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KRÓNIKA
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
Szám: 278/1997

FŐIGAZGATÓI KÖRLEVÉL
valamennyi főosztályvezető és osztályvezető részére

Az Országos Széchényi Könyvtár a privatizációs bevételek kamatmegtakarításaiból az MKM Könyvtári osztá
lyától a könyvtár szerkezeti átalakítására és gazdasági hatékonysága érdekében céltámogatást kapott.

Ennek az összegnek egy részét a nemzeti könyvtár vezetőségének döntése alapján a szervezeti és gazdasági 
munkafolyamatok áttekintésére fordítja. Az e feladat teljesítése érdekében kiírt pályázatot az Ernst & Young ma
gyarországi irodája nyerte el.

A pályázat tartalmáról, célkitűzéseiről és a könyvtár dolgozóival való együttműködés kereteiről a feladatot le
bonyolító csoport munkatársai előadást tartanak.

Kérem, hogy ezen a megbeszélésen minden főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető és önál
ló csoportvezető vegyen részt.

1997. március 6-án 9 órakor 
a VII. emeleti előadóteremben (kápolna)

Budapest, 1997. március 3-án
Poprády Géza sk. 

főigazgató

*

Országos Széchényi Könyvtár 
Szám: 400/1997

FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS

Tárgy: Könyvtári Szabványosítási Iroda

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) megalakulása és ennek kapcsán a könyvtári és szakirodalmi infor
mációs és határterületi (a továbbiakban: könyvtári) szabványosítás területén bekövetkezett változások miatt az 
alább felsorolt intézmények megalakították a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottságot:
- Informatikai és Könyvtári Szövetség
- Magyar Könyvtárosok Egyesülete
- Magyar Szabványügyi Testület
- OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ
- Országos Széchényi Könyvtár

A szakmai szabályzatok készítésének koordinálását az Országos Széchényi Könyvtár vállalta el. E feladat el
látásra létrehozom a Könyvtári Szabványosítási Irodát (KSZI). Az iroda feladata a könyvtári szabványosítási célok
ra kapott céltámogatások (pénzek) kezelése is, az OSZK Gazdasági igazgatóságának bevonásával. Az iroda az 
Oktatási és módszertani osztály keretében működik, működéséért az osztály vezetője, dr. Csapó Edit felelős. Az 
iroda munkatársai: Varga Ildikó szakértő, az iroda vezetője és Baráthné dr. Hajdú Ágnes szakértő.

A Könyvtártudományi és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottságba az Országos Széchényi 
Könyvtár részéről Berke Barnabásnét, az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ részéről Varga Ildikót 
delegálom. Varga Ildikó, mint a KSZI vezetője, egyúttal a bizottság titkári teendőit is ellátja. A bizottság munká
jában esetenként, meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz dr. Csapó Edit is. Baráithnó dr. Hajdú Ágnes, 
Berke Barnabásné, dr. Csapó Edit és Varga Ildikó a szabványosítással kapcsolatos feladataikat eddigi feladataik 
ellátása mellett plusz feladatként végzik.

Budapest, 1997. március 20.
Poprády Géza 

főigazgató
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A Tudományos Bizottság üléséről
A Tudományos Bizottság 1997. április 16-án 

ülést tartott.

Elsőként elbírálta a Keresztury-pályázatra 
beérkezett pályaműveket. A hót pályamű közül 
ötöt ítélt jutalmazásra méltónak. Két első, két 
második és egy harmadik díjat ítélt oda. Határo
zott arról is, hogy a könyvtár a Keresztury alapít
vány javára megvásárolja Keresztury Dezsőnek 
a Kézirattárban elhelyezett írásait.

ELSŐ DÍJAT és ezzel 60 ezer forint jutalmat nyert:

V. ECSEDY JUDIT: Titkos nyomdahelyű régi 
magyar könyvek 1539-1800 c. dolgozata; 

KÉGLI FERENC: A kurrens nemzeti bibliográfia 
a dualizmus korában - különös tekintettel 
az Országos Széchényi Könyvtárra 1867- 
1918 c. dolgozata.

MÁSODIK DÍJAT és ezzel 50 ezer forint jutalmat 
nyert:
TÓSZEGI ZSUZSA: Multimédia a könyvtárban 

c. dolgozata;
FOGARASSY MIKLÓS: Tandorl-kalauz c. könyve.

HARMADIK DÍJAT és 30 ezer forint jutalmat nyert:

ORVOS MÁRIA: A jugoszláv magyar exteriorika 
bibliográfia mint a hungarika bibliográfiák

sajátos új típusa c. munkájáért és a bib
liográfiában megvalósított szerkesztői kon
cepciójáért.

A jutalmakat április 28-án, a Széchényi na
pon adja át Poprády Géza főigazgató a díjazot
taknak.

Az 1997. évi tudományos ülésszak pontos 
Időpontját később határozzák meg. Az ülésszak 
első közös ülésén két előadás fog elhangozni 
Mátray Gáborról, a zenetudósról és könyvtáros
ról. Az ülésszak második részében húszperces 
kerek, tudományos előadásokat hallgat meg a 
közönség. Az óv folyamán az Olvasószolgálati 
és tájékoztató főosztály három szekcióban ren
dez előadásokat.

Az OSZK törzsgyűjtemónye c. kézikönyvről 
való döntést a bizottság későbbre halasztotta.

Somkuti Gabriella írásban javaslatot tett az 
az előadó- és kiállítótermek elnevezésére. A bi
zottság nem döntött az előterjesztésről, további 
javaslatokat vár.

Budapest, 1997. április 29-ón
Illyés Katalin

*

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
1997. márc. 1-1997. ápr. 30.

ÚJ DOLGOZÓINK: Károly Pál fenntart, alk., Műsz. fenntart, o., Krüner Zsófia könyvtáros assz., KMK 
Titkárság, Szőr Ildikó Igazg. üi., Tört. interjúk videotára.

ELTÁVOZTAK A KÖNYVTÁRBÓL:

munkaviszonya megszűnt: Tóth Erzsébet könyvtári szaklnf., Könyvtártud. Inf. szakkönyvtár. 

nyugdíjazással: Király Józsefné kiseg. alk., Műsz. fenntart, osztály.
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Az Országos Széchényi Könyvtár 
1996. évi

költségvetési szöveges beszámoló jelentése
Az 1996. évi szöveges beszámoló összeállí

tásánál a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
94.403/97./XXV. számú helyettes államtitkári le
iratát és az érvényes jogszabályokat vettük fi
gyelembe.

Bevezetésképpen megállapíthatjuk, hogy 
az éves költségvetés előírt tervezésének jelen
legi módja nemcsak nem kedvez a szakmai 
szempontoknak, hanem annak ellene dolgozik.

A kötelezően megtervezendő kiadások ma
radéka ugyanis az, ami a szakmai feladatok el
látásra fordítható, és mivel az éves dologi kiadá
sokra 1992 óta nem kapunk több pénzt, minden 
inflációs teher a szakmai feladatokról vont és 
von el mind több pénzt, azaz attól a céltól és fel
adattól, amiért az intézmény van.

Alapvető igényünk tehát, hogy a tervezés a 
jövőben az alapítólevélben megfogalmazott fel
adatok meghatározásán és ezek pénzügyi felté
teleinek tisztázásán alapuljon.

1. Szakmai feladatellátás értékelése

Az Országos Széchényi Könyvtár az alap
vető és legfontosabb szakmai feladatait lehető
ségeihez képest teljesítette annak ellenére, hogy 
a nemzeti könyvtár pénzügyi helyzete az előző 
évhez képest is jelentősen romlott.

Az Országos Széchényi Könyvtár szervezeti 
egységei folyamatosan részt vettek a könyvtári 
törvény és kötelespéldány jogszabályának elő
készítésében; hogy ezeket a jogszabályokat 
még 1997-ben elfogadja a parlament. A köteles- 
példány-szolgáltatás tovább romlott, a be nem 
érkezett dokumentumok pótlása évről évre 
csökkenő gyarapítási keretből csak részben tör
ténhetett meg. Miután a dologi költségvetésünk is 
változatlan évek óta, ezért a gyarapítási keret 
felhasználható éves összege folyamatosan csök
ken; az alapvető szakmai feladataink - hungari- 
ca-beszerzés, aukciós vásárlások - tartósan ká
rosodnak.

A szűkös anyagi helyzet miatt az állandó és 
időszaki kiállításokat támogatásból nem tudjuk

finanszírozni, a külföldi rendezvényeken, kong
resszusokon való részvételünk Igen korlátozott.

