 analízis 
és 243 új sorozati leírás, részben munkaidőn kí
vül. November végén a rendszer kiadta a száz
ezredik azonosítót, meg is ünnepeltük tortával, 
ezzel-azzal. Az óv végére nagyjából utolértük 
magunkat, megtörtént az elmaradt 92-93-as in
dítású anyag feldolgozása. Folytatódtak az MNB 
füzet- és códulaprogram fejlesztési munkálatai 
az ov. és ovh. aktív közreműködésével. Kb. 90 
változtatás történt az eredeti belga programban, 
megoldódott az almezők hibátlan központozásá
nak a kérdése. A füzetekben teljes, szabályos 
bibliográfiai leírások jelentek meg, tételszámo
zással és kéthasábos elrendezésben, a leírások 
végén Tft.-ben és MT.-ben találhatóak a további 
egységesített besorolási adatok. Az MNB KB 
7332 tételt közölt 94-ben 990 oldalon.

1995 januárjában végre beindult a D/L Gya
rapítási modulja. A modul sikeres bevezetése 
érdekében elvállaltuk (és azóta Is ml végez
zük!!), hogy az MNB gyűjtőkörébe tartozó ma
gyar kötelespéldányokról elkészítjük a rendelési 
tételeket. A rendelési tétel tulajdonképpen a 
Gyarapítási modulban készült rövid dokumen
tumleírás a beérkező új kiadványokról, néhány 
speciális adattal kiegészítve. Készülhet új bevi-

Megjegyzés: a számadatok csak az új bevitelek adatai, és nem az Osztály összteljesítményét jelentik.
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télként és már meglévő dokumentumtótel alap
ján. A Jelenlegi munkamenet szerint:
- Kötelespéldány osztály ISBN, ISSN ellenőrzés 

_> rendelési tétel készítés az MNB KB-n -> Gya
rapítási Osztály az új könyvek útja.

A Gyarapítási Osztályon történt érkeztetés 
után ezt az anyagot OSZK példányadatokkal 
(raktári Jelzet) ellátva Indítják feldolgozásra, te
hát már azonnal kereshető a Nektárban. Az óv 
folyamán visszamenőleg elkészítettük a rende
lési tételeket a nálunk lévő ’94-es Indítású 
anyagról is, így a Nektár a magyar könyvanya
got tekintve 1995-ben teljes és naprakész volt.

Új bevitel készült 1995-ben a Nektárban

- új rendelési tétel 4 358
- új dók. tétel 9 570 rekord 9019 könyvről

881 anal
322 új sorozati leírás

15 131 összesen, részben mun
kaidőn kívül.

1996-tól az MNB füzetek azonos tartalom- 
mai a „Könyvek Nemzeti Bibliográfiája floppyn" 
c. kiadványban is megjelennek. A floppy-kiadás 
elindítása óta a füzetekben és a lemezeken Is fo
lyamatosan a legfrissebb anyagot közöljük a kö- 
telespéldányokról és a KELLO-tól érkező anyag
ról. Az év folyamán feldolgoztunk minden 1995-ös 
Indítású kötelespéldányt a '96-os Indításúakkal 
együtt, feldolgozatlan anyag, restancia az osztá
lyon nincs - erre nagyon büszkék vagyunk.
- 4 992 új rendelési tételt
- 11 900 új dokumentum tételt
- 2 683 új analízis rekordot

301 új sorozati főlapot

készítettünk 1996-ban, ez összesen 19 876 új Nektár 
rekord.

Az év másik nagy eredménye, hogy a Szá
mítástechnikai-alkalmazási Osztály munkatársa, 
Kostyán Ákos, a Szakozó Osztály vezetője, Zöldi 
Péter és az MNB KB vezetője közös munkájaként 
elkészült az MNB Könyvek bibliográfiája új szak
rendes változata, Indexekkel együtt. Az év folya
mán a Főigazgatói Kollégium és a Tudományos 
Bizottság Is foglalkozott a kérdéssel, mindkét fó
rum megtárgyalta a GYFO előterjesztését, ezek 
után a nyár folyamán készítettük el a 16-os MNB 
KB anyagából a kísérleti szakrendes változatot a 
szakcsoportok kézi kijelölésével. Később ké
szült egy algoritmus és program a szakcsoportok 
kijelölésére az ETO Jelzetekből Ungváry Rudolf

és Pellei Jenő közreműködésével. Közben elkez
dődtek a programfejlesztési munkálatok az In
dexek elkészítésére és rekord idő alatt, novem
ber 8-ára elkészült a 22-es MNB füzet szakren
des változatához (munkapéldány volt!) a betű
rendes név- és címindex, valamint az ISBN, ISSN 
mutató. Az 1997. évi 1. MNB KB már szakrend
ben, a szakcsoportok Jegyzékével, betűrendes 
szakmutatóval betűrendes név-, cím- és ISBN; 
ISSN mutatóval jelent meg.

Itt tartunk ma - és ez nem kevés. Az évek 
folyamán csak a feladataink sokasodtak, tech
nikai ellátottságunk sem mondható kielégítőnek, 
hiszen gépeink nagy részét a számítógépes kol
légáktól örököltük, létszámunk Is csökkent. 
1990-ben 23 állandó fő- és 3 részfoglalkozású 
munkatárs dolgozott az osztályon, 1997 januárjá
ban 18-an vagyunk, közülünk 2 fő részmun
kaidős.

Minden nehézség, fáradságos munka, igazi 
elismerés hiánya ellenére örülünk, hogy aktív ré
szesei lehettünk ennek a munkának. Ez a válto
zás, az integrált (bár jelenleg még nem mondha
tó igazán integráltnak) könyvtári rendszer beve
zetése az OSZK életében legalább akkora válto
zást és fejlődést jelent, mint 1936-ban Fltz József 
főigazgatósága idején a kézzel írott müncheni 
katalógus kiváltása az adrémával készült kata
lóguscédulákkal.

Patayné Balogh Éva

MEGJELENT

Korszerű könyvtárak - korszerű módszerek 
A könyvtári menedzsment füzetei 1.

Skuliczki Judit

STRATÉGIAI TERVEZÉS
Szakirodalmi szemle

i m
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Régi tartalom, új szerkezet

A Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek bibliográfiájának
új szakrendjéről

Az OSZK számítógépes rendszerének out
putjaként előálló új MNB Könyvek bibliográfiája 
alkalmat adott néhány kérdés újragondolására a 
bibliográfiai tételek elrendezését illetően. Az ta
lán vitathatatlan, hogy valamely leíró adat sze
rinti betűrend a legkevésbé célszerű egy új 
megjelenésű dokumentumokról tájékoztató bib
liográfiában. A rendezés első szempontja a tar
talom kell, hogy legyen, miként az volt egy 
kényszerű Intervallumtól eltekintve a korábbi 
évtizedekben is. A kérdés csak az volt, hogy 
maradjanak-e meg a korábbi keretek és for
mák, vagy olyan új körülmények álltak elő, ame
lyek a változást szükségessé teszik. A könyvtár 
vezetése és a szerkesztőség végül Is a változta
tás, új bibliográfiai szakrend kialakítása mellett 
döntött.

A változtatásban nem Is az a különbség ját
szott lényeges szerepet, ami a hagyományos 
módon, „manuálisan” előállított és a számítógép 
segítségével készült bibliográfiai kiadvány kö
zött volt, a cezúra a NEKTÁR előtti és a NEKTÁR 
utáni bibliográfia között húzódik. Nevezetesen: a 
NEKTÁR-ral a bibliográfia mögött megjelent egy 
közvetlenül lekérdezhető adatbázis a legszéle
sebb használói kör számára. (A megelőző Idő
szakban Is számítógéppel készült a bibliográfia, 
adatbázis Is volt, csak nem lehetett on-line hasz
nálni.)

Korábban a könyvek bibliográfiája egy 
több száz egységből álló, az ETO rendszerét és 
jelzeteit követő szakrendet használt. Ez a részle
tezettség, ha korlátok között is, de alkalmas volt 
tartalmi visszakeresésre, Irodalomkutatásra. Ez 
vált fölöslegessé a lekérdezhető adatbázis meg
jelentetésével: meg lehet szabadulni a többszö
rös besorolásokat Igénylő, de azokat csak a ku
mulációban tartalmazó, utalásokkal aládúcolt 
visszakereső eszköztől.

A következő kérdés az volt, hogy ml legyen 
az új szakrend kialakításának ésszerű szem
pontja? Nyilvánvalóan a funkció. Anélkül, hogy a 
nemzeti bibliográfia elvi problémáinak taglalásá
ba fognánk, annyi talán helytálló megállapítás, 
hogy funkciója a megjelenés tényének rögzíté
sén, a bibliográfiai leírások etalonjának biztosí
tásán kívül az Is, hogy általános tematikai

(esetenként tipológiai) tájékozódást nyújtson a 
könyvtermésről. A bibliográfia semmiképpen 
nem jelentheti a tárgyi visszakeresés eszközét, 
de jelentheti például a felhasználók túlnyomó ré
szét képező könyvtárak számára a gyűjtőkö
rükbe tartozó könyvek kiválasztásának lehető
ségét, egyéni használó, pl. kutató esetében azon 
könyvek körének kijelölését, amelybe a konkrét 
kutatási tárggyal foglalkozó könyvek tartozhat
nak. A szakcsoportok megállapításánál tehát a 
tudományok, főbb tudományos diszciplínák, a 
gyakorlati élet főbb területeinek elkülönítéséig 
mentünk el.

A szakcsoportok mennyiségének csökken
tésén kívül más szempont Is befolyásolta a vég
eredményt. A korábbi rendszer alapjául szolgáló 
ETO sok tematikai egységet különböző aspektu
sok nyomán egészen különböző helyekre osz
tott szét, gyakran akár különböző főosztályokba 
is. Az új szakrendszer esetenként egyetlen szak
csoportba integrálja a széttagolt tematikai egy
ségeket. Az új bibliográfiai szakrend végül is 49 
szakcsoportot tartalmaz, amelyek az ETO-tól 
független numerus kurrens kódot, jelzetet kap
tak. Néhány példa az Integrálásra: a 24-es, Me
zőgazdaság, élelmiszer-gazdaság, a 338.43 ag
rárgazdaság, 339.166.82 élelmiszer-kereskede- 
lem, 63 mezőgazdaság, 663/664 élelmiszeripar, 
712 kertépítés és 619 állatorvoslás ETO számo
kat integrálja; a 06-ös szakcsoportban a könyv
táros-informatikus szakma keretében a 002 do
kumentáció, 003 írás, 01 bibliográfiaelmélet, 
02 könyvtártudomány, 09 kézirat, könyv általá
ban, 655.1 nyomdászattörténet, 655.4/5. könyv
kiadás, könyvkereskedelem anyaga gyűlik ösz- 
sze. (Érdekességként Jegyezzük meg, hogy a 
szakcsoportba sorolás automatikusan történik, 
az ezt szolgáló algoritmus a NEKTÁR-ban adott 
ETO jelzetből Indul ki.)

Nehéz jelen pillanatban eldönteni, hogy a 
használók, elsősorban a könyvtárosok számára 
mekkora megrázkódtatást jelent az ETO-tól való 
elszakadás, mindenesetre bízunk benne, hogy a 
gyakorlatban érzékelhetők lesznek azok az elő
nyök, amelyeket szolgálni véltünk.

-/ -r
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A Gyarapítási Osztály belföldi csoportjának 
értékesebb beszerzései 1996

1. Dle álteste Chronlk dér Hutterlschen Brú
der... Herausgegeben von A(ndreas) J(ohan- 
nes) F(rledrlch) Zleglschmld. (New York, 
1943)

2. Balbi's Adrián: Allgemeine Erdbeschreibung 
l-ll. Bánd. Wlen-Pest-Lelpzig, 1878

3. (Rlchter Joseph): A bótsl ember szokása tes
testől lelkestől. Pestenn, 1784

4. Borbála Helikon, 1940. Budapest, 1940
5. Calendarium Jaurlnense tltulare et politi- 

cum... Jaurinl.
6. Coston (Adolphe de): Les Crouy-Chanel et 

leurs adulateurs. Paris (1864)
7. Cserkút! Adolf: Az első pécsi zsidók. Pécs, 

1914. (Klny.)
8. D. L. M. A. (De La Motte Antal): Közönséges 

könyörgések, mellyek szerint... (Pest), 1792
9. (Eötvös József): Die Garantien dér Macht und 

Einheit Oesterreíchs. 2. Aufl. Leipzlg, 1859
10. Feuerlösch - Ordnung für dle Haupt-Stádte 

Pest und Ofen. Ofen, 1855
11. Gesang-Büchel zum Gebrauche für Wallfah- 

rer. Ofen, 1881
12. Giannetasio, Partenio Niccolo: Halieutica. Ne- 

apoli, 1689
13. George Hevesy-F. A. Panetti: A Manual of 

Radioactivity. 2. kiadás Ford.: Róbert W. 
Lawson. Oxford University Press, 1938

14. Hunyadi (Szabó) Ferencz: Jósef eladatása. 2. 
kiad. Diószegen, 1795

15. Kassák Lajos: Tisztaság könyve. (Wien), 
1926,1. kiad.

16. (Kéri Ferencz Borgla): Contlnuatio hist. 
byzantinae. Tyrnaviae, 1740

17. Magglorottl, Leone Andrea: Archltetti e archl- 
tetture mllltare (Roma, 1937). (L’opera dél 
genlo Italiano all'estero1 2 3 4 5 6)

