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KRÓNIKA
A Főigazgatói Kollégium
és a könyvtár tudományos bizottsága üléséről
A Főigazgatói Kollégium 1997. Január 20-án
ülést tartott. Az ülés egyetlen témája az 1997. évi
munkaterv volt. A benyújtott főosztályi terveket
a kollégium módosításokkal elfogadta.

advány! tervet tárgyalta meg a bizottság és ki
egészítésekkel elfogadta azt. Ezután a nem ku
tatói besorolású munkatársak kutatónapi kérel
meit bírálták el, majd a Keresztury-pályázatra
benyújtott pályamunkák lektorait jelölte ki a bi
zottság. Az 1997-es tudományos ülésszak té
máinak meghatározása a következő bizottsági
ülés feladata lesz.

1997. február 19-én ülésezett a könyvtár
tudományos bizottsága. Elsőként az 1997-es ki

Illyés Katalin
*

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
Szám: 242/1997

FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS
valamennyi főosztályvezető és osztályvezető részére
1997-ben az alábbiak szerint módosul a könyvtár nyitvatartási- és munkarendje:
március 29-én,
április 26-án,

nagyszombaton a könyvtár zárva lesz,
szombaton a könyvtár a szokásos rend szerint lesz nyitva.
a 11/1996. (XII. 27.) MüM rendelet értelmében ez a nap munkanap, a munkaidő 14 óráig tart,

május 2-a,

péntek pihenőnap,

május 2-3-a,
június 30-július 31-ig

péntek-szombat: a könyvtár a szokásos rend szerint lesz nyitva,

augusztus 1-30-ig

a könyvtár zárva lesz,
a nagy olvasóterem
hétfőn
szerdán
pénteken
kedden
csütörtökön
szombaton

21 óráig,

17 óráig lesz nyitva,

október 18-a,

szombat a fenti rendelet értelmében munkanap, a munkaidő 14 óráig tart,

október 24-e,

péntek pihenőnap,

október 24-25-e,
december 20-a,

péntek-szombat: a könyvtár a szokásos rend szerint lesz nyitva,
szombat a fenti rendelet értelmében munkanap, a munkaidő 1630-ig tart,

december 22-1998. január 3-ig

takarékossági okokból a könyvtár zárva lesz és a munkavégzés is szünetel. A dolgozók hat nap

szabadságot kötelesek kivenni.

Budapest, 1997. február 25-én

Poprády Géza sk.
főigazgató
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
1997. jan. 1-1997. febr. 28.
Új dolgozóink:

Bobák Ferencnó gazd. ül., Pü. és számvlt. o., Bodnár Edvard szakmunkás, Műsz.
fenntart, o., Haydenó Kis Zsuzsa könyvtáros, Hungarlka dók. o., Pellel Jenő műsz.
ül., Számítástechn. alk. o., Plnkert Anikó könyvt. assz., Idősz. kladv. feldolg. o., Sass
Kálmánná könyvtáros, Kötelespéldány o., Urnák Károlynó gazd. ül., Pü. és számvlt.
o., Zsiga Lászlóné ügyvlt. alk., Színháztört. tár.

Áthelyezés a könyvtáron belül: Domonyl János szakmunkás, a Titkárságról a Műsz. fenntart, o-ra,
Hargitai Gáborné könyvtáros, a Hung. dók. oszt.-ról a Gyarapítási
oszt.-ra, Szabó József szakmunkás, a Műsz. fenntart, o.-ról a Tit
kárságra.

Eltávoztak a könyvtárból:
Munkaviszonya megszűnt: Báló László klseg. alk., Biztonsági o., Bársonyné Toronyi Márta gazd. üi.,
Pü. és számvit. o., Kiss Gergely Igazg. ül., Térképtár.

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
Az OSZK a világhálózaton
Más nemzeti könyvtárakhoz hasonlóan az
Országos Széchényi Könyvtár rövidesen „hiva
talosan” is megjelenik majd a world wide Web
en, azaz az információs világhálózaton. A „hiva
talosan” jelző használata azért indokolt, mert a
világhálózat avatott böngészői már most is rá
bukkanhatnak a magyar nemzeti könyvtár angol
nyelvű, kísérleti honlapjára. Az „igazi” honlap
megjelenése azonban 1997 második negyed
évének végére várható, s erről szeretnék az
alábbiakban némi információval szolgálni.
Azt gondolom, hogy az Internet néven is
mert komplex információs univerzum fogalmá
val, annak használatával és a különböző egyéb
kapcsolódó definíciókkal e helyütt nem kell fog
lalkoznom, hiszen se szeri se száma a legválto
zatosabb helyeken megjelenő, e témára vonat
kozó tudományos, vagy éppen Ismeretterjesztő
cikkeknek. Egy ilyen ismertetés egyébként is
meghaladná a Jelen műhelybeszámoló kereteit,
mint ahogy a ma még ki nem alakult egységes
magyar terminológia részletkérdéseibe sem vol
na itt célszerű belebonyolódnom. Az OSZK hon
lapjának közelgő megjelenése azonban számos
speciális kérdést vethet fel még a felkészült in

ternet-használó számára is, amelyekre itt érde
mes kitérnem.
A kérdések tulajdonképpen három csoport
ra oszthatóak az alábbiak szerint: Miért kell
egyáltalán a nemzeti könyvtárnak jelen lennie a
világhálózaton? Miért éppen most készül el a
honlap? Mit Is tartalmazzon a nemzeti könyvtár
honlapja, s milyen formában?
Talán a legegyszerűbb a válasz az első kér
désre. Profán hasonlattal élve, s talán a mai ma
gyar valóságot is szem előtt tartva azt is mond
hatnánk, amit egy híres amerikai bankrabló fe
lelt a 20-as években a neki szegezett kérdésre,
hogy miért rabol bankokat. „Hát azért, mert a
bankokban van a pénz.” Azaz az OSZK-nak,
mint olyan intézménynek, amelynek lételeme az
információ, mindenképpen jelen kell lennie ott,
ahol manapság az „Információ" van... Komo
lyabbra fordítva a szót, nyilvánvaló, hogy ma az
egész világot behálózó, sokak által már új tele
kommunikációs médiumként emlegetett számí
tógépes információs szolgáltatások mind intenzí
vebb terjedésének korát éljük, s ebben - a ma
még nem egészen belátható következmények
kel járó - az információs univerzum kialakulását
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Jelentő rendkívül intenzív folyamatban a legvál
tozatosabb információ-források mellett a könyv
tárak is jelen vannak, ill. Jelen kell, hogy legye
nek. Sokak szerint éppen az Internet, ill. annak
egy részét képező világhálózat jelenti az igazi
kihívást a könyvtárak számára, amelyek a je
lenlegi „információs világzsibvásár” dilemmájára
meg tudják adni a valódi megoldást gyűjtemé
nyeik digitalizálása és szakismereteik, rend
szerező készségük révén. Kézenfekvőnek tűnik
a magyar nemzeti könyvtár számára Is az, hogy
e folyamatban aktívan vegyen részt. Tehát a
könyvtár által szolgáltatott információk, egyebek
között a nemzeti bibliográfiai rendszer elérhetővé
tétele a világhálózaton, csakúgy, mint magára a
nemzeti könyvtárra vonatkozó Információk köz
readása, amely nem halogatható, aktuális fel
adat. De még a leghagyományosabbnak érez
hető, ún. könyvmúzeumi funkciók is Igen haté
kony dimenziót nyerhetnek a könyvtár kincsei
nek digitalizálásával ill. hálózaton keresztül tör
ténő hozzáférhetőségének megteremtésével.
Ami az időzítést jelenti, elmondható, hogy
bármennyire is jól ismertté váltak az elmúlt né
hány évben az Internet használatával kapcsola
tos technikák, eljárások és programok, az
OSZK-nak is szüksége volt arra, hogy a világhá
lózaton történő megjelenés egyik előfeltétele
ként értelmezhető saját honlap létrehozására
szakmailag és technikailag is felkészüljön. Mind
ehhez kedvező lehetőséget teremt az a szerke
zetátalakítási folyamat, amely az Idei évben in
dult meg. A Nemzeti Információs Infrastruktúra
Fejlesztési programnak, valamint az MKM támo
gatásának köszönhetően némileg javuló techni
kai feltételek azonban csupán az érem egyik ol
dalát jelentik, valószínűleg sokkal fontosabb a
másik oldal, vagyis az, hogy mi és hogyan kap
jon helyet azon a bizonyos honlapon.
Tavaly év végén alakult meg az OSZK hon
lap bizottsága, amelybe a főosztályvezetők de
legálták a tagokat, s amelynek fő feladata ép
pen a honlap tartalmának összeállítása, ill. a lap
tartalmára vonatkozó javaslattétel. A Fejlesztési
osztály munkatársai, Horváth Ádám és Takács
Rita vállalták a csapat technikai felkészítését, ill.
a bizottság munkájának koordinálását. A látszó
lag egyszerűnek tűnő feladatról - mit és hogyan
szeretne az OSZK közölni magáról a világháló
zaton - élénk és konstruktív vita bontakozott ki
már a kezdetektől fogva. Hiába létezik számta
lan külföldi példa, hamar nyilvánvalóvá vált,
hogy azok mechanikus másolása nem lehet jár
ható út a magyar nemzeti könyvtár esetében. A
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honlap ún. hiperszöveges megjelenése - ami le
hetővé teszi az egyes információegysógek kö
zötti rugalmas kapcsolódást és mozgást - emel
lett szinte teljesen új gondolkodást is igényel a
lap összeállítóinak részéről. A megjelenő Infor
mációkat dinamikusan kell kezelni, azaz a ha
gyományos nyomtatott kiadványoktól eltérő mó
don nemcsak azok tartalmi és formai korrektsé
gét, pontosságát kell biztosítani, hanem az
egyes Információs kapcsolódási pontok össze
függéseit is át kell gondolni. Ugyancsak figyelni
kell a változó információk frissítésére Is. Innova
tív gondolkodást igényel a honlapon keresztül
hozzáférhető szolgáltatások kialakítása is.
Az elkészült honlaptervezetet a főosztályvezetői kollégium tagjai Is véleményezték. S bár
még nem teljesen végleges a honlap tartalma és
formája, az egyeztetések szerint az első sza
kaszban valószínűleg az alábbi fejezetek szerint
lesznek elérhetőek az OSZK-ra vonatkozó infor
mációk a világhálózaton.
- Újdonságok
- Általános tudnivalók, hasznos információk a
könyvtárról
- Szolgáltatások
- Kiadványok
- Gyűjtemények
- Kiállítások
- Történeti információk
- Szervezeti felépítés
- Keresés
- „Ugródeszka”-ajánlatok a továbblépéshez,
érdekes, hasznos oldalak gyűjteménye
- Támogatóink
Az ún. főlapon a fenti struktúra szerint lehet
majd minden bizonnyal válogatni az információs
kapcsolódási pontok között. Az egyes fejezetek
természetesen tovább Is tagozódnak majd, s
számos szolgáltatás, sőt elektronikus folyóirat Is
elérhető lesz a fentiekben körvonalazott hozzá
férési pontokon keresztül. A honlapbízottság na
gyon komoly jelentőséget tulajdonít annak, hogy
a lehetőségek szerint mihamarább jelenjenek
meg az OSZK gyűjteményeinek egyes tételei di
gitalizált formában. A tervek szerint ezeken kí
vül a főigazgatói bevezető üdvözli majd a honla
pot felkereső Internet-felhasználót, amely a nem
zeti könyvtár alapvető céljait foglalja össze az
oldal(ak) olvasói számára. Az intézményen belüli
felhasználók számára a honlap speciális hozzá
férési lehetőségeket biztosít (pl. statisztikai ada
tok), s az aktuális intézményi Információk közlé-

sóvei a honlap várhatóan hozzájárul a könyv
táron belüli kommunikáció javításához Is.
A dolog természeténél fogva azonban
mindez nem „kőbe vésett" anyag. A világhálózat
főlapjai, honlapjai éppen arról híresek, hogy
meglehetősen gyakran, s igen rugalmasan vál
toznak III. változtathatóak. Ma már az sem ritka,
hogy minden nap más-más kép illusztrálja az
egyes információkat, sőt hang III. mozgókép Is
kísérheti az egyes fejezeteket. Tehát a honlap
nem statikus, hanem állandóan fejlődik, ami
másfelől azt is jelenti, hogy a honlapbizottság
munkája sem egyszeri feladat. így termé
szetesen sok függ attól, hogy az érintettek mek
kora lelkesedéssel és lendülettel vesznek részt
a munkában. Az első üléseket követően úgy tű
nik hogy egy nagyon érdeklődő, s lelkes csapat
jött össze, amely valóban szívügyének tekinti

ezt a munkát. A tényleges szerkesztői munkát
azonban nem csupán a bizottság tagjai végzik,
ők egyebek között összekötők az egyes szer
vezeti egységekhez, ahol szintén aktív közre
működőket kell e munkához találni. Hogy az
OSZK honlapja a továbbiakban tartalmilag és
formailag hogyan alakul, az számos tényezőtől,
nem utolsósorban a technikai lehetőségektől Is
függ majd. Legfontosabb azonban a tartalom ki
dolgozása, amihez minden aktív közreműködőt
szívesen vár a bizottság. Bár nagyon fontos az,
hogy az alapvető információs struktúra mihama
rabb megjelenjék, s a magyar nemzeti könyvtár
is elérhető legyen a világhálózaton keresztül,
nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez a te
vékenység folyamatos lesz a Jövőben.

Hegedűs Péter

*

Az MNB SB új kiadványa:
„Magyar Nemzeti Bibliográfia. Periodikumok”
A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Periodikumok
(a továbbiakban MNBP) CD-ROM1 az 1986-1996
között kötelespéldányként beérkezett periodi
kumok bibliográfiai adatait tartalmazza az indu
ló, Hl. az évi első szám alapján, a felhasználói
igényeket és az időszaki kiadványok jellemző
sajátosságait figyelembe véve, többféle tételfor
mában megjeleníthetően. Az OSZK munkaállo
másain és a világhálózaton elérhető IKB Magyar
Periodika Adatbázishoz képest, amely a kialakí
tott MNBP alapja, a különféle indexek által támo
gatott keresés, az Indexszűkítós lehetősége, a
speciális testületi és szakcsoport rekordokkal
kapcsolatot alkotó kiadvány rekordok tovább
növelik a felhasználói kényelmet és a találati
pontosságot. Az MNBP a „Magyar Nemzeti Bib
liográfia. Könyvek”-kel közös CD-n jelent meg.

1. A bibliográfiai adatbázis rendszere
Az MNBP adatait az Arcanum Databases Bt.
által kifejlesztett ARCTIS2 szöveges visszake
reső rendszer kezeli, amelynek alapját egy

1
2

gyors és hatékony indexkezelő rendszer adja
(FXI = FiX Index). A rendszerben a kulcsok teljes
hosszukban, ugyanakkor tömörítetten tárolód
nak igen kis méretű indexek kialakítását lehető
vé téve, ez elsősorban a keresés gyorsítását
eredményezi.
Az ARCTIS rendszer másik alapvető része a
bibliográfiai adatbázis bonyolult adatszerkezeté
nek - adatok, mezők, almezők, rekordok - ke
zelését végző (FXD = FiX Data) modul. Tömörí
tést Itt is alkalmaznak.
Az ARCTIS programrendszer definíciós ré
sze segítségével hozta létre az Arcanum az
MNBP adatbázisát (az IKB Adatbázis alapján) a
következő lépésekben:
- adatdefiníció: adatbázis-szerkezet létrehozása
- indexdefiníció
- formátumok létrehozása.
Mindhárom lépés előkészítésében az MNB SB
munkatársai és Tar Katalin tevékenyen részt
vettek, többszöri megbeszélés, egyeztetés, résztesztelés után alakult ki az MNBP Jelenlegi szer
kezete.

Magyar Nemzeti Bibliográfia. Periodikumok. [Számítógépes dók.] 1986-1996. Budapest, 1996.
A rendszerről: Biszak Sándor: Az ARCTIS szöveges visszakereső rendszer = TMT 41. évf. 9. sz. (1994)
350-355. p.
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A periodika-adatbázis karakterkészlete a
könyvekével azonos, alapja az IBM 852-es kód
táblázat, amelyet a minimális könyvtári Igények
szerinti nyugat-európai ékezetes, III. egyéb spe
ciális betűkkel egészítettek ki.

2. Az MNBP rekordjai és kapcsolatuk
Az MNBP 1986-1996 (lezárva: 1996. szep
tember) 12 500 kiadvány rekordot, 8018 testüle
ti rekordot, 204 szakcsoport-rekordot tartalmaz.
Az MNBP rekordjait az IKB Adatbázis re
kordjaiból alakították ki oly módon, hogy a köz
readó testületekre vonatkozó adatok, valamint a
tárgyi szempontú keresést támogató szakcso
port-adatok külön rekordba kerültek. A rekor
dok kialakításakor ezért bizonyos adatszerke
zeti változásokra, volt szükség az IKB Adatbá
zishoz képest3
A kiadvány rekordok esetében a rekordot
az egyik mező (040) tartalma azonosítja, az
előbbi cím, III. az utóbbi cím feltüntetésekor erre
az adatra történik hivatkozás egy-egy almezőben, a kapcsolat a címváltozott periodlkumok
között ezek segítségével teremtődik meg. Tes
tületi rekord esetén a kiadvány rekordokkal va
ló kapcsolatot a mindkét rekordtípusban megta
lálható egységesített közreadói név, szakcso
port rekord esetén a szakcsoport biztosítja.

3. Az MNBP indexei (mutatók)
Az MNBP a dialógus nyelvétől függően (an
gol/magyar) más-más indexelési eljárással ké
szült mutatóformát hív be. A magyar változatban
a mutatók megjelenítik, és keresőértékként figye
lembe veszik a magyar ábécé ékezetes magán
hangzóit, ill. azok rövid változatát. Az angol válto
zatban a magánhangzók ékezetek nélkül, az alap
betűre konvertálva jelennek meg.
Az MNBP-ben a következő mutatók segít
ségével lehet keresni:
- ISSN mutató: a periodikumok nemzetközi azo
nosító számát tartalmazó mutató, amelyben a
kiadványba hibásan benyomtatott, ill. a viszszavont számok is szerepelnek.
- Címmutató (szavas): a címekben, címváltoza
tokban, címkapcsolatokban előforduló sza
vak mutatója.
- Címmutató (kifejezéses): a főcímek és besoro
lási címek teljes kifejezést tartalmazó mutatója.

- Közreadó mutató: a bibliográfiai tételt kiegé
szítő egységesített közreadói nevek szavas
és kifejezéses összevont mutatója.
- Földrajzi név mutató: a kiadvány megjelenési
helyeként, a közreadó testület ettől eltérő szék
helyeként szereplő földrajzi nevek hivatalos és
közkeletű formálnak kifejezéses mutatója.
- Kiadói név mutató: a kiadvány kladójának/kladólnak kifejezéses mutatója, amely a kiad
ványon előforduló nevek szabványosan rövi
dített formáját tartalmazza.
- Indulási év mutató: a kiadványok induló szá
mának megjelenési évét, esetenként nyomta
tási évét tartalmazó mutató.
- Megszűnési év mutató: a megszűnt (lezárt) ki
adványok utolsó számának megjelenési, ese
tenként nyomtatási óvót tartalmazó mutató.
- Periodicitás mutató: a kiadványok megjele
nési gyakoriságát tartalmazó kifejezéses mu
tató.
- ETO mutató: a mutató a rövidített ETO magyar
periodikumokra adaptált változatának szak
csoportjait és szakjelzeteit tartalmazza.
- Személynév mutató: az utoljára regisztrált
szám/kötet alapján megállapítható szerkesz
tőik) nevét tartalmazó mutató. Az elő- és utó
nevek, valamint a funkclómegnevezósek sza
vanként, egy betűrendben szerepelnek.
- MFN mutató: a rekordazonosítók számrendes
mutatója.
- Testületi név mutató: a mutató szavanként és
kifejezósesen tartalmazza a közreadóként
feltüntetett testületek egységesített nevét, a
hozzá tartozó utalókat, valamint a testület elő
ző és későbbi névformáját. (A mutatóból való
keresés eredményeként testületi tételek je
lennek meg.)
- Szakcsoport mutató: az adaptált ETO változat
szakcsoportjait tartalmazza. (A mutatóból va
ló keresés eredményeként szakcsoport-téte
lek jelennek meg.)
- Tárgyszó mutató: a mutató a szakcsoportok
megnevezését tartalmazza. (A mutatóból való
keresés eredményeként szintén szakcso
port-tételek jelennek meg.)

4. Műveletek
Az indítást követően, a bejelentkező képer
nyő után az alapképernyő jelenik meg. A mun
katerületet a keresés elvégzésére, a találatok és

3 Részletes ismertetése Az időszaki kiadványok feltárása a nemzeti könyvtárban, kurrens sajtóbibliográfiai
tevékenység 1976-1996 című (kész. 1997-ben) szakdolgozatom vonatkozó fejezetében. (50-55. p.)
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a párbeszéd-ablakok megjelenítésére vékony
keret jelzi, ezen a területen kívül Jelennek meg a
programkezeléshez kapcsolódó lehetséges te
vékenységek.

4.1. Keresés
A keresőkérdések megfogalmazása a mu
tatótételek kiválasztásával (az Indexbe való be
tekintéskor a kurzormozgató billentyűk segítsé
gével lehet mozogni), vagy a képernyőre billen
tyűzetről bevitt kifejezésekkel történik. A kere
sésnél a csonkolás (*) ós/vagy a maszkolás (?, I)
alkalmazható.
A mutatókban szereplő szavakkal/kifejezósekkel összetett keresés a logikai és közelségi
operátorok segítségével végezhető, ezek öszszekapcsolhatják az azonos, valamint a külön
böző indexekből származó szavakat/kifejezéseket. A különböző mutatókból beemelt keresőkifejezések viszonya a keresőűrlap kapcsolat ro
vatában adható meg. (Az alapképernyőn „ope
rátori-ként van címkézve.)
Egy keresőkérdés szerkesztésekor az öszszetevők sorrendjét az indexek kereső-űrlapbeli
sorrendje határozza meg, az űrlapon a zárójelezós használatára csak az azonos indexből be
emelt keresőkifejezések esetében van lehető
ség. Mivel a logikai operátorok használatakor
mind a keresőszavak sorrendje, mind a zárójelezés fontos a megfelelő találati halmaz kialakítá
sához, a keresőkifejezések sorrendjének egyéni
meghatározására az F4 billentyű lenyomásával
megjelenő keresőablak nyújt lehetőséget. Itt a
keresőkérdés megfogalmazásához Ismerni kell
a mutatók azonosítóját (F1-re előhívható), vala
mint a logikai és szótávolsági operátorok hasz
nálatát. A keresőablakba a korábban elvégzett
keresések találati halmaza is bekérhető (F3), és
összekapcsolható újabb keresőszempontokkal.
Az MNBP a felhasználók számára három elmen
tett találati halmazt szolgáltat, ezek a CD installá
lásakor automatikusan betöltődnek a merevle
mezre. Ezeket a találati halmazokat keresőelem
mel kapcsolva a kereső-űrlapon, a keresés
csak a CD megjelentetésekor élőként nyilván
tartott kiadványok találati halmazán fut le. Az
említett találati halmazok a következők:
- ERV014A: nyitott tételekben az utoljára rög
zített szám kiadóinak halmaza.
- ERV 022A: nyitott tételekben az utoljára rög
zített számhoz kapcsolódó egységesített köz
readói nevek halmaza.
- ERV171P: nyitott tételekben az utoljára rög
zített szám alapján megállapított periodicitá
sok halmaza.