1994-től tervszerűen halad az állomány
védelmi revízió.

A Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont főosztályként továbbra is ellátta a módszer
tani, tudományos és tanfolyami képzés szakmai 
feladatait.

Összességében az Országos Széchényi 
Könyvtár az 1996. évben a szükséges szakmai 
fejlesztéseket, sőt bizonyos esetekben a szinten 
tartást sem tudta teljesíteni a rendkívül nehéz 
anyagi feltételek következtében.

2. Szervezeti változások

Az elmúlt két évben az átlaglétszámunk fo
lyamatosan csökkent; 1995. óv végén 689 fő, 
1996. év végén a korengedményes és öregségi 
nyugdíjazások, valamint a létszámleépítést elő
segítő felmentések miatt ténylegesen 648 fő volt. 
Mindez 14 fővel meghaladta az engedélyezett át
laglétszámunkat.

Az 1996-ra igényelt és folyósított 19,2 mil
lió Ft egyszeri támogatásból 2,3 millió Ft marad
vány keletkezett, mely az 1997. évben jelentke
ző, áthúzódó végkielégítésekből adódik. A jelen
tős létszámcsökkentés sem a szakmai, sem a 
gazdasági-pénz ügyi feladatok elmaradásával 
nem járt, sőt az elavult számítógépes és techni
kai felszerelés állandósulása, valamint az új gaz
dasági törvényi szabályozás miatt a felelősség 
és a munka mennyisége megnövekedett.

Mindehhez hozzájárul a közalkalmazotti mun
kaviszonyban az alacsony átlagbér, mely a belső 
feszültségeket is nagymértékben fokozta.

3. Az előirányzatok évközi változásai

A táblázatban a „támogatás" sor tartalmaz
za az Intézményfinanszírozás, a címzett támoga
tás, a céltámogatás és feladatfinanszírozás alté
teleket.
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MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZAT

TELJESÍTÉS

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 742.823 867.436 867.436
BEVÉTEL 76.850 91.470 114.823

Kiadás
SZEMÉLYI JUTTATÁS

n 391.648 447.619 430.075
TB JÁRULÉK 165.304 182.832 167.307
DOLOGI KIADÁS 217.111 293.839 285.621
ÁTLAGLÉTSZÁM (FŐ) 634 634 648

A felügyeleti szervtől kapott támogatáson 
belül az intézményfinanszírozás 85,3%-os, az 
egyéb meghatározott célú támogatás összege 
127 millió Ft, azaz 14,7%-os mértékű, ami Jelen
tősnek számít.

A bevételi oldalon az intézményi működési 
bevételek aránya a felügyeleti támogatáshoz vi
szonyítva 13,2%-os értéket mutatnak; a bevéte
lek természetesen tartalmazzák a vállalkozási, 
könyvtárhasználati díjból származó és könyv
tárközi kölcsönzési díjbevételeket is.

Miután az intézményfinanszírozási támoga
tásunk emelkedése szinte kizárólag a tárgyévi 
kétszeri Kjt. módosításból és a kapcsolódó járu
lékkötelezettségből adódott, ezért a szakmai 
alapfeladatok ellehetetlenülése mellett a műkö
dési kiadások teljesítése okozta a legtöbb prob
lémát. Az energiahordozók, közüzemi díjak, pos
tai és egyéb szolgáltatások nagymértékű ár
emelése 1996. évben nem került ellentételezés
re. A forint folyamatos leértékeléséből Is jelentős 
többletkiadásaink merültek fel. A munkaadói já
rulék január 1 -Jei bevezetése több mint 14,7 mil
lió Ft-tal terhelte költségvetésünket!

4. Államkincstári finanszírozás

A kincstári finanszírozás bevezetése a gaz
dasági feladataink körét, folyamatos előírásait, 
beszámolási és elszámoltatási rendszerét Jelen
tősen megnövelte, valódi előnyeit és költség
megtakarítását 1996. évben viszont nem érzé
keltük.

A nettó finanszírozási rendszer bevezetése 
a költségvetési személyi juttatás-dologi kiadás 
aránytalanságait egyértelműen javítaná.

A banki-kincstári adatszolgáltatások közlé
sére a „legjobb" példa az év végi pénzügyi tel
jesítésekről, zárásokról szóló teljes információ 
hiány.

5. Kiadások alakulása

a) Személyi juttatások

A februári és szeptemberi Kjt.-módosítás 
alapvetően nem oldotta meg a közalkalmazotti 
területen dolgozó és magasan kvalifikált munka
társak jövedelemviszonyait.

A létszámcsökkentésből adódó bérmegta
karítások igazából nem jelentkeztek a hosszú 
felmentési időből adódó kötelezettségek miatt.

Évek óta visszatérő kérdés a tizenharmadik 
havi Illetmény „kigazdálkodása” az előrehozott 
hiteltámogatással és 11 hónapon keresztül törté
nő törlesztésével.

A személyi juttatás rovaton belül továbbra 
is jelentős mértékű a részmunkaidőben foglal
koztatottak és nyugdíjas munkatársak aránya 
és létszáma.

Az alacsony alapilletmények és rossz jöve
delemviszonyok miatt magas a fluktuáció, igen 
nehéz a nagy gyakorlattal, tapasztalattal rendel
kező munkatársak pótlása.

b) Dologi kiadások

Lényegében 1992 óta változatlan a dologi 
kiadások forintösszege. Elsősorban és kiemelten 
az energiaárak drasztikus emelkedése a fenn
tartási-működési kiadások arányát oly mérték
ben emelte, hogy a szakmai feladatokra (ál
lománygyarapítás, szakmai . anyagbeszerzés, 
szolgáltatás szinten tartása -fejlesztése) egyre 
kevesebb pénz jut; az alapvető szakmai felada
tok elmaradnak, pótolhatatlan beszerzések nem 
valósulnak meg.

A nagymértékű áremelkedéseket a havi fi
nanszírozási rendszerrel egyré nehezebb teljesí
teni, állandó likviditási nehézséggel kell számol
nunk.

Mindezek ellenére a nemzeti könyvtár fo
lyamatos fizetőképességét fenntartotta, az álla
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mi befizetési kötelezettségeinek év közben ele
get tett. Az egész évben a szigorú takarékossági 
szempontok vezérelték Intézményünket; tarta
lékainkat, raktárkészleteinket felhasználtuk.

6. Az intézmény működőképességének 
helyzete

Az 1996. évben képződött mintegy 7 millió 
Ft-os hiányt a jelen Időszak végéig további meg
szigorításokkal kiegyenlítettük; ezt segítette a 
privatizációs kamatbevételekből 5 millió Ft. jó
váírása.

A dologi kiadások változatlansága, az 1997. 
évi várható infláció mértéke fokozott nehézsé
get támaszt a nemzeti könyvtár vezetése elé. A 
szerkezeti átalakítással kapcsolatos vizsgálatok 
eredményeinek elemzése ki fogja mutatni, hogy 
az egyes nemzeti könyvtári feladatok ellátása 
ténylegesen mennyibe kerül.

Ennek a kérdésnek a végleges megoldásá
hoz szükség lesz a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium intézkedésére.

7. Felújítás

Megvalósult a felújítási keret terhére a Mű
velődési és Közoktatási Minisztérium általi jóvá
hagyás alapján a Budavári Palota F épület teljes 
attikacsatorna kiépítése.

A Karakas pasa torony belső kialakításával 
kapcsolatban valamennyi engedély és kiviteli 
terv jelenleg már rendelkezésünkre áll, ez év 
áprilisában a közbeszerzési törvény előírása 
szerint írtuk ki a pályázatot Illetve a kivitel lebo
nyolítását.

Kormányzati beruházásunk 1996. évben 
sem volt.

8. Bevételek alakulása

Az alaptevékenység, az alaptevékenység
gel összefüggő egyéb, az intézmények egyéb 
sajátos, valamint a vállalkozási bevételek együt
tes összege a felügyeleti szervtől kapott támo
gatás 13,2%-a. A felsorolt tételeken a teljesítés 
meghaladja a módosított előirányzatokat, ki
emelten a vállalkozási tevékenység bevétele, 
melynek százaléka 37,5! Ez az érték átlagosan 
25,5%-a a bevételi tételeken.

A könyvtárhasználati díj tartós bevételét to
vábbra is kizárólag szakmai feladatokra - gyűj
teménygyarapítás! keret megemelésére és ál
lományvédelemre - fordítottuk.