18. Magyar földbirtokosok évkönyve. 1902. 
Bpest, 1903

19. A M. Klr. Nagykanizsai 20-lk báró Szlrmay 
Sándor honvéd gyalogezred története a vi
lágháborúban. 1 -2. köt. összeáll.: Szepessy- 
Bugsch Aladár. Sopron, 1931

20. Mily jelleggel bír tehát voltaképp a Magyar 
Tudomány-Egyetem? Pest, 1868

21. Du Mont: Des grossen Held-Herrns Eugenll 
Herzogs von Savoyen. Nürnberg, (1720)

22. Orczy (Emma): The league of the Scarlet 
Pimpernel. New-York, 1919

23. Panls Vitae et Intellectus: Az-az Életnek és 
Értelemnek Kenyere. (Csíksomlyó-Kolozs- 
vár), 1721

24. Papanek Nép. János: Gazdasági eszközök 
és részelnek rajza... Budapest, 1878

25. Pfujságok és pfujságírók. Lovászy Károly 
tréfája. így nyírtok ti. Bp.

26. Pozzo, Andrea: Pespectivae pictorum... Dér 
Mahler und Baumeister. Augustae Vindelico- 
rum

27. Schück Salamon: A keresztények a zsidók
ról. Karczag, 1882.

28. Szentgáli Károly: A régi pénz gyűjtése. Bp. ó. n.
29 Szinnyei József: Bachkorszak. Komárom
30. Vízvári Mariska: Szakácskönyve. Új bőv. ki

ad. Bp. (1944)
31. Wrangel, C. G.: Ungarns Pferdezucht In Wort 

und Bild. 4 Bde. Stuttgart, 1893-1895

Értékes szerzemények 1996. Külföldi csoport

1. Arms, Thomas S.: Encyclopedia of the cold 
war. New York, 1994.

2. Bodor Ádám: Schutzgeblet Slnlstra: ein ro
mán in Novellen. Zürich, 1994.

3. British blographical index vol. 1-4. London, 
1990.

4. Citles after socialism: urban and régiónál 
change... Oxford, 1996.

5. Codex diplomaticus et epistolaris Regnl Bo- 
hemlae Pars 5/fasc. 4. Praga, 1993.

6. Crampton, Rlchard J.: Atlas of Eastern Euro- 
pe in the twentieth century. London, 1996.

7. Domandl, Hanna: Kulturgeschichte Österre- 
ichs. Wien, 1993.

8. Erhardt, Johann: Liszt-Gedenkfeiern in Ra- 
iding von 1911 bis 1993. Ralding, 1996.

9. Fodor András: Kincses Kolozsvár. CluJ, 1995.
10. Forgács Éva: The Bauhaus idea and Bauha- 

us politics. London, 1995.
11. Horn Alfród-Kubinszky Mihály: K. u. K. Elsen- 

bahn Bilderalbum Bd. 2. Wien, 1993.
12. Handbuch dér hlstorischen Buchbestánde In 

Deutschland Bd. 3. és Bd. 16. Hildesheim, 
1996.
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13. Határ Győző: Álomjáró emberiség. London, 
1996.

14. Index blographique francais Tóm. 1-4. Lon
don, 1993.

15. Dér Prozess gégén die Hauptkrlegsver- 
brecher vor dem Internationalen Milltár- 
gerlchtshof: Nürnberg, 1945-46. Bd. 1-12. 
Stuttgart, 1994.

16. Kertész Imre: Kaddijs voor een nlet geboren 
klnd: román. Amsterdam, 1994.

17. Kühne, Andreas: Blbllographle zum Schrift- 
tum des 16. Jahrhunderts. München, 1995.

18. Longworth, Philip: The maklng of Eastern Eu- 
rope. New York, 1994.

19. Mócsy András: Pannonlen und das römlsche 
Relch. Stuttgart, 1992.

20. Móricz Zslgmond: Be faithful unto death. 
Cambridge, 1995.

21. Ostarrlchl - Österreich 996-1996. Horn, 
1996.

22. Örkény István: Unominutaj NoveloJ. Berke
ley, 1995.

23. Örkény István: One mlnute storles. Rose 
Bay, 1994.

24. Österreichische Atlanten 1561-1918. Bd. 1-2. 
Wien, 1995.

25. Slgismund von Luxemburg. Warendorf, 
1994.

26. Stewart, Harold: Mlchael Balint: object relati- 
ons pure and applied. London, 1996.

27. Vajda György Mihály: Wien und dle Llteratu- 
ren In dér Donaumonarchle. Wien, 1994.

28. Vámbóry Hermann (Ármin): Geschlchte Bo- 
charás oder Transoxaniens von den frühes- 
ten Zeiten bis auf die Gegenwart (Neudruck 
v. Stuttgart, 1872.). Osnabrück, 1969.

29. Vekene, Emil van dér: Johann Sleldan (Jo- 
hann Phlllppson): Blbllographle selner ged- 
ruckten Werke... Stuttgart, 1996.

Állományrevízió
1995. VII. 3-án megkezdődött a nagy ál- 

lományellenőrzós, mely Óvári Sándor által ké
szült és a kollégiumi ülésen elfogadott szabály
zat alapján jelenleg is folyik.

Eddig összesen 14 turnus dolgozott (1 tur
nus általában 4 heti időtartam), ez függött a reví
zió alá vett állomány nagyságától. Ez Idő alatt 
139 munkatársunk vett részt a munkában, mely
nek menete:
- a helyrajzi nyilvántartások címleírásainál egy

bevetették a polcokon talált példányokat, re
gisztrálták az egyezéseket, följegyezték az 
eltéréseket, röviden: megejtették a revíziót. 
Eddig 1 556 871 db kötet esett át a revízión. 
A könyvállományból még 200 000 db mű vár 
ellenőrzésre, a pontos darabszám a revízió 
végén fog kiderülni, ez a Müncheni állomány 
és a Kegyeleti könyvtárak anyaga. Revíziójuk 
időtartamát nehéz megjósolni, mert kézírásos 
naplók állnak rendelkezésre. A polcon levő 
anyagot a naplóban kell megkeresni, ahol a 
szakok méretek (2°, 4°, 8°,), szerzők, címek, 
jelzetek utáni betűjelek szerint találhatók (pl.: 
Hung.h.2325 ab/1). (Sajnos, a naplóban mind
ezek nem szoros abc jelzetrendben vannak. 
Annak Idején az utólag beszerzett műveket 
oda írták, ahol helyet találtak.) Az eddigi re
vízió során elég sok hiányt állapítottak meg, 
de ezek egy része „fiktív hiány”. A hiányok 
egy része abból adódik, hogy az átirányítá

sok - az osztályok megszűnése, illetve szét
válása -, újak születése a példány-nyilvántar
tás „mellőzésével” történt. Ide sorolandó még: 
elavult, csonka, kiiktatásra váró művek vé- 
gigfuttatása a nyilvántartásokon. Mindezeket 
a hiányokat a revízió során próbáljuk felgön
gyölni s megszüntetni. A hiányok második 
csoportja abból adódik, hogy minden „kint le
vő” kötetet nem tudunk visszaszerezni (kiállí
tás - kölcsönzés).
Ezeket, amikor előkerülnek, utólag korrigál
juk - ejtjük meg rajta a revíziót és töröljük a 
hiánylistáról. Az állományellenőrzés során sok 
mindenre fény derült (pl.: címhibák, szerző ne
ve, kiadás éve, megjelenés helye, lapszám, 
Jelzetelírás stb.).
1962-ben a Folyamőrségnek átadott anyagok 
csak részben nyertek elintézést (hiányként 
nem szerepelnek a nyilvántartásban, de vlsz- 
sza soha nem kapjuk). Ilyen állomány még a 
Jugoszláviának jóvátételben átadott anyagok 
nyilvántartása Is. A revízió során derült ki, 
hogy a jugoszláv anyagokról annak Idején 
mikrofilmek készültek, s ezek jelzeteit most 
vezettük be a nyilvántartásba (legalább mik
rofilmen elérhetők).
Végső képet csak a revízió utómunkálatai, 
valamint a Hírlap- folyólrattár állományellen
őrzése után kaphatunk, amely előreláthatólag 
1997 második felében kezdődik.

Szilágyi József-Séfesik Gyuláné
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Térképek a millennium korából

Kamarakiállítás a Térképtárban 
1996. november-1997. január

Kiállításunkkal a mlllecentenárlum jegyé
ben a millenniumi Magyarországra emlékeztünk 
és egyúttal az Időszak térképszerkesztő szak
mája előtt kívántunk tisztelegni.

A kiegyezéskor! Magyarország a polgári 
fejlődés útját járta. Az Ipari fejlődés beindulása, 
az anyagi javak tőkés termelésének fokozatos 
kibontakozása, amelyek erős clvllizatorikus és 
kulturális változásokkal jártak együtt, a század 
végére jól láthatóvá váltak és mélyreható átala
kulást hoztak az emberek életmódjában.

A honi kartográfia e fejlődés szerves része
ként nőtt fel s vált alkalmassá széles körű társa
dalmi feladatai teljesítésére.

A 19. század közepére vált hangsúlyossá a 
modern térképkészítő szakma két nagy ágának, 
a földmérési-topográfiai térképezésnek és a 
már meglévő térképi és egyéb adatokra tá
maszkodó térképszerkesztői ágnak, a szűkebb 
értelemben vett kartográfiának elkülönülése. Ez 
az elkülönülés egyúttal azonban egy magasabb 
szerveződésű szint létrejöttét is jelentette. Min
denekelőtt azt, hogy a szakmai tevékenység fo
kozott mértékben szakmai problémák logikája 
mentén bontakozott ki, ami a feladatok differen
ciálódásával és intézmények létrejöttével járt 
együtt.

A hazai térképszerkesztő szakma, jórészt 
történelmi okokból, megkésve csatlakozhatott 
ezen változásokhoz és lemaradásának pótlása s 
igazi, önálló fejlődése csak a kiegyezéssel indul
hatott be. Ekkortól Jöttek létre a polgári térkép
szerkesztés állami és magánintézményei. A je
lentősebbek között az Államnyomda, a Statiszti
kai Hivatal, s a későbbiekben a Posner-cég kar- 
tolitográflal részlege említhetők.

A ’80-as évek közepére, a ’90-es évek ele
jére ezen Intézmények kellő szakmai tapasz
talatra tettek szert, mint ahogy ez Idő tájt váltak 
Igazán hozzáférhetővé a katonai topográfiai fel
mérések térképei, III. az ’50-es években indult 
kataszteri térképezés nagyléptékű térképei.

A ’80-as években a statisztikai szakma Is, 
mely nélkül a társadalmi és gazdasági folyama
tokat térképre vivő kartográfiai munka nehezen 
lett volna elképzelhető, kellő színvonalon állt 
már a mintegy negyedszázados szervezett ke
retek között folyó adatgyűjtés- és feldolgozás 
eredményeképp.

A kartográfia szerepének az e korszakban 
bekövetkező növekedéséhez hozzájárult a 
gyorsan gyarapodó városi népesség és a hazafi
as szellemű földrajz- és történelemoktatás foko
zódó térképigénye. Sőt, az állam ipartámogató 
politikájának szintúgy szerep jutott, részben köz
vetett úton, más tevékenységek (Infrastruktúra, 
ipar- és városfejlesztés) támogatásával, részben 
közvetlenül is, térképkészítő magáncégek ala
pításának segítésével. Ez utóbbira Jó példa Ko- 
gutowlcz Manó Földrajzi Intézetének alapítása, 
amelynek indulását a kultuszminisztérium köl
csönökkel és megrendelésekkel mozdította elő.

A kiállított térképeket mintegy másfél évti
zed kartográfiai terméséből válogattuk, igyekez
vén a millenniumi Magyarországról különböző 
tematikájuk révén minél sokrétűbb és átfogóbb 
térképi összképet adni.

A harminchárom térkép a látogatók elé tár
ta többek között az ország természeti adottsá
gait, a közigazgatás századvégi területi beosztá
si rendjét, aminthogy a ’90-es évek eleji demog
ráfiai és nemzetiségi viszonyokat is.

Külön említést érdemelnek azon nagy mé
retarányú és adatokban Igen gazdag, nagy rész
letességű országtórkópek, amelyek egy-egy 
szakma, III. térképezési fajta több évtizedes, 
részletes felméréseire támaszkodva születtek a 
’80-as évek második felében és a ’90-es évek 
első felében. így a Földtani Intézet vezető mun
katársai, Böckh János, Koch Antal stb. által szer
kesztett, 1896-ban kiadott Magyarország földta
ni térkép, amelyet az országnak a század köze
pén indult részletes földtani térképezésére tá
maszkodva terveztek. Ilyen térkép Homolka Jó
zsef, a század utolsó harmada egyik vezető kar
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tográfusa által a kataszteri felmérés adataira 
alapozva szerkesztett földművelési térképe Is 
(1895-ben jelent meg), mely a korszak földhasz
nosítási viszonyait rögzíti maradandó értékkel.

Jelentős kartográfiai produktuma az idő
szaknak Bedő Albert országos főerdőmester er- 
dőtérképe, mely mű 2., 1896-os kiadását mutat
tuk be, ahogy a Lukács Béla, akkori kereskede
lemügyi miniszter rendeletére készített gondos 
tervezésű, igen szép távírda-hálózati térkép is, a 
Réthey Ferenc szerkesztette Magyarország et
nográfiai térképpel együtt.