A keresőkérdések elmenthetők (Ctrl+S), és
a keresés során a későbbiekben szükség sze
rint előhívhatók (Ctrl+L).
Mindhárom típusú rekordra közös kereső
képernyőn lehet keresni. A különböző rekordtí
pusok indexeiből kiválasztott keresőkifejezések
egymással nem kapcsolhatók össze.

42. Megjelenítés
A) Rövid találati lista
A keresést követően a találatok minden
esetben a rövid találati listában jelennek meg. A
lista sorai egy-egy kiadvány-, testületi- vagy
szakcsoport rekordra utalva az alábbi Informá
ciókat tartalmazzák:
- ISSN szám, a kiadvány besorolási címe, en
nek hiányában főcíme (kiadvány rekordok
esetén)
- a testület MSZ 3440/3 szabvány alapján meg
állapított egységesített neve (testületi rekor
dok esetén)
- a szakcsoport, a szakcsoport neve (szakcso
port rekordok esetén)
A rövid találati lista átnézésével szükség
esetén újabb találati halmaz képezhető kijelölés
sel a teljes megjelenítéshez.

B) Teljes megjelenítés
A találati halmazok előre meghatározott for
mátumokban (BIBL, KATAL, MNBP, LABEL, CUSTOM), valamint a felhasználó által szerkesztett
saját formátumban jeleníthetők meg.
A formátumváltás a Formátum betöltés
menüponton keresztül vagy a találatok megjele
nítésekor az F2 segítségével valósítható meg.

Kiadvány rekordok teljes megjelenítése
- BIBL formátum: a kiadvány szabványos bib
liográfiai leírását adja az induló szám alapján,
az 1986-ban vagy azt követően indult kiad
ványok esetén - amennyiben szükséges besorolási címmel kiegészítve. (A formátum
az IKB Adatbázis IKBT tótelformátumának fe
lel meg.) Amennyiben a kladványtótel az
alap-adatbázisban azonosító tétel volt, a BIBL
formátum választásakor a következő meg
jegyzés jelenik meg a képernyőn: ,A tételnek

nincs első számról készült leírása az adat
bázisban. A rögzítéskor érvényes adatokat
a KATAL formátum tartalmazza.”
- KATAL formátum: a kiadványra legjellemzőbb
adatokat jeleníti meg az induló, ill. az elsőként
rögzített szám/kötet alapján katalóguscédula
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formában. (A formátum az IKB Adatbázis IKB
tótelformátumának felel meg.)
- MNBP formátum: a kiadványra legjellemzőbb
adatokat jeleníti meg az utoljára rögzített
szám/kötet alapján katalóguscédula formá
ban a szerkesztőségi és terjesztői adatokkal
kiegészítve. (A formátum az IKB Adatbázis
UPFK tótelformátumának felel meg.)
- LABEL formátum: a kiadványra legjellemzőbb
adatokat jeleníti meg az utoljára rögzített
szám/kötet alapján magyarázatos formában.
(Ez a formátum nem egyezik az IKB Adatbázis
ALAP formátumával, mert valamennyi mező
ből, almezőből csak a kurrens adatot Jeleníti
meg felcímkézve, és bizonyos adatokat
egyáltalán nem tartalmaz.)
A fenti formátumokban a keresőkérdésben
meghatározott szó vagy kifejezés csak akkor
szerepel kivilágítva, ha adatként fel van tüntet
ve az elsőként, III. utolsóként rögzített számban.
Valamennyi keresőkérdés kivilágítva jelenik
meg a CUSTOM formátumban, amely vala
mennyi feldolgozott évi első szám alapján tartal
mazza a rögzített adatokat az adatbázis mező
szám-sorrendjében, ezért ha az előre meghatá
rozott adattartalmú formátumok nem tartalmaz
zák a keresőkérdésben szereplő adatot, a CUS
TOM formátum választása ajánlott.

Testületi rekordok teljes megjelenítése
A BIBL, KATAL, MNBP, LABEL formátumok
egyaránt magyarázatos formában jelenítik meg
a testület jellemző adatait, mint egységesített
közreadói név, annak kötelezően szerkesztett
utalói, a testület közkeletű és egyéb, a kiad
ványban szereplő névformái, nevének rövidíté
sei, valamint a testület Jogelődjének és jogutód
jának neve egységesített formában.
Bizonyos testületi tételekhez nem kapcso
lódnak kiadványtótelek, erre a testületi tétel meg
jelenítésekor megjegyzés utal. Ennek oka, hogy
a közreadói főtestületről, valamint a jogelőd tes
tületről akkor is készült testületi tétel a felhasz
nálókat segítendő, ha kiadványt csak a jogutód
vagy a főtestület alárendelt testületé adott közre.
Ezekben az esetekben a tételben a következő
megjegyzések valamelyike jelenik meg: ,A tes

tület utóbbi nevéhez kapcsolódnak kiad
ványtételek.’’, ,A testület alárendelt szerve
zetéhez kapcsolódnak kiadványtételek."

Szakcsoport rekordok teljes megjelenítése
A BIBL, KATAL, MNBP, LABEL formátumok
egyaránt magyarázatos formában jelenítik meg
a szakcsoportot, annak nevét a hozzá kapcsoló
dó utalókkal. A CUSTOM formátum mindkét re
kordtípusnál a fenti adatokat a mező és almezőazonosítóval kiegészítve, címke nélkül adja
meg.
A testületi- és szakcsoport rekordoktól a
kapcsolódó kiadvány rekordok egysoros megje
lenítéséhez az F7 gyorsblllentyűvel juthatunk el.

4.3. Nyomtatás
A nyomtatás alapértelmezésben a megha
tározott találati halmazokat egy PRN kiterjeszté
sű fájlba nyomtatja, a nyomtatóra való közvetlen
nyomtatáskor a kiterjesztésnél a nyomtató nevét
(LPT1) kell megadni a nyomtatási paraméterek
beállításakor. Nyomtatáskor a találati halmazok
az elmentéskor érvényes formátumban kerül
nek a PRN kiterjesztésű fájlba. Lehetőség van a
rövid találati lista kinyomtatására is, erre önálló
menüpont szolgál.

5. Záró gondolatok
Az IKB Adatbázis fejlesztésekor egy, a kur
rens magyar sajtóbibliográfia igényeinek megfe
lelő, kiadvány- és bibliográfiai tételszerkesztést
támogató adatbázis létrehozását tűzték ki célul.
Mivel később igény volt az adatbázisból való tá
jékoztatásra, majd olvasói (felhasználói) infor
málódásra, az MNB SB Szerkesztősége igyeke
zett (részletes help szövegek írásával, egy kife
jezetten felhasználóknak készült menüszerkezet
kialakításával) az adatbázisban való keresést
megkönnyíteni. Az MNBP CD-ROM kiadvány
megjelentetésével azonban olyan hatékonyabb
információkeresést támogató felhasználói felü
lettel állhattunk a használók elé, amelyet a MicrolSIS-ben nem lehetett létrehozni, és amelyre
kiadványaink Ismerői már régóta vártak. A kiad
vány további „komfortosítását” célozza a közel
jövőben megvalósuló HUNMARC csereformá
tumban való adatletöltés lehetőségének meg
adása, valamint az adatbázis Windows-os fel
használói felületének kifejlesztése.4

M. Nyíri Gyöngyvér

4 Az MNBP ismertetésekor az MNB SB Szerkesztőség munkatársai (elsősorban Nagy Anikó) által írt, CD-n is
hozzáférhető súgók (helpek) szövegére, ill. az idézett szakdolgozatra támaszkodtam.
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„A periodika olyan, mint az élő ember, katalógusa
tulajdonképpen egyúttal életrajzi lexikon is.” (Dezsényi Béla)
A Nemzeti Könyvtár alapításától kezdve
gyűjti az időszaki kiadványokat. Köteles pél
dányban való beszolgáltatandóságukat, kancel
láriai rendelet írta elő.
Kezdetben, a számra, méretre, terjedelemre
csekély sajtó, nem jelentett túl nagy gondot a
könyvtár őreinek. Hiszen ha némileg mutattak is
eltérő tulajdonságokat a könyvektől, nyilvántar
tásuk, raktározásuk történhetett azokkal együtt.
Ám a reformkor megnövekedett Időszaki sajtó
termése, majd az 1848-ban megindult napi sajtó,
egyre kevésbé Illeszkedett a könyvtár keretei
be. Különleges voltukra, feldolgozásukra, kata
logizálásukra nem fordított a könyvtár külön
gondot. Egyre nyilvánvalóbbá lett azonban, hogy
a történetírás számára az újság a legfontosabb
forrásanyag, ami persze megszabja a feldolgozó
könyvtáros felelősségét és kötelességét is, hi
szen a kultúrtörténet szenved súlyos csorbát, ha
egy lap nyomtalanul vész el.
A hírlapok és folyóiratok gyűjtése, feltárá
sának szabályai azonban sok tekintetben eltér
nek a könyvekéitől. Ugyanakkor azt sem sza
bad elfelejtenünk, hogy az időszaki kiadványok
kal folyó különféle munkálatok - gyarapítás, ál
lományba vétel, raktározás, feldolgozás - sok
kal szorosabb egységben vannak egymással,
mint a könyvek, illetve a monografikus jellegű
dokumentumok esetében. Egyik hibája kihat a
másikra, és fordítva. Éppen ezért, a Széchényi
Könyvtár időszaki katalógusai hűen tükrözik a
feldolgozás különböző korszakait, az egyéni fel
fogásokat, egyéni buzgalmakat és olykor-olykor
egyéni - vagy korszakos hiányosságokat is. A
bibliográfiai kézikönyvek, katalogizálási utasítá
sok sokáig mellőzték a hírlapokra vonatkozó
előírásokat, vagy a hírlapok és folyóiratok felvé
telét a szerző nélküli könyvek felvételével von
ták egyenlő elbánás alá, megfeledkezve leglé
nyegesebb tulajdonságukról, az időszakosság
ról, és ezzel együtt az adatok időszakos változá
sának feltüntetéséről. Különösen sok gondot je
lentettek a hírlapok, amelyek formájukban,
alakjukban, tulajdonságaikban és nyilvántarthatóságukban sem illeszkedhettek semmiképpen
a könyvek közé. Amíg a folyóiratok tárolása, a
könyvekkel azonos módon, müncheni szakrend
ben lehetséges volt, katalógusuk pedig a köny
vekével azonos formában, együtt szerepelhe

tett, addig az egyre nagyobb számban jelenlévő
hírlapok szinte kezelhetetlenekké váltak a
könyvek között.
A fentiek egy önálló Hírlapkönyvtár felállítá
sát tették szükségessé, amely id. Szinnyei József
lelkes munkájának és szívós kitartásának kö
szönhetően, 1884-ben létrejött. Majláth Béla
könyvtárőr és a mellé beosztott segódőr felada
ta a hatalmas anyag betűrendezése, számról
számra való átnézése, a könyv alakú „repertóri
um" vezetése, valamint a cédulakatalógus meg
írása volt, amit nem kis nehézségek árán valósít
tottak meg. Lelkes munkájuk során fel-felmerültek a „műfaj" sajtosságai, buktatói, amelyeknek
megoldásával a „módszertan” tekintetében nagy
lépéseket tettek előre, a leltározással és a kata
logizálással kapcsolatos tapasztalatok terén. El
sőként egy könyv alakú, betűrendes hírlapjegy
zéket - „repertóriumot” - készítettek, az 17801886-ig megjelent hírlapokról, majd évenként
megújuló cédulakatalógust, amelyről 1888-ig át
tekinthető Jegyzék Is készült. Ezt követően évről-évre egy-egy betűrendes könyv szolgált a
beérkezett kiadványok regisztrálására. Ebbe az
esetleges hiányokat, a reklamálás idejét és ügy
iratszámát, valamint a kapott választ is beje
gyezték. A számonkénti naplózás azonban rend
kívül nehézkessé tette az állományba vételt,
ezért a terjedelmesebb napilapokat negyed
évenként, a kevésbé terjedelmeseket, valamint
a sűrűbben használt hetilapokat félévenként, a
többit évenként szedték rendbe, és ekkor tör
tént meg az esetleges hiányok reklamálása Is.
Mindeközben szorgalmasan folyt a lapok
katalogizálása Is, visszamenőlegesen és 1892től az újonnan indult lapokról folyamatosan. A
feldolgozás során, többféle módon Is igyekeztek
feltárni az állományt: 1883-ig szerkesztői, 1886Ig időrendi katalógus, földrajzi katalógus, va
lamint az alkalmi lapokról külön katalógus ké
szült.
A hírlapoknak és folyóiratoknak a szétvá
lasztása, a tipológiából és a könyvtárhasználati
szokásokból adódó problémák egyre több gon
dot jelentettek, mind a használók, mind a könyv
tárosok számára. A két helyen - a Nyomtat
ványtárban és a Hírlaposztályon - lévő nyilván
tartások sok tévedést és fölösleges keresést
okoztak, mivel a lapok egyre-másra változtat
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ták megjelenésük gyakoriságát, ezért Ide-oda
vándoroltak a két osztály között. A szétválasz
tás aszerint történt, hogy a kiadvány havonta
egyszer - vagy ennél ritkábban -, vagy havon
ta legalább kétszer jelenlk-e meg. Egyre sürge
tőbben és nyilvánvalóbban jelentkezett az
igény, az állomány, vagy legalábbis a katalógus
eggyé olvasztása Iránt. Ezért 1923-tól a magyar,
1924-től valamennyi folyóirat feldolgozását a
Hírlaposztály végezte. A feldolgozott, kész fo
lyóirat-évfolyamok azután átkerültek a Nyom
tatványtárba.
A hírlapok raktározása, a Hírlaposztályon
formátum, nyelv, azon belül pedig a címek betű
rendjében történt. A katalogizálásra mindig a be
fejezett évfolyamok bekötése után került sor.
Addig az évfolyamokat csak ideiglenes cédulán
tartották nyilván, ugyanazon, ahol a beérkezés
számonkénti ellenőrzését is végezték, így a kö
tetlen évfolyamokról nem volt nyilvántartás. A
bekötésig a kész évfolyamok kupacokban he
vertek, mivel a nagy alakú hírlapokat a polcra
nem lehetett beállítani. Ez a katalogizáló munkát
is nagyban hátráltatta, annál is inkább, mert a
kötésről Időről-időre le kellett mondani. Sürgős
megoldást követelt az állomány „elhelyezhetővé
tétele”, ami a köttetés elmaradása miatt, és nem
elsősorban a raktárak szűkösségétől vált égető
vé. 1923-ban - Hóman Bálint könyvtárigazgató
javaslatára és utasítására - a kötetformára
összekészített egységeket cédulázták, az eddi
giektől eltérően, a kötés, Illetve a „tékázás” előtt.
Ezután két kemény kartonlap közé szorították
(hogy a por ne mehessen közé) és átkötötték.
Ez, bár nem szolgálta maradéktalanul az ál
lomány védelmét, a feldolgozást kétségtelenül
meggyorsította. Ez tette lehetővé a raktár, rész
ben ugrószámos rendezését is, valamint a hírla
pok katalogizálásának reformját, voltaképpen
az első katalogizálási szabályzat elkészítését.
Ennek alapján, az újonnan indult lapok felvétele
részletes és bibliográfiailag kielégítő adatok fel
tüntetésével készült, amelyen a kiadvány, raktá
ri egységként való gyarapodása is nyomon kö
vethető. A leggyakrabban használt állományról
új felvételek készültek, ezekről pedig a további
szükséges katalóguscédulák. 1929-ben végre
sor került az összes akkor megjelenő folyóirat
céduláinak az áthelyezésére is. A megszűnt fo
lyóiratok katalóguslapjal továbbra is a Nyomtat
ványtárban maradtak, ám amikor ez a kettősség
már tarthatatlanná vált, 1933-ban azokat is át
tették a Hírlaptár katalógusába. Ekkor egyesítet
ték végre azokat a perlodikumokat is, amelyek
periodicitásuk változása miatt szakadtak szét.
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Ezek hol könyvtári, hol hírlaptárl anyagként je
lentkeztek.
A raktározás terén azonban csak ennél las
sabban következett be a változás. A Nyomtat
ványtárban tárolt kiadványok, a katalógusok
egyesítése után még sokáig „vendégeskedtek"
régi helyükön. Áttelepítésükre csak folyamato
san, 1945 és 1957 között kerülhetett sor.
Az egyesített, „megújított" de teljességében
még ma sem átdolgozott „müncheni” katalógus,
tartalmában és formájában rendkívül változatos
képet mutat. Használatát azonban még ma sem
mellőzhetjük, mivel a sok megújítási kísérlet el
lenére, számos olyan lap létezik, amelynek itt
szerepel az egyetlen cím szerinti szolgálati nyil
vántartása, még ha a régi, ideiglenes, gyakran
rendkívül zavaros katalóguscédulák formájában
is. Ma természetesen már nem a régi, müncheni
szakrendszer szerinti szám Jelenti a lap raktári
helyét, hanem az 1924-ben bevezetett, részben
ugrószámos, numerus kurrens. A leírások az el
ső számról készültek, majd a gyarapodást rögzí
tő állományi adatok szerepelnek, közöttük az
esetleges bibliográfiai adatváltozásokkal, mindig
annál az évfolyamnál, annál a kötetnél, ahol a
változás megtörtént.
A szolgálati katalógus mellett, 1930-ban
megkezdődött az olvasói katalógusrendszer
korszerűsítése is: először a címrendszós betű
rendes, 1933-tól a szerkesztői, 1935-től a föld
rajzi, majd a szakkatalógus építése, nemzetközi
méretű, rögzíthető katalóguscédulákon. Egyelő
re azonban mindez még kézzel vagy írógéppel
történt, mert bár ekkor már a könyvtár rendel
kezett - az akkor legkorszerűbb - adrémagéppel is, ennek kapacitása csak a könyvek kataló
gusainak ellátására volt elegendő.
A számukban és „szokásaikban” változó
perlodikumok újabb és újabb változtatásokra
kényszerítettók szorgos őreiket, természetesen
nyilvántartásuk terén is. A Hírlaptár munkatársai
számára mind nehezebbé és nehezebbé vált a
kötelespéldányok szerzeményi naplózása amelyet 1945-ben teljes egészében átvett a
Nyomtatvány! osztálytól. Ez kétségkívül nagy
eredményt Jelentett, annyiban, hogy minden periodikum nyilvántartása és feldolgozása egy
helyre összpontosult, a részeim nélküli sorozato
kat kivéve. Ám a többkilós kötetek kezelése, a
hiányok megállapítása, a reklamálás nyilvántar
tása, a betűrend megtartása stb. - úgyszólván
lehetetlenné vált. Ezért a könyvtár 1950. január
1-jóvei bevezette a kurrens anyag naplózását
és számonkénti nyilvántartását egyesítő kardexnyllvántartást. Naplózásra ezután csupán a la

pok Induló számai kerültek. Ettől kezdve a kardex, a beérkező kiadványok első regisztrációja
lett, főként a gyarapítási feladatok ellátására, de
az olvasó- és tájékoztató szolgálat sem nélkü
lözheti még ma sem, ahogy a könyvtár többi, pe
riodikában érdekelt munkatársa sem.
A kardex bevezetése egyben az első lépés
volt a katalogizálás rendszerének megújítása
felé Is. Ezt segítette a már említett adrómagép,
amely az olvasói katalóguscédulák (címrendszós, szerkesztői, földrajzi, szak, valamint a majd
sokkal később - 1968-ban - megkezdett, köz
readói katalógus) sokszorosításával, és a kötet
alakú helyrajzi naplót felváltó, raktári-leltári lap
kinyomtatásával, jelentős erőket szabadított fel.
Ezért 1950. június 19-től kezdetét vette az egész
állományra tervezett rekatalogizálás, valamint
az új címek, új szabályok szerinti katalogizálása.
Az 1950-től vezetett Ellenőrző naplóba ezután
csupán az Induló címek és számok kerültek.
A bibliográfiai adatok feltárása, a kardex
formátumú, előnyomásos szolgálati katalógus
lapok kitöltésével történt. A kardex formátum
azért is látszott célravezetőnek, mert így az élő
lapok leírása a kardexlap mögé kerülhetett, így
lehetőség nyílt a változó adatok naprakész ve
zetésére. A kész évfolyamok, kötetek állományi
adatait, kollacionálás után a katalógus hátlapjára
vezették, a hiányok feltüntetésével. Később, a
katalóguscédulák gyarapodásával, a lap meg
szűnésével természetesen, a lapok kikerültek a
kardexlap mögül, és átkerültek az inkurrens fel
dolgozó munka nyomán is szépen gyarapodó
katalógusba.
Sajnos ennek a katalógusnak a sorsát is
megpecsételte az Idő, a pénz és a munkaerő
hiánya. Az 50-es óvek végén a Tár tervbe vette,
és meg is kezdte az ún. „gyorskatalogizálást”. Ez
a müncheni katalóguscédulák gyors átmásolását
célozta, a dokumentumok kézbevételének mel
lőzésével. Ám a terv kudarcba fulladt, mivel me
net közben kiderült, hogy a régi cédulák kollacionálásl adatai teljesen megbízhatatlanok. Leg
többször csak a kezdő és végső évfolyam volt
feltüntetve. A kollacionálást teljesen meg kellett
volna Ismételni, de a kísérletezések folytán, a ki
egyenlítetlen számú és olykor képzetlen munka
erő következtében, az idők folyamán ugyan
csak megbízhatatlanná vált mindkét nyilvántar
tás, ami persze az állomány növekvő használa
tát vonta maga után. A nagyobb használat, a na
gyobb rongálódás kivédésére pedig, az 1952ben megindult muzeális példányok gyűjtésén túl,
1958-tól mind több és több, újabb példány be
szerzése vált szükségessé.