A számszaki beszámoló 12. sz. melléklete a 
vállalkozási tevékenység pénzforgalmi adat

szolgáltatását mutatja bevétel-kiadás-ered- 
mény bontásban. Az eredmény 50%-át szociális 
jellegű kiadásokra fordítottuk a szakszervezet 
bevonásával.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
1995. évi határozata alapján az Országos Szé
chényi Könyvtár kezelői Jogát a Budavári Palota 
területén megszüntette, ez közel 13 millió Ft be
vételkiesést jelentett, melyet a tárca költségve
tési támogatás formájában nem ellentételezett.

A bevételeket - az előirányzat módosítási 
lehetőségeit figyelembe véve - a munkatársak 
jövedelemszintjének Javításaira, a kiemelt szak
mai feladatok ellátására, a tárgyi eszközök pót
lására fordítottuk.

A bevételekkel kapcsolatos követeléseink 
rendezettek, néhány esetben nem számottevő 
összegben Jogi úton pereljük a kinnlóvősógün- 
ket.

9. Egyéb szervezetek támogatása

Az Országos Széchényi Könyvtár alapítvá
nyokat, társadalmi szervezeteket továbbra sem 
támogatott, új gazdasági társaság alapításában 
nem vett részt.

10. Pénzmaradvány

Az 1995. évről áthúzódó pénzmaradványt a 
jogcím szerinti bontásban a Művelődési és Köz
oktatási Minisztérium jóváhagyásának megfele
lően maradéktalanul elhasználtuk.

Az 1996. évi pénzmaradvány az előző 
évekhez képest jelentős, melyet a számszaki 
beszámolójelentés 3-4-S-6. sz. melléklete rész
letesen taglal.

Ennek fő oka, hogy az Országos Széchényi 
Könyvtár részére tárgyév decemberében folyó
sították az 50 millió Ft privatizációs kamatbevé
tel és a 3 millió Ft állományrevízlós egyszeri tá
mogatást. Az egyeztetett, elvégzendő feladatok
ra ezt követően lehetett szerződést kötni és kö
telezettséget vállalni. A szerkezetátalakítást elő
segítő támogatás felhasználása 1997. évben 
megtörténik.

A fennmaradó összegek ugyancsak áthú
zódó, kötelezettségvállalással rögzített tételek, 
melyek pénzügyi teljesítése az 1997. év első ne
gyedében többnyire már lezajlott.

A K+F tevékenységek maradványa mini
mális (260 ezer Ft).

Ezúton kérjük a Költségvetési főosztályt, 
hogy az 1996. évi pénzmaradványunkat jóvá
hagyni szíveskedjen.
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11. Szociális, jóléti célokra fordított 
pénzeszközök

A dolgozók lakásépítésére, lakásvásárlá
sok támogatására 1996-ban 1,651 ezer Ft-ot 
fordítottunk.

Támogatásban részesült 18 fő, a támogatás 
felső határa 100 000,- Ft.

12. A költségvetési év gazdálkodásának 
általános értékelése

Az 1996. évi gazdálkodásunkban az anyagi 
nehézségek állandósultak. Továbbra Is jellemző 
meghatározó volt a magas infláció, a folyamatos 
forintleértékelés, a költségvetési támogatás havi 
folyósítása, a dologi kiadások változatlansága, a 
fejlesztések és szükséges beruházások elmara
dása. A pénzügyi egyensúlyt kizárólag a szak
mai feladatok rovására, igen szigorú belső taka
rékossági Intézkedésekkel tudtuk fenntartani.

1997. évben a szerkezeti átalakítás kap
csán felül kell vizsgálni a nemzeti könyvtár fel
adatait, kapcsolatrendszerét, az ehhez szüksé
ges kvalifikált létszámot, és a működtetéshez, 
fenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi forráso
kat.

13. Egyéb lényeges információk

A teljes körű állományrevízió továbbra Is 
megfelelő ütemben halad, melyhez a pénzügyi 
támogatást a Művelődési és Közoktatási Minisz
térium biztosította.

Az Országos Széchényi Könyvtár földalatti 
raktárépület tanulmánytervében rögzített válto
zatok közül döntést igényel, hogy melyik megol
dásra adjunk megbízást a közbeszerzési tör
vény előírásai alapján a kivitelezési tervek elké
szítése tárgyában. 1997-ben kormányzati beru
házásként 20 millió Ft áll rendelkezésünkre a 
végleges kiviteli és tendertervek összeállításá
hoz.

Elengedhetetlen az elkövetkezendő évek
ben az elavult fűtési-, klíma- és világításrend
szerek felújítása, korszerűsítése, valamint a Bu
davári Palota „F" épület homlokzati rekonstruk
ciója.

Kérjük az 1996. évi szöveges beszámolóje
lentésünk elfogadását.

Budapest, 1997. április 29.

Poprády Géza Zádor Tamás
főigazgató gazdasági igazgató

*

BESZÁMOLÓ
az 1996. évi munkáltatói lakáskölcsön felhasználásáról

1996. I. 1. nyitó 503 862,- 6. Paizs János 100.000,- lakásvásárlás
1996. évi kifizetés - 1 651 000,- 7. Vágó Magdolna 90.000,- lakásvásárlás
Ingatlan bejegyzés - 8 000,- 8. Dobler Györgyné 100.000,- lakásvásárlás
Kezelési Költség, bankköltség 63 684,- 9. dr. Kertész Gyula 80.000,- lakásvásárlás
Törlesztések + 1 461 068,- 10. Nohalka Zoltán Tamás 100.000,- lakásvásárlás
Visszautalás + 181 000,- 11. Radácsné Lados Andrea; 100.000,- lakásvásárlás
Kamat + 9 538,- 12. Nagy Sándor 100.000,- lakásvásárlás

1996. XII. 31. záró 432 784,- 13. Ottovay László 100.000,- lakásvásárlás
14. Jelinek András 60.000,- lakásvásárlás
15. Lovasi Gáborné 96.000,- lakásvásárlás

1996. évben 21 fő kórt és 18 fő kaDOtt kölcsönt. 2 fő 16. Zséli Lászlónó 100.000,- lakásvásárlás

visszamondta 17. Samkóné Patyi Julianna 100.000,- lakásvásárlás
v IwwfcVlI 1 IWI IvIlOi

18. Kasznár Andrásnó 100.000,- lakásvásárlás
1. Bácsvári Anna 100.000,- lakásvásárlás
2. Pörös Géza* 80.000,- felújít./korsz. Összes kifizetés: 1.651.000,-

3. Varjas Attilánó 65.000,- lakásvásárlás
4. Bartóknó Hajdú Erzsébet 80.000,- lakásvásárlás
5. Gubicza József 100.000,- lakásvásárlás * visszamondta
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Adatok, tények az Országos Széchényi Könyvtár 
1996. évi olvasószolgálati és tájékoztató 

tevékenységéről
Szervezet, szabályzatok

- A könyvtár állományellenőrzósl munkájá
ban, amely Óvári Sándor irányításával folyt, a fő
osztály több területen vett részt: a főosztályve
zető feladata volt a különböző létszámú turnu
sok összeállítása a főosztályok által kijelölt mun
katársakból, a főosztály 20 munkatársa vett 
részt a munkában, a Raktári osztály feladata 
volt (Id. ott) az anyag előrendezése, a szuperre
vízió és az ellenőrzést követő utómunkálatok 
végrehajtása.

- Az információs szolgáltatások jegyzéké
nek tervezetét a javasolt árakkal együtt a NEK- 
TÁR-bizottság megtárgyalta és elfogadta, dönté
sük szerint az anyagot további egyeztetés után 
a Főigazgatói Kollégium elé kell terjeszteni.

- Az OSZK szolgálatvezetői szabályzatát a 
Főigazgatói Kollégium elfogadta, a kapcsolódó 
szervezési intézkedések megvalósultak. Az 
OSZK belső kölcsönzési szabályzatának meg
tárgyalását a Főigazgatói Kollégium Időhiány mi
att későbbi időpontra halasztotta, így mód van a 
különgyűjtemónyek saját szabályaival való ki
egészítésére.