Utóbbi értékét a felhasznált anyagok újdon
sága és pontossága is növelte, mivel az adatok 
az első olyan országos népszámlálásból szár
maztak (az 1880. évi), amelynek keretében elő
ször szerepelt az anyanyelvre vonatkozó kér
dés. (A korábbi Időkben az ország nemzetiségi 
megoszlását egyházi és iskolai összeírásokra 
támaszkodva csupán becsülni tudták.)

Jól kiegészítette a nagyléptékű, összefogla
ló, szintetizáló jellegű térképeket az a statisztikai 
adatokat feldolgozó térképi sorozat, amelyet a 
millenniumi országos kiállítás alkalmából a Sta
tisztikai Hivatal szerkesztett. A mű 21 lapját 
(amelyből 10 volt látható a kiállításon) ingyen

osztották szót a millenniumi kiállítás látogatói kö
zött, ahogy később Jékelfalussy József, a Hivatal 
akkori vezetője fogalmazott: „a statisztikai Isme
retek terjesztése és népszerűsítése céljából”.

Jóllehet kiállításunk alapvető célja a millen
niumi ország térképi bemutatása volt, úgy vél
tük, a székesfőváros, Budapest külön fejezetet, 
bemutatást érdemel.

Az egyesített város a ’90-es évekre nagy
várossá, szinte önálló kulturális világgá növeke
dett, sajátos Magyarország lett, amely a dualista 
kori ország polgári fejlődésében különálló feje
zetet képviselt. A 19. század közepén a még 
csak mintegy 300 000-es lélekszámú város
együttes (Buda, Óbuda, Pest) központi igazgatási 
funkcióit visszanyerve a század végére robba
násszerű növekedésével igazi kereskedelmi, 
közlekedési, kulturális és szellemi centrummá 
vált, amelynek Jelentősége, kisugárzása és von
zása az ország határain túl is éreztette hatását.

A vitrintárlókban bemutatott térképek a vá
ros területi bővülését, gyarapodását az 1870-es 
évektől mutatta be, az országos kiállítás térké
peinek és látképeinek kíséretében.

Danku György

Kosztolányi Dezső
(1885-1936)

Emlékkiállítás formájában emlékeztünk 
meg Kosztolányi Dezsőről, aki 60 éve ment el 
közülünk, 1936. november 3-án. A TV is felidéz
te alakját az Esti Kornél című film vetítésével, 
mely egyszerre, Illetve párhuzamosan mutatta 
be a kamasz Kosztolányi utazási kalandját, vá
gyait, terveit és az idősödő férfi keserű emlékeit. 
(Félő, hogy aki nem ismeri a költő életét és mű
veit, nem tudta élvezni a gyorsan váltakozó kép
sort.)

Tekintsük hát át Kosztolányi életútját.
1885. március 29-ón született Szabadkán, 

ahol édesapja gimnáziumi igazgató volt. Édes
anyja gyógyszerész-dinasztiából származott. 
Középiskolai tanulmányait szülővárosában vé
gezte. A budapesti egyetemen bölcsószetet ta
nult. Itt kötött barátságot Babits Mihállyal és Ju
hász Gyulával. Ekkor rakódik le műveltségének 
gazdag alaprétege: ez Időben a „fart pour l’art” 
művészet képviselőjének vallja magát.

Azután újságíró lett. A Nyugat első generá
ciójának kiemelkedő alakja.

1907-ben jelent meg első verseskötete: a 
Négy fal között. Három év múlva a sokak által 
jól ismert A szegény kisgyermek panaszai.

Szerb Antal szerint Kosztolányi volt a mo
dern magyar líra legszuggesztívebb költője: 
„Nem rázza meg az embert, mint Ady Endre köl
tészete, de magával von, mint egy monoton vas
út őszi és melankolikus tájakra, ahol mindenki 
otthon érzi magát." Nem nagy eszmékről ír, ha
nem hangulatairól, lelki életének mélyéből fel
bukkanó emlékképeiről:

„Mint aki a sínek közé esett...
És átalórz! tűnő életét,
Míg zúgva kattog a forró kerék,
Cikázva lobban sok-sok ferde kép,
És át, ahogy nem látott soha még."

(A szegény kisgyermek panaszai)

Látja magát, mint kisdedet, felidézi a ked
ves doktor bácsi alakját, a gyermekkori halál- 
félelmet, szeretett nagyapjának elvesztését, első 
gyermekszerelmót, az iskola rémisztő voltát,
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gyermekpajtásait, az álmokban felszínre törő 
vágyait. Mennyi lelki finomság van a színes tin
tákról szóló versében:

„Mostan színes tintákról álmodom.
Legszebb a sárga. Sok-sok levelet 
E tintával írnék egy kislánynak.
Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, 
Arany-Imát írnék az ón anyámnak.

Oly boldog lennék, Istenem, de boldog. 
Kiszínezném vele az életem.

A dallamosság csúcsát jelenti irodalmunk
ban költőnknek felesége nevéről írt költeménye:

„Lenge lány, ó az I És nekem
aki sző, kelletne, szín ez Is,
holdvilág ó az I halovány
mosolya: dallama, kék-lila
ezt mondja mint ódon halovány
a neved, ballada, anliin
Ilona, úgy sóhajt, ibolya,
Ilona. Ilona. Ilona.”

A Játékosság mögött egyre többször szólal 
meg verseiben az elmúlás gondolata. A vallásos 
hit szövi át Időnként a melankolikus érzéseket:

„Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, 
úgy érzem én, barátom, hogy a porban, 
hogy lelkek és göröngyök közt botoltam, 
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak 
vendége voltam."

(Hajnali részegség)

Kosztolányit regényei is ismertté tették. 
1922-ben jelent meg Néró, a véres költő c. 

regénye. A cselekmény az ókori Rómában ját
szódik. Középpontjában a dilettáns költő-csá
szár lezüllóse áll. Thomas Mann - aki jó Ismerő
se volt Kosztolányinak - sokra értékelte a mű
vet, egyrészt korhűsóge, másrészt a dilettantiz
mus tökéletes ábrázolása miatt. (A kortársak 
szerint Néró Szabó Dezső karikatúrája is volt.)

Az 1924-ben megjelent Pacsirta egy külö
nös, de hihető lélektani esetről szól. A csúnya 
vénkisasszony lányukat dédelgető szülők szere
tető alól egy pillanatra feltör a keserű gyűlölet, 
amikor rádöbbennek életük sivárságára. (A re
gényből készült filmben Páger Antal és Tolnay 
Klári alakította a házaspár szívszorító szerepét.)

1925-ben írta meg az Aranysárkány-1, ami 
talán legsikerültebb regénye, hisz olyan világot 
mutat be, amelyet mint diák és tanárgyermek 
legjobban Ismert mindkét oldalról. Novák tanár

úr, a jó szándékú pedagógus egyik tanítványá
nak áldozata. A megaláztatást, az Igazságtalan 
támadást nem viseli el: öngyilkos lesz. A regény 
pesszimizmusa végtelen: a fiatalok (Hilda és Ti
bor) szerelme Is nyárspolgárivá kopik. Kosztolá
nyi szerette az embert, de nem tudott hinni, gyö
nyörködni benne.

Naplójában így vall az (ró: „Minden bajom 
abból származik, hogy az emberiséget kimond
hatatlanul, véres szerelemmel szánom.”

1926-ban írta az Édes Anna c. művét. A 
regény egy engedelmes és hihetetlenül türelmes 
cselédlányról szól, akiben a sok klsebb-na- 
gyobb bántalom olyan gyűlöletté halmozódik, 
hogy ez a gyűlölet egyszer öntudatlan robbanás
ban tör ki: váratlanul megöli gazdáit. Az olvasó 
tudja, hogy ami Annával történik elviselhetetlen, 
ezért megérti a balladaszerű, váratlan, tragikus 
fordulatot. A regényt színpadra Is vitték, filmet is 
készítettek belőle.

Különös novellasorozata az Esti Kornél- 
novellák ciklus, melyben a költő saját rosszab- 
bik énjével szembesül. Derűs bölcsesség hatja 
át ezeket az elbeszéléseket. Humora itt a legvál
tozatosabb, a mulatságostól a meghatóig minden 
árnyalat felvillan benne.

Kosztolányi igazi írói érdeme nyelvének 
tisztasága, választókossága. Vas István sze
rint „Kosztolányi formaművószetóre az jellemző, 
hogy a tökéletesség Is egyszerűséghez, közért
hetőséghez vezetett, ami ritka Jelenség volt ab
ban az Időben, amikor a nagy költők csak jelké
pekben és áttételekben tudtak beszélni.”

Az léZl^ben megjelent posztumuszkötet
ben (Nyelv és lélek) összefoglalták a költő 
nyelvészeti cikkeit, amelyek a Pesti Hírlap és a 
Nyugat hasábjain jelentek meg. A költő avatott 
nyelvész volt, tudományos felkészültségű nyelv
művelő, purista, vagyis az idegen szavak hasz
nálatának ellensége. Idézzük magát a költőt:

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és 
magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem 
legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. 
Az anyanyelv az egész nép leikének foglalata."

A szavak szépségét egyrészt hangalakjuk, 
dallamosságuk, másrészt emelkedett vagy kel
lemes jelentésük határozzák meg. így dönt 
Kosztolányi a következő tíz szó mellett, me
lyek - szerinte - nyelvünk legszebb szavai:
- Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, 

szív, sír.
Olvassunk gyakran Kosztolányit, hogy men

tesüljünk korunk gépies, idegen szavaktól hem
zsegő, rút nyelvezetétől!

Vidovszky Ferencné
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Theátrum, Orpheum 
Millennium

A Színháztörténeti tár és a Zeneműtár közös kiállításáról

Az ezredfordulón a főváros, az 1893-ban 
meginduló nagy épftésl konjunktúra következté
ben valóban modern és igazi nagyváros hatását 
kelti. Ybl építette 1884-ben az Operaház palotá
ját, de már 1875-ben a színházépítésre speciali
zálódott Helmer és Fellner bécsi építészek ter
vezik a Népszínházát, majd a Nagymező utcá
ban a Somossy Orfeumot, végül a Vígszínházát, 
vidéken pedig a kecskeméti színház új épületét. 
A nagyvárosias hatást emeli a tömegközlekedé
si eszközök növekedése: a millenniumi kiállítás 
megnyitásával egy napon, május 2-án Indul elő
ször útjára Európa első kéregvasútja, a Kisföld- 
alatti, az ekkor még nélkülözhetetlen kis átkelő
hajó, a propeller szerepét lassan átveszik a hi
dak s a kiépülő villamosvonalak, a közvilágítást 
a város belsőbb részeiben már teljesen a gáz
lámpa adja, sárgás fényével s a belváros egyes 
főbb utcáin s a luxusszállodákban már az Auer- 
féle villanyógő világít.

A színházak világa nem volt teljesen 
egyöntetű, melyet a bemutatott színdarabok 
színvonala s az egyes színházak különbözősége 
és ellentéte okoz. Az Operaház elsőként Farkas 
Ödön Balassa Báiint\éX mutatja be, majd a nép
színműből átírt Falu rosszát, Hubay Jenő zené
jével, végül gróf Zichy Géza A/árját, melynek 3. 
felvonása után (a darab négyfelvonásos), Fe
renc József elismerő szavak kíséretében távo
zott, s legvégül, az uralkodó neve napján, Gold- 
mark Házitücsök\é\. A Nemzeti Színház a rossz 
anyagi helyzete és a már esedékes, új színházé
pület körüli vitákból, huzavonákból adódó sértő
dések miatt nem áll elő új műsorral, s végül csak 
a belügyminisztérium felszólítására állít össze 
valamit az akkori igazgató, gr. Festetics Andor: 
ezek közt mindössze a színész Somló Sándor 
darabja, a Zsolt vezér ifjúsága volt új darab, 
mely csak kevéssé tudta képviselni a magyar 
történelmi drámát. A Népszínház szerencsésebb 
helyzetben volt, ekkor Verő György ezer évet 
sajátságosán felölelő 1000 évét mutatták be az 
alkalomhoz illően, melyet egy évadban 174-szer 
adtak elő. Az újonnan megnyíló Vígszínház pe
dig, habár most még Jókai Barangok\a kerül 
színre, mégis az új, sok tekintetben megkérdője
lezhető értéket képviselő pesti ízlésvilág kielé
gítését tűzi ki céljául, szemben a Nemzetivel. Pu-

kánszkynó Kádár Jolán mindezt így összegzi: „A 
Vígszínház jobban bírta az Iramot, mert egész 
más fettételekkel Indult harcba. Mellette az újság 
ingere, a fiatal kapitalizmus friss és mozgékony 
tőkéje;... A Nemzeti Színház [új épületének] ter
ve a törvényhozás és bürokrácia útvesztőiben, a 
sajtó és parlament gátló kritikái mellett nem tu
dott megvalósulni, bár a közvélemény már az 
ezredév! ünnepre követelte felépültét.”

A szín- és zeneművészeti speciális szak
csoportok elnökéül gr. Zichy Gézát nevezték ki. 
Az ünnepi előadások színhelyéül a nagy zene- 
csarnokot jelölték ki, hol elsőnek a millenniumi 
kantátát adták elő, melynek szövegét felkérésre 
Ábrányi Emil írta, zenéjét pedig a pályadíjat 
nyert Langer Viktor. A számos ünnepi mű, him
nusz és az egymás mellett helyet kapó Kossuth 
imája és a Millenniumi király hymnusz mellett 
számtalan alkalmi keringő, csárdás és induló 
született, melyek közül Serly Lajos Hungária 
magyar keringójét és a Millenniumi hattyúke- 
ringőx emelem ki önkényesen, s lám, a kotta 
címlapján, a városligeti tavon valóban ott úszkál 
három hattyú, előtte a Volly családtól kapott ere
deti Vikár-fonográf, melyen tán még ma is fel
csendülhetne Európa első fonográffal gyűjtött 
népzenei anyagának híres darabja, a Fehér 
László balladája:

Fejér László lovat lopott 
Az emődl malom alatt,
Rajtaérte hat vármegye,
Hat vármegye, kilenc hajdú.