1961-ben a könyvtár vezetősége elrendelte
az OSZK katalógusainak felülvizsgálatát. Ezt a
Budavári Palotába való felkészülés, valamint az
OSZK valamennyi katalógusára tervezett re
konstrukció tette szükségessé. A minden kataló
gusra kiterjedő, rendkívül részletes vizsgálódást
Haraszthy Gyula vezette. 1964-ben készült terv
tanulmányában leírja, hogy az OSZK-ban 1936ban, a katalógusokban és a feldolgozó munká
ban végrehajtott reform óta, az évek során, a
katalógusok hiányosságai és hibái egyre fel
tűnőbbé váltak. A probléma okát az anyag
nagyarányú növekedésében, az Ingadozó és
változó feldolgozási gyakorlatban, a kataló
gusok gondozásának és folyamatos revíziójá
nak megoldatlanságában látta. Felhívta a figyel
met a címleírás! szabványok többszöri változá
sára is, amely az OSZK-ban - csakúgy, mint a vi
lág többi nagykönyvtárában - rendkívül nagy
gondot Jelent. Egyszerre kell követni a változá
sokat és a hagyományokat, ezért ezek a kataló
gusok mindig magukon viselik a szabályátalaku
lások nyomait.
Ezzel egyldőben zajlott a Hírlaptár munkájá
nak felülvizsgálata is, amely - többek között rámutatott a folyóiratok és hírlapok kötésének
akut problémájára Is. Ez - mint tudjuk - közvet
len befolyással bír a katalógusok minőségére,
állapotára és naprakész voltára. A felmérést kö
vető rekonstrukciós munkák azonban nem
annyira a katalógusra, mint Inkább a Tár szerve
zetének „korszerűsítésére” Irányultak. Kellő
munkaerő hiányában elmaradt az 1965-67-es
állományi revízió nyújtotta eredmények kívánt
hasznosítása is, ami az állományi adatok ponto
sítását Jelentette volna. Az időközben végrehaj
tott átkötések során megváltozott raktári egysé
gek tükröztetése a katalógusokon áttekinthetet
lenséget eredményezett, minthogy a dokumen
tumok növekvő mennyisége és a kellő munka
erő hiánya, az adatnyilvántartásban kompro
misszumokat követelt (és követel).
A katalógus kérdése ismét az 1970-es
évek elején vált központi kérdéssé, amelyet már
a nemzetközi katalogizálási szemlélet megválto
zása is aktuálissá tett, nem beszélve a fent vá
zolt, addigra végképp csúcsosodó problémák
ról. Ismét napirendre került a katalógusok re
konstrukciója. Ennek előkészületeként került sor
a munkakörök és munkafolyamatok körülhatá
rolására, valamint egy átfogó reformterv kidol
gozására. A terv készítője, Ferenczy Endróné
felhívta a figyelmet a gyűjtemény megbízható
feltárásának egyre égetőbb szükségére. Indokai
között, a többségében unikális kiadvány forgal
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dolgozásnak az új szabvány szerinti átállítása,
ami a hazai tájékoztatás és a hazai és nemzet
közi bibliográfiai adatszolgáltatás szempontjából
is alapvetően fontos. Az elkészülő felvételek
nek - a tervek szerint - sokfajta igényt kellett - és
kell - kielégíteniük. Mindezek a követelmények,
valamint az, hogy a nemzetközi szabályzatok
Időközben tovább fejlődtek, a munka elméleti
előkészítését rendkívül bonyolulttá tették. 1977ben szükségessé vált - részben a munka gya
korlati tapasztalatai alapján, részben a nemzet
közi szabvány folyamatos változásával össze
függésben - a szabályzat átdolgozása.
Az új és régi kiadványok feldolgozása, a
korábbi kardex formátumnál nagyobb kataló
guslapon készül, mindig autopszia alapján. Az
adatok közlése a kiadványon szereplő formá
ban, a szükséges kiegészítésekkel és egysége
sítésekkel történik. E nagyarányú vállalkozás
munkálatai minden cím minden kötetére és min
den példányára kiterjedtek - azaz kiterjednek,
hiszen az eredetileg 7 évre és 12,5 főre terve
zett munkálat, megfelelő számú feldolgozó hiá
nyában még ma is tart. A körülmények folyama
tos romlása miatt a közeljövőben nem Is várha
tó, hogy egyetlen szolgálati nyilvántartásban
egyesüljön a Nemzeti Könyvtár teljes periodika
állománya. Addig pedig marad a „müncheni”, a
„kardex” és a „rekatalogizált címek katalógusa”.
A leírások természetesen mindháromban állan
dóan változnak, hiszen az inkurrens és kurrens
gyarapodást, valamennyi magyar és külföldi,
„szint fölötti” és „szint alatti" kiadvány esetében,
valmennyi bibliográfiai és állományi adatukra ki
terjedően tartalmazniuk kell.

mazásának biztosítása, a hazai és nemzetközi
elvárások, a könyvtár új épületében való méltó
működtetésének igénye, a kurrens sajtóblbllográfla megindításának szükségessége szerepelt.
A tervezetet döntés követte, melynek nyo
mán, 1975-ben, a hírlap- és folyóirat feldolgozá
sában járatos, nagy tapasztalattal rendelkező
munkatársak bevonásával - megkezdődött a
szabályzat-előkészítő, tervező és szervező
munka. A cél az volt, hogy az Időszakos kiadvá
nyok feldolgozásának munkamenete olyan fo
lyamat kialakítását jelentse, amely analóg mód
szerekkel és azonos értékű nyilvántartásokat
eredményezve, alkalmazható legyen mind az
újonnan induló (élő) periodikumok, mind a régi
állomány feltárására.
Az új feldolgozás, valamint a raktári helyek
jobb kihasználásának igénye, új jelzetrendszer
bevezetését Is szükségessé tette. A betű és
szám kombinációjú raktári jelzetek biztosítják a
méret szerinti raktározást. A korábban kisnyom
tatványként kezelt kiadványok egy más, ún. Css (csoportos) jelzetrendszerbe kerültek.
Ugyancsak szem előtt tartandó elvként sze
repelt az egyszeri feldolgozás megvalósítása. Ez
az egyes címek valamennyi bibliográfiai és ál
lományi adatát (illetve azok változásait) részlete
sen regisztráló „alapkatalógusban” történik, ami
a későbbiekben, a gépesített feldolgozásra al
kalmas adatlapokká alakítható.
Az ISBD/S a nemzetközi szabványtervezet
alapján és a nemzetközi ajánlások útmutatásai
szerint megszületett a rekatalogizálás házi sza
bályzata. 1976 szeptemberében lehetővé vált a
rekatalogizálás kísérleti jellegű beindítása. Vele
szinte egyldőben megkezdődött a kurrens fel

Kocsy Anikó
*

Kutatások 1996-ban
A Különgyűjteményi főosztály munkatársainak
éves beszámolójáról - röviden
A Különgyűjteményi főosztály - második
éve - február hónapban három alkalommal kö
vette figyelemmel előadásokon, kutatási beszá
molókon a főosztályon dolgozó tudományos
munkatársak 1996-ban elért eredményeit. A ku
tatások kiterjednek a történelem, az Irodalom, a
zenetörténet, a színháztörténet, a könyvtörténet,
a nyomdászattörtónet, a térképkutatás területei
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re. Az előadások érdekes átfogó képet adtak a
kutatási terület egy-egy szeletéről. Ezekből sze
retnénk röviden néhány témakört bemutatni, ter
mészetesen a teljesség igénye nélkül.
Wojtilláné Salgó Ágnes Plutarchos, Vigasz
talás a hitveshez c. írását mutatta be, elhelyezve
azt a szerző életművében. Ez a viszonylag rövid
írás eredetileg nem került kiadásra. Személyes

hangú levélként küldött vigasztalás feleségének
kislányuk halála alkalmából. A szomorú esetkor
távol levő Plutarchos érző emberként mutatko
zik be művében. A szerző filozófiai, Irodalmi tá
jékozottsága - a személyes téma ellenére - él
vezetes, mély emberi érzelmeket és gondolato
kat tartalmazó írássá teszi munkáját.
Magyarország térképe 1546-ból címmel
tartott előadást Plihál Katalin. Kutatásai a térkép
forrásanyagainak (névanyag) vizsgálatával fog
lalkoznak. A bemutatott térkép elemzéséből ki
derült, hogy milyen óriási gyakorlatra, kutatói ta
pasztalatra, tudásanyagra van szükség egy-egy
térkép „titkainak” megfejtéséhez.
Figyelemfelkeltő volt Heltai János előadása,
amelyben II. Rákóczi György és Rákóczi Zsigmond vizsgaelőadásainak (Scola trlumphata
1638 és Pallas Dacica 1640) műfaji kérdéseit és
értelmezési lehetőségeit vizsgálta. A Pallas Da
cica részletesen bemutatja a gyulafehérvári is
kola szerepét, a történelmi, a politikai képzést
középpontba állító műveltségét, amelyet egy mély
biblikus alapokon álló gyakorlatias etika egészí
tett ki.
Földes! Ferenc előadásában Árkosi Bene
dek Imádságoskönyvének kéziratait mutatta be.
Az Imádságoskönyv a 17. sz. második felében
és a 18. sz. első harmadában az unitárius egyház
egyik legfontosabb dogmatikai kézikönyve volt.
A mű nyomtatásban nem jelent meg, viszont
minden iskolarektornak (és talán lelkésznek) le
kellett másolnia, így jó néhány példány ismert
volt. A kötet az unitárius dogmatika legfontosabb
kérdéseit taglalja: a keresztséget és az úrvacso
rát, mégpedig „visszalépve” a kálvini úrvacsora
tan elé. A művet az 1660-as években belső cen
zúrának vetették alá, s a legtöbb kézirat a rövi
dített variánst tartalmazta, szemben az eredeti
vel, amelyből Magyarországon egyetlen pél
dányt ismerünk.
Belltska-Scholtz Hedvig színháztörténeti ku
tatásaiból az 18-19. sz. fordulóján a Pesten mű
ködött Krajcárosszínház történetét ismerhettük
meg. A színház felépítésén, műsorain, anyagi tá
mogatóin keresztül bepillantást kaptunk a kor
társadalmáról, műveltségi igényeiről, lehetősé
geiről.
Kelemen Éva előadása megismertetett ben
nünket egy érdekes, részletes Dohnányl élet
rajzzal, a zeneszerző mozgalmas, tevékeny éle
tével, fontosabb műveivel. Dohnányl Ernő ha
gyatékának nagy része az OSZK Zeneműtárá
ban található. A hagyaték jelentős részét a for
rásértékű levelezés teszi ki, a levelek között
személyes és hivatalos jellegűeket Is találunk,

valamint feljegyzéseket a mindennapi életre vo
natkozóan.
Múzeumi etika és mélylélektan címmel tar
tott előadást Karsay Orsolya. Előadásában Róthy
László numizmatát, a kiváló hazai tudóst mutatta
be. A tudós, mint költő Lőwy Árpád álnéven írt
humoros verseiről Is híres volt. Az előadó nagy
hozzáértéssel, szakértelemmel elemezte e kivá
ló tudós betegségét, aki üldözési mániában
szenvedett, betegsége idős korára elhatalmaso
dott rajta.
Új kutatási terület a Szabad Európa Rádió
története. Slmándl Irén a rádió működésének
1951-től 1962-lg terjedő Időszakának bemutatá
sára vállalkozott. Előadásából a rádió működé
sének első évelt Ismerhettük meg.
Kéthly Anna személyi hagyatékának Jelen
tős része az OSZK Kézirattárában található. Az
Itt található dokumentumokból állított össze ér
dekes kiállítást Zichy Mihály. Az anyag nagysá
ga és gazdagsága további kutatásokat igényel,
hiszen a magyar emigráció történetében sok
még a feltáratlan esemény, „apró” kérdés,
amelyre választ kaphat a 20. sz. kutatója.
Szerző Katalin előadásában „Wagner Szüzsé: Hungarlca-opera" címmel, Mihalovlc Ödön:
Nieland, a kovács című operájának irodalmi elő
képét ismertette, amely a magyar zenetörténet
ben eddig Ismeretlen Wagner-llbrettó volt. Kuta
tása a közelmúltban publikációs munkaként is
megjelent.
A főosztály munkatársai közül tizenketten
kutatási beszámolót tartottak kb. 10 percben,
ők az előző évben előadás keretében adtak
számot tudományos munkájukról.
A beszámolók közül érdekes volt például V.
Ecsedy Judit könyvbemutatója, a hamis, a koholt
és a rejtett nyomdahely a régi magyarországi
nyomtatványokon címmel.
Kiemelkedő volt P. Vásárhelyi Judit beszá
molója Szenei Molnár Albert biblia kiadásainak
hatásáról.
Nemeskéri Erika a költő Weöres Sándornak
sokak előtt kevésbé ismert arcát mutatta be. Ta
nulmányának címe: Weöres ismeretlen vígopera-llbrettója. Előadásából érezhettük, hogy a jel
legzetesen egyedi költői nyelvezet a zenemű
szövegkönyvében is magával ragadóan élve
zetes.
Jó volt megismerni egymás kutatómunká
ját, nemcsak szakmai szempontból, hanem mert
azon keresztül egy kicsit egymást is jobban
megismerhettük.

Simándi Irén
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Változások a Könyvtári Figyelő életében
Az OSZK-KMK negyedévente megjelenő
folyóiratának, a Könyvtári Figyelőnek élére 1997
Januárjától, a korábbi főszerkesztő, Kovács Emő
ke nyugdíjba menetele miatt, Hegedűs Pétert, az
OSZK főigazgató-helyettesét nevezték ki.
A folyóirat tartalmi, technikai fejlesztésének
támogatására
szerkesztőségünk
pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap könyvtári
szakkollégiumához az 1997-re kiírt meghívásos
folyóirat-támogatási pályázatra, ahol sikerült
300 000,- forintot elnyernünk. A szerkesztőség
tervei között szerepelt egy tanácsadó testület
létrehozása a szakma prominens képviselőiből,
azzal a céllal, hogy ötleteikkel, Ismeretségi kö
rükből ajánlott szerzőkkel támogassák a szer
kesztők munkáját. Praktikus Ismereteket közlő
új rovatok Indításával bővíteni szeretnénk a
szakmai tájékoztatást a hazai szabványosítás,
szerzői Jog, HUNMARC-ügyeiről, kritikát kívá

nunk közreadni a könyvtári CD-ROM-okról, a
fontosabb magyar könyvtári kiadványokról, s
folyamatosan hírt adnánk a nemzetközi könyv
tári, Információs szervezetek munkájáról, tervei
ről, fő programjairól is.
A rövidesen megjelenő első szám - rémé-'
nyelnk szerint - Jól Illusztrálja majd szerkesztő
ségünk törekvését: megtartani a Könyvtári Fi
gyelő jól bevált hagyományos profilját és szer
kezetét, de színesíteni a fenti ötletek szerint.
Szerkesztőségünk szívesen fogadja a kol
légák szerzőként, közreműködőként való Jelent
kezését, valamint Javaslatokat bemutatásra ér
demes témákra, dokumentumokra, események
re stb. Az OSZK új kiadványairól, rendezvényei
ről stb. szívesen adunk hírt vagy ingyenes rek
lámlehetőséget. ötleteikkel, Javaslataikkal for
duljanak a szerkesztőséghez (517-es mellék).

Kovács Katalin

A beiratkozásról
A könyvtári beiratkozás feladata a könyv
tárhasználó adatainak rögzítése, az érvényes ol
vasójegy kiállítása, a régi beiratkozok esetében
az olvasójegy érvényességének meghosszabbí
tása, a könyvtárhasználati díj beszedése, az új
olvasó elemi tájékoztatása a könyvtár általános
sajátosságairól, vagy naprakész Információk
biztosítása az aktuális eseményekről, a szolgálat
módosulásairól (nyitva tartás, kiállítások stb.) a
régi olvasók részére. Ezeket a feladatokat funk
cionálisan kialakított munkahelyeken, megfele
lően képzett személyzettel lehet ellátni.
Az OSZK a Várba való felköltözést követő
en azt a rendszert működtette, amit több évti
zeddel ezelőtt alakítottak ki: minden olvasóról
törzslapot állítottunk ki, felvettük a személyi
adatait, lakcímét, foglalkozását, a törzslapon
aláírattuk, hogy betartja az Olvasószolgálati sza
bályzatot, majd kiállítottuk részére a hagyomá
nyos piros vagy zöld olvasójegyet, szükség ese
tén a napijegyet. A könyvtárhasználati díj köny
velésére külön naplót vezettünk, és számlát ad
tunk az átvett összegről. E rendszer alapelve,
nagyon helyesen az volt, hogy az olvasók azo
nosíthatók legyenek, és hogy a pontos elszámo
lás körülményeit maximálisan biztosítani tudjuk.
Munkatársaink szerződéses munkaviszonyban
álltak az OSZK-val, s az érettségizett fiatalok
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mellett többnyire a nyugdíjasok közül kerültek
ki, akik korábban pedagógusok voltak, és akik
pedagógiai gyakorlatuk és biztos nyelvismere
tük révén eleget tudtak tenni a velük szemben
támasztott követelményeknek. Franciául, ango
lul és németül fogadtuk a könyvtárba érkező
Idegenajkú kutatókat és turistákat. Eligazítottuk
őket, rövid Ismertetésben tájékoztatást adtunk a
budai épületek funkcióiról, a bennük található tu
risztikai érdekességekről.
A beiratkozás munkafolyamatai világosak,
könnyen áttekinthetők voltak mindaddig, amíg a
könyvtárlátogatók száma lényegesen meg nem
emelkedett. Köztudomású, hogy a kilencvenes
évek elejétől több új egyetem Indult Budapesten
és környékén, és a meglevő egyetemek Is meg
növelték hallgatóik létszámát, mintegy annak a
programnak a keretében, hogy az ezer magyarországi lakosra Jutó egyetemi végzettségűek
aránya érdemben növeltessók... Ismert, hogy
egy Ilyen robbanásszerű egyetemi létszámnöve
léshez nem volt meg az elemi könyvtári Infra
struktúra. Következésképpen a „történelmileg
kialakult” és a rendszerváltás pénzínségében le
épült országos könyvtári rendszernek kellett be
töltenie az oktatás háttérintézményeinek funk
cióját. Alapvető és máig érvényes félreértések
keletkeztek a kialakult és sok szempontból mes-

tersógesen generált könyv- Jegyzet- ós könyv
tárhiányból. A tágas olvasóterek, a viszonylag
teljes magyar Irodalmi ós történelmi gyűjtemény
hatására az OSZK a közvéleményben a pár
exellance egyetemi könyvtárrá minősült. Az
1997. Januárban tartott felmérés szerint olvasó
ink nem tudják, hogy az OSZK nemzeti könyvtári
funkciói miben állnak, Illetve, hogy az egyetemi
könyvtári feladatok ós a nemzeti könyvtári fel
adatok sok esetben kizárják egymást (fénymá
solás, többpéldányos gyűjtemény stb ). A kilenc
venes évek kezdetétől mind elviselhetetlenebb
sorállás Jellemezte a könyvtár ós első fokon a
beiratkozás munkáját. Előbb az egyetemi évkez
detkor, majd a vizsgaidőszakban, később - kü
lönösen az őszi szorgalmi Időszakban - perma
nens jelenséggé vált, hogy a nyitástól az ebédi
dőig, majd délután egy három-négyórás Időtar
tamban az olvasók állandóan sorban állnak a be
iratkozás pultja előtt. A törzslaptároló fiókok ki
emelése, a törzslapok pontosságot Igénylő átlapozása a szükséges azonosításokhoz a sokszor
türelmetlen olvasók előtt súlyosan megterhelte a
munkatársakat. Másrészt, ugyanebben az Idő
szakban felemeltük a könyvtárhasználati díjat,
ami az adminisztrációs teendőket növelte. Láto
gatóink többször észrevételezték, hogy a nyil
vántartási rendszer nem korszerű, sőt egyesek
azt gyanították, hogy muzeális értéke miatt tart
juk fenn. Ahogy a főosztály vezetésében, az ol
vasók körében is megfogalmazódott a beiratko
zás átszervezésének Igénye.
Többéves próbálkozás után, 1995-ben a
KMK segítségével az amerikai Mellon alapít
ványtól támogatást nyertünk a beiratkozás teljes
rendszerének korszerűsítésére. A fő szempon
tok a következők voltak: számítógépes, könynyen kezelhető nyilvántartást építsünk ki; biz
tonsági okokból fényképes olvasókártyát, lehe
tőleg a helyszínen kiállítva adjunk az olvasók
nak; a belóptetőrendszer ellenőrizze az olvasó
kártyák érvényességét (lejárat ós kizárás ese
tén Is); készítsen statisztikát az épületbe olvasó
ként érkezett látogatókról, az olvasójegyek mi
nősítése alapján; legyen meg a lehetőség az
OSZK Integrált számítógépes rendszeréhez való
csatlakoztatására. A NEKTÁR Bizottság megtár
gyalta ós Jóváhagyta az elképzelést. Több cég
gel tárgyalva végül az Art Elektro Bt. ajánlatát
fogadtuk el, ós tőlük rendeltük meg a kivitele
zést, mert az ő ajánlatukban a pályázaton el
nyert pénz fedezte a berendezések ós a számí
tógépes program költségét. Az olvasókártyák
megvásárlását a Kereskedelmi és Hitel Bank tá
mogatta, ezért kártyáinkon az ő logojuk szere

pel. A rendszert 1996 őszén Indítottuk el, és a
fent említett felmérés szerint olvasóink kedvező
en fogadták.
A munkát az Olvasószolgálati szabályzat
alapján végezzük, érdekességként néhány ele
met hadd Idézzek belőle: „Az OSZK-ba beirat
kozhat minden 18. életévét betöltött személy, aki
elfogadja a könyvtár használati szabályzatát.”
Az olvasó olvasójegyét jogosultsága alapján ál
lítjuk ki:
- „»A« jelűt azok részére, akik hivatásszerűen
vagy hivatásuk keretében kutatómunkát vé
geznek, ós ezt megfelelő Igazolással tanúsít
ják; valamint a PhD program résztvevői ré
szére;
- »B« Jelűt mindazon olvasók részére, aki nem
jogosult »A«, »C« vagy »D« Jelű olvasójegy vál
tására;
- »C« Jelűt a felsőoktatási Intézmények nem böl
csész szakos hallgatói, valamint más oktatási
Intézmények tanulói (OKTV) részére;
- »D« Jelűt az egyetemek, főiskolák bölcsészet
tudományi karának Illetve szakjainak hallga
tói részére.
Az »A« jelű olvasójegy az olvasói helyek és
a forgalmazható dokumentumok teljes körű
használatára Jogosít. A >B«, »C« ós a »D« Jelű ol
vasójegyek tulajdonosai nem vehetik Igénybe a
kutatói olvasóhelyeket, ós a gyűjtemény egyes
részelt csak engedéllyel, a szabályzatban foglal
tak szerint használhatják.” (Reméljük, Jól látható
a megszövegezésből, hogy nem a könyvtárhasználati díj dönti el, ki milyen típusú olvasó
kártyára jogosult!)
A könyvtár munkatársai az új rendszerben
OSZK feliratú olvasókártyát kapnak, ami mun
kahelyi Igazolványként is használható, de való
ságos olvasókártyakónt Is működtethető, ha a
könyvtári dolgozó pl. a VII. emeleti olvasóter
mekben szeretne kutatni. A könyvkiadó munka
társai a fehér kérőlapokon benyújtott kérések
átvétele előtt kérik majd az olvasókártya leadá
sát. A tervezett Intézkedés szerint a kivett raktá
ri könyv tórítvónye ós az olvasókártya egymás
mellé kerül, az elszámolás különösebb utánjárás
nélkül megvalósítható.
A belóptetőrendszer üzembe állítása ko
moly előrelépés a könyvtári ellenőrző mechaniz
musok működésében. A szolgálatban részt vevő
könyvtárosok előtt Ismeretes, hogy olvasóink
különböző okokból gyakran elcserólgettók ko
rábbi olvasójegyeiket. Lehetett ez ártatlan ügy,
feledókenysóg, de sajnos arra Is volt példa, hogy
a könyvtár használatából kizárt olvasó jutott ez
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zel a módszerrel újra a könyvtárba, akit persze
az azonosítás után távozásra szólítottunk fel, de
nem tudhattuk, hogy visszaélése milyen terjedel
mű volt. Reméljük, hogy a fényképes olvasókártya-nyllvántartás és a letiltó program mellett
ilyen esetek nem fordulnak elő.
A beléptetőrendszer nyilvántartja az érke
zett és távozó olvasókat. Nem az adatokat, ha
nem a tényt. Amikor a tájékoztatót írom (csütör
tök, délelőtt 10 óra 25 perc), a következő adato
kat olvashatjuk le:
Olvasó