Általános feladatok
Az Országos Széchényi Könyvtárban olva

sóként regisztráltak száma 1996-ban 28 871 
volt (1995: 32 349). Az év során 6507 olvasó 
iratkozott be mindössze, mivel azonban az 1995. 
szeptember-december között beiratkozottak ol
vasójegye kedvezményként 1996. december 
31-lg volt érvényes, az akkor beiratkozott 5561 
főt is e körbe kell számítani, így az éves időtar
tamra beiratkozottak teljes száma: 12 068. Ez a 
szám messze elmarad az előző évben beiratko
zottak 22 764-es számától, ennek magyarázata: 
a tárgyév teljes egészében a 2000 Illetve 1000,- 
Ft-os könyvtárhasználati díj volt érvényben, míg 
1995-ben csak szeptember 1-jóvei kezdődően. 
Az 1996-ban a kedvezőbbnek vélt napijagyet 
váltók száma 16 083 volt, több mint másfélszer 
annyi, mint 1995-ben: 9585.

Tovább folytatódott az a tendencia, hogy az 
éves időtartamra beiratkozottak közölt a kuta
tók („A" Jelű olvasójeggyel 1541 fő, i2%) és a 
bölcsész szakos egyetemisták, főiskolások („D”

Jelű olvasójeggyel 4720 fő, 39%) erősebben 
vannak képviselve, mint a napijegyet váltók kö
zött (az adatok rendre: 537 fő, 3%, illetve 
3519 fő, 21%).

Az egész évre beiratkozok viszonylag ki
sebb száma mellett Is jelentős bevételt könyvel
hetett el a beiratkozás: 8 075 000,- Ft, ebből 
könyvtárhasználati díj: 5 906 000,- Ft, napijegy: 
2 169 000,- Ft. (Az 1995. évben befolyt teljes 
összeg 5 287 500,- Ft volt.)

Hasonló beiratkozási arányok mellett az 
1997. évi bevétel tovább nő, mivel az 1995. őszi 
bevezető kedvezmény bevételcsökkentő hatá
sa megszűnik. A beiratkozási bevételt a könyv
tár az állománygyarapítási keret kiegészítésére, 
illetve állományvédelmi célokra fordította.

A könyvtárat a 274 nyitvatartási napon 
mintegy 200 ezer olvasó vette igénybe (1995: 
265 nap 190 ezer olvasó). A napi átlagos olvasói 
létszám 730 volt, némileg több, mint az előző év
ben (717). A sokéves gyakorlatnak megfelelően 
az olvasók többsége, 59%-uk csak saját köny
vet használt, a gazdag kézikönyvtári anyagot 
vette igénybe vagy a katalógusokban, a számí
tógépes adatbázisokban keresett, raktári doku
mentumot 41%, 83 286 fő kért (1995: 75 741). 
Míg a raktári dokumentumot használók száma 
emelkedett, addig a nekik kiadott dokumentu
mok száma valamelyest csökkent: 190 695 
(1995. 194 291), ennek oka, az előző évi csök
kenéshez hasonlóan - az egyszerre leadható 
kérőlapok számának háromra korlátozása mel
lett - az, hogy a könyvek körében végzett ál
lományellenőrzés a konkrét kérések mellett ál
talában is visszafogottabbá tette a könyvek 
iránti igényeket: 107 946 (1995: 118 350). Nőtt 
viszont a raktárból kiadott időszaki kiadványok 
száma: 59 661 egység (1995: 55 694) és a mik
rofilmek száma is: 23 088 (1995: 20 247), ebben 
szerepet játszott a mikrofilmezett kiadványok 
eredetijének használatára vonatkozó tilalom kö
vetkezetes betartása is.

A belső kölcsönzés az OSZK munkatársai
nak munkaköri feladataik ellátására, kutatásaik 
vagy egyéb irányú érdeklődésük kielégítése 
céljából 27 632 db könyvet, időszaki kiadványt 
szolgáltatott, kevesebbet, mint az előző évben: 
33 233 db volt ekkor, és a következetes vissza
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keresési akciók nyomán gyorsabb a kölcsönzé
sek átfutási ideje Is. A visszavétel nagyobb volt, 
mint a kiadás: 28 537 egység.

Az olvasószolgálat keretében működő 
gyorsmásoló berendezések, jóllehet állapotuk 
miatt egyikük szinte mindig javítás alatt volt, re
kordbevételt hoztak: 1 923 939 Ft-ot (12 Ft-os 
A/4 árral; 1995-ben 10 Ft-os árral 1 429 037 Ft).

A másolatok darabszáma: 159 984. Fel kell 
újítani a gépparkot és biztosítani kell a folyama
tos festék- és papírellátást - a gyors, megbízha
tó, dokumentumkímélő másolás fontos eszköze 
a törzsgyűjteményi dokumentumok bizton
ságának, állományvédelmének.

Az olvasó és tájékoztató szolgálat 
folyamatos feladatainak ellátása

A munkatervben foglalt feladatokat az ol
vasószolgálat, a tájékoztatás és egyes területe
ken a Számítógépes információs csoport munka
társai folyamatosan, a nemzeti könyvtári igé
nyeknek megfelelően ellátták. Személyesen, te
lefonon, számítógépen vagy levélben szolgáltat
tak információt a könyvtár gyűjteményeiről, ka
talógusairól, szolgáltatásairól. Tovább nőtt a tele
fonon és az emall-en érkezett kérések száma, 
ennek egyik oka a technikai lehetőségeken kívül 
az, hogy sokan így kívánják megtakarítani a 
könyvtári beiratkozás költségeit. Az írásbeli re- 
férensz kérdésekre adott válaszok között gyak
ran teljes bibliográfiákat, irodalomkutatásokat, 
adatösszeállításokat készítettünk. A bábolnai 
kombináttal keretszerződést kötött a könyvtár 
információszolgáltatás nyújtására. A további na
gyobb vállalkozások közül ki kell emelni a ci
gányság történetére és kultúrájára vonatkozó 
bibliográfiát, a belgrádi egyetem magyar tanszé
kének kérésére összeállított Jókai- és Hamvas 
Béla-dokumentációt, a berlini Magyar Intézet ré
szére kiválogatott anyagot a magyar történelem 
sorsfordító eseményeiről, a budapesti helyőr
ségről készült kiállítási anyagot, a XX. századi 
cseh szépirodalom magyarországi bibliográfiáját, 
a sziámi uralkodókról készült fényképanyagot, a 
magyar szerzők olasz, német, horvát, szlovén 
nyelvű műveinek válogatott jegyzékét, a Buda
pestet alkotó korábbi városok címertörténetét, a 
hazai Időszaki kiadványokról különböző céllal 
készült összeállításokat, a magyarországi német 
kisebbségi sajtó, Doll-kiadványok bibliográfiáját 
és sok más Információs munkát. Néhány név, 
akiknek munkásságáról más-más célú, sokszor 
a nemzeti könyvtár gyűjteményén is túlmenő iro
dalomkutatást állítottunk össze: Zilahy Lajos,

Vágó József, Hernádi Miklós, gróf Waldsteln Já
nos, Slmonyi óbester, Ferenczy Géza, Pátzay Pál, 
Hermán Ottó, Ignotus Pál, Sebők Imre stb.; a kül
földiek közül Hans von Bülow, Elton Mayo, Vicki 
Baum, Virginia Wolf, Theodor Fontane, Maria 
Montesori, és mások. Az Információs kérések kö
zül mind több jelenik meg a Katallst levelezőlis
tán, ugyanitt mód van a szakmai újdonságok és 
hírek megismerése mellett a Magyar elektro
nikus könyvtárban lévő dokumentumok tanul
mányozására is.

Az információszolgáltatás színvonalának 
emelését elsősorban a technikai lehetőségek hiá
nya gátolja. Az olvasók számára fontos kataló- 
guslnformációk, bibliográfiák, kézikönyvek egy
re nagyobb hányada található meg csak számí
tógépen, így, ha az OSZK túlterhelt számítógépes 
hálózata leáll, nincs mód alapinformációk nyújtá
sára sem. A továbblépést akadályozza a CD- 
ROM-torony fokozatos elavulása, a kevés termi
nál, az Internet-hozzáférés korlátozott volta (egy 
készüléken, csak szöveges formában érhető el 
az olvasók számára). A munkaszobák nagy ré
szében sem áll rendelkezésre számítógép, ami 
akadályozza a munkatársak kívánt szintű felké
szítését.