Fejér Anna meghallotta,
Hogy a bátyja meg van fogva 
„Rakjál mellém sok aranyat,
Hadd váltsam ki a bátyámat.”

Közlők: Takács István cseléd és Gom
bos Mariska, cseléd.

Ezt a balladát Takács István énekelte fonog
ráfra.

Hely: Cslncsel tanya (Borsod megye).
(Hangfelvételét Id. lemezre átvéve: A 

Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteménye 1. 
Szerk.: Sztanó Pál-Tóth Margit. Megvan OSZK 
Zeneműtár HK 21. 254/a. Segítségükért köszö
net illeti Volly Tamást, és a Zeneműtár részéről 
Veöreös Enikőt.)
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De képzeletünk a zene szárnyain immár az 
ezredév) kiállítás „millenniumi falujából a kiállí
tás mellé Popper és Marmorek műépítészek által 
Ide varázsolt, középkori és török Időket idéző 
várnegyedbe - ős Budavárába visz, hogy hall
gassuk a karnagy Sztojanovits Jenő és a híres 
nótaszerző Serly Lajos zenekarát s megcsodál
juk a még korábban, az „élet császára", So- 
mossy Károly jóvoltából New Yorkból Ide költö
ző, érzékien szép Barrison lányokat.

„Századvégi lányok csupa chlc és játszi kellem - 
Ez ma a mi jelszavunk;
A jelennek élünk s az unalom réme ellen 
Mámor a ml orvosunk.
Délig séta, délután meg truf, totalisateur,
Este színház, vacsorához pezsgő, meg likőr,

(S a vége aztán rendesen:
Kankán a sima parketen.)
Hajhói hajhó! hajhól"

(„6 slsters Barlsons vagy hogy lettek a 
Barrlssononok (Ós-Budavár) gyöngyei. Szer
zetté: Sztojanovits Jenő.")

Végezetül, de nem utolsó sorban, fölhívjuk 
a szórakozni vágyók szíves figyelmét, ha ez 
még nem elég, újabb programokat keresni ott a 
bejáratnál a szép grafikuslányok remekműve, 
az a gyönyörű, a kor hangulatát elevenen Idéző 
hirdetési oszlop, melyről remélhetőleg nemcsak 
Lőwy, amúgy korhű, újévi köszöntője jut az 
eszükbe.

Kis Domokos Dániel

NYUGDÍJASAINKRÓL
Beszélgetés dr. Fallenbüchl Zoltánnal, 

az OSZK ny. főmunkatársával
- Kedves Zoltán, eltelt Jó néhány esztendő 

azóta, hogy Interjút készítettem Veled a Híradó 
olvasói részére, mivel Te a rendszeres tudo
mányos munkát végző nyugdíjasaink közé tar
tozol, ezért megkérdezem, mivel foglalkoztál az 
utóbbi években?

- 1985 Január eleje óta vagyok nyugdíjban, 
most már 12 teljes éve! A Könyvtárral való kap
csolatom nem szakadt meg, de mióta az ottho
nomtól olyan messzire költözött az intézmény, 
csak ritkán Jutok el oda. A Híradó azért meg- 
megemlókezik rólam, és nagyon jólesik, hogy az 
a könyvtár, melynek négy évtizeden át munka
társa voltam, folyóiratában még most Is számon 
tart. Rendszeres tudományos munkát végzek, 
amennyire azt sajnos romlófólben lévő egész
ségi állapotom engedi. Mivel igen sok megírni 
valóm van - vagy volna - nem hagyhatom és 
nem is hagyom abba. Sok évtizeden át gyűjtött 
anyagom feldolgozása van napirenden. Minden
nel foglalkozom, amivel korábban: archontológi- 
ával, biográfiával, prozopográflával, történeti 
statisztikával. Ezek mind összefüggenek. Újab
ban két kötetem jelent meg: a „Magyarország fő
ispánjai 1526-1848" 1994 végén és a „Grassal- 
kovich Antal hivatalnok és főnemes a 18. szá
zadban” 1996 utolsó heteiben Gödöllőn. Ehhez a

városhoz több mint 240 éve családi szálak is 
fűznek. Az elmúlt években OTKA támogatással 
elkészítettem „Állami (királyi és császári) tiszt
ségviselők a 17. századi Magyarországon" című, 
levéltári (és OSZK kézirattári) kutatások alapján 
megvalósított betűrendes életrajzi lexikont, be
vezető tanulmánnyal, 236 gépelt oldal terjede
lemben. Sajtókészen kiadásra vár. Létrehoztam 
a Schematismus ... Regni Hungarlae-ra és élet
rajzi adatgyűjtésre támaszkodó „Magyarország 
tiszticímtára 1790-1815” c. több, mint ezer olda
las munkálatomat, melynek remélhetően leg
alább bevezető tanulmánya megjelenik majd az 
OSZK Évkönyvében. Most az 1700-1790 közti 
perióduson dolgozom. E munka egyes fejezetei, 
mint „Anton Cothmann Sledlungsarbelter unter 
Kaiserln Maria Theresla” a Mittelungen des ös- 
terrelchfschen Staatsarchives és „A harmlncad- 
vám-igazgatás tisztviselői a 18. századi Magyar- 
országon” a Tanulmányok Dónyi Dezső 75. szü
letésnapjára kötetben éppen most december
ben jelentek meg gyors egymásutánban. Coth- 
mannt, mivel mindjárt németül fogalmaztam 
meg - elő is adtam róla Németországban - azt 
hiszem le kell majd fordítanom magyarra is, mi
vel nemcsak az osztrákokat és a németeket ér
dekli, hanem talán a hazaiakat is.
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Persze, nem hagyom abba a kartográfiatör
ténetet sem. Rómában jelent meg egy 17. száza
di, Jézustársasági szerzetesek által készített Ma- 
gyarország-térképről szóló tanulmányom és lek
tora voltam a közeli napokban két kötetben 
megjelent Szántai Lajos-féle Atlas Hungarlcus 
1528-1850 című, rendkívül reprezentatív mű
nek Is. A Franciaországban élő szerző ebből de
dikált, számozott, díszkötéses tiszteletpóldány- 
nyal örvendeztetett meg Karácsonykor.

Emellett írok németnyelvű történeti monog
ráfiákról könyvismertetéseket a Hadtörténeti 
Közlemények számára. Tervezek egy-kót ki
sebb közleményt a Magyar Könyvszemle szá
mára Is.

- Milyen volt a fogadtatása Időközben 
megjelent műveidnek?

- Műveim fogadtatása kedvező. Sokan for
dulnak hozzám ezek kapcsán kérdésekkel, 
adatkérésekkel. Némelyek - főleg genealógu
sok - olykor szinte bókét sem hagynak telefon
jaikkal, leveleikkel. Azért, akinek lehet és érde
mes, megadom a kórt tájékoztatást. Intézmé
nyek is küldenek hozzám kutatókat, például az 
ELTE éppen a napokban egyet Szászországból. 
Különös örömet szerzett az, hogy olyan nagyság- 
rendű személyiségek, mint Habsburg Ottó és Ju
an Carlos spanyol király elismerő sorokkal mél
tányolták történettudományi munkásságomat.

- Irodalomtörténeti témákkal is foglalkozol 
mostanában?

- Természetesen irodalomtörténeti témák
kal Is foglalkozom, elsősorban anyai nagyatyám, 
Ambrus Zoltán vonatkozásában. Mivel Idős em
ber vagyok, főként az Ambrus-hagyatók, az 
Ambrus-Archívum sorsának biztosításával kell 
foglalkoznom. Ennek legjobb őrzőhelyéül az 
OSZK Kézirattárát - egykori munkahelyemet - 
szánom. Ez a munkálat már egy ideje beindult.

Ugyanakkor diákkor) muzeológusi tervei
met is megvalósítom a gödöllői Ambrus-emlék- 
hely szervezésével és kezelésével. Ezt a tárgyi 
emlékeket őrző gyűjteményt már elég sokan lát
ták, és helyet kapott a város kulturális ismertető
jében Is. Továbbfejlesztésének főleg egészségi 
feltételei vannak.

- Kaptál kitüntetéseket Is azóta?
- Állami kitüntetést 1994. augusztus 20-án 

kaptam. A Magyar Köztársaság Érdemrendjének 
keresztjével tüntettek ki. Erről úgy tudom, az 
OSZK Híradó Is megemlékezett.

- Úgy hallom, megkaptad a Tudományos 
Akadémiától a nagydoktori fokozatot.

- Már 1992-ben felterjesztettek erre, de 
1996-ban kaptam meg a határozatról szóló érte

sítést. így most már viselhetem a történettudo
mány doktora címet.

- A tavalyi évben is ünnepeltél többekkel 
együtt egy jelentős évfordulót, hallhatnánk erről 
Is valamit?

- 1996. november 18-án kaptam meg az 
aranydiplomámat. 50 éve végeztem a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán, 1946 végén doktoráltam újkori egyete
mes történelemből, művelődéstörténetből és 
emberföldrajzból.

Annak Idején Hajnal István professzornál 
dlsszertáltam, annál, akinek nevét ma egy társa
dalomtörténeti kör viseli. Egyike vagyok azok
nak a keveseknek, akik még jól emlékeznek rá. 
1956-ban halt meg. Tudásbeli igényessége miatt 
nem sokan doktoráltak nála, akkoriban én vol
tam a harmadik, akit 1946 decemberében vizs
gáztatott. Summa cum laude eredménnyel vé
geztem. Ma is büszke vagyok rá, hogy Hajnal-ta
nítvány lehettem. Később - már mint könyv
táros - tegeződhettem is vele. Kevesen tudják 
ma már, hogy Hajnal 1919 és 1930 közt a Nem
zeti Múzeumnál működött, melynek része volt az 
OSZK; így ő Is kollégánk volt.

MEGJELENT

AZ

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 

FÜZETEI
________________  8. ________________

PETRIK-EMLÉKKÖTET

SZERKESZTETTE 

NAGY ANIKÓ
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Velem egyszerre, november 18-án kapta 
meg vasdlplomáját egykor szintén munkatár
sunk és jó barátom, Berlász Jenő Is. Rá is büsz
ke lehet az OSZK, mert sok éven át volt önzet
len, mindig segítőkész főmunkatársa, sőt törté
netírója is!

- Régebben jelentős nemzetközi konferen
ciákon vettél részt, az utóbbi években voltál Ilyen 
jellegű rendezvényeken itthon vagy külföldön?

- Régebben valóban jelentős nemzetközi 
konferenciákon vettem részt. A meghívások az
óta sem szűntek meg. Most is egyre-másra ka
pom az írásos és szóbeli invltáclókat, de jórészt 
egészségi, részben azonban anyagi okokból Is, 
már nem megyek el ezekre. A szimpóziumok, 
kongresszusok tudományos hasznáról régebben 
sem voltam egészen meggyőződve; ma még ke
vésbé. Az ilyesmi Inkább fiatal embereknek va
ló, akik fel akarnak tűnni, és elérni valamit. He
lyettem az írásaim beszélnek. Azért az utóbbi

években Is tartottam néhány előadást, de mindig 
egyéni meghívásra, külföldön, Ausztriában és 
Németországban. Ezek elől nehéz kitérni, épp
úgy mint a kulturális fogadások elől, amikben 
szintén volt részem, legutóbb éppen most de
cemberben.

- Hallhatnánk további tudományos terve
idről?

- Még vannak tudományos terveim. Elkez
dett munkáimat kívánom folytatni, főként az ar- 
chontológlát, a hivatalnok-életrajzokat, amíg bí
rom a munkát. Nemrég fejeztem be egy nagyon 
aktuális tanulmányomat „A nyugdíj a kegytől a 
jogig” címmel. Levéltári kutatások alapján ké
szült. De lehet, hogy nem publikálom, mert nem 
akarok esetleg tippeket adni azoknak, akik a 
nyugdíjasokat sanyargatják. Legfeljebb marad 
az íróasztali lókban...

- Köszönöm a beszélgetést.
Riporter: Batári Gyula

Bulgarica - Hungarica

Könyvkiállítás
a szófiai Szent Cirill és Metód Nemzeti Könyvtárban

Szófiában, a Szent Cirill és Metód Nemzeti 
Könyvtár központi termében, 1996 márciusában 
megnyílt Bulgarica - Hungarica címmel az egyik 
legérdekesebb és a kiállított könyvek értékét 
tekintve - legértékesebb kiállítás.

A kiállítást Magyarország millecentenáriu- 
ma alkalmából rendezték, és a szófiai Magyar 
Kulturális Intézet, a Nemzeti Könyvtár, a szófiai 
Szent Kliment Ohridszki Egyetem magyar tan
széke és a „Bulgária 13 évszázada Nemzeti Ala
pítvány" támogatásával jött létre.

Abból a 145 ószláv nyelven nyomtatott 
könyvből, amelyek a XVI. és XIX. század között 
készültek magyar területen, erdélyi városokban: 
Brassóban, Szebenben, Gyulafehérváron, Szász
sebesen, továbbá Újvidéken, Zimonyban és a 
pesti Egyetemi Nyomdában, a kiállításon 87-et 
mutattak be.