„A"

„B”

„C”

„D”

Összesen

Belépett
Itt-tartózkodó

9
9

8
7

9
9

31
31

57
56

A könyvtárhasználók szokásait általában Jól
Ismerik a könyvtárosok, és talán Igaz, hogy a
könyvtárak a lehetőségek szerint követik azok
változását. A beiratkozás munkájában eseten
ként problémákat okoz a napijegyek rendkívüli
népszerűsége. A könyvtárhasználati díj felnőttek
(ezeré 2000,-, diákok részére 1000,- Ft, a napi
jegy 200,- Illetve 100,- Ft. Az éves statisztikák

szerint az olvasók egyharmada csak napijegyet
vált, és akár több alkalommal, sőt akár úgy Is,
hogy a több alkalommal kifizetett összeg meg
haladja az éves díjat. Ezen nem tudunk változ
tatni, marad a sorbaállás, marad a többször befi
zetett napijegy, a hozzá kapcsolódó - már lé
nyegesen egyszerűsített! - adminisztrációval.
Az új rendszer bevezetésének Indokai kö
zött eredetileg munkaerő-gazdálkodási szem
pontok Is szerepeltek. A gyakorlat szerint azon
ban, éppen az előbb említett napijegyprogram
miatt, csak részleges létszámcsökkentés érhető
el. Különösen nehéz olyan munkatársakat találni,
akik könyvtárosok, rendelkeznek megfelelő
szintű nyelvismerettel, érdeklődők, és a lényege
sen kevesebb munkabér ellenére is vállalják ezt
a munkakört. Meg kell becsülnünk azokat a kol
légákat, akik hosszú évek tapasztalatával vég
zik munkájukat.
A beiratkozás új rendszere hosszú vajúdás
után született meg, és az előregyártott kártyák
kal együtt közel 8 milliós beruházás volt.

Tüske László

KIÁLLÍTÁS
A térparancsnokságtól a katonai rendészetig
„Budapest-Helyőrség 1869-1997” címmel
rendhagyó kiállítás nyílt a Budavári Palota F
épületében a Hadtörténeti Múzeum, az Orszá
gos Széchényi Könyvtár és a Budapesti Hely
őrség-parancsnokság közös rendezésében. A
fővárosi helyőrség-parancsnokság történetét
felidéző kiállításon első ízben kerültek közszem
lére azok a tárgyi és írásos emlékek, amelyek
az 1869 nyarán felállított Platz-Commando (Térparancsnokság) tevékenységétől a Budapesti
Helyőrség-parancsnoksághoz tartozó 32. Buda
pest őrezred mai látványos díszelgésélg bemu
tatja az elmúlt százharminc év katonai emlékeit.
A nagy érdeklődést kiváltó kiállítást Holló
József vezérőrnagy, humán főcsoportfőnök, a
vezérkari főnök helyettese, Poprády Géza, az
Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, va
lamint Helgert Imre ezredes, budapesti helyőrségparancsnok nyitotta meg.
A megnyitás előtti órákban módunk volt
megtekinteni az Országos Széchényi Könyvtár
három reprezentatív kiállítótermében a buda
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pesti helyőrség történetét bemutató kiállítást.
Ugyanakkor felkértük dr. Lúgost József ezre
dest, a Hadtörténeti Múzeum Igazgatóját, hogy
válaszoljon a rendhagyó kiállítással kapcsolatos
kérdéseinkre.
- A múlt század második felében ho

gyan születtek az első „platzcommandók”
vagyis térparancsnokságok?
- Hajdanán, az Osztrák-Magyar Monarchi
ában, minden magára valamit adó város Igyeke
zett kivívni magának azt a Jogot, hogy garnizonnal, azaz helyőrséggel, állandó Jelleggel ott állomásoztatott alakulattal bírjon. A kaszárnya he
lyének kijelöléséről az alakulat zenekarának
rendszeres térzenéjéig minden közügynek szá
mított az adott településen. A katonaság és a la
kosság, a város Igényeit össze kellett hangolni,
így születtek meg a térparancsnokságok.
A fentiek alapján nem csoda, hogy az 1868.
december 4-ón szentesített XLI. törvény alapján
felállított magyar királyi honvédség első had
rendjében helyet kapott a m. klr. budapesti hon

véd térparancsnokság. Gyakorlati felállítására
1869. június 30-án került sor. Az első honvéd
térparancsnok Somody János százados volt.
- A kiállítás nyitóképei azt dokumentál

ják, hogy a fővárosban már 1849-ben is volt
városparancsnokság.
- Valóban, 1849 áprilisában ideiglenesen
Patay István dandárparancsnokot bízták meg
Pest-Budán a városparancsnoki teendőkkel, de
1849 májusától Schweldel Józsefet nevezték ki
városparancsnoknak.
- Milyen feladatai voltak az első világ

háború végéig tevékenykedő térparancsnok
ságoknak?
- A térparancsnokság figyelme az élet
minden területére kiterjedt, mai szemmel nézve
olyan furcsaságok sem kerülték el érdeklődésü
ket, mint a kenyér szikkadási súlya, vagy a piaci
árak.
A tórparancsnokság megnevezése az idők
folyamán város-, majd helyőrség-parancsnoksá
gokra módosult, de feladatai közel 130 éves
fennállása alatt nem változtak. Ilyenek voltak a
katonai fegyelem és a közrend betartása a vá
rosban, a helyőrségi szolgálat szervezése, a ka
tonai fogda felügyelete, a helyőrségbe érkező
katonai alakulatok elhelyezése, a gyakorlóterek,
a lőterek és fürdőhelyek használati rendjének
szabályozása, a tiltott szórakozóhelyek kijelölé
se, ellenőrzése, kapcsolattartás a polgári ható
ságokkal, intézményekkel a katonai ünnepsé
gek, katonai temetések szervezése és lebonyo
lítása.
- A két világháború között megváltozott

a térparancsnokság feladatköre?
- Az első világháború után a fővárosban a
térparancsnokság mint a m. klr. budapesti hon
véd városparancsnokság működött. Feladatkö
re alapvetően nem változott, de kiemelkedő
szerepet kapott a kegyeleti szolgálat: a háború
után tömegesen felállított hősi emlékművek ava
tásánál, majd az évenkénti megemlékezéseknél
látták el feladatukat, ahogy ezt a ránk maradt
fényképek, újságcikkek bizonyítják.
- A két háború időszakából ránk maradt

emlékekből melyeket tartja különösen figye
lemre méltónak?
- Szerintem nagyon érdekesek a különbö
ző háborús emlékművek, szobrok leleplezésé
nek dokumentumai, de figyelmet érdemelnek a
tisztek és a közkatonák szórakozását felidéző
tárgyi és képi dokumentumok is. A kiállításon lát
hatjuk például a Váci utcai, ma is nosztalgiával
emlegetett Tiszti Kaszinó életét felidéző képeket,
valamint a budai lövészegyesület érdekes tárgyi

emlékeit. De kiállítottuk azt az 1925-ben kiadott
városparancsnoki körlevelet Is, amelyben VassWlblinger ezredes kifogásolja, hogy a szórakozó
helyeken a fiatal egyenruhás tisztek gyakran
mutatkoznak feltűnően öltözködő, ledér hölgyek
társaságában, s ezzel ártanak a tiszti tekintély
nek.
- Hogyan alakult át 1945-től a várospa

rancsnokság tevékenysége?
- 1945 elején, az Ideiglenes Nemzetgyűlés
határozata alapján, Budapesten megalakult az
I. honvódkerület parancsnoksága, melynek alá
rendeltségébe került a Mária Terézia laktanyá
ban székelő állomásparancsnokság. Ez a hely
őrség-parancsnokságnak felelt meg.
Az 1945 Júniusában megjelent első szolgá
lati szabályzat az állomásparancsnokságot első
sorban közbiztonsági feladatok (járőrözés, a bu
dapesti objektumok őrzés-védelme) ellátására
kötelezte. 1945. május 26-tól az állomáspa
rancsnokság megszűnt, és Budapesti Honvéd
Városparancsnokságként szervezték újjá. őr
zés-védelmi és díszelgési feladattal a várospa
rancsnokság alárendeltségében újabb őregység
alakult, s működni kezdett a helyőrségi zenekar
is. Ebben az időszakban a városparancsnokság
feladatai közé tartozott a honvédségi gépjármű
vek ellenőrzése, a tiltott szórakozóhelyek kijelö
lése is.
1948. október 1-jétől önállósult a Budapesti
Városparancsnokság, mely továbbra is a Kilián
György nevét viselő (az egykori Mária Terézia)
laktanyában székelt. Feladatai az állomásőrség
gel és a kegyeleti tevékenységgel bővültek.

-Én úgy emlékszem, hogy Reményi Jó
zsef ezredesnek 1958-ban már helyőrség
parancsnoki titulusa volt.
- Valóban. Számos átrendeződés után a
szervezet 1957. január 12-én kapta meg ma is
használatos nevét: Budapesti Helyőrség-pa
rancsnokság. Ettől fogva - kormányrendeletre egyebek között napjainkig állandó feladata lett a
külföldi államfők, katonai vezetők fogadása, ko
szorúzás! ünnepségek megrendezése is.
A fokozott állami és katonai diplomáciai
mozgás, valamint a koszorúzások révén évente
közel félezer alkalommal találkozhatunk a 32.
Budapest őrezred díszelgő katonáival Budapest
területén. Említést érdemel, hogy a helyőrségparancsnokság rendkívül jó hivatalos és baráti
kapcsolatot épített ki Bécs és Pozsony hasonló
katonai szervezeteivel, ahogyan ezt a kiállítás
fotói Is dokumentálják.

Kacsó Lajos
Magyar Honvéd, 1997. febr. 14.
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KIADVÁNYAINKRÓL
Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások I.
A hazai nyomdászat. 15-17. század.
Bp., 1996. OSZK. 474 p.
Az Országos Széchényi Könyvtár elhatároz
ta, hogy az ott sok évtizede dolgozó munkatár
sa, Borsa Gedeon sok helyen és szétszórtan
megjelent könyvtörténeti írásaiból szemelvónyes gyűjteményt jelentet meg. Ehhez az általa
használhatóbbnak ítélt szövegeket a szerző vá
logatta össze.
A most közreadott első kötet a 15-17. szá
zadi hazai könyvnyomtatásról szóló félszáz cik
ket tartalmaz, amely nem az OSZK Évkönyvé
ben látott napvilágot. Ez alkalommal valamennyi
szöveg magyar nyelven lát napvilágot, amihez
az eredetileg német nyelven írt cikkek lefordí
tásra kerültek. Mivel ez utóbbi írások elsősorban
a hazai viszonyokban (nyelv, történelem, föld
rajz stb.) kevésbé járatos külföldi olvasók szá
mára íródtak, mindenek előtt nekik készültek a
korabeli magyarországi helyzet rövid ismerteté

sére szolgáló rövid bevezetők. Mégsem marad
nak ki ezek, mert talán a hazai olvasók számára
sem minden esetben haszontalan az akkori kö
rülmények Ilyen sommás összefoglalása.
A különböző profilú hazai folyóiratok szá
mára, valamint a más országokban megjelenő
kiadványok részére Idegen nyelvű írások most
a hazai nyomdászat történetének egyetlen idő
rendjében kerültek csoportosításra, ami az átte
kintést mozaikszerű formában ugyan, de Jobban
lehetővé teszi.
A magyarországi nyomdászat első száza
dainak történetére vonatkozó írásokat az ez
Iránt érdeklődők feltehetően haszonnal tudják
majd forgatni.
Kapható: Az OSZK kiadványtárában
Ára: 1500,- Ft.

MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK
Az „OSZK-múzeum” hiteles története több felvonásban
„Egy álom valósult meg ma itt” - ezekkel a
szavakkal kezdtem el megnyitó beszédemet „A
nemzet könyvtára - a szolgálat műhelye” c. ál
landó kiállítás megnyitásának napján, 1996. ápri
lis 26-án. Mégis, kinek az álma? - hangozhat el
Joggal a kérdés. Feleljünk Is rá mindjárt: nem
egyetlen emberé. Több szív együttdobbanása,
több akarat megfeszülése kellett ahhoz, hogy a
Széchényi Könyvtár „házi múzeuma", röviden
csak OSZK-múzeumnak nevezett állandó kiállí
tása létrejöhessen. Ha visszatekintek a múltba,
olyan volt ez, mint az éjszakában felcsendülő
ének: először csak egy-kót hang kezdi el, majd
átveszik a dallamot mások Is, továbbadják, fel
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erősítik, végül mindenki rázendít. Hát valahogy
így született az OSZK-múzeum is: kevesen kezd
tük el és a végén mindenki segített, mindenki
részt kért a közös munkából. Természetesen a
dolog azért nem volt ilyen egyszerű. Volt közöny
is, volt értetlenség Is, a kezdeti lépések után
hosszú éveket kellett várni a megvalósulást le
hetővé tevő kedvező fordulatig. De haladjunk
sorjában.

Prológus
Amikor egy Intézmény előtt az a feladat áll,
hogy önmagát megújítva továbblépjen, elkerül
hetetlen, hogy saját múltjával is szembenézzen.

Összegeznie kell az addig megtett utat, a ta
nulságokat le kell vonnia, a hagyományokból
erőt kell merítenie. Ugyanakkor le Is kell zárnia a
múltat, felhasználva belőle mindazt, ami benne
érték volt és a jövőben még példaként szol
gálhat.
Ilyen számvetés előtt állt a Széchényi
Könyvtár a várba költözés előtt, már a hatvanas
évek végén, amikor még jóval közelebbinek
tűnt az új otthon elfoglalása. Mindnyájan tudtuk,
hogy ez több lesz, mint egyszerű költözés. Vég
leg lezárul a Széchényi Könyvtár „múzeumi”
korszaka, amikor a könyvtár a Nemzeti Múzeum
épületében ólt, szoros sorsközössógben, sőt kö
zel 140 évig, 1808 és 1947 között közös szerve
zeti keretben a Múzeummal. A könyvtár vissza
nyeri eredeti, 1802-es alapításakor megvolt tel
jes függetlenségét, megválva a köldökzsinór
ként összetartó közös épülettől Is. Történelmi fa
lak közé, de modern környezetbe kerül a
könyvtár s mint kinőtt ruhát, veti le régi környe
zetét. Ekkor határozta el a könyvtár, pontosab
ban Sebestyén Géza akkori főigazgató-helyet
tes, hogy ezt a lezáruló korszakot történetileg Is
le kell zárni, összegezni kell, azaz meg kell írni
végre a Széchényi Könyvtár történetét. 1966
őszén bízta meg a könyvtár munkatársai közül
Berlász Jenőt és Dezsényi Bélát, hogy készítse
nek tervet a könyvtártörténet megírására. Az el
készült terv alapján mindketten megbízást kap
tak a mű egy-egy korszakának megírására.
Kettőjük vezetésével 1967 elején könyvtártör
téneti munkaközösség is alakult az erre a fel
adatra kiválasztott munkatársakból, akiknek
egy-egy meghatározott részterületet kellett fel
dolgozniuk, segítve a két szerző munkáját. En
nek a munkaközösségnek lettem tagja én is s
megkezdtem a Széchényi Könyvtár történetével
való foglalkozást. Kissé fájó szívvel hagytam ott
addigi kutatási területemet, a 18. századi ma
gyarországi könyvtártörténetet, amelyhez egyegy téma erejéig később is vlssza-visszatértem.
Az OSZK-történettel való foglalkozás azonban
- a kezdeti feladatkiosztó korszak után - ké
sőbb egyre inkább fő kutatási területemmé vált
s éppúgy megszerettem, mint a felvilágosodás
korszakával való foglalkozást.

I. FELVONÁS
A várba való költözés közeledtével merült
fel, hogy az írott források felkutatásán és a
könyvtár történetének megírásán túl a könyvtár
tárgyi valóságából is meg kell valamit őrizni és
az utódokra átörökíteni. A könyvtártörténeti ku

tatások során tapasztaltuk, hogy a múltból igen
kevés képi Információ áll rendelkezésre. Nem
akartuk, hogy az utókor ugyanezt a hibát vet
hesse szemünkre, ezért világossá vált számunk
ra, hogy mai valóságunkat folyamatosan kell
rögzítenünk, fényképek formájában megörökí
tenünk. A kezdeményezés ezen a téren Berlász
Jenőé, akinek 1962-es (!) okt. 31-1 és Sebestyén
Géza főigazgató-helyetteshez szóló feljegyzésé
ből kiderül, hogy kettejüket már ekkor foglal
koztatta a könyvtár történetének megírása. „Te
kintettel arra - írja Berlász Jenő -, hogy az
OSZK történetének elkövetkező megírásánál a
régi, ma még részben meglévő, de napról-napra
átalakuló, eltűnő félben levő könyvtári berende
zés és elhelyezés képszerű rögzítésére, mint do
kumentációs anyagra szükségünk lesz, - Javas
lom, hogy minden egyes könyvtárrószletet, ter
met stb., mielőtt annak átalakítására, átrendezé
sére sor kerülne, régi berendezettségében több
fényképen örökítsük meg. E tekintetben sajnos,
az elmúlt évtizedek során már sok mulasztás
történt - legalább azt tegyük meg, ami még
megtehető.” E kezdeményezés megvalósításá
ra - részben a költözés idejének elhúzódása mi
att - csak jóval később kerülhetett sor.
Az Ifjúsági Bizottság ülésén, 1983. február
25-én javasoltam az OSZK valamennyi épületé
nek, munkaszobáinak végigfényképezését. Az
OSZK Híradó erről így adott hírt: „Emlékeztető az
Ifjúsági bizottság 1983. febr. 25. üléséről.... Somkuti Gabriella: A KISZ meghirdetendő fotópályá
zata mellett szükséges lenne az OSZK Jelenlegi
életét, épületeit, elhelyezését megörökítő fény
képarchívum létrehozása. Forgatókönyvet kel
lene készíteni és megbeszélni a technikai rész
leteket az illetékesekkel. Felelős: Somkuti Gabri
ella, Nagy Zoltán, Inotal István.... 1983. márc. 3.
Inotal István IfJ. Bizotts. titkár, Zircz Péter főigaz
gató-helyettes, az IB elnöke.” (OSZK Híradó,
1983.1-2. sz. 41. p.)
Az Ifjúsági Bizottság mibenléte a mai olvasó
számára némi magyarázatra szorul. Az akkori
kormányzat érezte, hogy az ifjúság irányítása,
ideológiai „kézben tartása” egyre Inkább kicsú
szik a kezéből. A hivatalos ifjúsági szervezet
nek, a KISZ-nek az ifjúság körében már semmi
vonzereje nem volt, tekintélye - éppúgy, mint a
munkahelyi pártszervezeteké - erősen hanyat
lott. Az ifjúsággal való foglalkozást tehát állami
feladattá tették, ifjúsági törvényt hoztak, amely
nek értelmében minden nagyobb munkahelyen
felsőbb állami vezetéssel és természetesen az
Ifjúság képviselőinek bevonásával Ifjúsági bi
zottságot kellett működtetni. Ennek Javaslatait
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azután az Intézmény vezetőinek messzemenően
figyelembe kellett venniük. Mint az Igazgatási
osztály vezetője, hivatalból tagja voltam ennek a
Bizottságnak s a siker érdekében célszerűnek
véltem javaslatomat erről a fórumról elindítani.
Nem Is csalódtam: 1983. április 15-én már egy
ad hoc bizottság ült össze a részletek kidolgozá
sára. (Rajtam kívül a bizottság tagjai voltak:
Nagy Zoltán, a Mikrofilmtár mb. vezetője, Inotai
István, az IB titkára és Lázárné Horák Mária, az
Igazgatási osztály munkatársa.) Részlet az 1983.
április 18-án kelt Emlékeztetőből: „3. A felvéte
lek a megadott tervvázlat szerint készüljenek.
(Épületek külső homlokzata, belső tér, közös he
lyiségek, olvasói terek, munkahelyek munkatár
sakkal együtt, életszerűen.) ... A fényképezés
megszervezéséért,
lebonyolításáért
felelős:
Nagy Zoltán. 4. A felvételekről 2 sorozat nagyí
tás készüljön (archív sorozat, kiállítási célú so
rozat). Mindkét sorozat kezelője, a gyűjtemény
létrehozója (feliratozás, stb.) az Igazgatási osz
tály. ... A negatívok kezelője a Mikrofllmtár.” (Vő.
OSZK Irattár.) Ugyancsak e bizottság határoza
tának értelmében adta ki Molnár Ferenc főigaz
gató 1983. ápr. 19-én az alábbi körlevelet: „A
vári felköltözós előtt a könyvtár eddigi otthonát,
jelenlegi épületeit, belső munkahelyeit fénykép
felvételeken kívánjuk megörökíteni és azokból
archlválls céllal gyűjteményt létrehozni. Könyv
tárunk történetének kutatói tanúsíthatják, milyen
kevés képi dokumentum áll rendelkezésre a
múltból s ennek következtében mennyire hiá
nyosak ismereteink a könyvtár életének min
dennapjairól. Az Ifjúsági Bizottság javaslatára el
induló akció támogatására kérem a könyvtár
vezetőit és valamennyi dolgozóját. A munka irá
nyításával, szervezésével és végrehajtásával a
Mikrofilmtárat és az Igazgatási osztályt bíztam
meg, a szervezésben részt vesz és az akciót tá
mogatja az Ifjúsági bizottság. Dr. Molnár Ferenc
sk. főigazgató." (OSZK Irattár, 1983/847. sz.)
Ugyanezen a napon kapott levelet a főigaz
gatótól Óvári Sándor főosztályvezető Is, hogy a
fényképezési akció szervezésére, irányítására
adjon megbízást Nagy Zoltánnak. A folyamatban
lévő akcióról később beszámolót közölt az
OSZK Híradó (1984. 1-2. sz. 19. p.)
Ez tehát a hiteles története annak a nagy
szabású fényképezési akciónak, amelynek so
rán közel 1000 felvétel készült s amelynek kö
szönhetően a könyvtár utolsó múzeumi éveiről
megfelelő képi dokumentáció áll rendelkezé
sünkre. Egy válogatást láthatunk belőle az
OSZK-múzeumban is. Fülep Katalin tehát téved,
amikor „Az Országos Széchényi Könyvtár házi
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múzeumának története” c. cikkében az akció el
indítását Nagy Zoltánnak tulajdonítja. (OSZK Hír
adó, 1996. 7-8. sz. 21. p.) Nagy Zoltánnak és
munkatársainak érdeme azonban a kezdemé
nyezéshez, a jó ügyhöz való lelkes csatlakozás
és az akció maradéktalan végrehajtása.