Az olvasótermi kézlkönyvtárak gyarapodá
sa tovább csökkent, 779 kötet került be (1995- 
ben 891). Egyre nagyobb mértékben használó
dik el az anyag, kötészetre 1152 kötetet tudtunk 
küldeni (1995: 1167). A kurrens folyóirat-olvasó 
gyűjteményét, ha az előző évinél kisebb mérték
ben is, de Ismét csökkenteni kellett. Nagy sikert 
aratott az olvasók körében a HUNGAROPRESS 
bemutató folyóiratanyaga, a kevés előfizetés mi
att azonban a bemutató várhatóan megszűnik. A 
különböző célú adattárak, katalógusok közül 
munkaerőhiány miatt szünetelt a folyóiratokban 
található portrék, illetve a könyvekben szereplő 
arcképek katalógusának építése. Az MNB IKR 
alapján készülő folyóiratcikk-katalógus anyagát 
az 1994-es tárgyévvel lezártuk, a számítógépes 
adatbázis alkalmazásával gyorsabban és jóval 
több szempont figyelembevételével tudunk in
formációt nyújtani.

További feladatok
- Az állományellenőrzés munkálatainak 

ütemterve szerint egyelőre nem volt szükség az 
olvasótermekben lévő szabadpolcos időszaki 
kiadványok számbavételére.

- A keresett, kis példányszámú monogra
fikus művek elektronikus rögzítése érdekében 
külső fél kezdeményezésére kezdett munka so
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rán elkészült egy több száz tételes lista az egyes 
dokumentumok forgalmáról, a munkálatok 
egyelőre nem folytatódnak.

Olvasószolgálati osztály
- A Mellon Alapítvány támogatásával végre 

sikerült megoldani a beiratkozás számítógépesí
tését. Az 1996. szeptember 1-Jóvei, határidőre 
üzembe helyezett berendezés fényképes, vonal
kódos olvasójegyet készít, az adatokat számító
gépen tárolja, így mód van a beiratkozott olva
sók pontos azonosítására, az olvasóforgalom fi
gyelemmel kísérésére, a beiratkozottak, illetve a 
napi könyvtárhasználók statisztikájának auto
matikus készítésére. A szükséges számú mű
anyagkártyát a Kereskedelmi és Hitelbank támo
gatásával lehetett beszerezni. A korábban váltott 
karton olvasójegyek cseréje nyomán a beiratko
zott olvasók teljes regisztrálása 1997. májusáig 
megvalósul. Az új berendezés segítségével ké
szülnek az OSZK dolgozói részére a fényképes 
igazolványok is.

- A könyvkiadó állomás átalakítására anyagi 
források hiányában nem kerülhetett sor, így ké
sőbbre halasztódik a könyvkiadói munka új szer
vezetének kidolgozása és a dokumentumforgal
mazási szabályok teljes körű bevezetése Is. Az 
átállást sajnálatosan nem sürgetik a Dobls/Libis 
kölcsönzési moduljának bevezetésével járó mun
kák sem, a számítógépes fejlesztés e területén 
csak előkészítő munkálatok folynak.

- Részben anyagi okok, részben pedig a 
multimédiákkal kapcsolatos gyarapítási, feldol
gozási és szolgáltatási kérdések átfogó megtár
gyalásának igénye miatt került le a napirendről a 
dokumentumok hangzó mellékleteinek meghall
gatását szolgáló berendezések megvásárlása.

- Folytatódott a magyar és magyar vonat
kozású periodikumok központi lelőhelyjegyzé
kének munkája az 1849-1952 közötti évekből, 
hót könyvtárban mintegy 1865 cédulát gyűjtöt
tek a munkatársak az F-K betűtartományban. 
Elkészült a lelőhelyjegyzék első, A-E kötete 
1028 tétellel, helysógnóvmutatóval.

- Folytatódott a dokumentumok előkészí
tése a monografikus művek mikrofilmezési 
programja keretében.

- Ugyancsak folytatódott a módosult, taka
rékosabb köttetési rend alapján be nem kötendő 
időszaki kiadványok kiválogatása.

- Takarékossági okokból nem készült el az 
olvasószolgálati kérőlapok angol és német nyel
vű változata, elegendő lesz az idegen nyelvű 
változat mintaként való kifüggesztése.

Tájékoztató osztály

- Megkezdődött a magyar irodalomtudo
mányi szakkönyvtári információs feladatok ellá
tása érdekében az irodalomtudományi adatbázis 
koncepciójának és előzetes terveinek kidolgo
zása. Az elkészült tervezetet a NEKTÁR-bizott- 
ság megtárgyalta és további egyeztetéseket, a 
részterületek kidolgozását tartotta szükséges
nek.

- Az olvasótermi kézikönyvtárak állomány- 
ellenőrzésének eredményeit is figyelembe véve, 
folytatódott az egyes szakok felülvizsgálatának 
munkája.

- Megkezdődött a Tájékoztató osztály 
munkaszervezetének átalakítása, amelyet a lét
számleépítés tett szükségessé.

Számítógépes információs csoport

A főosztályon 1996-ban is folyamatosan nö
vekedett a számítógéppel használható informá
cióforrások köre. Az év végén lehetőség nyílott 
a használathoz szükséges géppark fejlesztésé
re, amelynek hatása azonban csak 1997-ben 
lesz érezhető. A CD-ROM-hálózat egyelőre még 
működik, bár mind több probléma van a meg
hajtókkal. A helyzet biztosan megérett az esz
közpark cseréjére, annál is inkább, mert egyre 
több az olyan CD-ROM-lemez, amelynek hasz
nálata nemcsak az olvasói, hanem a belső hasz
nálói körben is létfontosságú. Bíztató, hogy az In
terneten való megjelenéshez szükséges eszkö
zök és programok (scanner, karakterfelismerő
program) az óv utolsó negyedétől kezdve ren
delkezésre állnak. Ezen eszközök használatával 
új szolgáltatások nyújtására is képes lesz a fő
osztály.

Folyamatos feladatok
- A csoport 1996-ban folyamatosan ellátta 

a könyvtár számítógépes rendszerének üzemel
tetésében rá eső feladatokat, részt vett a NEK
TÁR olvasói katalógus üzemeltetésében.

- Üzemszerű jelleggel folytatódott a sza
badpolcra kerülő könyvek példányadatainak 
létrehozása, illetve a meglévők karbantartása. 
1996 folyamán 649 tétellel gyarapodott a sza
badpolcos állomány NEKTÁR-ba tartozó része. 
A kölcsönzési modul bevezetéséből ránk háruló 
feladat 1997-re húzódik át.

- Az állományellenőrzós okán létrejött 
adatbázist 1996-ban is folyamatosan, a felhasz
nálók szerint megfelelő színvonalon gondoztuk. 
Az adatbázis jelenleg 98 000 tételt tartalmaz,
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egybeolvasztva a KMK-ban található kihelyezé
sek adataival, amelyeket készen kaptunk.

- Folyamatosan felügyeltük a CD-ROM-há- 
lózat működését, sikerült a rendszert bizton
ságosabbá tenni, a már említett avulás ellenére, 
de érezhető az eszközök erkölcsi avulásából fa
kadó színvonalbeli bizonytalanság. Folyamato
san ellátjuk a Gyarapítási osztállyal közösen az 
új adatbázisok kiválasztásával és rendszerbe ál
lításával összefüggő feladatokat.

- A csoport tagjai 1996-ban is Igen jelentős 
részt vállaltak a tájékoztató szolgálat munkájá
ban. Ezt a tevékenységet azonban részben a 
megnövekedett feladatok, részben a létszám 
alakulása miatt az év utolsó negyedében korlá
tozni kellett. A megmaradt időben való tájékoz
tatási részvételünk azonban így is biztosítja az 
olvasókkal való közvetlen kapcsolatot, követni 
tudjuk az Igények változását.

- Rendszeresen folyt és folyik az elektro
nikus úton beérkező információkérések kielégí
tése. Ezek nagy része jellegénél fogva nem jele
nik meg a statisztikában.

A csoport létszámának átmeneti csökkené
se, a sajnálatosan gyakori betegségek és a ta
nulmányok miatti távoliét az év folyamán, külö
nösen az utolsó két hónapban Igen nagy megter
helést Jelentett a megmaradt négy kolléga szá
mára. Ez is közrejátszott abban, hogy egyes fel
adatok megvalósulása elmaradt, a létszám mi
előbbi kiegészülése mellett az elmaradás feltét
lenül pótlandó.

- Elmaradt az olvasói útmutatók felfrissíté
se és előállítása, ezek elkészítése és folyamatos 
fejlesztés tovább nem halasztható. A szolgáltatá
sok díjainak kialakítására vonatkozóan előter
jesztés született.

Nem sikerült megvalósítani két olyan terv
pontot, amelyek 1997-ben kedvezőbb gépi fel
tételek mellett végrehajtandók:

- Elengedhetetlen a főosztály munkatársai
nak rendszeres, tematika alapján való, Illetve eseti 
konzultációs lehetőségeinek megteremtése.