Kiemelendő az Országos Széchényi Könyv
tár és az Egyetemi Könyvtár segítőkószsóge a 
könyvek felkutatásában és beszerzésében.

A kiállított könyvek közül az egyik legérté
kesebb, bár jelentéktelen külsejű aprócska 
könyv, az Egyetemi Könyvtár tulajdonában lévő, 
1699-ben Nagyszombaton kiadott ábécéskönyv.

A kiállításról katalógus készült, mely közli 
Bödely József „A bolgár könyvnyomtatás kez
dete Magyarországon” című tanulmányát, továb
bá térképeket és illusztrációkat.

A145 tételből álló, a kiállítási katalógusban ta
lálható bibliográfia külön feltünteti azokat a műveket, 
amelyek nem szerepelnek az eddigi bibliográ
fiákban, így e kiadvány egyben magyar könyv
táraknak fontos és egyedülálló kalauza is lesz.

A kiállítás ékes bizonyítéka a magyar-bol
gár kapcsolatok évszázados múltjának.

Hargitai Gábor né
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Penész ellen nincs orvosság
A kondorosl könyvtár harmincezer kötetes 

gyűjteményének sorsa változatlanul nyugtalanít
ja a könyvbarátokat. Mint arról korában hírt ad
tunk, a szeptemberi esőzéskor a gyermekrész
leget elöntötte a víz. Az átnedvesedett könyvek 
az előtér polcain sorakoznak. Az átázott kötete
ket a fűtőtesteken szárítják. Az utóbbi eszten
dők sorozatos beázásaitól nyirkos épületben a 
gyűjtemény valamennyi darabja veszélyben 
van.

Arra, hogy eddig mekkora kár érte a 
könyvtárat dr. Kalhammer Mátyásnó, az Egyesí
tett Közművelődési Intézmények vezetője egye
lőre nem tud válaszolni. Kárfelmérés helyett pil
lanatnyilag előbbre való az állagmegóvás. En
nek mikéntjére az Országos Széchényi 
Könyvtár állományvédelemmel foglalkozó mun
katársától, Kastaly Beatrixtól kértek javaslatot.

- A kolléganő azt tanácsolta, szárítsuk, 
szellőztessük a helyiségeket, óvjuk az újbóli ned
vesedéstől, mert a páratartalom kedvez legin
kább a penésznek. Javaslata továbbá, hogy rak
lapokon állítva rakjuk szót a könyveket. Erre 
nincs lehetőségünk, hiszen ehhez óriási szabad 
terület kellene. A gomba ellen hatásos az alkoho

los ruhával való áttörlós. Amelyik könyvnél ez In
dokolt, ott a lapok közét Itatóspapírral kell feltöl
teni, majd az Itatóst cserélni - mondotta dr. Kal
hammer Mátyásné, aki nem titkolt Izgalommal 
várta a képviselő-testület minapi ülését, ahol a 
jövő évi költségvetési koncepció részeként a 
könyvtár tetőfelújítási igénye is szóba került.

Az ülésen felvetődött: érdemes-e tetőfelújí
tásra költeni akkor, amikor három óv múlva el
készül a könyvtár befogadására Is hivatott több- 
funkciós Intézmény?

- Félő, három óv múlva már nem lesz mit 
átköltöztetni, hiszen változatlan körülmények 
között ennyi idő alatt az enyészeté lesz a gyűjte
mény - válaszolta erre a könyvtárvezető, aki
nek aggodalmát néhányan a képviselők sorá
ban is osztották. Kijelentették, a felújítási költsé
get, Illetve annak egy részét pályázati pénzből is 
előteremthetik. A képviselő testület megbízta az 
önkormányzat műszaki csoportját, hogy dolgoz
za ki a könyvtártető szigetelésének tervét, amit 
a művelődési tárcához benyújtandó pályázatuk 
mellé csatolnak majd.

Cs. R.
Békés Megyei Hírlap, 1996. nov. 25.

*

Szenzáció címmel az 1900 és 1990 
között megjelent budapesti napilapok címoldala
it gyűjtötte kötetbe Vince Mátyás, a Heti Világ- 
gazdaság alapító főszerkesztője. A könyv nem
csak sajtótörténeti, de világtörténelmi dokumen
tum is, hiszen napi frissességgel számol be szá
zadunk első kilenc évtizedének sorsfordító 
szenzációiról. Sokat mondanak azok a napi ese
mények, amelyek - különböző okokból - kima
radtak a címlapokról. így az első szovjet atom
bomba felrobbantása az esemény megtörténte 
után hetekkel jelent meg, rövid hír formájában. A 
Nagy Imre-per ítéletéről pedig ugyancsak rövid 
tudósításokat adtak le. A kötetben szereplő na
pilapokat Vince Mátyás a saját gyűjteményéből, 
Illetve az Országos Széchényi Könyvtár anya
gából válogatta.

Kurír, 1996. dec. 13.
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Fonográf a múltból
Páratlan kiállítással emlékezik a mlllecente- 

nárlumra a Széchényi Könyvtár zeneműtára és 
színháztörténeti osztálya. Pontosabban egyszer
re ünnepük az 1100 éves évfordulót és tekinte
nek vissza a millenniumra, amelynek színházi, 
zenei és mulatós életét Igyekeznek bemutatni. 
Kiss Domonkos, a könyvtár munkatársa Időt és 
energiát nem kímélve három tárlót töltött meg 
kizárólag eredeti dokumentumokkal és tárgyak
kal. A legdrágább kincs a híres zenegyűjtő, VI-

kár Béla fonográfja a múlt századból. A még ma 
Is működőképes zeneszerszámot a látogatók 
nem szólaltathatják meg, de mindenképpen 
megcsodálhatják, akárcsak azokat a plakáto
kat, fotókat, amelyekből kiderül, miként Is mula
tott, szórakozott az elit a századfordulón. A kiál
lítás a Széchényi Könyvtár hatodik emeletén te
kinthető meg.

v-9Y-
Mai Nap, 1996. nov. 14.

Együtt a szabadsajtóért
Több mint ötszáz napilap, színes magazin, 

folyóirat - az általános érdeklődésre számot tar
tóktól a szakosodott újságokig. A politika és a 
történelem, a költészet és a környezetvédelem, 
a mozi és a zene, a divat és az űrkutatás Iránt kí
váncsiskodók kedvükre tallózhatnak ezen a hé
ten a francia sajtó reprezentatív kiállításán a Bu
dapesti Francia Intézetben, sőt akár meg is ren
delhetik bármelyiket az Unipress nemzetközi 
terjesztőhálózaton keresztül - most kivételesen 
20 százalékkal olcsóbban a szokott árnál.

A sajtóhét egyben alkalmat adott arra az 
Országos Széchényi Könyvtárnak, hogy gyűj
teményéből kiállítsa a legértékesebb olyan lapo
kat, amelyek azt bizonyítják: a Franciaországban 
élő magyarok mindig Is fontosnak tartották az 
elmúlt 150 évben, hogy a hazától távol is anya
nyelven szólaljanak meg a sajtóban. Megcsodál
hatjuk az 1878-as Párisi Lapok megsárgult pél
dányát, beleolvashatunk az Üzenetbe, amelyben 
a századforduló legklválóbbjai - köztük Ady

Endre - küldték haza a legpezsgőbb európai fő
városból a magyar nyelv frigyládáját. De talál
kozhatunk egy Kurírral Is: a Párizsi Kurírral, 
amelyet Nyltral Elek szerkesztett. Ez a lap a 30-as 
években a Szabad Szóval együtt a párizsi ma
gyar demokratikus emigráció szócsöve volt. És 
vajon hányán tudják, hogy 1947-ben létezett egy 
Nagyvilág című hetilap is Franciaországban?

Jean-Luc Soulé, az Intézet igazgatója, aki 
nyitó beszédének nagy részét magyarul mondta 
el, reményét fejezte ki, hogy ez a sajtóhét erősíti 
majd a magyar-francia sajtókapcsolatokat, és 
biztatónak nevezte, hogy egyre többen látogat
ják az Institut médiatárát, ahol Immár a lapok, a 
videók, a CD-ROM-ok mellett az AFP hírügy
nökség anyagait Is olvashatjuk. Bencsik Gábor, 
a MÚOSZ főtitkára szerint a magyar sajtó még 
csak tanulja a szabadságot, és erre Is Jó alkalom 
ez a találkozás.

(GÖBÖLYÖS) 
Kurír, 1996.doc. 17.

Ismét a ferenceseké a gyöngyösi műemlék könyvtár
Az ország egyik legrégebbi könyvgyűjte

ménye a gyöngyösi ferences kolostorban tekint
hető meg. 1930-ban a Kaizer Ferdinánd által ké
szített katalógus szerint majd húszezer nyomta
tott és 245 darab kéziratos könyve volt a gyön
gyösi ferences gyűjteménynek. Az egyházi In
tézmények államosítása, majd az ezt követő ha
nyag kezelés miatt súlyos károsodás érte ezt a 
gyűjteményt is. A könyvtárat több mint ötszáz 
éven át ápoló és gyarapító szerzeteseket de
portálták, és mintegy ötezer kötetet zúzdába 
szállítottak. Bán Imrének köszönhető, hogy a ne

vezetes könyvtárból valami egyáltalán megma
radt. ő szedte össze a kallódó köteteket.

A Népművelési Minisztérium egy későbbi 
rendeletével az Országos Széchényi Könyv
tárnak adta át a gyöngyösi ferencesek gyűjte
ményét, az OSZK azonban csak 1958-ban nyi
totta meg az érdeklődő nagyközönség előtt a 
még romjaiban Is értékes bibliotékát. A hányat
tatások sora még tovább folytatódott, a mai ál
lományról is csak annyi tudható, hogy öt kódex, 
217 ősnyomtatvány, 799 antiqua van a gyön
gyösi műemlék könyvtár tulajdonában. A napok-
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bán Poprády Géza, nemzeti könyvtárunk fő
igazgatója megállapodást írt alá a Kapisztrán 
Szent Jánosról elnevezett ferences rendtarto
mány vezetőjével, dr. Várnai Jakabbal, amely
nek értelmében a gyöngyösi könyvtár tulajdon
jogát átruházza az eredeti tulajdonosokra. A fe

rences barátok, mint azt lapunkkal Várnai Jakab 
tartományfőnök közölte, az állomány ellenőr
zése után ismét megnyitják híres könyvtárukat 
az érdeklődők előtt.

(I. 9-)
Magyar Nemzet, 1996. dec. 26.

Százötvenmillió forintos támogatás a könyvtáraknak

Fenntartásra nem kaptak pénzt

A Nemzeti Kulturális Alap Idén összesen 160 
millió forintot ítélt oda az általa júniusban 
meghirdetett „Fókuszban a könyvtár” pályá
zat 345 nyertesének. Ez gyakorlatilag azt Je
lenti, hogy ezek a - szám szerint zömmel 
kistelepülési - könyvtárak lehetőséget kap
tak könyvtári ellátó rendszerük kialakításá
ra, megerősítésére, könyvpótlásra, a törzs- 
állomány bővítésére, kiegészítésére, tele
kommunikációs berendezések, számítógé
pek vásárlására.

A szeptember 16-I határidőig 474 pályázat 
futott be, az igényelt pénz meghaladta a ren
delkezésre álló összeget. A pályázat elbírálásá
nál - szakmai szervezetek véleményét is figye
lembe véve - prioritást biztosítottak a könyvtári 
ellátó rendszerek kialakításának és megerősíté
sének, hogy ezzel ösztönözzék a kisebb telepü
lések önmagukban életképtelen könyvtárait: 
csatlakozzanak egy-egy nagyobb, általában vá
rosi könyvtár által működtetett ellátó rend
szerhez.

Mivel a hazai könyvtárak nagyon szétfor
gácsoltak, kívánatos - véli Papp István, az NKA 
Könyvtári Szakmai Kollégiumának elnöke -, 
hogy egy-egy nagyobb könyvtár köré 20-40 ki
sebb könyvtár tömörüljön. Az is kívánatos, hogy 
kiépítsék azokat az összekötő csatornákat, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a kisebb telepü
lésekre is eljussanak a nagyobb könyvtárak 
szolgáltatásai.

Az alap evégből 62 pályázónak csaknem 
69 millió forintot ítélt oda, főként könyvbeszer
zésre, de adott szállítóeszközre, távkapcsolatok 
teremtésére, például telefaxra Is. A felsőoktatás
ban részt vevő diákok Igényelnek kielégítésére, 
vagyis a kötelező művek beszerzésére, pótlásá
ra 68 pályázónak 32 milliót Juttattak. A könyv
tárközi információs kapcsolatok kiépítésére, te
lekommunikációs berendezésekre, számítógé

pekre 169 községi és városi könyvtár 29 milliót, 
egyenként átlagosan 150-200 ezer forintot ka
pott. A könyvtárügy népszerűsítésére - például 
a Bartók rádió 1996. október 26-I egész napos 
monstre könyvtári napjára - 30 pályázónak 
összesen 6 milliót ítéltek oda. Öt nagy könyv
tár - négy vidéki egyetemi és egy országos mű
szaki információs szakkönyvtár - 2-2 milliót ka
pott katalógusainak számítógépre vitelére.