II. FELVONÁS
Az OSZK múltjára vonatkozó tárgyi doku
mentumok gyűjtésének kezdeményezése azzal
a hivatalos körlevéllel indult, amely 1984. febru
ár 6-án kelt s aláírói ketten voltunk: Kovács Ilo
na, a Kutatásszervezési csoport vezetője és ón,
mint az Igazgatási osztály vezetője. Az
1984/253. sz. körlevél szövege így hangzott: „A
Széchényi Könyvtár a Jövőben fokozott gondot
fordít a könyvtár múltját dokumentáló tárgyi és
Irattári emlékek begyűjtésére és azok megőrzé
sére. Különös fontossága van e törekvésnek
napjainkban, amikor napirenden van a könyvtár
1868-1946 közötti korszaka történetének meg
írása. Mivel a vári költözéssel kapcsolatban az
egyes osztályokon és csoportokban, valamint
munkatársaink esetleg több évtizedes múltra te
kintő személyes anyagában valószínűleg selej
tezésre kerül sor, ezért kérjük, hogy az eset
legesen felbukkanó tárgyi, Irattári és egyéb Jelle
gű dokumentumok történeti értékét kellő gond
dal mérlegeljék és selejtezésük előtt tájékoz
tassák a könyvtár Igazgatási osztályát vagy a
Kutatásszervezési csoportot. Kérjük az osztá
lyok/csoportok vezetőit, hogy e körlevelet mun
katársaik előtt Ismertessék.” Ezt a körlevelet le
közölte az OSZK Híradó 1984. 1-2. száma is.
(18-19. p.) A Híradónak ugyanezen száma pá
lyázati felhívást tett közzé a könyvtár munka
társai részére OSZK-törtónetl kutatások téma
körében, heti egy nap kutatóidő kedvezmónynyel. A pályázat elindítója szintén Kovács Ilona
volt, aki mint a Kutatásszervezési csoport veze
tője, felelősséget viselt az OSZK-törtónetl kutatá
sok - mai szóval talán így mondanánk - me
nedzseléséért Is.
Az ezután történtekre 1985-ben Kovács Ilo
na így emlékezett vissza „OSZK múlt a jövő kü
szöbén” c. cikkében: „Az emlékek átmentése, a
korszak feldolgozása a ma felelőssége. Ezért
vált szükségessé egy OSZK múzeumi gyűjte
mény megalapozása és az OSZK történetét fel
dolgozó munkaközösség felelevenítése az
OSZK történeti kutatások felgyorsítására. ... A
költözés közeledte felhívta figyelmünket arra,
hogy az írásos források számbavétele mellett az
elmúlt korszakot reprezentáló tárgyi dokumen-

Igazgatói szoba rekonstrukciója az OSZK-múzeumból.
Széchényi Ferenc képe alatt Hóman Bálint fotelje,
jobbra neoreneszánsz szekrény, előtérben Korán-tartó

tumok megmentése Is elengedhetetlen, mulasz
tás lenne azokat veszni hagyni. A megelőző
években többször és több formában felvetettük
már ennek szükségességét. Ebből az Igyekezet
ből született meg a felhívás, amelyet az Igazga
tási osztállyal közösen bocsátottunk ki, s amely
hez később az OSZK Híradó is csatlakozott. Kér
tük a tárgyi emlékek összegyűjtését. A felhívás
eredményeként dr. Fülep Katalin személyében
akadt egy fáradhatatlan vállalkozó, aki a sokféle
korábbi kezdeményezést összefogta, a begyűlt
tárgyakat azonosította, listába vette és a Kuta
tásszervezési csoportnál letétbe helyezte. ... Bí
zunk benne, hogy egyszer lesz alkalom a be
gyűlt tárgyak (bútorok, feliratok, lámpák, met
szetek, nyomtatványok, írógépek, írószerszá
mok, stb.) kiállítására. A kiállítás felállításánál az
OSZK történetével foglalkozó kutatóink szakér
telmére, segítségére számítunk." (OSZK Híradó,
1985. 1 -2. sz. 17-18. p.) Valóban szerencsés kö
rülmény volt Fülep Katalin bekapcsolódása a
munkába, a bútorok, tárgyi emlékek tényleges
összegyűjtése az ő el nem múló érdeme, önként
vállalt munkáját igen lelkesen végezte. Annál

furcsább, hogy említett visszaemlékezésében
így ír rólam: „Gyűjtésem során őt Is felkerestem,
de részleteiben nem Ismerte sem a kezdeteket,
sem a gyűjtés menetét, mert nem vett részt ben
ne.” (OSZK Híradó, 1996. 7-8. sz. 18. p.) Sajátsá
gos, hogy nem ismertem annak az akciónak
kezdeteit, amit már 1983-ban elindítottam a
fényképezési akcióval és folytattam a tárgyi do
kumentumok gyűjtésére közzétett Kovács Iloná
val való közös felhívásunkkal. Az épületek, szo
bák, bejárásában, a bútorok feltérképezésében
már valóban nem vettem személyesen részt, hi
vatali elfoglaltságom ezt nem is engedhette vol
na meg számomra. Mindenesetre az 1984 áprili
sában indított gyűjtést igen derekasan végezte
Fülep Katalin s mivel az eredményeket összeg
ző cikk az ő és Maróti Ádám neve alatt jelent
meg (Műemlékek és régiségek az OSZK-ban.
OSZK Híradó, 1984. 3-4. sz.), jogos a feltétele
zés, hogy a munkában Maróti Adám is részt vett
s talán nem csak formálisan. (Vö. Fülep Katalin
cikke, OSZK Híradó, 1996. 7-8. sz.)
Az OSZK Híradó egy későbbi számában
névtelenül tettem közzé egy újabb felhívást:
„Felhívás azoknak, akik már költöznek, azok
nak, akik még ezután fognak" címmel. (OSZK
Híradó, 1984. 9-10. sz.) Ebben többek között
ezeket írtam: „Kérünk mindenkit, hogy vigyáz
zon! Ne selejtezzen ki semmit, aminek valami
lyen dokumentumértóke van, ami hozzátehet
valamit a Széchényi Könyvtár múltjához. Nem
csak a hivatali Iratokra gondolunk - természete
sen ezekre elsősorban - de a Jövendő OSZKmúzeum számára minden értékes lehet: egy régi
olvasójegy, egy napi feljegyzéseket tartalmazó
füzet (panaszkönyv!), egy elsárgult fénykép, egy
múlt századból itt maradt tintatartó. Kérjük, érte
sítsék az Igazgatási osztály munkatársait, vagy
az OSZK Híradó szerkesztőségének tagjait, akik
szívesen kiszállnak a helyszínre és segítenek
kiválasztani azt, ami megőrzésre érdemes, s ha
kell, azt azonnal át is veszik. Amit most kido
bunk, az végleg elveszett - amit most megmen
tünk, azért az utókor hálás lesz. Hagyományok
nélkül nem lehet új életet sem kezdeni.”
Az összegyűjtött bútoroknak, tárgyi emlé
keknek a várba való felvitelét, Ideiglenes elhe
lyezését Fülep Katalin intézte. Magam arra töre
kedtem, hogy az OSZK-múzeumnak az épület
ben megfelelő és végleges helyet találjak. Ez
nem volt könnyű, a helyiségek birtoklásáért még
a felköltözés után is elkeseredett küzdelem folyt.
Hosszas kutatás, mérlegelés után azonban úgy
tűnt, hogy sikerült jó megoldást találni. A kivá
lasztott területre a könyvtár vezetősége részére
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helyszíni szemlét szerveztem, ennek eredménye
lett az alábbi emlékeztető: „Emlékeztető az
OSZK-múzeum helyiségének kijelölése érdeké
ben megtartott helyszíni bejárásról. Időpont:
1985. Július 23. Résztvevők: Havasi Zoltán, Ferenczy Endróné, Kovács Ilona, Kis Dala József,
Förster Miklós, Fülep Katalin, Somkutl Gabriella.
A résztvevők megtekintették a Vili. szinti, a dél
keleti részen található 804. sz. helyiséget, mely
eredetileg KMK-tanteremnek volt szánva, és az
ott elhelyezett, muzeális megőrzésre kiválasztott
bútorokat, majd ugyancsak a Vili. szinten a dél
keleti kupola alatti helyiséget. Határozatok: 1) A
Vili. szint 804. számú helyiség - megfelelő átala
kítással - alkalmas az OSZK-múzeum elhelye
zésére. 2) Belsőépítésszel tervet kell készíttetni
a teleliftvonal leválasztására, III. takarására.
Megoldandó az átmenő közlekedés kérdése. Fe
lelős: Förster Miklós. 3) Tárgyjegyzók és részle
tes leírás készítendő a muzeális tárgyakról. Fe
lelős: Fülep Katalin. 4) Valamennyi muzeális bú
tort az emeleti helyiségbe kell vitetni, javíttatá
sukról, felújításukról gondoskodni. A helyiségben
lévő idegen anyagokat el kell szállíttatni. Felelős:
Förster Miklós, Gazdasági Igazgatóság, Fülep
Katalin. 5) Az elkészült jegyzékek és helyszíni
szemlék alapján a kiállítás előzetes programjá
nak kidolgozása, elhelyezési terv-javaslat készí
tése. Felelős: Förster Miklós, közreműködnek:
Fülep Katalin, Kovács Ilona, Somkutl Gabriella. 6)
Az OSZK-múzeum a Kutatásszervezési csoport
irányítása alá tartozik. Felelős: Kovács Ilona. 7)
Az OSZK, és az OSZK-KMK kiállításainak előké
szítése, a kiállítási anyagok tárolására a jelenlé
vők alkalmasnak találták a Vili. szinti, délkeleti
kupola alatti helyiségeket. Felelős: Förster Mik
lós, Gazdasági igazgatóság. Budapest, 1983. Júli
us 23. Dr. Havasi Zoltán mb. főigazgató." Az ere
detileg valóban KMK-tanteremnek szánt helyi
ség (melyet később kettéválasztottak 804. és
805. szobákra) sem oktatási célokra, sem állan
dó tartózkodásra nem volt alkalmas, mivel ab
laktalan volt. Ideális lett volna viszont muzeális
célra: Jól körülhatárolt és elkülönített fekvésű, a
biztonsági szempontoknak tökéletesen megfe
lelt. A természetes világítás hiányát megfelelően
alkalmazott világítástechnikával pótolni lehetett
volna. A jó gondolat azonban nem valósulhatott
meg: a KMK akkori igazgatója rábírta Havasi
Zoltánt a már kiadott határozata visszavonásá
ra. „A helyiségek az OSZK és az OSZK-KMK
propaganda tároló és laboráló feladatait szolgál
ják és a műszaki kialakítást ennek megfelelően
kell elvégeztetni" - hangzik a KMK-állásfoglalás,
melyet Havasi Zoltán főigazgatói utasítással ha
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tározattá emelt. (1985. júl. 30. OSZK Irattár, ad
1540/1985., 2.4.)
Ezzel az OSZK-múzeum ügye hosszú Időre
lekerült a napirendről, hiszen alkalmas helyiség
hiányában a szervezéshez hozzá sem lehetett
kezdeni. Megkezdődött az összehordott bútorok
és tárgyi dokumentumok kálváriája, Ide-oda va
ló hányódása.

III. FELVONÁS
1985 szeptemberében megkezdtem a
nyugdíjba menetelhez kapcsolódó három havi
felmondási Idő letöltését. Ezzel olyan korszak
következett számomra, amikor szabadon foglal
kozhattam történeti kutatásokkal, természete
sen elsősorban az OSZK történetével. Egy rövid,
kb. egyéves Időszakot Kovács Ilona Kutatásszervezési csoportjában töltöttem s ekkor töb
bet foglalkozhattam közvetlenül az OSZK-múze
um ügyével is. Többek között az összegyűjtött
írásbeli dokumentumokat tárgyuk szerint cso
portosítottam, feliratokkal ellátott dossziékba
rendeztem. Az OSZK-múzeum ügyében két fel
jegyzést készítettem, egyet a magam nevében,
egyet Kovács Ilona aláírásával, mint a Kuta
tásszervezési csoport állásfoglalását. Az első
feljegyzés 1986. július 14-én, a második 1987.
július 3-án készült. (Az első irat: Feljegyzés dr.
Kovács Ilona osztályvezető részére az OSZKmúzeum tárgyában, a második irat címe: Fel
jegyzés az OSZK múltjával és jelenével kapcso
latos tárgyi, írásos és vizuális emlékek össze
gyűjtése, megőrzése és kiállítása tárgyában.)
E két feljegyzésben meghatároztam az OSZKmúzeum feladatkörét: „... gyűjtse és megőrizze
mindazokat a tárgyi dokumentumokat, amelyek
az OSZK jelenével és múltjával kapcsolatosak
és ezeket bemutatás céljára - kiállítás, illusztrá
ciós anyagok kiadványok számára, stb. - vala
mint a történeti kutatás számára rendelkezésre
bocsássa.” Részletesen kidolgoztam a múzeum
gyűjtőkörét, meghatározva, mi gyűjtendő, III. őr
zendő meg a tárgyi, az írásos és a képi doku
mentumokból, elhatárolva a gyűjtőkört az OSZK
Irattára anyagától. Megoldandó feladatként Jelöl
tem meg „az OSZK-múzeum részére megfelelő
hely biztosítása az épületben. Tárgyi emlékek
részére: bemutatható és látogatható könyvtár
részlet, könyvtár-intérleur berendezése.” Mind
két feljegyzésben az OSZK-múzeum feladatkö
rét nem egy egyszer s mindenkorra lezárt gyűj
teményként képzeltem el, hanem a jelen doku
mentumaival, a használatból kivont tárgyakkal
folyamatosan gyarapodó gyűjteménynek. Csak

ezen a módon érhető el, hogy a Jövő számára
semmi ne kallódjék el, aminek muzeális értéke
van, Illetve a jövőben lesz. Az 1987-es feljegy
zésben nyomatékosan hívtam fel a figyelmet ar
ra, hogy „a könyvtár költözése alkalmával össze
hordott tárgyak és dokumentumok sorsáról mind
eddig nem történt Intézkedés és azoknak bizton
sága jelenleg nem szavatolt.” Javasoltam a tár
gyak biztonságos elhelyezését, az 1985-ös, Fülep
Katalin által készített jegyzékekkel való össze
vetését, a Jegyzékbe felvett, de még az egyes
osztályokon található és megfelelő pótlás ellené
ben az OSZK-múzeum számára igénybe vehető
berendezési tárgyak fokozatos begyűjtését, az
egyes darabok restaurálásának megkezdését.
Feljegyzéseimet Kovács Ilona eljuttatta a
megfelelő felsőbb helyekre, éveken keresztül
magam is házaltam velük - egyetértő bólogatáson kívül más eredményt nem sikerült elérnünk.
A feladat összkönyvtári feladat volt, a Kutatásszervezési csoport hatáskörét messze meghala
dó. Kellett volna egy központi akarat, amely a
gondolatot magáévá teszi és megvalósítja, meg
valósíttatja - de ilyen nem volt.
Hosszú évek teltek el, amíg a könyvtár
múltjával való foglalkozás újra előtérbe került. A
könyvtár alapításának 190. évfordulójára, 1992re nagy megemlékező kiállítás rendezését hatá
rozta el a könyvtár vezetősége. A kiállítás meg
rendezésére Wlx Györgyné, a forgatókönyv
megírására jómagam kaptunk megbízást. A ki
vitelezés, a munkálatok összefogása Pajor Ildi
kónak, a Kiállítási és grafikai stúdió vezetőjének
feladata volt. A könyvtár vezetősége elfogadta
azt az általam javasolt koncepciót, hogy a há
rom nagy kiállítási terem közül egy a könyvtár
történetét, egy a könyvtár gyűjteményeit, egy
pedig a mai könyvtár szervezetét, működését
mutassa be. A kiállításra való felkészülés adta
az alkalmat arra, hogy az OSZK Híradóban újra
ráirányítsam a figyelmet a könyvtár múltjára vo
natkozó írásos és tárgyi dokumentumok gyűjté
sére. (A nemzet könyvtára - az OSZK nagy kiál
lítása 1992-ben. - OSZK Híradó, 1991. 11-12.
sz.) Itt röviden összefoglaltam az előzményeket
is, Kovács Ilonának a gyűjtés elindításában, Fü
lep Katalinnak a gyűjtés lebonyolításában szer
zett érdemeit.
A kiállítás 1992. április 29-én nyílt meg.
Akik látták, bizonyára emlékeznek még rá: az
első terembe belépőt egy régi könyvtári szobát
idéző enteriőr fogadta: asztal, szók, ruhafogas,
kis lépcsős létra, régi írógép, a könyvtár korai,
ún. müncheni katalógusának dobozai. Mindezek
eredeti berendezési tárgyak voltak a könyvtár

régi, Múzeum körúti otthonából. Valamennyi lát
ható ma az OSZK-múzeumban. Hátterül egy óri
ásfotó szolgált: a könyvraktári termek 1902-ben
készült fényképe. A kiállítás előterében látható
volt még egy nagy lépcsős létra és két Adremagóp, amelyek szintén részei lettek az OSZK-múzeumnak. Ezen a kiállításon valósult meg tehát
szerény méretekben először az, ami később az
OSZK-múzeumban teljesedett ki: eredeti beren
dezési tárgyakkal, látványszerűen felidézni egy
régi, 19. századi könyvtárbelsőt. (Itt jegyzem
meg, hogy téves Fülep Katalinnak az az állítása,
hogy Gulyás Pál réztalpas, zöldernyős lámpája
„A nemzet könyvtára” kiállításról tűnt volna el.
Sajnos ezt már akkor nem találtuk, amikor a ki
állításra szerettük volna vinni. A 804-805. sz. tárolóhelyiséghez sokan hozzáférhettek s az utó
lagos vizsgálat sajnos nem járt eredménnyel. Az
Igazgatási osztályon összegyűjtött és ott őrzött
pecsét- és kulcsgyűjteményből viszont nem ve
szett el egy darab sem, hiánytalanul kerültek
most az OSZK-múzeumba. De elveszett az a
köralakú pecséttartó, amelyet az Igazgatási osz
tály még a felköltözés előtt adott át a gyűjtők
nek. Bizonyára jobb lett volna ezt is az Igazgatá
si osztályon őrizni az OSZK-múzeum megalaku
lásáig. A 804-805. számú szobákban tárolt, há
nyódott anyag biztonságáért semmi esetre sem
a gyűjtők a felelősek, hiszen erre a tarthatatlan
állapotra többször felhívták a könyvtár vezető
ségének figyelmét, elég csak Itt Fülep Katalin
1985 augusztusi és az én 1987 Júliusi feljegyzé
semre utalni.)
Az egykori berendezési tárgyaknak az
1992-es kiállításon való bemutatása alkalom
volt egyben arra is, hogy az OSZK-múzeum
megvalósítására újra felhívja a figyelmet. Az
eszmét lelkesen tette magáévá Pajor Ildikó is s a
következő évek kiállítási terveiben különös
gondot fordított az OSZK múltját és jelenét be
mutató kiállításokra. Először „Az OSZK bemutat
kozik" c. vándorkiállítás terve valósult meg,
amely azonban csak képi dokumentációt tartal
mazott, 28 db nagy alakú, álló panelon, kétnyel
vű szöveg és fényképek segítségével mutatva
be a Széchényi Könyvtárat. A tartalmi rósz ki
munkálása ezúttal is az én feladatom volt: a for
gatókönyv elkészítése, a szövegek megírása és
a fényképek kiválogatása. A kiállítás azóta több
országot és sok várost bejárt: bemutatásra ke
rült Bécsben, Grazban, Stuttgartban, Prágában,
Pozsonyban. Jelenleg Lengyelországot járja kö
rül, eddig a következő városokban szerepelt:
Varsó, Krakkó, Tarnow, Opole, Lodz, Gdansk,
Torun.
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Mindez azonban csak előkészület volt az
OSZK-múzeumhoz. 1994 végén Pajor Ildikó vég
re az 1995-ös kiállítási tervbe felvehette az
OSZK-múzeum előkészítését. Közös tervezgetésünkre a könyvtár vezetősége most végre igent
mondott, mellénk állt Bátonyl Viola, a Nemzetkö
zi és kulturális kapcsolatok osztályának vezető
je is. De a legfontosabb Poprády Géza főigaz
gató döntése volt, aki már eddig Is számtalan
szor tanújelét adta annak, hogy elkötelezettje a
nemzeti könyvtár hagyományai megbecsülésé
nek, a múltbeli értékek megőrzésének. Az
OSZK-múzeum létrejöttéhez eddig Is elsősorban
az a központi akarat hiányzott, amely mozgósí
tani képes a könyvtár erőforrásait a cél érdeké
ben. 1995 első napjaiban írásban Is megkaptam
a megbízást az OSZK-múzeum létrehozására s
január 19-én főigazgató körlevél adta tudtul: „Az
Országos Széchényi Könyvtár 1995 folyamán
egy régi tervét kívánja megvalósítani: az OSZK
állandó kiállítását (OSZK-múzeumot). Ennek cél
ja, hogy bemutassa ... a nemzeti könyvtár múlt
ját, felidézze a könyvtárosok és olvasók egykori
környezetét és munkaeszközeit. Az OSZK-mú
zeum helye a Vili. emeleti büfé helyiség felső
szintje lesz." (OSZK Irattár, 135/1995.) Az OSZK
Híradó 1995-ös 1-2. számában megjelent „Még
is lesz OSZK-múzeum” c. cikkem, amelyben már
konkrét elképzeléseimet is megfogalmaztam a
készülő múzeumról.