- Ugyancsak sarkalatos kérdés az iroda
lomtudományi adatbázis létrehozása, ebben a 
csoportvezető vállalt felelős szerepet.

Ottovay László

*

Beszámoló
az iskolai könyvtárosok továbbképzéséről

Az OSZK KMK oktatási és módszertani osz
tálya 1994 szeptemberében iskolai könyv
tárosok számára speciális könyvtár-informatikus 
képzést indított. Az oktatást a 17/1990-es rende
let szellemében hirdettük meg tanári diplomá
val rendelkezők számára, akik iskolai könyv
tárosok is. őket a felsőoktatási törvény kötelezte 
a könyvtárosi szakképesítés megszerzésére. A 
képzést az Iskolai Könyvtárakért Alapítvány tá
mogatta. A szakképzésre 64 fő jelentkezett, de 
már a beiratkozáson sem jelent meg mindenki, 
majd az Idő előrehaladtával egyre többen mor
zsolódtak le.

Az első félévben könyvtártörténet, mate
matikai alapok, Információelmélet, könyvtártan, 
formai feltárás, osztályozás tantárgyakat tanul
tak a hallgatók. A félév során el kellett készíteni
ük egy könyvtártörténeti dolgozatot is, ajánlottan 
saját Iskolájuk könyvtárának múltját, jelenét kel
lett feldolgozniuk.

A második félévben olvasásismeret, tájé
koztatás és kommunikációelmélet járult még az 
elsajátítandó stúdiumok közé. Az iskolai könyv
tárosok számára speciálisan fontos tantárgyak
kal is bővült az anyag: didaktika, könyvtárhasz
nálatra való felkészítés Is helyet kapott a kép
zésben.

Vízválasztónak számított az első évvég! 
szigorlat, ami sok hallgatót késztetett meghátrá
lásra. A második évet már csak 22 elszánt diák 
kezdte meg. Közülük 14-en annyira megszeret
ték a tanulást, hogy kezdeményezésükre és az 
Alapítvány támogatásával fél évvel meghosz- 
szabbítottuk a képzési időt. Kérésükre elsősor
ban az informatikára, a számítástechnikai Isme
retek mélyebb elsajátítására és kommunikáció
elméletre fektettünk nagyobb hangsúlyt az V. 
félévben.
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A záródolgozatok témaválasztásánál is 
meglátszott ez a speciális érdeklődési kör. Töb
ben írtak informatikai témájú dolgozatot (pl. In
formatika és társadalom, Könyvtár és Internet, 
Informatika hatása, helye és szerepe a közokta
tásban).

Nem tagadták meg iskolai könyvtáros lé
nyüket sem. A záródolgozatok között találtunk 
könyvtárhasználatra való oktatást, a NAT-tal 
foglalkozó, vagy szakmai tankönyveket elemző 
dolgozatot Is. Természetesen voltak hallgatók, 
akiket a diákok olvasáskultúrája érdekelt in

kább, így erről a témáról is készültek érdekes 
összefoglalások.

A záróvizsgára alaposan felkészültek, sok 
jó és jeles oklevelet oszthattunk ki.

A hallgatók az ország minden tájáról érkez
tek. Soprontól Salgótarjánig, Mátraterenyétől 
Gyomaendrődig, Nagykőröstől Nagyatádig, Bal- 
kánytól Siófokig jártak ide hallgatók időt és fá
radtságot nem kímélve.

Törökné Jordán Katalin

Balogh Éva köszöntése abból az alkalomból, 
hogy 1997-ben ő kapta meg a Széchényi Emlékérmet

Széchényi Ferenc emléknap 
1997. április 28.

Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közön
ség!

Nagy öröm számomra, hogy negyedszer 
köszönthetünk a Széchényi díj átadásakor olyan 
munkatársat, aki egész szakmai tevékenységét 
bibliográfiai munkának szentelte. A korábbi díja
zottak, Szűcs Jenőné, dr. Kovács Ilona és Ker
tész Gyula teljesítményével egyenrangút nyújtott 
Patayné Balogh Éva, aki az ez évi díjazott, és aki 
gazdag, életműnek tekinthető pályát töltött az 
Országos Széchényi Könyvtárban.

Balogh Éva Kolozsváron született, pedagó
gus családban nőtt fel és kapott egész életre 
szóló kiváló nevelést, példamutatást szüleitől.

Fiatal lányként, 1964-ben kezdte könyv
tárosi pályafutását az Országos Széchényi 
Könyvtárban, ahol rövid idő után már az egyik 
legjobb bibliográfiai műhelybe került, kiváló 
mesterek Irányítása alá. Mindig szeretettel és há
lával említi azokat, akik bevezették a szakma 
rejtelmeibe. Olyan emberek tanították, akik már 
beírták nevüket a magyar nemzeti bibliográfia 
történetébe: Komjáthy Miklósnó, Sebestyén Gé
za, Fügedi Péterné, Szűcs Jenőné és az ünne- 
peltnél kicsit fiatalabb Sípos Márta.

Balogh Éva felnőtt a nemzet) bibliográfiai 
feladatokhoz. Első műhelye a Retrospektív Bib
liográfia Szerkesztősége volt, ahol a „Magyar 
Könyvészet 1945-1960" kötet segódszerkesz- 
tőjeként, majd címleíró revizoraként dolgozott. 
Részt vett a Petrik Géza: Magyarország Bib-

liographiaja 1712-1860 köteteihez készült 
„Pótlások” c. XVIII. századi kiadvány szerkesz
tésében, majd a „Magyarországi irodalom ide
gen nyelven 1945-1968” c. bibliográfia muta
tóinak szerkesztésében működött közre. Önálló
an készítette el ,Az 1944. évi hazai nyomtat
ványok jegyzéke” c. bibliográfiát, amely a ret
rospektív nemzeti bibliográfia rendszerének hi
ányzó láncszemét volt hivatott pótolni.

1978-ban csatlakozott a kurrens Magyar 
Nemzeti Bibliográfia Szerkesztőségéhez, ahol 
azóta Is dolgozik. Revizorként kezdte, osztály
vezető-helyettesként folytatta, s 1989. április 1- 
jétől ő az osztály vezetője, a kurrens Magyar 
Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibliográfiájának 
felelős szerkesztője, éppen nyolc éve.

Balogh Éva könyvtárosi diplomát szerzett 
az ELTE Bölcsészettudományi Karán, de nyugod
tan állíthatom, hogy munkája során még több 
diplomának megfelelő tudnivalót sajátított el, hi
szen éppen az ő pályája során következtek be 
meghatározó változások a bibliográfiai munká
ban. Hogy csak néhányat említsünk: meg kellett 
tanulni az ISBD alapú magyar szabványok alkal
mazását, alkalmazkodni kellett a nemzetközi 
követelményekhez, el kellett sajátítani a számí
tógépes feldolgozáshoz szükséges tudnivalókat; 
először az 1976-tól Induló gépesítés alkalmával, 
majd 1992-től az DOBIS/LIBIS on-llne rend
szerében. Balogh Éva minden kihívásnak kiváló
an megfelelt, kitűnő tanuló és alkalmazó volt,
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majd sokak tanítójává, mesterévé vált, remélem 
sok munkatársa példaképévé is. Mindez nem
csak szakmai felkészültségének tulajdonítható, 
hanem kivételes emberi adottságainak is. Ele
ven érdeklődés, mások Iránti jó értelemben vett 
kíváncsiság, empátia, szervezőkészség, felelős
ségen és tudáson alapuló döntés-képesség a 
nehéz helyzetekben, és ügyszeretet, amely áldo
zatok vállalásával párosul. Mindezen adottságok 
és tulajdonságok tették lehetővé, hogy Balogh 
Éva vezetői feladatait is sikeresen oldja meg. Er
ről tanúskodik az a cikk, amely nemrég jelent 
meg az OSZK Híradóban „Rendszerváltás" cí
men, s amelyben Balogh Éva naplóját olvashat
juk a mai bibliográfiai műhely életéről, eredmé
nyeiről. Hitele van minden sorának, ezért aján
lom mindazok figyelmébe, akik talán még nem 
olvasták. Nem Idézek most ebből az írásból, 
mert azt remélem, hogy a jövő évi Széchényi 
Emléknapon a kitüntetett előadásában, a leghite
lesebb forrásból hallgathatjuk meg a történetet.