A debreceni Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem könyvtára és az Országos Széchényi 
Könyvtár egy-egy milliót kapott mind nagyobb 
terhet jelentő postaköltségeire, a szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 200 ezer fo
rintot a könyvtárközi kölcsönzés költségténye
zőinek felmérésére, ezenkívül 15 nagy könyvtár 
közös vállalkozására - osztott katalogizálási 
projekt indítására - másfél millió forint jutott. Vé
gül, de nem utolsó sorban 16 milliót kapott hét 
könyvtár nemzetközi könyvtári kapcsolatai fej
lesztésére és az együttműködésre.

A 150 milliós összeget a Könyvtári Szakmai 
Kollégium a saját keretéből 2 millió forinttal egé
szítette ki. Az elnyert pályázati pénzeket vélhe
tőleg még az idén megkapják az érintettek.

Ugyancsak a könyvtárügy fejlesztését szol
gálja az Országos Széchényi Könyvtár által most 
megjelentetett új CD-ROM Is, amely a Magyaror
szágon 1976. és 1996.1. negyedéve között meg
jelentetett könyvek bibliográfiáját tartalmazza, 
az OSZK-hoz beérkezett köteles példányok 
alapján. Legnagyobb nemzeti könyvtárunk 
rendszeresen, évente kétszer jelentet meg ilyen 
CD-ROM-ot. Poprády Géza, az OSZK főigaz
gatója azonban reméli, hogy az előállítás költsé
geit ezentúl nem a Nemzeti Kulturális Alapnak 
kell fedeznie, hanem az elektronikus kiadvány a 
megrendelőitől befolyt pénzből lesz finanszí
rozható.

Kocsis Klára 
Napi Gazdaság, 1996. nov. 29.
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A könyvtárközi kölcsönzési osztály „kapcsolatairól”
A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben 

sok kedves „Ismeretség” Is születik. Személye
sen Ismertük a cseh, lengyel, kelet-berlini kollé
gákat és üdvözlőlapokat váltunk a külföldi part
nerekkel karácsony és újév alkalmából. Ilyenkor 
Is gyakran kapunk a könyvtárakat bemutató ké
peslapokat vagy a kollégákat ábrázoló xeroxo- 
zott csoportképeket.

1995-től beléptünk az amerikai OCLC (On
line Computer Llbrary Center) adatbázisrendsze
rébe, ami potenciálisan ezernél Is több lelőhelyet 
Jelent számunkra, gyakorlatilag pedig már száznál 
is több könyvtár kölcsönzött Magyarországra.

Számunkra rendkívüli élmény volt ez a gépi 
kapcsolat, 5-10 perc alatt megjelennek a képer
nyőn az adatok - de az amerikai könyvtárosok 
Is felfedeztek minket, egy új partnert, valahon
nan Európából (ha egyáltalán tudtak korábban 
rólunk). Az első könyvküldeményekkel „Hello 
Hungary” - „USA greets Hungary” - „Happy 
Spring to you all” stb. üzenetek érkeztek a köl
csönzési nyomtatványokon. Egyszer egy kana
dai könyvtárat USA-belinek címeztünk, legköze
lebb küldtek egy Kanada-térkópet, képeslapot a 
városukról és bejelölték, hogy hol található a 
könyvtár épülete.

A formanyomtatványok kitöltésén túlmenő 
kapcsolatok másik formája, amikor a külföldi 
kutató, általában magyar származású, közvetlen 
levélben fordul kérésével hozzánk, leírva, hogy 
milyen célra kéri a könyvet vagy másolatot, III. 
hogy mivel foglalkozik.

Ilyen az Itt következő levél Is Kanadából, a 
levél olyan „Jópofa”, hogy érdemesnek gondol
tuk közzétenni.

K. R.

íme a levél:

Kedves Honfitársak és Honfitarsnok!

Üdvözletemet küldöm Kanadából es Magyarorszag 
1100 eves Milicentenariumara gratulációmat küldöm 
es kívánok az országnak egy szerencsés es boldog 
újabb Millenniumot. Bizony sok mindenen keresztül 
ment ez a kicsi ország egy ezred es egy szazad ev alatt 
de meg mindig itt van mialatt sok birodalom azóta a 
porba hullott.

Címüket a Magyar Rádió munkatársnőjétől a ked
ves Katona Erzsébettől kaptam akit ugyan személye
sen nem ismerek de levelezési viszonyban állunk ővele 
es kolleganőjével Vecsey Antóniával. Nagyon leköte
lezne ha segítségemre lennenek az alabbi keresemmel. 
(Bocsánatot kerek ha a magyar nyelvtan mar santikal 
de közei 50 eve hogy elhagytam Budapestet, Ez nagy 
idő! Egyszer voltam csak ez alatt az idő alatt vissza lá
togatóba de sajnos anyagi okok miatt es hogy nagyon 
felek repülni nem sok eselye van hogy ismét ellátogat
hatnék,)

Egy itteni kis múzeumnak vagyok az önkéntes tag
ja. A Muzeum pont szembe van a hazunkkal es ajal- 
koztam önkéntesnek mivel csak atlepek az utcán. Ez 
egy múlt századi farmhaz berendezve az eredeti mó
dón ahogy volt amikor lakták a tulajdonosok. A kö
zönség megnézheti a házat kévés belepő dijj fizetese 
mellet es azonkívül bemutatják hogy főztek es hogy él
tek abban az időben az emberek, Iskolás gyermekek is 
jönnek csoportostul es leckeket adunk nekik.

Persze en is mint európai es aki 1100 eves orszá
gokban születtünk nem gondoljuk hogy 100 eves torte- 
lenelem is valami, de ennek a fiatal országnak még 
nincs 500 eves történelme se es az is kévés tehat ért
hető hogy ragaszkodnak minden kis történelmet meg
őrizni a jovo szamara. Ez a kis farm muzeum is ezt a 
célt szolgaija egy pici darab történelem Burlington va
rosa múltjából. Mi önkéntesek havonta gyűléseket tar
tunk es mindig van valaki aki valami erdekes témáról 
előadást tart. Van amikor vetítőgép segitsegevel il
lusztrálják a lecket. A legutolsó lecke a skóciai „pais- 
ley” sálakról es szövésről volt es igen erdekes volt es 
érdeklődést nyújtott. Ez adta nekem az ötletet hogy 
ezen évforduló alkalmával en is hozzájárulhatnék egy 
kévés részbe a magyar kultúrát terjeszteni es orszá
gunk hiret itt is elterjeszteni. (Sajnos sokan csak a Gá
bor testverek Éva es ZsaZsa részéről hallottak Hun- 
gary-rol es esetleg a csirke paprikásról Szóval ez adta 
nekem az ötletet hogy a sok szép magyar kézimunka a 
népi hímzések es népviseletek bizonyara éppolyan ér
deklődést valtanak ki mint a „Paisley sálak” Beszel
tem főnöknönnkel es azt mondta remek ötlet es az 
ősszel meg is valósíthatjuk ha osszetudom hozni az 
anyagot. Kézimunkáim vannak nagy szambán, kalo
csai, matyó, buzsaki, erdélyi írásos, alföldi urihimzes, 
keresztoltes stb es kepeim a magyar népviseletekről es 
magyar ruhaba öltöztetett babák is amiket bemutatha
tok. Sajnos azonban semmit nem tudok a magyar nép
viseletek kialakulásáról hogy es mikor es miért jöttek 
divatba, es miért van minden vidéknek masfajta vise
leté es himzesi formai, színek es stb. Szóval egy törté
nelmi háttér szükséges ezeknek a kézimunkáknak es
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népviseleteknek a bemutatasara. Azonkívül egy helyi 
ismertető mi hol van. Például azt tudom hol van Kalo
csa es Mezőkövesd de kaptam leveleket népviseletről: 
Decsrol, Rimocrol, Bujákról es más helyekről amiket 
sajnos nem tudok merre es hol vannak? Azt a rövid 
időt ami alatt Magyarországon voltam mint gyermek 
nem töltöttem utazással es csak a Dunántúl egyes va
rosai es persze Budapest ismeretes előttem...

Katona Erzsébet felsorolt egy pár könyvet a levelé
ben es írja hogy esetleg Ónok ezekből a könyvekből 
szívesek lennenek XEROX másolatokat küldeni ne
kem ami téma megfelelő lenne az en előadásomnak. 

Gáborján Aliz: A magyar népviselet 
Szendrey János: A magyar viselet történeti fejlődése 
Palotai Boris: Magyar népviseletek 
es ha ezeken kivul van könyvük ami a magyar hím

zéseket es eredetüket tárgyalja annak nagyon meg
örülnek.

Erzsébet irta hogy kölcsönöznek is könyvet de hat 
sajnos ez nem lenne praktikus a magas postaköltség 
miatt ott is itt is de tálán a Xerox nem kerülne olyan 
sokba es segítségemre lenne. Itt mar mindenki az IN- 
TERNET-en van a „WORLD WIDE WEB”-en es ha 
lenne computerom es tagja lennek az INTERNET-nek 
akkor könnyen megkapnám ezt az információt. Me
nyem tagja az Internetnek de meg csak most kezdte 
tanulni es jelenleg hosszabb szabadságon van igy nem 
tudom megkérni. Lányaimnak is mindkettőnek van 
computer de nem kérdeztem meg tőlük hogy tagjai e 
az INTERNETNEK. így hat megpróbálom a regi mó
dón level áltál megszerezni az Információt. Habar ma
napság mar majdnem minden hazban van computer 
kulonossen ahol iskolás gyerekek vannak, de en nem 
tudom összehozni a szükséges 3000 ezer dollárt es igy 
maradok régimódi elmaradott egyen aki meg nincs az 
INTERNET-en.

Itt ma van az első meleg nyári nap tálán felment 30 
C-ra is. Az egesz nyár idáig hűvös es essos volt nem 
volt tálán meg 28 C meleg se es mindennap szakadt az 
esso. A gabona es más termények rohadnak a földeken

a farmerosok sírnak lessz okuk emelni a zöldség ara
kat, es turista ipar is nagyon gyatra volt idáig. Na tá
lán Augusztus megembereli magat. Itt úgyis olyan rö
vid a nyár a tel kinyúlt Május végéig Junius, Julius hi
deg es nedves volt, Quebecben hatalmas arviz pusztí
tott es Amerikában volt egy pár szokásos tomado es 
két három hurrikán is de meg idáig nem csinálták 
nagy karokat. Az itteni hurrikánok es tornádók es ár
vizek es teli nagy hóviharok több kart csinálnák és 
több embert ölnek meg mint egy háború. (Habar az 
Észak Amerikai Kontinensen nem sok háború akad 
esetleg az amerikai es kanadai katonák más földrésze
ken harcolnak ami megsem azt jelenti mint amikor 
egy országot egy ellenseg vegigdul.)

Holnap nálunk is ünnep lessz még az üzleteket is 
zarva tartják habar minden vasamap nyitva van min
den üzlet reggel 10 tol este 5 ig. Ez az ünnep csak civil 
ünnep semmi kulonosset nem ünnepelnek csak adnak 
egy extra napot a dolgozóknak. Az országutak ilyenkor 
remes állapotban vannak az autók ezrei egymás he
gyen hatan 4 vonalon jönnek mennek észak es dél 
irányban aki csak tud az kimegy a nagy varosokból 
vagy fel északra halaszni es táborozni vagy le delre va
lahova az USA bán van aki kimegy nyugatra de maris 
későn van mert mar Augusztusban a hegyekben hó is 
esik es amikor mi Banffban voltunk Augusztusban éj
jel fagy volt a törülközőink megfagytak amikor kiterí
tettük. Nagyon rövid itt a nyár. A fák levelei északon 
május végén meg alig jöttek ki es mar Augusztus vé
gén sárgulnák. Szóval ki kell elvezni a nyarat azért van 
ilyen orultekhaza az országutakon.

No de azt hiszem eppen eleget írtam es köszönöm 
ha van türelmük olvasni. Nagyon köszönöm előre is a 
szivesseguket. Nekem van sok kanadai es USA térké
pem es ha esetleg hasznát tudnak venni nagyn szives- 
sen küldenek cserebe.

Szívélyes üdvözlettel:
Helena Horváth 

2136 Ireland Drive, Burlington, ON L7P 1R3

Harántguánó

Firkálni veszélyes, avagy miért ne grafikázzunk mégis 
a könyvtári gyorslift belső ajtaján?