IV. FELVONÁS
1995 elején tehát nagy erővel indult meg a
munka az OSZK-múzeum megvalósítására. Ek
kor vontuk be a munkába Fülep Katalint, aki a
szóba jöhető bútorokat, berendezési tárgyakat a
legjobban ismerte s addigi tevékenysége révén
is elkötelezettje volt az ügynek. Varga Sándor, a
Magyar Nemzeti Múzeum bútorrestauráló művé
sze két ízben, január 11 -én és február 7-én tar
tott szakértői szemlét a régi bútorok felett és
február 20-án nyújtotta be szakértői véleményét
és árajánlatát a bútorok restaurálására. A meg
jelölt összeget szomorúan vette tudomásul a
könyvtár vezetősége: ennyi pénzt nem lehetett
erre a célra fordítani. Más megoldást kellett tehát
keresni s e nehéz helyzetben Nagy Zoltán, az Ál
lományvédelmi főosztály vezetője hozta a meg
mentő javaslatot: Varga Sándor szakértői irányí
tása mellett az asztalos szakképzettségű Ma
gyar! Ferenc, a könyvtár Hold utcai részlegének
munkatársa vállalkozik a feladatra. Bekapcsol
hatnak tűnt az OSZK asztalos műhelye is, Drevenka András vezetésével. A programot tehát
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ennek megfelelően kellett kialakítani: lemond
tunk a legrosszabb állapotban lévő és a legna
gyobb hozzáértést Igénylő, 1840-es évekből
származó biedermeier könyvszekrény restaurá
lásáról, a több munkát Igénylő régi bútorok Ma
gyar! Ferenc keze alá kerültek, az újabb búto
rokkal Drevenka András műhelye foglalkozott.
Közben folytattuk az OSZK épületének
meglehetősen fárasztó, teljes bejárását Fülep
Katalinnal. Valamennyi hivatali szobába bemen
tünk, a jelenlévő munkatársakkal beszéltünk.
Nemcsak bútorok, nagyobb berendezési tár
gyak után kutattunk, de régi felszerelési tárgya
kat Is kerestünk. E bejárások eredményeképpen
még a bútorok listája is bővült, mely a március
3-án készített jegyzékem szerint a következő
ket tartalmazta: 3 íróasztal, 3 olvasótermi asztal,
3 szekrény, 7 polc, állvány, pulpitus, asztali
könyvtámasz, 2 katalógusszekrény, 5 kardexszekrény, 11 szók, 6 fogas, 4 tárló, 3 létra,
5 egyéb (pl. 2 adremagép, 1 asztali páncélszek
rény stb.). Ehhez járult még később 3 db Hóman
Bálint-fóle fotel (egy a Színháztörténeti tárból,
kettő Zircről), írógépasztal, kis telefonasztal, mű
helyasztal különböző osztályokról, végül a Ma
gyar Nemzeti Múzeumtól könyvekért cserébe
kapott kis asztalka. A bútorok nagyobb része
bekerült az OSZK-múzeumba, kisebb része - pl.
thonet székek és fogasok, a kardex-szekrónyek, egy kivételével - még ma Is használat
ban vannak az egyes osztályokon.
A bejárások során mindenütt segítőkész
kollégákkal találkoztunk, akiktől számos kisebb
tárgyat is kaptunk: régi katalógusdobozokat,
tollszárakat, tintásüveget, régi használati űrlapo
kat, kérőlapokat stb. így jutottunk például kis
vörös vándorzászlók birtokába is, amilyenekre
az idősebb korosztály tagjai még emlékezhet
nek: munkaversenyben, békekölcsön-jegyzés
ben élenjáró brigádokat tüntettek ki ezekkel a
hímzett vörös zászlócskákkal. E tárgyak adták
később az ötletet arra, hogy egy külön sarkot
rendezzek be az ötvenes évek relikviáiból Is:
fényképek, iratok, jelmondatok s a kis vörös
zászló idézi fel ezt a korszakot Is, emlékeztetőül
és tanulságul.
Gyűjtésünk során természetesen volt olyan
helyzet is, ahol komoly ellenállásba ütköztünk.
Egyes kollégák - emberileg nagyon is érthető
okokból - ragaszkodtak régi, megszokott búto
raikhoz. Ilyen esetben megfelelő cserebútorral
oldottuk meg a problémát, sőt egy esetben Ma
gyart Ferencnek egy vadonatúj, kívánság sze
rint kialakított íróasztalt kellett cserébe elkészí
tenie.

Részlet az OSZK-múzeumból.
Igazgatói szoba, előtérben jól látható az egyes szobabelsőket lezáró
vitrinsor, tetején üveg alatt írásos dokumentumok

Az OSZK-múzeum helyének kijelölésével
kapcsolatban még el kell mondanunk, hogy
a Vili. szinti galéria ötlete llly Mártától származott.
Mikor elképzelését közölte velem, felkértük egy
helyszíni szemlére Poprády Géza főigazgató
urat, még 1994-ben. ő azonnal döntött: az addig
teljesen kihasználatlan galériát - megfelelő ins
tallációval - az OSZK-múzeum számára alkal
mas helyszínnek ítélte.
Pajor Ildikóra, a Kiállítási és grafikai stúdió
vezetőjére várt a feladat, hogy a kijelölt hely
színre az Installációt megtervezze. Kiindulási
alapul „Az OSZK-múzeum. Előzetes tervvázlat”
című, 1995. február 16-án készített rövid írásom
szolgált, mely a múzeum felépítésének, beren
dezésének koncepcióját fektette le. A beveze
tésben ezt írtam: „A kiállítás gerincét öt enteriőr
alkotja, ezek között összekötő elemként, ki
egészítő részként szolgál egy-egy tárló, vala
mint álló panelek fényképekkel. Utóbbiak elvá
lasztó elemként Is szolgálhatnak.” A megvalósult
múzeum ezen a koncepción alapult, azzal a kü
lönbséggel, hogy az eredetileg tervezett öt ente
riőr - az igazgató szobája, a könyvtáros szobá
ja, az olvasóterem, az 1930-as évek könyvtárosi
szobája, a kiszolgáló műhelyek: kötészet és fo
tólabor - Poprády Géza javaslatára még eggyel,
egy raktári részt idéző enteriőrrel bővült.
Az Installáció megtervezése nem volt
könnyű feladat, mert tekintetbe kellett venni a
tér adottságait: oszlopokat az egyik, ablakmé
lyedéseket a másik oldalon, a galériára felveze
tő csigalépcsőt, a tér mindkét végén található aj
tókat, amelyekhez a hozzáférést biztosítani kel
lett. A megoldás mégis kitűnően sikerült: fából

készült, üvegezett fal választja le a galéria teré
ben a múzeumot, középen nyíló, eltolható és
zárható ajtóval. A kazettás megoldású üvegezés
könnyedebbé teszi, feloldja az elválasztó fal tö
mörségét. Az így kialakított múzeumi teret jobb
ról és balról nagy álló panelokkal kialakított boxok (szobabelsők) alkotják, középen közlekedő
teret, az előtérben és a háttérben egy kevés
üres teret is hagyva a közlekedés, III. a tárlók és
egyéb berendezési tárgyak számára. Az egyes
boxokat (enteriőröket) a látogatók felé egy kb.
derékmagasságú vitrinsor zárja le, melynek a
biztonsági szempontú elkülönítésen kívül még
két funkciója van: ferdén kialakított tetején üveg
alatt írásos dokumentumok és fényképek he
lyezhetők el, míg befelé tárolóhelyül szolgálnak.
E vitrlnsor - más néven szekrénytárlók sora - a
boxok belsejéből megközelítve, ajtóval zárható,
polcos szekrénysort alkot, ahol biztonságosan
elhelyezhetők az éppen nem kiállított kisebb tár
gyak, valamint könyvek, írásos dokumentumok,
képek, fényképek. Minden box előtt a több tag
ból álló vitrinsor középső tagja nem rögzített, ha
nem kerekeken gördülve elmozdítható, kihúzha
tó s így a box belsejébe be lehet lépni. Pajor Ildi
kó e kitűnő ötletéért utódaink még bizonyára há
lásak lesznek, hiszen így kb. 54 polcfolyóméter
rakfelület áll a múzeum jövő gyarapodásának
rendelkezésére.
Az installáció megvalósítása azonban újra
pénzügyi problémákat vetett fel. Az elválasztó
üvegfal készítését bonyolultsága miatt külső
cégre kellett bízni, de a belső Installációt, az el
választó panelokat és a vitrinsorokat a házi asz
talosműhely készítette el Drévenka András ve-
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zetósével, elsőrangú kivitelben. Ez így Jóval ta
karékosabb megoldásnak bizonyult, mintha ezt
Is külső cégnél kellett volna megrendelni.
Közben nagy erővel végeztem a kutató- és
gyűjtőmunkát a régi Széchényi Könyvtár képi
ábrázolásainak feltárására. A Fotólaborban és
az egyes osztályokon található fényképek öszszegyűjtése, régi könyvek, folyóiratok átnézése,
majd az összegyűlt anyag szelektálása, a felvé
telek és nagyítások elkészíttetése sok munkát
adtak. Az írásos dokumentumokat a könyvtár
Irattárában és a Kézirattárban végzett kutatások
során válogattam ki, vigyázva arra, hogy a két
féle szempont: a tartalom érdekessége és tipi
kus volta, valamint a külső megjelenés, a vlzualltás lehetőleg egyszerre érvényesüljenek. A vltrlnsorba kerülő képek és dokumentumok ezen
kívül korban és témában összhangban kellett le
gyenek azzal az enteriőrrel, amely elé kerültek.
Pl. az olvasóterem előtti vltrlnsorba olvasói kérő
lapok, látogatójegy, olvasóforgalmi statisztika, a
könyvtár kiállításainak dokumentumai, neves ol
vasók portréi, stb. Mivel állandó kiállításról volt
szó, eredeti anyag a tárlókban egy-két kivételtől
eltekintve nem szerepel, a Jó minőségű fényké
pek és színes xerox-másolatok tökéletes Illúziót
keltenek.
Az OSZK-múzeumról kialakított koncepci
óm szerint az egykori könyvtárosok és olvasók
tárgyi környezetét kívántam rekonstruálni és
nem az OSZK összefüggő könyvtártörténeti kiál
lítását megrendezni. Eben a koncepcióban a
könyvtáros áll a középpontban, az ő hivatali
szobája, szellemi műhelye, munkaeszközei és
könyvtári produktumai. Kiegészíti ezt az olvasó
terem, ahol a könyvtár három alkotóeleme: a
könyv, a könyvtáros és az olvasó találkozik. E
koncepció érdekében kezdetben voltak Is vitá
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im Fülep Katalinnal, aki Jobban szerette volna a
könyvtártörténeti szempontokat érvényesíteni,
az Időbeliséget hangsúlyosabban érvényesíteni,
de végül Is maga az anyag és a rendelkezésre
álló hely korlátozottsága kényszerítette ki azt,
ami ma a látogató elé tárul. Nagyon örülök an
nak, hogy ma már - cikke tanúsága szerint Fülep Katalin Is ezt az álláspontot képviseli. A ki
állított tárgyak, dokumentumok és magyarázó
szövegek természetesen sok Információt közöl
nek a könyvtár történetéről Is, e mozaikkockák
ból kirajzolódik egyfajta vázlatos könyvtártör
ténet. Nem esik viszont szó a kiállításon - legfel
jebb érintőlegesen - a könyvtár állományáról,
gyűjteményeinek kincseiről. Ezek bemutatása
nem az OSZK-múzeum, hanem a könyvtár Idő
szaki kiállításaink feladata. Az egész rendezés
során nagy hangsúlyt helyeztem a vlzualltásra:
látványt kívántam nyújtani, egy régi könyvtári
világ átélhető élményét. A látogató dolga meg
ítélni, hogy ez mennyire sikerült.
Az OSZK-múzeumban szerettem volna a
könyvtár nevezetesebb munkatársainak, a tu
dós könyvtárosoknak Is valamilyen emléket állí
tani. A tárlókban ennyi hely természetesen nem
állt rendelkezésre, csak néhányat lehetett közü
lük kiemelten Is szerepeltetni. Pajor Ildikó ötlete
segített ki: a képi és írásos dokumentációt
egyes lapokra Javasolta felvinni és ezeket egy
forgatható állványon a múzeumi térben elhe
lyezni. Az ötlet végül Is nem forgatható állvány,
hanem lapozható, nagy alakú album formájában
valósult meg, ez lett a „tudós-album”. A „Tudó
sok a Széchényi Könyvtár szolgálatában” c. al
bum negyven tudós könyvtáros életrajzát, port
réját, saját kezű aláírásának másolatát és né
hány műve címlapjának színes xerox-másolatát
tartalmazza. Az albumban azok szerepelnek,
akik 1802-től 1918-lg léptek a könyvtár szolgá
latába. (Remélhetőleg akad majd valaki, aki az
1919-cel kezdődő Időszak tudós-albumát Is
összeállítja.) Az album anyagának összeállításá
nál Is számtalan nehézség adódott: az arcképe
ket sokszor csak hosszas munkával sikerült fel
kutatni a legkülönbözőbb helyekről s előfordult,
hogy ez csak személyes kapcsolat révén sike
rült. (Pl. Pukánszkynó Kádár Jolán fényképét le
ányától szerezte meg részünkre Berczely Károlyné, a Színháztörténeti Tár ny. vezetője.) Saj
nos még így Is maradt öt személy, akikről nem
sikerült arcképet fellelni. (Váczy János Irodalom
történész 1859-1918, Bártfal Szabó László törté
nész 1880-1964, Bajza József Irodalomtörté
nész 1885-1938, Rédeynó Hoffmann Mária író,
Irodalomtörténész 1885-1949, Bartonlek Emma

történész 1894-1957. Szívesen vennénk, ha va
laki tudna segíteni!)
A kiállítás részletesen kidolgozott forgatókönyvét 1995 decemberében nyújtottam be a
könyvtár vezetőségének. Januárban azonban a
koncepciót még tovább bővítettem s erre az öt
letet a két nagy, a századfordulóról származó
üveges tárló adta. E tárlók hatalmas méretük és
súlyuk miatt nem kerülhettek fel a galériára, műemlókjellegük és az a tény, hogy a várba költö
zésig a könyvtár kiemelt jelentőségű berendezé
si tárgyai voltak, mindenképpen Indokolták az
OSZK-múzeum keretébe való beillesztésüket. A
Vili. szinten nyertek elhelyezést, az adrémagépek és a régi könyvszállító kocsi szomszédságá
ban, amelyeket - hasonló okok miatt - szintén
nem szándékoztunk a galériára felvinni. E két
tárló kínálta fel azt a lehetőséget, hogy bennük a
könyvtár alapításától, 1802-től kezdődő törté
netét mutassam be addig a pontig, amikor a
könyvtár 1846/47-ben beköltözik a Nemzeti Mú
zeum újonnan elkészült épületébe. Ez annál Is in
kább logikusnak tűnt, mivel a galérián elhelye
zett OSZK-múzeum tulajdonképpen ezen a pon
ton, a Múzeum épületébe való beköltözéssel In
dul s annak a másfélszáz évnek állít emléket,
amelyet ott a könyvtár a várba költözésig el
töltött. 1996. Január 14-ón kelt és Poprády Géza
főigazgatóhoz benyújtott Javaslatomból idézek:
„így tulajdonképpen adunk egy kis könyvtártörténetet is és a fenti részhez megfelelő át
menetet biztosítunk: Itt még Széchényi Ferenc
élő ember, adományozó és alapító, fent már fest
mény és szobor, a Széchónyi-terem és a könyv
tár névadója. Úgy gondolom, ezzel válik a mú
zeum kerek egésszé." A főigazgatói jóváhagyás
után hozzákezdtem az újabb adatgyűjtéshez, a
két nagy tárló fenti szempontú berendezéséhez.
Még néhány szót két, nagy fejtörést okozó
problémáról. A kiállítás centrumában elhelyezett
Igazgatói arcképcsarnokot először tabló formá
jában képzeltük el. Poprády Géza javaslatára és
kívánságára valósult meg végül a különálló ké
pekből álló arcképcsarnok, ami sokkal szebb
nek, valóban dekoratívnak bizonyult, nem kis
részben a Jó grafikai kivitelezésnek köszönhető
en. Másik probléma a szobabelsők, azaz a boxok hátsó fala volt, amely a Vili. szinti KMK szakkönyvtár olvasói tere felől nézve valóban nem
nyújtott valami épületes látványt. Kezdettől tud
tuk, hogy e falak sivárságát valami képi ábrázo
lással fel kell oldani - de mivel? Végül igazán
kézenfekvő megoldás született: kótfelől két óri
ásfotó mutatja be a Széchényi Könyvtár régi és
jelenlegi otthonának kópét madártávlatból. Bal-
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ról a Kálvin tér századfordulón készült fényképe
látható, háttérben a Nemzeti Múzeummal, jobbról
a Budavári Palota a Gellérthegyről nézve. A két
képet a kiállítás címe kapcsolja össze: „A nem
zet könyvtára - a szolgálat műhelye”, amely cím
Fülep Katalin telitalálata. Kár, hogy sem német,
sem angol szó szerinti fordítása nem tükrözi a
„szolgálat" szónak azt a morális többletét, amit a
magyar kifejezés egyértelműen sugall.
V. FELVONÁS - HAPPY ENDDEL

1996 elején a nagy munkának már látszott
a vége: a bútorok és berendezési tárgyak resta
urálása, a fényképek, másolatok elkészítése a
végéhez közeledett, az installáció felépítése
megkezdődött. A végleges berendezési terv ki
alakításához a grafikai stúdió elkészítette az
egyes enteriőrök méretarányos rajzát, s hozzá*
az egyes bútorok ugyancsak móretarányos ma
kettjét. A tervrajzon a kis papírlapocskákkal
sakkozva alakítottam ki és rajzoltam meg a be
rendezési tervet - csak kevés helyen kellett
ezen módosítani. Lezárult az írásos és képi do
kumentáció gyűjtése Is és így már nekifoghat
tam a kiállítás végleges szövegkönyve és az Is
mertető leporelló szövegének megírásához. Még
e munka alatt is számtalan adatot kellett kikutat
ni, leírásokat, meghatározásokat pontosítani, tö
rekedve ugyanakkor a tárgyszerű tömörségre,
megkímélendő a kiállítás látogatóját hosszú szö
vegek elolvasásától.
Közben a munkálatok jelentősen felgyorsul
tak, egyre több lett a műszaki feladat s Jelentke
zett a grafikai kivitelezés Igénye Is. Javaslatom
ra februárban Hójjas Pál kiállításrendező és két
társa, Bíró Gábor és Lőrinczl Miklós grafikusok
megbízást kaptak s március végétől már gőz
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erővel dolgoztak. (Pajor Ildikó ugyanis 1995 vé
gén élt az előnyugdíj lehetőségével.) Március kö
zepén a műszaki feladatok és a kivitelezési
munkák könyvtáron belüli összefogására és Irá
nyítására kérésemre főigazgatói megbízást ka
pott Nagy Zoltán főosztályvezető-helyettes. A
legsürgősebb folyó ügyek jegyzéke, amit már
cius 24-ón tájékoztatására átnyújtottam neki,
48 pontot tartalmazott... Nagy Zoltán kiváló
szervezőkészsége, biztos vezetői gyakorlata
ezután valóban csodákat művelt: reménytelen
nek látszó helyzetekben tudta a kivezető utat
megtalálni, pl. a világítástechnikai céggel való
tárgyalások során. A másik „csodatevő” Zádor
Tamás gazdasági igazgató volt: a könyvtár ne
héz pénzügyi helyzetében Is sikerült megtalálnia
a megfelelő forrásokat a felmerülő költségek fe
dezésére. Sok munka és még több Izgalom kö
zepette érkezett el végül az a pillanat, amikor
minden a helyére került és az OSZK-múzeum
1996. április 26-án végre megnyílhatott. (Héjjas
Pál és két társa előző nap le sem feküdtek: haj
nali 4 óráig dolgoztak, hogy a kiállítás de. 11
órára készen álljon...)
E 15 hónapi megfeszített munka alatt Fülep
Katalin nagy segítségemre volt, nemcsak ese
tenként egyes konkrét munkákban, hanem ab
ban is, hogy vele mindent megbeszélhettem, vé
leményünket egyeztethettük és számos konkrét
Javaslatát beépíthettem az OSZK-múzeumba.
Amint bevezetőmben már említettem, a könyv
tár régi bútoraink összegyűjtése, „megmentése”
elsősorban az ő érdeme, enélkül pedig nem lett
volna OSZK-múzeum. így viszont volt miből kiin
dulni, volt miből „megálmodni" és megalkotni az
OSZK-múzeumot, amelynek további gondozása
most már az ő és természetesen a hivatalból Ille
tékes osztály feladata.
Befejezésül még egyszer szeretnék vala
mennyi közreműködőnek köszönetét mondani:
először is Magyarl Ferencnek, aki a bútorokat új
jávarázsolta, Drevenka Andrásnak és munkatár
sainak, akik egyes bútorok felújításával, de leg
többet az installáció elkészítésével segítették az
OSZK-múzeum létrehozását, Kozocsa Ildikónak,
a Restauráló laboratórium, Samkóné Patyi Juli
annának a Kötészet, Zséll Lászlónénak a Fotóla
bor vezetőinek és rajtuk keresztül valamennyi
munkatársunknak, akik egyéb munkájuk mellett
és azon felül dolgoztak a cél érdekében. Jó volt
velük együtt dolgozni, mert segítőkészek, lelke
sek voltak és türelmesek is, amikor újabb és
újabb kérésekkel álltam elő és persze mindent
sürgősen, lehetőleg azonnal... Pálmai József,
Schertlin Péter, Pusztai Ági tudnának erről me
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sélni. .. De ne feledkezzünk el a Gazdasági igaz
gatóságról s ezen belül a Műszaki osztályról, a
Gondnokságról sem, hiszen a munka végső sza
kaszában nekik akadt a legtöbb tennivalójuk,
ráadásul őket, mint a munkafolyamat utolsó állo
mását, a határidő is erősen szorította. Klssné
Berger Enikő, Tölgyesi Józsefné, Túri László, Áb
rahám Antal és még sokan mások valóban min
dent megtettek a siker érdekében, ami úgy ér
zem nem is maradt el. Bizonyítják ezt az OSZKmúzeum vendégkönyvének bejegyzései is,
amelyekből befejezésül néhányat idézek:
„Elragadtatva néztük a kiállított tárgyakat s idéz
tük fel saját fiatalkori emlékeinket. Szívből
köszönjük a kiállítás megvalósítóinak és
megálmodóinak fáradozásaikat. Külön örö
met jelent, hogy ez állandó kiállítás marad."
»Gyönyörű, utolérhetetlen, hasznos, élvezetes,
mit írjon még egy „antik” könyvtáros, aki
1968-tól mint olvasó és kolléga átélte az
utolsó évtizedeket?**
„Csodálatos élményt jelentett ez a lényegre törő
kiállítás, gratulálok és köszönöm.”
„őszinte elismeréssel és szeretettel gratulálok a
könyvtármúzeum ötletéhez és megvalósítá
sához, muzeológusként is külön elismeréssel.”
„Élményt jelentett számomra a régi Széchényi
Könyvtár történeti kiállításának megtekinté
se, valamint annak szolgálatában lévő
könyvtárosokról és munkatársakról való
megemlékezés. Köszönet a kiállítás rende
zőinek.”
„Ennek a kiállításnak a megtekintése új erőt, hit
ben megerősödést ad a magyarságért, a
nemzetért végzett szolgálatomban kint
Amerikában."
„Es war für mich eine grosse Freude und geitstiger Gewlnn, diese hervorragende und Interessante Ausstellung erleben zu können! Ein
grosses Dankeschön!"
„Igen értékes és sok ismeretet nyújtó a könyv
tártörténet eszmei, technikai, szervezési és
főként emberi cselekvési útjának bemuta
tása. Okos ötlet volt az állandó kiállítás lét
rehozása.”
„Ezeket az emlékeket megtekintve büszke va
gyok magyarságomra."
„Régen készültem, most örülök, hogy láthattam
ezt a kiállítást. Sok régi emlék éledt újjá.”
„A kiállítás egyszerre állít emléket a régi könyv
tárnak, a régi könyvtárosoknak és az olva
sóknak. Nem lehet nosztalgia nélkül nézni a
régi bútorokat, elöregedett gépeket és ked
ves képeket. Minden elismerésem a kiállí
tás rendezőjéé."