Befejezésül szeretném elmondani, hogy a 
bibliográfusi pálya az egyik legnehezebb a 
könyvtárosi pályák közül. Műveltséget, szorgal
mat, kitartást kíván, ugyanakkor nem hoz gyors, 
látványos eredményeket. Hamar meg kell tanul
ni, hogy a bibliográfus nem válogat, nem ítélke
zik, hanem szolgálatot teljesít, mégpedig magas 
színvonalon. A bibliográfus a nemzet napszá
mosa, gyűjti és regisztrálja az adatokat, betartja 
mindazokat a szigorú szabályokat, amelyek 
munkájában kötelezőek, amelyek betartása nél
kül a nemzet emlékezetén esne csorba.

Balogh Éva egész pályafutása alatt megfe
lelt ezeknek a követelményeknek. Nemcsak

szorgalmasan dolgozott, hanem hivatást, szolgá
latot teljesített. Azt hiszem, ezért szerencsés em
bernek mondhatjuk őt. A mai kurrens nemzeti 
bibliográfia éltetése már nem egyéni teljesít
mény, hanem csapatmunka, ami akkor válik 
eredményessé, ha az Irányítás, a vezetés a csa
pat munkáját olyan színvonalra emeli, amelyet 
az elődök tisztelete és példamutatása diktál. Ba
logh Évának ilyen szellemben sikerült csapatát 
irányítania és befolyásolnia.

Végül szeretném kiemelni, hogy Balogh Éva 
kitartóan dolgozott egy számára rendkívül fon
tos célkitűzés megvalósításáért, s e törekvését 
is siker koronázta. Azt mondta, addig nem vonul 
vissza, amíg el nem éri, hogy az MNB Könyvek 
Bibliográfiája füzetei a régi színvonalon, a DO- 
BIS/LIBIS bevezetése előtti formában jelenjenek 
meg. Természetesen ezt sem lehetett segítő tár
sak nélkül elérni, de a megvalósulásban ő vállal
ta az oroszlánrészt.

Kedves Éva! Szeretném megköszönni, hogy 
olyan jó kolléga voltál, hogy hosszú éveken ke
resztül veled dolgozhattam - bár úgy tűnik, ezek 
a hosszú évek nagyon gyorsan elrepültek. Kö
szönöm, hogy partner voltál minden nehéz fel
adat megoldásában.

Köszönjük Főigazgató Úrnak, hogy Balogh 
Évát tartotta ez évben a Széchényi éremre érde
mesnek.

Enyém pedig az az öröm, hogy e laudáclót 
elmondhattam, valamint az a szerencse, hogy el
sőként gratulálhatok a kitüntetéshez.

Berke Barnabásné

Tűnődések egy Ady-versről*
(Ady Endre: A menekülő Élet)

Tisztelt Ünnepi Emlékülés!
Kedves Kollégák!

Mivel az elmúlt évben engem ért az a meg
tiszteltetés, hogy a Széchényl-órmet elnyertem, 
tradíciónknak megfelelően a mai ünnepet én ve
zetem be rövid felolvasásommal. Ennektárgyát 
csupán egyetlen vers saját szemléletű bemuta
tásában jelöltem meg. Bíztam benne, hogy nem

zeti kultúrkincsünk egy darabjának méltatásával 
is ki tudom fejezni tiszteletemet Széchényi Fe
renc személye és alkotása: a nemzeti könyvtár 
iránt.

Választott témám természetesen nem te
matikusán kapcsolódik a megemlékezéshez. 
Konkrétan: Ady Endre: A menekülő Élet című 
költeménye, melyről a költőnek - az ÚJ versek
től (1906) számított - hatodik kötete elnevezó-

* A Széchényi Ferenc emléknapon, 1997. április 28-án elhangzott előadás.
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sót nyerte. Maga a versgyűjtemény 1912-ben, 
Földessy Gyula gondozásában látott napvilágot.1 
Tartalma nagyrészt az 1911-es év termése, de 
van benne néhány 1909-ben született vers is. 
Vélekedésünk szerint, a bemutatásra szánt mű is 
ez utóbbihoz tartozik, keletkezésének idejét 
1910 decemberére tesszük. Ady ez óv utolsó 
két hónapját szinte megszakítás nélkül Érdmind- 
szenten töltötte, főként előző kötetének - A Min
den Titkok Verseinek - ciklusokba és sajtó alá 
rendezésével. A már elkészült kötet elé, utólag - 
valószínűleg november elején - egy még a tit
kok nyelvén szóló, enlgmatikus tömörségű pro
lógust írt, melyben Élet-Halál problematikájának 
megfejtését adta hírül. A négysoros vers a kö
vetkező:

„Bajvívás volt itt: áz ifjú Minden 
Kéresztüldöfte Titok-dárdával 
Az ón szívemben a Halál szívét,
Ám ól a szívem és ól az Isten.”

Meglátásunk szerint - A menekülő Élet - 
ennek a pár sornak lett értelmező és kifejtő va
riánsa. S ami ennél is lényegesebb: Ady költői vi
lágában véglegesen felállította az évek óta ku
tatott Élet-Halál és Isten fogalmak hierarchiáját.

*

A menekülő Élet-kötet hat ciklusból áll, a 
vele azonos című vers - sorrendben a harma
dik - az Istenhez hanyatló árnyék közepén van 
elhelyezve. A ciklus egészének hangvétele ket
tős: a nagy szenvedélyek nagy feloldódásokkal, 
kisimulásokkal, szinte áldásokkal váltakoznak. 
Az egyik hang fenséges és komor - néhány 
vers mottójául szolgáló - Jób és Jeremiás prófé
ták tónusában, valamint a Zsoltárok könyvének 
színeivel. A másik hang lírai és gyengéd, akár
csak a záróvers utolsó, egyetlen prózában írt 
sora: „Ma és utolsó órámig mindenkit szeretek, 
ámen.”2 A két típus közül, versünk feltétlenül az 
ószövetségi hanggal rokon költemények közé 
tartozik.

*

Tudatában vagyunk annak, hogy a rendel
kezésünkre álló időben egy súlyos tartalmat hor
dozó, s ezért minden részletével az egész meg
értését szolgáló verset, nem lehet szabályosan 
elemezni. így azt a megoldást választottuk, hogy 
a zenei szaknyelven leginkább fúgának nevez
hető költemény elé - annak értelmezését segít
ve - egy prelúdiumot iktattunk be. Ennek első 
szakasza Ady Élet és Halál szimbólumairól, a 
második, a vers néhány fontos formai és stlláris 
jegyéről szól.

Véleményünk szerint, Ady költői gondolko
dásmódjának az a lényegi sajátossága, hogy 
számára minden fogalom csak a vele ellentétes 
jelentésűvel alkothat egészet. Tárgyunknál ma
radva: a Jehovák Jehovájának nevezett3 - te
hát transzcendens eredetűnek tartott - Élet, a 
Halál értelmezése nélkül véglegesen elveszíthe
tnek tekinthető lett volna. Hogy ez elkerülhető 
legyen, a költőnek - a maga számára - meg 
kellett fejtenie a Halál titkát. Sajátos megoldása, 
verseiben az 1908-as esztendőtől kezdve mu
tatkozott meg következetesen, s levelezésében 
is ettől az évtől találunk Ide vágó tanúságot. Pél
daként, egy Hatvány Lajoshoz - 1908 decembe
rében - írt levél részletét érdemes felidézni „Ha 
kedvelsz egy nőt, add oda az utolsó szálat Is. Ez 
az egyetlen, ami az életért kárpótol, s legroko
nabb a Halállal s az Istennel, kik valószínűleg 
egy személy.”4 Ettől a meglátástól csak hangula
tában tér el az Illés szekerén kötet (1908) Halál
fogalma. Az „Ádám, hol vagy?” embert szólító Is
ten-szavára a költő meggyőződéssel feleli: 
„egyek leszünk mi a halálban.”

A Halálnak Istenhez rendelése - mint vég
eredmény - részben Intuíció, részben értelmileg 
megszenvedett kétségek és megharcolt vála
szok szintéziseként jött létre. A tisztázáshoz a 
költő egész addigi életútja hozzájárult, helyne
vekkel jelölve: Érdmindszent és Nagykároly, Zi- 
lah és Debrecen - de ugyanannyira Nagyvárad 
és Párizs is.