Reggelente a gyorslifttel járok be dolgozni a 
Könyvtárba. Ilyenkor még gyakran választani le
het a három lift közül, s ón arra törekszem, hogy 
minden nap másikkal menjek, hogy nyomon kö
vethessem a változásokat. Az utazóközönség 
egy része ugyanis előszeretettel használja grafi
kus önkifejezés céljára az ajtók belső felületét. 
Ha elfogy a felület, gondos kezek tisztára festik, 
nyilván egy megszokott rend és tisztaság újrate

remtése céljából, s ezzel tiszta lapot tesznek a 
grafittlzók elé. így aztán minden nap van valami 
új, s ezek úgy rakódnak egymásra, mint a gua
nó. így képződik az úgynevezett harántguanó, 
amely - ellentétben a természetes guanóval, 
amely vízszintesen rétegeződlk, s legföljebb a 
mikrodomborzat felületének változásait követi - 
ez a guanó, a harántguanó, mint a nevéből Is ki
derül, függőlegesen rakódik le, a vízszinteshez
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képest haránt. Kezdetben kísérletek történtek 
arra, hogy eltüntessék ezeket a grafikákat, lát
szott Is valamilyen oldószeres rongy körkörös 
nyoma, de a célt, a megsemmisítést nem érték el 
vele, mert halványabban ugyan, de ott maradtak 
az eredeti szimbólumok. Eredetit írtam, de nem a 
szó artlsztlkus, hanem ontológiai értelmében, 
legföljebb a háttér színeződött át. A szimbólu
mok nagyrészt hasonlóak az aluljárókból Ismer
tekhez. Jelentenek valamit, Ismétléseknek tűn
nek, nem csökkentve természetesen ezzel üze
netértéküket, melyeket a beavatottak, hogy ne 
mondjam: írástudók - Ismernek. Számomra nem 
mondanak semmit, a szekunder Információ tar
talmukat értve, de gyönyörködtetnek. Ez volna 
az elsődleges funkciójuk? Amióta megjelentek Itt 
a liftben, azóta foglalkoztat a kérdés. Pontosab
ban azóta haladtam meg a puszta gyönyörkö
dés-informálódás színvonalát, amióta együtt 
utaztam fölfelé egy korosabb kollégával, aki 
nyilván a kontaktuslótesítós lehetőségét is mér
legelve megjegyezte: Letörném a kezüket! Sze
rencsés voltam, mert éppen fölértünk, mire vála
szolnom lehetett volna, s így nem derült fény jel
lemem anarchikus oldalára. Ha ugyanis válaszo
lok és kérdésessé tettem volna a kézletörést, 
mint büntetést, nyilvánvalóan a graflkázás támo
gatója gyanújába keveredtem volna. Nehezen 
tudtam volna megmagyarázni, hogy milyen ár
tatlan, és ártalmatlan dolognak tartom az unal
mas, egyszínű felület begraflkázását? Hogyan 
teheti a firka komfortosabbá a liftet a használók 
számára? A mai, óriásplakátokkal durvított vá
roskép elhagyása után, a lift szerzetesi cellájába 
bevonulva miként válik a díszítésektől ékszer
dobozzá a liftkabin? Hogyan válik elviselhető 
mértékűvé az agresszivitás, ha alkalma van ön
kifejezéssé szelídülnie? - Szóval, ha mindezt föl
vetettem volna, beleestem volna a kézletörő kö- 
zépkorosabb csapdájába. Mert megbocsátó in
díttatású problémafölvetéseim megbeszélése 
után végső tromfként odavágta volna, hogy 
igen, igen, ez mind lehet akár igaz is, de ezek 
fogják összefirkálni majd a könyveket is, bent a 
Könyvtárban! - Ez pedig számomra is komoly 
érv. Még ha eltekintenénk a könyvtárosi hivatás
tudattól, magam is keveset utálok jobban, mint 
az összefirkált könyvet. Mert nincs szebb dolog, 
mint a makulátlanul tiszta nyomdai tükör. Még 
egy papírhiba Is képes elrontani az összbenyo
mást. Eltereli a figyelmet az olvasásról, olyan 
mint a szemölcs egy ápolt kézen. Hát még, ha 
valaki akár egy szót Is aláhúzott, dupla bűnt kö
vetett el: rongálta a könyvet, de ami még ennél 
is nagyobb bűn: oda tőle a figyelem, szétesik a

koncentráció, mert a jel észrevétele után egy 
darabig csak arra tudunk figyelni. Mindegy, hogy 
mit ír a szerző. Akár ott, az ominózus lapon vál
hat kompllátorból zsenivé, észre sem vesszük, 
mert állandóan az aláhúzott szóra téved a tekin
tetünk. Elindul a fantáziánk, hogy a jel alapján 
meghatározzuk a bejegyző kilétét. Például: egy 
1943-ban megjelent, a társadalomtudományba 
szakozott monográfiácska „burkolt filoszemi- 
tlzmus" kifejezését tintaceruzával keményen 
aláhúzó, lehetett akár olvasni tudó nyilas is. To
vábbá: egy 1952-ben megjelent, a szovjet tudo
mány dicsőségét hirdetni kívánó könyvecské
ben „A természet átalakítása” fejezetcímet fél
kemény grafitceruzával, hullámvonallal ékesítő, 
majd alá, a következőket rovó: „Haha! először 
az emberi természetet kell, ti agyalágyultak!” - le
hetett például egy kritikus szellemű önképző. Aki 
egy, a nyolcvanas évek közepén kiadott társa
dalom-pszichológiai tanulmánygyűjtemény min
den második sorát rózsaszínnel kiemelte, az ma
napság akár szakszemináriumot tart egy kulturá
lis antropológia tanszék programja szerint: „A te
repkutatás módszertani problémái a közép-ang
liai vándorló romák közt, a brit társadalmi Integ
ráció és a belső turizmus összefüggésében”.

A konverzációra nem volt lehetőség. Sze
rencsés voltam, mert a lift idejében fölórkezett, 
lehetetlenné tette a válaszomat, s így elkerülhet
tem a csapdát. Magamban gondolva tovább a 
dolgot, arra jutottam, hogy jobb, ha a liftben fir
kálnak, mint a Könyvtárban. Ám vissza kell tér
nem a harántguánó problematikájára, a guanó- 
ság lényegének megragadására. Nem véletlenül 
használtam a guanó kifejezést, az egymásra ra
kódó grafikák és festékrétegek szemléltetésére. 
Hiszen a rétegek egymásra kerülnek, s mivel 
minden rétegnek bizonyos vastagsága van, Ily 
módon csökken az a hézag, ami a liftajtó szabad 
mozgását lehetővé teszi. Na már most, ha ez a 
hézag a folyamatos graflkázás eredményeként 
csökken, előállhat az a helyzet, hogy a grafikázó 
beszáll a liftbe, majd ott útközben élvezettel fe
jezi magát önki az ajtón, s ezzel, általa nem is 
sejtett körülmények közt fölvlszl a kritikus réte
get, azt a réteget, amely kitölti az ajtóhézag tel
jes vastagságát, s akkor - és akkor, a menet 
végén nem nyílik ki a liftajtó. S ez a vége a nagy 
önkifejezésnek, a preventív, közvetett könyvtári 
állományvédelemnek, a liberális meggondolá
soknak, a guanózásnak. S ott áll a madár a lift
kabinban, kezében egy rózsaszín sorkiemelő
vei, mint Lady L szeretője ült a páncélszekrény
ben, kezében egy rózsaszállal.

URSULUNCZULUS
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Beszámoló az Országos Széchényi Könyvtár 
Közalkalmazotti Tanácsának 1996. évi tevékenységéről

A Közalkalmazotti Tanács (továbbiakban: 
KT) működését megalapozó alapdokumentu
munk a Közalkalmazotti Szabályzat. Létrejötté
nek kifejezett célja volt a közalkalmazottak jo
gainak biztosítása intézményünkben. Kifejezett 
jogosultságainkat tekintve, e szabályzat értel
mében:

A KT-t egyetértési jog illeti meg a kol
lektív szerződésben meghatározott jóléti cé
lú pénzeszközök felhasználása, illetve az 
ilyen jellegű intézmények és Ingatlanok 
hasznosítása tekintetében.

Januárban, a főosztályvezetői értekezleten 
a munkáltató bejelentette: másfélmillió forintért 
értékesíti az intézmény tulajdonában lévő, a Ve
lencei tó közelében fekvő telket. Kilátásba he
lyezett továbbá 10% jutalékot annak, aki vevőt 
talál. Tekintve, hogy a befolyó összeg felhaszná
lási célját a munkáltató nem nevezte meg, febru
ár 14-1 ülésén a KT - jóléti célú ingatlannak te
kintve a telket - úgy döntött, hogy ellenzi annak 
meghirdetett feltételek szerinti értékesítését. Le
vélben a munkáltatóhoz fordultunk, kijelentve, 
hogy nem értünk egyet a velencei telek 1,35 mil
lió forintért kilátásba helyezett eladásával. Tisz
telettel kértük a jóléti célú Ingatlan kollégáinkra 
nézve kedvező, üdültetési célú hasznosítását.

Fellépésünket indokolttá tette, hogy az Inflá
ciót Is figyelembe véve az eladás veszteséggel 
járna, tekintve, hogy az Intézmény néhány évvel 
korábban az Ingatlant a mostani, szándékozott 
eladási árnál nagyobb forintösszegért vásárolta 
meg.

A KT értékelte a munkáltató egy hót múltán 
kelt válaszlevelében közölt tényadatokat. Úgy 
döntött, hogy a velencei telek Irataiba való bete
kintés lehetőségével kíván élni, és rövid össze
foglaló céljaira a teljes adatfeltárás feladatával a 
KT egyik tagját megbízta. Reméltük, hogy így 
végleg pontosíthatjuk a KT jegyzőkönyvében 
szereplő korabeli adatot, miszerint kétmillió fo
rintért vásárolta Intézményünk az 1087 m2 bel
terület velencei telket annak idején. (A munkál
tató levelében 1,6 millió forintos vételárat kö
zölt.)

Április 11 -ón kelt levelében a KT a munkáltató 
szíves tudomására hozta alábbi állásfoglalását:

A velencei telekre vonatkozó bővebb ada
tok ismeretében; a Leszkay-hagyatók (Ingósá

gok, Ingatlanok) egészének kezelésével össze
függésben; tudomásul véve, hogy e befektetés 
az Infláció nyomán is veszteségessé válhat, 
ugyanakkor az 1994. júliusi vételhez hivatalos 
forgalmi értékbecslés nem állt rendelkezésre:

a Közalkalmazotti Tanács egyetért azzal, 
hogy a velencei telek eladása árán parádsasvári 
lehetőségeink - amelyek jelenleg egyszerre két 
család üdültetését biztosítják - további két csa
lád ottani kulturált üdültetésére bővíttessenek.

Az OSZK Közalkalmazotti Tanácsa Javasol
ja, hogy körlevél révén széles körben tegyék 
közzé az Intézményben a velencei telek megvá
sárlási feltételeit.

Jóléti célú ingatlanok és pénzeszközök, 
esetleges Ingóságok kezeléséhez külön számla
számon való, áttekinthető nyilvántartás eszköz
lését szorgalmazzuk.

Ily hasznosításoknál az OSZK Közalkalma
zotti Tanácsa - két érdekvédelmi testület egyi
keként - kéri szíves bevonását az előzetes 
egyeztetésekbe is.

A levélhez csatolt mellékletben, tagtársunk 
összefoglalójában tényként szereplő adat példá
ul: a szóban forgó telek vételének ügyvédi költ
ségéről, átírási illetékéről nem található adat az 
átnézett nyilvántartásokban. Ugyanakkor tény, 
hogy a vételár 1,6 millió forint volt e nyilvántartá
sok szerint is. Ma már kideríthetetlen annak a 
feltevésnek az Igazságtartama, miszerint a kora
beli vételár volt magasabb a reálisnál.

A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló tör
vény alapján a szabályzatunkban Is rögzített to
vábbi KT jogosultságok:

A munkáltató, döntése előtt a Közalkalma
zotti Tanáccsal véleményeztetheti:

a) A munkáltató gazdálkodásából származó 
bevétel felhasználásának tervezetét.

A KT e jogosultságát megelőzőleg nem gya
korolta. Ránk hárult a kezdeményező lépések 
megtétele, ezért előző óv decemberében Fő
igazgató úrtól, utóbb két ízben Gazdasági Igaz
gató úrtól kértem és kaptam szóbeli ígéretet: A 
KT a tervezetet megkapja. Miután kérésünket 
következetesen képviseltük, április 1 -Jén az ille
tékes vezetőtől 1996. tárgyóvű, „Működési be
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vételek pénzforgalmi előirányzata és teljesítése” 
című, kitöltött űrlapot kaptunk kézhez, másolat
ban. Az űrlap nagyon jelentős összegeket említ, 
alig részletezett bontásban. Míg az Illetékes ve
zető szóban elismerte, hogy az előzetes vélemé
nyezés „a KT komoly joga és felelőssége”, addig 
ml rámutattunk: a bevétel felhasználásáról szóló 
tervezet kézhezvételére továbbra Is várunk. Ki
nyilvánítottuk természetesen kötelezettségünket 
arra nézve, hogy a kapott gazdálkodási doku
mentációt is bizalmasan kezelne a KT.

Tehát szóbeli tájékoztatást kaptunk fentiek 
vonatkozásában arról, hogy a bevételek vállal
kozási tevékenységből származnak. E bevéte
lek „nagyobb részét közvetlenül és közvetve 
részt vevő dolgozók” díjazására, továbbá 
anyagbeszerzésre fordítják, a fönnmaradó részt 
pedig működésre, üzemeltetésre. Továbbá: a 
könyvtárhasználati díjbevételt az intézmény el
különítve kezeli és 40%-át állományvédelemre, 
60%-át állománygyarapításra fordítja. A vállal
kozások hasznának 50%-át pedig a szakszer
vezet használja fel.

Tudomásul vettük a tájékoztató elhangzott 
véleményét: a beiratkozási díjak bevétel fel- 
használását véleményezhetné a KT.

Korábbi gyakorlatához képest a KT szóban 
forgó jogosultsága terén fentieket nem jelenték
telen előrelépésnek tekinti.

Novemberben főosztályvezetői értekezle
ten arról értesültünk, hogy a vállalkozási pén
zek, többletbevételek felhasználásáról OSZK- 
szabályzat készül. A tervezet véleményezését a 
munkáltató december 31 -lg még nem kezdemé
nyezte.

b) A munkáltató belső szabályzatának terve
zetét

Márciusban szorgalmaztuk a munkavédelmi 
szabályzat tervezetének napirendre kerülését. A 
KT április elején a szóban forgó tervezetet úgy 
véleményezte, hogy annak szövegét szabályzati 
szövegként elfogadja. Előző hónapban tudomá
sul vettük, hogy a munkáltató szándéka szerint a 
munkavédelmi tevékenységet két biztonsági őr 
fogja ellátni.