„Sebestyén Géza emlékülés méltó befejezése e
múzeum megtekintése, ami diákéveimet
Idézi, hiszen 1952 szeptemberében az első
egyetemi tanulási napot az OSZK Kézirattá
rában tartottuk. Ugyanaz a megllletődöttsóg
fogott el most Is!”
„A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társada
lomtudományi Szekciója működésének 20.

évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból látogat
tunk Ide, hogy a múlt levegőjének beszívásából, a nagy elődök példájából merítsünk.
A kiállítás ékszerdoboz becsességű, gratu
lálunk létrehozóinak - nagy tett volt.”

Somkuti Gabriella

Sebestyén Géza emlékülés
1976. április 5-én, életének 64. évében
hunyt el Sebestyén Géza, az OSZK egykori fő
igazgató-helyettese. Életének utolsó tizennyolc
évét töltötte a Széchényi Könyvtárban s műkö
déséhez fűződik a nemzeti könyvtár teljes meg
újítása. Nincs olyan munkaterülete a könyv
tárnak, ahol a modernizálás megindítása ne az ő
keze nyomát viselné. Ő fogalmazta meg a nem
zeti könyvtár korszerű koncepcióját a XX. szá
zad közepén: állományában szolgáltatja és bibliográfiailag számon tartja a teljes nemzeti irodal
mat, központi szolgáltatásai révén tájékoztatást
nyújt az egyetemes irodalmi termésről. E kettős
ség: a nemzeti irodalom valóságosan, az egyete
mes irodalom virtuálisan jelen kell legyen a nem
zet könyvtárában. Korán felismerte a nemzetkö
zi együttműködésben és a számítógépesítésben
rejlő lehetőségeket s elindította a könyvtárat a
fejlődésnek ezen az útján. Vezetése alatt meg
újultak a hagyományos könyvtári eszközök is: a
könyvtár katalógusai és bibliográfiai sorozatai.
Nevéhez fűződik az OSZK vári épületének
könyvtári tervezése és nagy igazságtalansága a
sorsnak, hogy nem érhette meg az új épület el
készültét. A könyvtár várba való költözését má
sodik könyvtáralapításnak nevezte s mi ma már
elmondhatjuk: lényegében Igaza volt. A Nemzeti
Múzeum épülete egyik szárnyát elfoglaló könyv
tár a várban hatalmas intézménnyé nőtt s ked
vező adottságai révén szerepe a hazai kulturális
közéletben is nagyobb hangsúlyt kap. Sebes
tyén Géza tevékenysége nem korlátozódott a
Széchényi Könyvtárra: meghatározó személyi
sége, tevékeny résztvevője volt a háború utáni
magyar könyvtárügynek. Korának legképzet
tebb magyar könyvtárosa volt, elismert szakte
kintélye a hazai könyvtári világnak. Halálának
10 éves évfordulóján, 1986-ban küzdő- és pá
lyatársával, Sallal Istvánnal együtt emlékezett
meg róla a Széchényi Könyvtár és a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete. Most, a 20. évfordu

lón - bár egy kicsit megkésve - emlékülést ren
dezett Sebestyén Géza emléke előtt tisztelegve
az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete és a Könyvtárosok
Sallai István Társasága 1997. február 13-án.
A VI. emeleti előadótermet zsúfolásig meg
töltötték a hazai könyvtári világ képviselői, mai
és egykori könyvtárosok, Sebestyén Géza kollé
gái, barátai és tisztelői. Poprády Géza főigazgató
megnyitó szavai után Sebestyén György, Sebes
tyén Géza fia, az ELTE Könyvtári és informatikai
tanszéke docense szólt röviden édesapjáról,
megköszönve a rendező szerveknek az emlék
ülés megrendezését. Felhívta a figyelmet a kiál
lításon látható értékes dokumentumra: egy félig
megégett könyvre, melyet Sebestyén Géza a
náci Németország egyik könyvmáglyájáról men
tett meg, személyes szabadsága kockáztatá
sával hozott haza, évtizedeken át ereklyeként
őrizve. Szimbólumértékűnek nevezte ezt a tettet:
a könyvtáros lelkiismerete fellázad a szellemi
értékek pusztítása ellen s menteni próbál, még a
veszély tudatában is. Ezután Somkuti Gabriella
vázolta fel röviden Sebestyén Géza pályaképét
s szólt Sebestyén Gézáról, a mélyen demokrati
kus érzelmű, ideálokban hívő emberről is. Szilvássy Judit „Sebestyén Géza és a nemzetközi
információs rendszerek” c. előadásában arról a
hihetetlenül intenzív munkáról szólt, amellyel Se
bestyén Géza a nemzetközi információs rend
szerekbe kapcsolta be a magyar nemzeti
könyvtárat. Sonnevend Péter „Kortársunk Se
bestyén Géza” c. előadásában Sebestyén Géza
tanításainak időszerűségét emelte ki, Farkas
László Sebestyén Gézának az OSZK vári épüle
tének tervezésében és előkészítésében betöltött
szerepéről beszélt, Horváth Tibor „Két kézi
könyv - két változás korszakában. A Sallal-Sebestyón és az új könyvtári kézikönyv” címmel
tartott előadást. Befejezésül Kégli Ferenc „Se
bestyén Géza és öröksége, a Magyar Könyvó-
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Minimálisan elérendő célként a területi autonómi
át Jelölte meg. E levél elküldése után Sebestyén
Gézát felsőbb helyre idézték be és közölték ve
le: tekintettel magas állására, az ügynek szemé
lyére nézve nem lesznek következményei és
közvetlen feletteseit sem értesítik. Az erdélyi
magyarság ügyében természetesen nem volt
válasza a címzettnek.

szét retrospektív ciklusai" c. előadásában már a
nagy előd utáni korszak bibliográfiai munkálatai
ról is szólt.
Az emlékülést kiállítás egészítette ki, ame
lyen fényképek, írásos dokumentumok Idézték
fel Sebestyén Géza emlékét. Itt lehetett látni a
félig megégett könyvet, a benne lévő pecsét ta
núsága szerint a hallei könyvtár hajdani tulajdo
nát, Hja Ehrenburg egy németre fordított művét.
Hasonlóképpen érdekes dokumentum volt és
most került először nyilvánosság elé az a levél,
melyet Sebestyén Géza Intézett Kádár Jánoshoz
1974-ben. E levélben Sebestyén Géza azzal a
kéréssel fordult Kádár Jánoshoz, hogy a kor
mányzat vegye fontolóra az erdélyi magyarság
ügyét és diplomáciai úton, nemzetközi tárgyalá
sok kezdeményezésével lépjen fel érdekében.

Sebestyén Géza életművét az utókor még
nem mérte fel a maga teljességében. A két em
lékülés előadásai már több szempontból közelí
tettek az életműhöz, amely azonban még továb
bi kutatásokat igényel. Remélhető, hogy előbbutóbb szervesen beépül a hazai könyvtártani
szakirodalomba, útmutatásul és tanulságul.

sg
*

Egy romhalmazhoz
A Karácsonyi-palota bontása nagyon szé
pen halad előre; minden nap elmegyek a rácsos
kerítés előtt, s elismeréssel állapítom meg, mi
lyen szépen, szabályosan bontják. Nem kétsé
ges, hogy az előírt időben végeznek a szakem
berek és munkások a bontással, s romhalmaz,
majd sík föld lesz az egykori palota helyén, ahol
valamikor Ferenc József bálozott.
Igen nagy butaság lenne, érzelmes jelképet
látni a Karácsonyi-palota lebontásában, s azono
sítani a büszke épületet a feudalizmussal, mely
nek egyik mutatós fellegvára volt. Az öreg gróf
Karácsonyi Jenő maga is csak úgy tengett-lengett a nagy palota elégtelenül fűtött termeiben,
mert nemcsak a birtok olvadt el a palota körül,
hanem a világ is, amelyben elfér és helyén áll az
ilyen kastély. Az örökösök nem vállalhatták a
nagy épület fenntartásának terhelt; ilyen termek
ben lakni nemcsak költséges, hanem ízléstelen
vállalkozás egy korban, amely határt szab az
egyéni kereteknek. A palotát kínálgatták az ál
lamnak, a fővárosnak, egy időben szó volt arról,
hogy átutazó előkelő külföldieket itt szállásolnak
el, aztán budai könyvtárat terveztek a nagy ter
mekben; de a főváros azt mondta, nincs pénze
ilyen költséges vásárra. Hosszas tűnődés után
elhatározták, hogy a palotát lebontják.
Egy újsághírből értesülök, hogy a nagykö
zönségnek nem tetszik ez a sietség. A székesfő
város építészeti hivatala közli azt az - egyéb
ként teljesen korrekt - álláspontot, mely meg
magyarázza, hogy pénz hiányában nem tudtak
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mit kezdeni a nagy épülettel, s át kellett adni a
díszes termeket a csákánynak. Az építészeti hi
vatal mindent elkövet, hogy kitűnő fényképek és
rajzok örökítsék meg a késő utókor számára a
híres palota külső és belső képét. Az építészeti
hivatal mindent elkövetett, hogy megmentse a
palotát a pusztulástól és a nagy parkot a parcel
lázástól: de nem akadt nyilvános testület, mely
hajlandó lett volna viselni a költségeket. A palota
egyébként nem műkincs, még csak nem is épí
tészeti remekmű. Egyszóval, lebontják.
De pestiek és budaiak aggodalommal, ha
mis érzelgősségtől mentesen, nézik ezt a bon
tást, s tiltakozó leveleket írnak az építészeti hi
vatalnak. Szeretném megmagyarázni a lelkiálla
potot, mely e levelek írására készteti a közönsé
get. Ez a palota csakugyan nem volt műremek,
de a maga nemében egyedülálló alkotmány volt,
valami pompás, túlzott, egyszeri. Nem valószínű,
hogy lesz kor és személy, amely s aki épít a kö
zeljövőben valami hasonlót. És végre Is, itt állott,
hozzátartozott Budához és Pesthez, termel tele
emlékekkel, egy nagy korszak nem mindig Jóíz
lésű, de annál díszesebb emlékjeleivel. Az öreg
Karácsonyi például híres rossz képeket gyűjtött,
de a nagy bálterem, a csillárral, a színházterem,
a képtárterem, mindez ritka látványosság Buda
pesten. Most eltűnik, romhalmaz lesz belőle? Mi
ért? - kérdik az emberek. - Miért olyan sürgős,
lebontani valamit, amíg nem alkottunk megfele
lőt helyette? Budapest nem túlságosan gazdag
reprezentatív termekkel rendelkező ópületek-

ben. Aki járt valaha a Nemzeti Múzeum hír
laptárában, tudja, hogy a régi újságévfolya
mokat már nem tudják elhelyezni a pincében,
sem a padláson: a Karácsonyi-palota például
kitűnő férőhelyet nyújtott volna a magyar nem
zeti hírlaptárnak, vagy más, hasonló, közérdekű
Intézménynek. A pesti és budai ember elsétál a
romhalmaz előtt és csodálkozik. Miért Ilyen sür
gős, lebontani valamit, ami már megvan, amíg
nem tudunk a helyébe biztosan építeni egyenér
tékű újat? Nem volt pénz? Soha nincs pénz. Az
örökösök valószínűleg beleegyeztek volna va
lamilyen, hosszúlejáratú megoldásba is; s aztán,

a közpénz szent, ez Igaz, de senki nem kívánta,
hogy értéktelenre herdálják, mikor megmentik a
pusztulástól az épületet, melyre a városnak
szüksége lehetett. Miért siettek úgy lebontani a
Budai Színkört - kérdi a sétáló budai ember -,
mikor nem tudunk még újat építeni helyette; nem
ártott az épület a Horváth-kertben senkinek, s
ráértek volna lebontani, mikor már lerakták első
tégláit az új budai színháznak... Miért sietünk így,
bontani? Ilyen gazdagok vagyunk, csakugyan?
Nem hiszem.

Márai Sándor
Pesti Hírlap, 1938. dec. 2.

TÁJÉKOZÓDÁS
Kis Internet-kalauz
(1. rész)
Manapság talán a legtöbb vitát kiváltó téma
az Internet szerepe, használhatósága életünk
különböző területein. Újságcikkek, könyvek nem
szűnő áradata zúdul az érdeklődőkre, és egyre
többen csatlakoznak ehhez a világméretű háló
zathoz.
Kitágítja a világot, elsöpri a társadalmi el
lentéteket, esélyegyenlőséget kínál az oktatás
ban, segíti a hasonló érdeklődésűek kapcsolatteremtését, egyszerűsíti az információ áramlá
sát, ugyanakkor a másik tábor szerint éppen,
hogy óriási és behozhatatlan különbségeket
szül, eltávolít minket a valós világtól, emberek
közötti kommunikációra képtelen felnőtteket ne
vel. A két tábor - ellenzők és rajongók -, szinte
hihetetlen, de ugyanarról a fogalomról beszél
nek.
Az eltérő véleményektől függetlenül azon
ban tény, hogy az Internet egyre terjed, haszná
lóinak száma folyamatosan növekszik, és kezdi
kialakítani saját társadalmát, saját kommuniká
ciós formáit és saját értékrendjét.
Ezzel párhuzamosan természetesen az In
terneten elhelyezett információk Is gyarapod
nak, s a rendszer lassan leginkább egy átlátha
tatlan dzsungellé kezd hasonlítani, amelyben
sajnos a jelenlegi keresőrendszerek egyike sem
tud igazán hathatós segítséget nyújtani. Az is
tény, hogy mivel az Internet országok felett áll,
az Információk szabadon áramolhatnak egyik

gépről a másikra, figyelmen kívül hagyva az or
szághatárokat; az eddigi hagyományos orszá
gonkénti törvénykezések teljességgel értelmü
ket veszítik ezen a hálózaton. Az Internet egyik
különlegessége a többi hálózattal szemben,
hogy nincs központi része, ellenőrző szerve,
amely szabályozná, vagy vállalná a felelősséget
a feltett információk hitelességéért, így eleve ki
zárt bármilyen hathatós korlátozás a megjelenő
oldalakkal szemben.
Talán a legtöbb vitát a szólás- és vélemény
szabadság kérdése okozza. Lehet-e igazán
hasznos egy olyan rendszer, amelynek segítsé
gével akár otthon is készíthetünk bombát, vagy
esetleg szélsőséges nézeteket valló csoportok
szabadon terjeszthetik azon véleményüket, me
lyekért, ha a terjesztés más formáját választa
nák, büntethetővó válnának; egyáltalán meddig
terjed a szólásszabadság? De az Internetet ép
pen szabadsága és a mindenfajta korláttól való
mentessége különbözteti meg a többi hálózattól,
egyébként is miért ne mondhatná el mindenki
saját véleményét egy adott kérdésről - hangoz
tatja a másik oldal.
Mi is hát az igazság, ha egyáltalán beszélhe
tünk Jelen esetben bármiféle Igazságról. Valószí
nűleg mindkét tábor véleménye tartalmaz valós
lehetőségeket és félelmeket, de minden bizony
nyal most Is, mint annyiszor az igazság valahol
középen található. Az Internet véleményem sze-
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rlnt egy eszköz, amelyet használhatunk okosan,
és persze a rabjává Is válhatunk. Ha az Informá
ciókat nem mindig tekintjük feltétlenül hiteles
nek, és ha magát az Internetet nem a világ meg
ismerésének egyetlen eszközeként kezeljük, ha
vesszük a fáradságot és a hatalmas információtömegből kiválogatjuk az érdeklődési körünk
nek megfelelőket, a munkánkhoz hasznosakat,
akkor nagyon sok olyan lehetőség nyílik meg
előttünk, melyet más rendszerek valóban nem
tudnak felkínálni.
Ahhoz azonban, hogy valóban hatékony
eszközt lássunk az Internetben, el kell sajátíta
nunk az alapokat, pontos képet kell kapnunk az
alapfogalmakról, hogy tudjuk ml az, amire alkal
mas és mi az, amire alkalmatlan ez a hálózat.
Ezen cikksorozatnak éppen az lenne a cél
ja, hogy vázlatosan ismertesse az Internetben
rejlő lehetőségeket, különös tekintettel a könyv
tári alkalmazásokra.

Egy kis történelem
Az Internet kialakulása az Amerikai Egye
sült Államokban a 60-as években megkezdett
katonai célú számítógép-hálózati kutatás-fej
lesztési tevékenységből eredeztethető. így az
Internet is, mint a legtöbb fontos technikai újítás,
hadifejlesztéskónt indult, de ma már a polgári,
tudományos célú felhasználás a meghatározó.
A 60-as évek elején az Egyesült Államok el
sőszámú hidegháborús kutatóintézete, a Rand
Corporation kezdett el foglalkozni azzal a stra
tégiai problémával, hogyan lehetne létrehozni
egy olyan információs hálózatot, amelynek se
gítségével Amerika egy esetleges atomtámadás
után is irányítható maradhatna. A kutatók abból
indultak ki, hogy egy esetleges támadás során
egy országos információs és irányító hálózat
központjának megsemmisítése könnyű célpont
lenne az ellenség számára, valamint, hogy a há
lózaton küldött információ könnyen nyomon kö
vethető vagy elfogható.
Ezért a Rand által 1964-ben beterjesztett Ja
vaslat lényege a decentralizáció érvényesítése
volt, vagyis olyan rendszer megteremtésében
látták a megoldást, amelynek nincs központja,
sőt eleve csak kis alapegységek formájában lé
tezik. A számítógépeket egymással többszörös

utakkal kötötték össze, s így a hálózat egészé
nek akkor Is működőképesnek kell maradnia,
ha egyes számítógépek, illetve az őket összekö
tő kapcsolatok váratlanul kiesnek.
A csomagokra bontott Információ átviteli
módszerén alapuló első kísérleti hálózatot a brit
National Physical Laboratory állította fel 1968ban. Röviddel ezután a Pentagon irányítása alá
tartozó Advanced Research Projects Agency
kutatói megalkották ARPAnet elnevezésű háló
zatukat. Az egész rendszer a független adatcso
magok kapcsolásán alapult. Két számítógép kö
zött átküldendő üzeneteket csomagokra dara
bolták fel: a hálózat mindegyik számítógépe ké
pes volt az adatcsomagok feladására, fogadá
sára, illetve továbbküldésére.
A hálózat sikerétől és a benne felsejlő lehe
tőségektől felbuzdulva az ARPA kutatói 1973ban olyan protokollnak* nevezett kommunikáci
ós szabványokkal kezdtek kísérletezni, melyek
segítségével eltérő standardok szerint működő
számítógépes rendszereket Is hálózatba lehet
kapcsolni, valamint azok különböző erőforrásait
azonos módon igénybe lehet venni. A kísérletsorozatnak az Internetting nevet adták (talán a
„hálózatok összekötése” megnevezés áll legkö
zelebb az angol kifejezéshez), s a kutatások
eredményeképpen született meg az új rendszer,
az Internet.
Az Internet tehát nem más, mint egy világ
méretű számítógép-hálózat, amely rengeteg lo
kális hálózatot és az azokhoz kapcsolódó gépe
ket, felhasználókat kapcsolja össze egyetlen
rendszerbe.
Alapfogalmak
Az Internet működésének alaposabb meg
értéséhez igen sok - elsősorban angol - kifeje
zéssel kell megismerkednünk, így kezdjük az
alapoknál. Mivel azonban ez a cikk bevezetés
azok számára, akik még csak most kezdik az is
merkedést ezzel a hálózattal, így most csak a
legszükségesebb kifejezések magyarázata kö
vetkezik.
TCP/IP (Transfer Control Protocol/lnternet Protocol)
Az Interneten széles körben elterjedt proto
koll, amely megbízható és rendezett infor-

Protokollnak nevezzük azon szabályok összességét, amely szerint két hálózati berendezés vagy program kommu
nikál.
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máclóátvitelt biztosít. Az Internet Protocol
az Információ továbbítását biztosítja, míg a
Transfer Control Protocol gondoskodik ar
ról, hogy az Információ a megfelelő sorrend
ben érkezzen meg
Az Internethez csatlakozó számítógépek
mindegyike egyedi IP címmel rendelkezik.
Az IP cím egyik része azt a hálózatot azo
nosítja, amelyhez az adott számítógép kap
csolódik (pl. 193.6.201.66), a másik része
pedig az adott gépre utal (193.6.201.66).
Ha a hálózaton egy Internet állomás létesül,
akkor az egyedi címet kap. Ha valaki az
adott állomást el akarja érni, akkor az adott
számítógépet azonosító címet kell megad
nia. Kezdetben ezek a címek számok vol
tak, amelyeket IP címeknek neveztek, de
hamar kiderült, hogy a felhasználók az azo
nosító nevek használatát részesítik előny
ben. Ezért az Internethez csatlakozó számí
tógépeket azonosító nevekkel, ún. domaln
nevekkel is ellátták.