Vállalkozási pénzek, többletbevételek az 
OSZK szabályzatának készültéről - lásd fentebb.

c) A közalkalmazottak nagyobb csoportját 
érintő munkáltatói intézkedés tervezetét.

Az óv során a KT tevékenysége részfolya
matok figyelemmel kísérésére terjedt ki.

Januárban az adójóváírást egy újabb tör
vény a kifizetőhely kötelezettségévé tette. A 
dolgozónak ezzel kapcsolatos nyilatkozatot kel
lett aláírnia rövid határidőn belül. Nem volt vilá
gos, hogy mi történik azokkal, akik a nyilatkoza
tot nem írják alá. Hasonló esetekre szorgalmaz
tam a lehetséges eljárások törvényi hátterének 
megvilágítását, tájékoztatást körlevélben a Gaz
dasági Igazgatóság részéről.

Februárban egyes szervezeti egységekben 
mutatkozó létszámhiány kiküszöbölését célozva 
szorgalmaztuk belső pályázatok kiírását és köz
zétételét. Szintén ez Idő tájt vetettük fel egy eljá
rási terv ismertebbé válásának szükségességét 
bombariadó esetére. Javasoltuk a könyvtár 
március 16-1 (szombat), valamint április 6-i 
(Nagyszombat) zárva tartását. Felvetettük: a Ke- 
resztury Alapítvány pénzéről készüljön tételes 
elszámolás. Április elején arról értesültünk, hogy 
az alapítványi pénzösszeg kamatát osztják ki 
évente a sikeres pályázók között. Ekkor mutat
tunk rá: célszerű lenne növelni az alapítvány 
összegét az adományozó által az utóbbi évek
ben átadott értékeknek ez Irányú térítése útján.

Tudomásul vettük, hogy a „leépítési pénzt” 
a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak 
kell biztosítania, különben intézményünknek 
nem áll módjában elküldenie munkatársakat, to
vábbá azt, hogy a vállalkozásokat erősíteni kell 
az Országos Széchényi Könyvtárban.

Áprilisban felvetettük: a világításban mutat
kozik minimális lehetőség intézményen belüli 
megtakarításra. Szintén emlegettük: a sajtó 
gyors felmérésekre hivatkozik, amikor európai 
összehasonlítást említve véleményt formál az 
OSZK munkatársainak létszámáról „Jelentős”- 
nek tételezve azt, míg mi azt szeretnénk, ha a 
végzett feladatokra lenne tekintettel bárki, euró
pai összehasonlításban.

Májusban átfogóan tájékozódtunk a munka
társak nagyobb csoportját érintő személyzeti 
kérdésekben.

Augusztusban megismerkedtünk a könyv
tári törvény OSZK-ra vonatkozó fejezetének ter
vezetével, amely a finanszírozás tekintetében 
talán üdvös változást hozhat. Ugyanakkor tudo
másul vettük azt az elképzelést Is, hogy „társa
dalmi kuratórium" létrehozása mutatkozik cél
szerűnek.

Szeptemberben közöltük vélekedésünket: 
a bérleti szerződés teljesülte nyomán befolyt 
összegek felhasználásáról tájékoztatást szeret
nének kapni a dolgozók.

Novemberben kértük: még ez évben bírál
ják el a következő évre vonatkozó kutatónapi
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kéréseket, hogy a kutatónapok már januárban 
igénybe vehetők legyenek. Kértük továbbá, hogy 
a hó végéig a munkáltató közölje a meg nem 
hosszabbítás tényét azon szerződéses munka
társaink esetén, akiktől az intézmény 1997. jan. 
1-től megválik. Később értesültünk arról, hogy az 
OSZK „szervezeti átvilágítás”-t célzó pályázatot 
nyújtott be a British Councll-hoz és ennek meg
nyerése következtében nevezett célra nyolc
ezer angol fontot kap intézményünk, két évre. 
Októberben Maurlce Llne úr, az „átvilágítást” 
végző meghívott pályázó Ittjártáról utólag érte
sültünk. Jelentését részben az őt tájékoztató 
munkáltatói oldal tükrözésének kell tekintenünk, 
továbbá esetlegesen hasznosítható ötletetek so
rának.

Előző évről áthúzódó gondok sora érintett 
egyes szervezeti egységeket: ezek közül ki
emelkedően válságosnak mutatkozott a Könyv
tártudományi és Módszertani Központ egyes 
osztályainak helyzete Is. A bejelentést követően, 
hogy Főigazgató Úr e főosztályon nagyobb ará
nyú létszámleépítést Is elképzelhetőnek tart, 
februártól fokozatosan a Könyvtári koordinációs 
osztály került előtérbe. Márciusban megállapí
tást nyert, hogy e „kifelé irányuló" tevékenység
re az OSZK-nak nincsen pénze. E főigazgatói 
kollégiumon azt az álláspontunkat képviseltem, 
hogy a KMK-n, mint OSZK főosztályon mind lét
számcsökkentés, mind létszámátcsoportosítás a 
többi osztályéval azonos arányban történjék. A 
szóban forgó osztályt a főosztály vezetője au
gusztusban javasolta osztály vagy csoport for
májában működtetni tovább, az Intézmény Szer
vezeti és Működési Szabályzatának megfelelő
en. Az ekkor hozott főigazgatói kollégiumi hatá
rozatban kilátásba helyezett változásokkal kap
csolatban a KT szeptemberben úgy döntött: 
meghallgatja az osztály még megmaradt mun
katársait és a fennálló helyzetet - annak szoros 
ismeretében - véleményezi. Meghívásunknak a 
kollégák készséggel eleget tettek.

Szeptember 24-én sorra került találkozón
kon tájékozódás Jellegével érdeklődtünk afelől, 
hogy ők miként tekintik saját jövőjüket és fel
adataikat. Az ülésről készült emlékeztető egy- 
egy példányát mind az osztály, mind a munkálta
tó címére eljuttattuk, ezt követően pedig a KT 
október 14-én kelt, Főigazgató úrnak címzett le
vél útján véleményét is közölte: az említett hatá
rozat, majd a szervezeti egység munkatársainak 
meghallgatása nyomán a KT tudomásul vette a 
nevezett osztályon kialakult helyzetet. A szóban 
forgó osztály megmaradt részfeladatait mára 
már csak négy munkatárs látja el. Feladataik el

látására vonatkozólag ezúton Ismertetjük az 
OSZK KT véleményét:
- alapítványi ügyek Intézése: a KT nem kíván 

megjegyzést fűzni ahhoz, hogy e feladatok In
tézése csoportszervezetben a KMK Igazgató
jának felügyelete alatt működik;

- könyvtári statisztika: amennyiben a volt osz
tály megmaradt munkatársai csoportszerve
zeti egységben nem maradhatnak együtt, ja
vasoljuk, hogy a könyvtári statisztika feladata 
státusszal együtt kerüljön a KMK szakkönyv
tárhoz;

- jogi tanácsadás: nem látni, hogy az OSZK-n 
kívül a magyar könyvtárügy területén ma ki 
látja el e feladatot. Nem világos, hogy e fel
adat és státus sorsáról a KMK vezetőjének is 
végleges-e a határozati véleménye;

- adminisztrátor szükségessége alapítványi 
ügyek Intézéséhez: kérdéses, hogy a főosztá
lyi titkárság el tudja-e látni e feladatokat Is.

November 7-el keltezéssel fenti levelünket 
Főigazgató úrtól visszakaptuk. Emlékeztet a 
Közalkalmazotti szabályzat 1995. október 5-el 
keltű, a III/4. ponthoz készült kiegészítésre. En
nek értelmében, majd az SZMSZ módosítására 
vonatkozó döntése előtt kéri a Közalkalmazotti 
Tanács véleményét.

d) Korengedményes nyugdíjazásra vonatko
zó elképzelések.

A KT az OSZK 1996-os korengedményes 
nyugdíjazási gyakorlatát egyetértőleg vélemé
nyezte.

e) Közalkalmazottak képzésével összefüg
gő terveket.

Ily tervek, pénzszűke folytán az év folya
mán sajnos szóba sem kerülhettek.

f) Éves szabadságolási tervet.

Állományrevíziós munkákra beosztás so
rán, 1995-ben, éves szabadságolási terv hiánya 
okozott némi gondot. Ez év elején e kérdést fel
vetettük. Örömmel vettük tudomásul a munkál
tató állásfoglalását: munkánk, szolgáltatásaink 
zökkenőmentesen haladnak; ehhez a követel
ményhez Igazodva a munkáltató továbbra Is az 
Intézményben hagyományos rugalmassággal kí
vánja Igazítani a szabadságolást.

Áttekintésünk nyomán Is köszönettel adó
zunk a munkáltatónak amiatt, hogy továbbra Is 
elvszerű következetességgel biztosította a KT- 
nak az információkhoz jutás lehetőségeit. Külön
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köszönet illeti a Gazdasági Igazgatóság, továbbá 
a Személyzeti osztály vezetőjét, valamint a 
Könyvtári koordinációs osztály munkatársait, 
akik az óv folyamán meghívott vendégeinkként 
tevékenyen részt vettek egyes KT üléseken. Zá- 
dor Tamás igazgató úr április 3-án, Juhász Lász- 
lóné osztályvezető asszony május 8-án, Foga- 
rassy Miklós, Mezei Mária, Vályi Gábor kollégák 
szeptember 24-ón készséggel éltek a meghí
vással.

A megbecsülés emlékével adózunk a néhai 
személyzeti osztályvezetőnek, Jutkának, akinek 
mlndmegannyiszor készséges kedvességével, 
jóindulatú segítőkészségével számolhattunk. El
hunyténak hírét megrendüléssel fogadtuk.

Személyi ügyek a KT-ban

Az év elején gratulálhattunk dr. Horváth 
Gyulánónak, aki megbízást kapott a Plakát- és 
kisnyomtatványtár vezetésére.

A KT tevékenysége hatékonyságának nö
velése érdekében februárban szükségesnek lát
tam gazdasági, illetve szervezeti ügyekben két 
KT szakcsoport létrehozását. Javaslatomat a KT 
nem fogadta el.

A tavasz folyamán - egy kivétellel - az 
összes főosztályi értekezleten meghívottként

részt vettem. Hasonlóképp a vezetői értekezle
teken, amelyeken ritkán a KT alelnökének kel
lett helyettesítenie.

Az óv első felében mind a KT titkára, mind 
magam részt vettünk az állományrevíziós mun
kákban.

Júniusban késéssel kaptuk kézhez Pandúr 
Ildikó Iparművészeti Múzeum KT elnök szíves 
meghívólevelét, amelyben Intézményközi közal
kalmazotti tanácsi tapasztalatcserét kezdemé
nyezett Irányunkban Is. A tanácskozáson sajná
latunkra nem állt módunkban részt vennünk.

1996-ban a KT nyolc ülést tartott. Az ezeken 
való részvétel tekintetében az Országos Széché
nyi Könyvtár Közalkalmazotti Tanácsának tagjai 
az alábbiak szerint szerepeltek (tényleges jelen
lét/igazolatlan távoliét arányában): Borsos Attila 
(5/2); Csorna Jánosnó (7/1); Czlgler Mária (3/2); 
Dallos Eszter (2/2); dr. Horváth Gyulánó (7/1); Ju
hász András, elnök (8/0); Pellei Jenő (1/7); Szeles! 
Rózsa, titkár (8/0); Virág Istvánná (1/3); Weeber 
Tibor, alelnök (6/2); Wolf Magdolna (6/2).

Szeptemberben Virág Istvánná távozott az 
intézményből, decemberben Pellei Jenő szintén. 
1997. január 1-től dr. Horváth Gyulánó osztály- 
vezetői kinevezése miatt a KT nyolc taggal foly
tatja tevékenységét.

Juhász András
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Kedves Kollégák!

r ~\

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket arra, hogy az 1996. évi CXXVI. tör
vény értelmében, mely a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szól, mindannyiunknak jogunk van 
arra, hogy befizetett adónk 1 %-ának közcélú felhasználásáról a törvényben meg
jelölt kedvezményezett javára rendelkezzünk.

Az Országos Széchényi Könyvtár Corvina Alapítványának célja, hogy az 
OSZK, a magyar nemzeti könyvtár programjait, feladatait támogassa, ezen be
lül elsősorban a kulturális és fejlesztési tevékenységet elősegítse; az alapítvány 
eszközeivel és lehetőségei szerint régi értékes dokumentumok beszerzését, a 
meglevő állomány védelmét, restaurálását elősegítse; a nemzeti gyűjtemény ér
tékeit kiadványok és kiállítás formájában bemutassa, valamint a szolgáltatások 
fejlesztését támogassa.

Kérünk minden kollégát, aki az Alapítvány törekvéseivel egyetért és tevékeny
ségünket támogatni kívánja, hogy 1996. évi adójának egy százalékáról a Corvina 
Alapítvány javára rendelkezzék, amelynek alapszabálya megfelel a törvény elő
írásainak.
Kérjük, hogy rokonai és ismerősei körében is hívja fel a figyelmet a könyvtár ill. 
az Alapítvány tevékenységére és céljaira.

Az Országos Széchényi Könyvtár Corvina Alapítványa adószáma:

19020350-1-41

Köszönettel:

J

Országos Széchényi Könyvtár