A domain név
A domain név egymástól pontokkal elvá
lasztott szavakból áll. Ahhoz hasonlóan,
ahogyan a postai irányítószámokkal az or
szágot részterületekre osztották, a domain
nevek is különböző szintű domain-okra
oszlanak. A domain névben az utolsó tag a
legfelsőbb szintű domain; ez a földrajzi terü
letegységet, országot jelöli, ahol a gazda
számítógép található.

Néhány példa a földrajzi megnevezések rö
vidítésére:
AT
Ausztria
CD
Kanada
DE
Németország
HU
Magyarország
UK
Egyesült Királyság
Abban az esetben, ha a földrajzi hely előírá
sára nem kerül sor, akkor a rendszer az
Egyesült Államokat tételezi fel. Az Egyesült
Államokon belül azonban a legtöbb hálózat
a felső szintű domaln helyett a szervezetre
vonatkozó azonosítót alkalmazza, pl.:
COM
Kereskedelmi szervezet
EDU
Oktatási vagy kutatóintézet
GOV
Kormányhivatal
A földrajzi megnevezés vagy a szervezetre
vonatkozó azonosító előtt az adott szerver
re vonatkozó leírás szerepel (pl. oszkJiu,
vagy hungary.com).
Az Internet címet tehát megadhatjuk szá
mokkal (193.6.201) vagy azonosító nevek
kel (oszk.hu); a kettő közötti fordítást pedig
a Domain Name System program végzi el.
A következő részekben az Internet szolgál
tatásaival (levelezés, távoli erőforrások igénybe
vétele, file-ok átvitele), keresőprogramokkal és
további Internet csemegékkel, majd az OSZK
készülő honlapjával Ismerkedhetünk meg.

Lakatosné Takács Rita

SAJTÓFIGYELŐ
Kell a Kelló

A Könyvtárellátó Közhasznú Társaság országos
számítógéprendszert tervez
Az iskolai könyvtárak jelentős része a

Könyvtárellátó Közhasznú Társaságnál (Kel
ló) tájékozódik a megjelenő kiadványokról, és
ott vásárolja el az évi könyvbeszerzési keretét.
A könyvtárak a befektetés nagyságától függően
ártámogatásban részesülnek - mondta Légrádi
Tibor, a társaság marketingvezetője.

A Kelló kapcsolatban áll több száz könyvki
adóval, a megjelenő kiadványokból országos
kerettel rendelkezik. Az Országos Széchényi
Könyvtárral közösen adják ki az Új Könyvek
című állománygyarapító tanácsadót, ami kéthe
tente bemutatja a legújabb könyveket. Ebből a
széles körű kínálatból választhatnak az iskolai
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szintű támogatásra, előfordulhat, hogy a névle
gesen a Iskolai könyvtárakra szánt keretet tele
pülésfejlesztésre használják fel. Jó lenne, ha
nem így történne, de fel kell készülni erre az es
hetőségre is.
A Kelló, megelőzendő a könyvtári keret felaprózódását, központi könyvinformációs számí
tógéprendszer kialakítását tervezi, amelybe a
kiadók kívülről, a rendszerre csatlakozva je
gyeznék be megjelenő kiadványaikat. A Kelló
könyvklubként működne: a számítógépes rend
szer segítségével az Iskolai könyvtárak Ingyen
jutnának az országos készlet katalógusához, és
a kiskereskedői áraknál kedvezőbben vásárol
hatnák meg a könyveket.
A közhasznú társaság vezetői úgy vélik, az
iskolakönyvtárak nevelik a leendő olvasókat,
ezért minden támogatást meg kell kapniuk.

könyvtárak, és a vidéki településeknek sem kell
lemondaniuk azokról a kis példányszámú, értékes
kiadványokról, amelyeket kiskereskedők gyak
ran anyagi megfontolásból nem terjesztenek.
Az általános Iskolai könyvtárak állomány
gyarapító kerete olyan alacsony, hogy csak
rendszertelenül tudnak könyvtárellátási szerző
dést kötni. Az előző években alapítványi támo
gatás közvetítésére kérték fel a Kellót a harminc-negyvenezer forintos kerettel rendelkező
könyvtárak. Tavaly a Nemzeti Kulturális Alap
százmillió forint értékben hatvan-százezer forin
tos könyvcsomagpályázatot hirdetett. A terjesz
tést a Kelló bonyolította le tízszázalékos ártámo
gatással, hogy a fennmaradt összeget visszafor
díthassák a pályázatba.
Az 1997. évi költségvetés 1,3 milliárd forint
tal négyszeresére emeli az iskolai könyvtárak
állománygyarapító keretét. Mivel az önkormány
zatok más ágazatoktól nem számíthatnak Ilyen

(n. 1.1.)
Magyar Nemzet, 1997. jan. 7.

*

Újságok - újságírók
Az Országos Széchényi Könyvtárban
Az Országos Széchényi Könyvtár története
1802 novemberében kezdődött, mikor is
gróf Széchényi Ferenc a nemzetnek ajándé
kozta nagycenki kastélykönyvtárát „nemze
tünk pallérozására, anyai nyelvünk virágzá
sára, s hazánk történeteinek igaz ösmeretére vezető útnak feltalálására”.
A Magyar Tudományos-, Üzemi- és Szakla
pok Újságíróinak Egyesülete millecentenáriumi
megemlékezés keretében az Országos Széché
nyi Könyvtárba hívta meg tagjait. Az összejöve
tel, a támogatás célja a magyar hírlaptörténet
hagyományainak felelevenítése volt, valamint
ismeretszerzés a könyvtár gazdag tartalmáról,
az antikvitásokról a gazdasági és műszaki felté
telekről. A résztvevők között lapunk munkatár
sai is Jelen voltak. A látogatás alkalmával végig
nyomon követhető volt a hírlapok, időszakos ki
adványok sorsa a beérkezéstől a raktárba kerü
lésig.
Az OSZK-ba beérkező könyvekből, kiadvá
nyokból, a kötelespéldányokból kettőt tartanak
itt (egyik megőrzési, a másik használati példány),
a többit továbbítják a régió- és gyűjtőkönyvtá
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raknak. A kötelespéldány beküldése azt jelenti,
hogy a megjelenő kiadványokbó|va nyomdák,
kiadók kötelesek 16 példányt de eljuttatni. Ez
rendkívül fontos, mert az Országos Széchényi
Könyvtár Magyarország nemzeti könyvtára,
ezért fő feladata a magyar vonatkozású doku
mentumok (az ún. hungarikumok) teljes körű
gyűjtése, feltárása és megőrzése. Az idegen
nyelvű kiadványok száma is jelentős. Az ál
lomány gyarapodása a kötelespéldányokon kí
vül vásárlással és ajándékozás által történik.
A több mint 7 millió egységből álló gyűjte
mény az olvasótermekben áll a látogatók ren
delkezésére. A hatalmas állomány törzs- és különgyűjtemónyl rendszerre tagolódik. A törzsgyűjtemény könyv-, hírlap- és folyóirat-gyűjte
ményt foglal magába. (Kiemelendő Tolna megyei
vonatkozású emlék: itt található Apponyl Sándor
gróf lengyeli családi könyvtártermének eredeti
berendezése.) A különgyűjtemények körébe tar
tozik a Régi nyomtatványok tára, a Kézirattár, a
Plakát- és aprónyomtatványtár, a Zeneműtár, a
Térképtár, a Színháztörténeti tár, a Kortörténeti
különgyűjtemény, a Mikrofilmtár, valamint a
Könyvtártudományi Szakkönyvtár.

Évente 1100-1200 új periodika, időszaki ki
advány Jelenik meg. A Magyar Nemzeti Bibliog
ráfia Új Periodlkumok című tájékoztató havonta
szolgál friss információkkal. Mindenki számára
elérhető az a CD-lemez, mely az OSZK-nak
1986-1996 között kötelespéldányként beszol
gáltatott periodikumok bibliográfiai tételeit, adat
bázisát tartalmazza. A kiadványokat nyilvántar
tásba veszik, gyűrűs bélyegzővel látják el. Ezt
követi a betűrendezés, a Kardex-nyllvántartás.
Itt kimutatható, hogy mikor Indult a folyóirat vagy
melyik lapszám nem érkezett be. Az üzemi lapo
kat, kis terjesztésű és szűk érdekeltségi anyago
kat, újságokat csak egy példányban gyűjtik. Az
újonnan megjelenő kiadványokat ISSN, azaz
nemzetközi azonosítási számmal látják el. Nyil
vántartanak reklámlapokat, diákújságokat és
évkönyveket egyaránt.
A szolgálati katalógus már egyben hírlaptörténetet Is közöl a kiadványról. Ezen szerepel
nek a bibliográfiai és az állományi adatok (évfo

lyam, szerkesztő, nyomda, cím változásai stb.),
valamint a kapcsolatok (melléklap). A katalógu
sok többféle szempont szerint készülnek, így pl.
cím-, cikk-, szerkesztői, közreadói, földrajzi
(megjelenési) hely szerinti stb. szakkatalógusok,
segítve ezzel a tájékozódást.
A nyolcszintes épületben (Budavári Palota,
F épület) a hatalmas mennyiségű könyv, kiad
vány elhelyezése, hozzáférhetősége gondos
raktározást igényel. A raktárból az olvasóterem
be a könyveket egy sínen futó csille: telellftrendszer szállítja, és a kért dokumentum megér
kezését elektromos kijelzőtáblán közük az olva
sóval. A raktárakban nemcsak polcokon sora
kozva, kötve, hanem mikrofilmen is őriznek
anyagokat, és gondoskodnak a fotók, filmek, vi
deofelvételek biztonságos tárolásáról. A mi újsá
gunk, az „Atomerőmű” és elődje a „Paksi Atom
erőmű” Is ott található valamelyik polcon.

Lovászi Zoltánná
Atomerőmű, 1996. dec.

*

Országos számítógépesítés
Kiemelt támogatás a könyvtáraknak
Noha a művelődési tárca nem tekintette a
közkönyvtárak évének 1996-ot, a könyvtárfejlesztés változatlanul kiemelt szerepet kap,
mondta Inkei Péter kulturális helyettes államtit
kár azon a szerdai sajtótájékoztatón, amelyen a
terület ez évi terveiről számolt be. Áprilisra vég
legesítik a szakértők a könyvtári ellátásról szóló
törvényjavaslatot, amelyet várhatóan az óv első
felében tárgyal majd a parlament. E törvény sza
bályozza majd véglegesen az önkormányzati fel
adatokat. Addig is létrejönnek olyan programok,
amelyek segítik a könyvtárak jobb működését.
Az elmúlt évben a privatizációs kamatbe
vételekből rendelkezésre álló keret terhére min
den városi (illetve fővárosi kerületi) könyvtár
számára 250 ezer forintot utalt át a minisztérium,
amellyel a városi könyvtáraknak az országos
könyvtári Informatikai rendszerhez való csat
lakozását szeretné elősegíteni. (Mint köztudo
mású, a privatizációs kamatbevételekből sike
rült megoldani az Országos Széchényi Könyv
tár égető gondjait is.) A minisztérium kéri a
könyvtárak igazgatóit, dolgozzanak ki olyan fej-

lesztési programot, amely az olvasók naprakész
tájékozódását biztosítja. Vásárolhatnak ebből
számítógépet, bővíthetik a már meglévő rend
szert, kialakíthatnak CD-ROM-leolvasót, hálóza
ti csatlakozást. Az országos rendszer kiépítése
szempontjából fontos, hogy a könyvtárak saját
régiójukon belül kapcsolatba léphessenek egy
mással. Jó lenne, ha mindenütt lehetővé válna
az olvasók számára az Internethez való csatla
kozás.
Közben persze más csatornán keresztül is
segítik az állománygyarapodást. Tavaly a Nem
zeti Kulturális Alap 101 millió forinttal támogat
ta a beszerzéseket.
Fontos feladatának tekinti a művelődési tár
ca, hogy jó kapcsolatot építsen ki az önkor
mányzatokkal, amelyek a könyvtárak első szá
mú gazdái. 1997-ben is meghirdetik a Könyv
tárpártoló Önkormányzat pályázatot (tízmillió
forint), és új programot Indítanak az állománygyarapítási keretek értéknövelő támogatására
negyvenmillió forint értékben.

(osztovles)

«
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Romsztori
megkezdett helyreállítás menetét. Az eredeti, öt
emeletes, kupolás palotából három szintet lehet
ne helyreállítani, belsejében pedig kulturális és*
Idegenforgalmi célokat szolgáló épületek kap
nának helyet. Az épület mögött, a középkori ko
lostor feltárt maradványai mellett épülne a Szé
chényi Könyvtárhoz kapcsolódó CD-ROMkönyvtár, amelynek létrehozását Magyar Bálint
kultuszminiszter is szorgalmazza. A Fehérvári
rondellánál a háború után robbantották fel a régi
palotát. A barbár módon megsemmisített műem
léket már nem lehet újjáépíteni, ezért Itt vállalko
zók bevonásával szeretnének új, a műemléki
környezetbe illő házakat építeni.

Szó, mi szó, nem kapkodták el: a háború és
az amatőr városrendezők tevékenységének
nyomait évtizedek alatt sem sikerült eltüntetni. A
világörökség részének tekintett budai Várban, a
palota és a polgárváros közötti terülten az ez
redforduló küszöbén Is elhanyagolt romokat, paiánkokat, kátyúkat kerülgetnek a látogatók. Itt
korábban csak a Várszínházát sikerült rendbe
hozni. A mellette álló Sándor-palota teljes felújí
tására már nem jutott pénz, az egykori miniszterelnökség belülről még mindig nincs kész. Igaz, a
Dísz tér és a Szent György tér közötti rósz teljes
rendbe hozása milliárdos költséget jelent.
Katona Tamás, a Várkerület polgármestere
tegnap a Dísz téren, a régi Honvédelmi Miniszté
rium ötven éve romos épületében ismertette a

K. Á.
Kurír, 1997. febr. 14.
*

Törvény az szja egy százalékának
közcélú felhasználásáról
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (szja-tv.) Jogot ad a magánsze
mélynek arra, hogy befizetett adója - szja-tvben meghatározott részének, azaz egy százalé
kának - közcélú felhasználásáról törvényben
megjelölt kedvezményezett javára nyilatkozat
ban rendelkezzék. A magánszemély e jogának
megvalósulását szolgáló eljárás szabályairól és
a kedvezményezettek köréről szóló törvény né
hány paragrafusát ismertetjük:
1.§ Az szja-tv. 45. §-ának (1) bekezdésé
ben foglaltakra is figyelemmel, e törvény alkal
mazásában befizetett adónak azt az összeget
kell tekinteni, amely a magánszemély adóbeval
lásában vagy az adóbevallást helyettesítő mun
káltatói elszámolásában az összevont adóalap
adójának összegéből a kedvezmények levoná
sa után fennmarad, feltéve, hogy ezt az adót a
magánszemély megfizette...
3. § (1) Az 1. § rendelkezése szerint megha
tározott összeg egy százalékáról csak teljes
egészében és csak egy kiválasztott kedvezmé
nyezett javára lehet rendelkező nyilatkozatot
adni.
(2) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
a magánszemély rendelkező nyilatkozta és az
adóbevallás (az adóbevallást helyettesítő mun
káltatói elszámolás) vonatkozó adata alapján az
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1.§-ban meghatározott összeg egy százalékát
utalja át a kedvezményezett javára.
4. § (1) E törvény alkalmazásában kedvez
ményezett
a) a lelkiismereti és vallásszabadságról, va
lamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. tör
vény szerinti egyház, vallási felekezet, vallási
közösség (a továbbiakban: egyház) b) pontban
felsorolt közszolgálati (közcélú), illetőleg hitokta
tási tevékenysége, ha az egyházat a bíróság a
magánszemély rendelkező nyilatkozta évének
első napja előtt legalább három évvel korábban
nyilvántartásba vette; a továbbiakban az adott
egyház jogosult az említett tevékenységeket el
látó egységei (Intézményei stb.) között az egyegy konkrét közszolgálati (közcélú) tevékeny
ségre vonatkozó összeg elosztására; a kedvez ményezhetőségre igényt tartó egyházak adó
szám hiányában az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivataltól technikai adószámot kérnek azzal,
hogy e törvény alkalmazásában a technikai
adószám Is adószámnak minősül;
b) azon - az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (ki
véve a pártot, munkaadói és munkavállalói ér
dekképviseleti szervezetet), azon alapítvány,
amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező
nyilatkozata évének első napja előtt legalább

három évvel nyilvántartásba vett, és alapszabá
lya, illetőleg alapító okirata szerint az említett
rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt
legalább egy évvel betegségmegelőző és gyó
gyító, szociális, kulturális, oktatási, tudományos,
kutatási tevékenységgel, a gyermekek, a fiata
lok, az időskorúak, a fogyatékosok, a hátrányos
helyzetűek segítésével, a magyarországi nem
zeti és etnikai kisebbségek, illetve a határon túli
magyarság támogatásával, környezetvédelem
mel, természetvédelemmel, gyermek- és Ifjúságvédelemmel, közlekedésbiztonsággal, az állampolgári jogok, a közrend, közbiztonság védelmé
vel, kizárólag gyermek-, ifjúsági és szabadidősport, valamint a fogyatékosok sporttevékeny
ségével ténylegesen foglalkozik, figyelemmel a
(2) bekezdésben foglaltakra is;
c) a közalapítvány, feltéve, hogy az alapító
okirata szerint b) pontban felsorolt tevékenysé
gekkel foglalkozik;
d) a következőkben felsorolt országos közgyűjtemény és egyéb kulturális intézmény: Had
történeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Ke
reskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeum, Kortárs
Művészeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Ma
gyar Állami Operaház, Magyar Nemzeti Múzeum,
Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Természettudományi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum,
Nemzeti Színház, Néprajzi Múzeum, Országos
Széchényi Könyvtár, Országos Levéltár, Orszá
gos Műszaki Információs Központ és Könyvtár,

Petőfi Sándor Irodalmi Múzeum Semmelweis Or
vostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Sza
badtéri Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múze
um, Testnevelési és Sportmúzeum, a Magyar Tu
dományos Akadémia, a Központi Műszaki Fej
lesztési Alapprogram, az Országos Tudományos
Kutatási Alapprogram, a Gyermek- és Ifjúsági
Alapprogram, a Felsőoktatás Fejlesztési Alap
program, az elkülönített állami pénzalap, azok a
színházak, közgyűjtemények, közművelődési in
tézmények, amelyek a rendelkező nyilatkozat
évének első napja előtti három óv valamelyiké
ben a helyi önkormányzattól éves támogatásban
részesültek.
Az a szervezet lehet kedvezményezett,
amely belföldi székhelyű, és a hazai lakosság, Il
letőleg a határon túli magyarság érdekében mű
ködik, és nyilatkozik arról, hogy pártoktól füg
getlen, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző utolsó választáson nem
állított és nem támogatott, továbbá ezt az alap
szabályban, alapító okiratában a továbbiakra is
kizárta, és az APEH-nél nyilvántartott, esedékes
köztartozása nincs, az önkormányzati adóható
ság és a vámhatóság által 30 napnál nem régeb
ben kiállított igazolással rendelkezik, mely sze
rint a kiállító szervezetnél nyilvántartott, esedé
kes köztartozása nincs...

Magyar Nemzet, 1997. jan. 31.
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SZERKESZTŐSÉGI ROVAT
Felhívás
az OSZK vezetőihez, munkatársaihoz és nyugdíjasaihoz
Sokadszor fordulunk már könyvtárunk
munkatársaihoz, a főosztály- és osztályvezetői
hez, a Tárak vezetőihez, nyugdíjasainkhoz, va
lamint mindenkihez, akinek érdemi mondani
valója van az OSZK munkájával, múltjával, jele
nével kapcsolatban, írja meg közlés céljából.
Ugyanis sajnos egyre nehezebb munkahelyünk
kel kapcsolatos írásos információhoz, cikkek
hez, beszámolókhoz Jutni, noha ezekre egyre
fokozottabb szükség lenne Ismert okok miatt.
Már többször megírtuk, valamint elhangzott kü
lönböző értekezleteken, hogy minden vezető
munkatársnak, a társadalmi szervek vezetőinek
legalább egyszer évenként szükséges beszá
molni munkájukról, eredményeikről, problémáik
ról, hiszen ezeknek széles körű ismerete nélkül
a könyvtári tevékenység, a szükséges infor
mációk közlése lényegesen nehézkesebbé vá
lik. Ezen információk közzétételének egyik be
vált formája az OSZK Híradóban történő megje
lenés. Továbbá írásbeli és szóbeli kérések ér
keztek a szerkesztőséghez, hogy a szakszer
vezet tevékenységéről is rendszeresen olvasni
szeretnének munkatársaink az OSZK Híradó ha
sábjain.
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Az sem utolsó szempont, hogy az OSZK
nyugdíjasainak többsége gyakorlatilag csak a
Híradóból értesülhet volt munkahelyének ered
ményeiről, problémáiról, őket is kérjük ismétel
ten, hogy érdekesebb, intézményünkkel kap
csolatos emlékeikről, jelenlegi kutatásaikról,
munkájukról Időnként számoljanak be. Azt sem
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy közeledik a
Híradó alapításának 40. évfordulója, ezért e je
les évforduló alkalmából kérjük a hajdani szer
kesztőket, szerkesztőbizottsági tagokat, nyom
dai közreműködőket, hogy írják meg emlékeiket
a mai olvasók és szerkesztők részére, úgy gon
doljuk ezen cikkek is tanulságosak lehetnek.
Itt említjük meg: örömmel tapasztaltuk,
hogy „A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bib
liográfiája” című időszaki kiadványban az OSZK
Híradóban megjelent cikkek jelentős részének a
címfelvételeit megtalálhatjuk.
Végül ezúton Ismételten szeretnénk köszö
netét mondani azon munkatársainknak, akik ed
dig is rendszeresen tájékoztatták olvasóinkat te
vékenységükről az OSZK Híradó hasábjain, kér
jük további közreműködésüket.

OSZK HÍRADÓ

B. Gy.
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