A költemény formai és stiláris jellemzőiről 
tömören a következőket mondhatjuk. Versünk 
95 sorból áll és tíz versszakra van osztva. Szer
kezete 5+5 felező szimmetriát mutat. Ritmusa a 
természetes beszéd hangsúlyára épül, a metri
kus elemek csak színező szerepet kapnak ben
ne. Szabadvers, a versszakok sorainak száma 
változó, 5 illetve 16 soros szélső értékekkel. A 
sorok szótagszáma, háromtól tíz szótag közötti 
különbözőséggel tér el. Azonban a vers 3/4 ré
sze - azaz 61 sora - egyformán 7-es szótagszá
mú, s ezáltal az ennél rövidebb és hosszabb so
rok között, bizonyos állandó Időérzet teremtődik 
meg. A verset, az egymástól távolra helyezett rí
mek nemcsak zenei, de gondolati értelemben Is 
összetartják. A költeménynek két szövete van: 
egy képi, látványt Idéző, mondhatni vízió jellegű; 
valamint egy másik: egy medltatív típusú. A 
szimmetrikus szerkezetre visszautalva, az 1. 
rész (a 4. versszak kivételével) a képi, a 2. rész 
a gondolati összetevő elemhez tartozik. A mű 
hangja érzelmileg nagy skálájú: végletei a ma
gasztostól a csúfondárosig terjednek; s a szóla
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mok nemcsak önállóan, hanem egymást váltva
és egymással összefonódva is megszólalnak.

*

Előadásunkban most kellene felolvasni a 
verset, ezt azonban Idő hiányában mellőznünk 
kell. További mondanivalónkat tehát részben a 
költemény Ismeretére, részben annak majdani 
egyéni elolvasására alapozzuk. Értelmezésünk 
érdekében néhány fontos részletnek mégis el 
kell hangzania. Ilyen a vers kezdete Is.

„NI, miként menekül 
A híres Úr: az Élet,
Űzi, veri, kergeti,
Mint egy tolvaj cselédet 
egy nálánál Is főbb Úr.
(És vele menekülnek 
Millió unokácskák,
Kicsikis élet-szemek,
Látom sírva tipegni 
Közöttük az én kis 
Életemet.)”

A nagybetű szimbólum-Élet és a költő által 
megkülönböztetésül kisbetűvel írt és zárójelbe 
tett saját élet menekülése, a következő színhe
lyen és módon történik.

„Tapodja a villámló,
Szűz és védtelen havat,
Szalad az Élet, szalad,
Nyomában bogárló,
Véres-bolond láb-nyomok.

Ni, piros-havas homok 
S egy szörnyű Üldöző.
Ni, hogy szalad az Élet 
Neki a hónak, fagynak,
Hogy szaladnak 
Utána a piciny életek 
S a darabnyi halálok."

A vers felolvasott 1 -3. szakaszának első je
lentése: hóban, örök időben - belső tájon - vér- 
nyomokkal jelzett drámai űzetés és menekülés. 
Képünkön csak két szín van. Az egyik: a szűzi 
és végtelen fehér, amely az Isten-találkozások 
„nagy fehér fényiére5 talán a Sion-hegy - vágy 
még tágabban értelmezve - az isten) lakóhe
lyek hegyeire utal. A másik szín: a véré, az em
beri élet jelzéseként. Az Üldöző - Akinek nevét 
Ady később sem oldja fel, Akinek alakját nerrv 
látjuk, csak mozgását érzékeljük: feltartóztatná-, 
tatlanul közeledik az előle esélytelenül mehél^ü1 
lő Élet és Halál felé. A látvány egyértelműségé
nek kedvéért - az 5. versszakban - a versbe a*

vadászat naturális képe Is belefonódik. Ez az el
ső rósz vége, s egyben az első kumuláció is.

„Itt van egy nagy Üldöző,
Ezek az ő nyomai 
S ő százszor több Úr, mint a Halál.”

A költemény második része, többször újra 
Induló gondolatsorral, nagy változatossággal for
dítja színére és visszájára a hajsza tétjét. A má
sodik csúcspont - a vers 7. és 8. szakasza - a 
következő.

„Lehet: Élet se volna,
Hahogyha nincs Halál,
Holott ott van mögöttük 
Titokzatos Uruk,
Valami ős és vad, szörnyű 
Szabálytalan Szabály,
Egy nagyon nagy Üldöző.
A Halál bogárosan,
Szeszélyes vórnyomokban 
Követi az Életet 
Egy nála nagyobb Úrnak 
Úri nagy parancsából.”

Jelen helyzetünkben, kényszerű nagy lépé
sekkel kell eljutnunk a vers 10-ik, azaz záró sza
kaszához. Mivel a szöveg nincs előttünk - a köl
tői filozófia itt kimondott tételeit - megkísérlem 
először saját szavaimmal összefoglalni. A strófa 
első két sorában a költő vallomást intéz a Halál
hoz, de ennek értéke azonnal megváltozik, mi
kor a következőkben a Halálnak az Életből ere
dő voltát, tehát vele azonos szubsztanciáját álla
pítja meg. Élet és Halál fogalma, így az emberi 
lót kétféle, de egymástól elválaszthatatlan for
májaként nyer megfogalmazást.6 íme tehát a 
kóda.

„Óh, Halál, ón szeretlek 
(Százszor, sokszor vallottam)
És még se vagy más,
Mint véres kísérője,
Csöppekre hullott mása,
Ártatlan kísérője 
A menekülő Életnek,
(Az én Élettel menekülő 
Fehér, árva és fagyos 
Üldözött életemnek is),
Kik után jön űzve, szüntelen 
A nagy Üldöző: az Ismeretlen.”

A vers értelmén tűnődve már csak egyetlen 
feladatunk maradt: az Ismeretlen személyének 
felfedése, nevének Ady más verseivel való ki
mondása. Ennek céljából egy - a költő 1908 és
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1910 között írt műveiből - sorokból és töredé
kekből álló láncot fűztünk össze. A bizo
nyítóknak szánt fonat a következő. „Összeté- 
vesztetitek a Halállal, holott ő a Halálnak is 
ura”(1908)7; „csak nagyszerű nevedet tudnám" 
(1908)®; „rettentő Úr", „borzasztó Cethal” (1908)9; 
„Egyetlen és borzalmas Isten” (1908)10; „Itt egy 
nagy Valaki kormányoz, nem látni őt emberi 
szemmel” (1909)11; „kell, hogy te légy utamnak 
vége” (1910)12; „Isten, a tied minden” (1910).13

A menekülő Élet sem önmagában, sem az 
Ady-életmű egészében nem mondható tragikus 
alkotásnak. Változó hangszínei és sötét záróak
kordja ellenére sem Élet-ellenes, hanem Élet 
igenlő, a Halált Is életté átváltó mű. Az ismeretlen 
alakjának pedig - a költő végletes fogalomalko
tásának megfelelően - ismerjük a versünktől el
térő, ellenkező előjelű attribútumait is.

Mondanivalómat abban a reményben zá
rom, hogy A menekülő Élet különös táját - láto- 
másos és gondolatébresztő útjait - talán nem 
volt érdektelen közösen bejárnunk.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Jegyzetek

1. A menekülő Élet volt az első Ady-kötet, 
amelyet Földessy Gyula rendezett sajtó alá. 
Ady utólagos jóváhagyásával ő adta a kötet 
címét is. Mivel az Ady kritikai kiadás eddig 
megjelent kötetei csak az 1908-as évig ju
tottak el, versünk keletkezésének meghatá
rozásában saját véleményünkre voltunk 
utalva. A költemény - a Nyugat 1911. évi ja

nuár 16-i számában jelent meg - ezért felté
telezhető annak 1911. január eleji keletke
zése is.

2. A ciklusból Jeremiás könyvéből való mottó
ja van a Dühödt, halálos harcban c. versnek; 
Jób könyvének részlete (37. 11.) inspirálta 
Az Eddigi ámenét. Zsoltár mottójú versek: a 
Bosszús, halk virágónek és az Istenhez ha
nyatló árnyék. Az Idézett zárósor A tavasz
nak alkonyata c. vers vége, amely egyszer
re jelent meg a Nyugatban A menekülő Élet
tel.

3. A Vezeklő vlgadozás zsoltára c. versben.
4. Ady levele Hatvány Lajoshoz. Érdmindszent,

1908 decemberében. L. Ady Endre levelei. 
1 köt. Bp., 1983. 333. lapján.

5. „Ádám, hol vagy?” (1908)
6. Ady azonos tartalmú versei pl. Első szere

tőm ölében (1909) c. versében: „Élet és Halál 
majdnem egyek, Nagy rokonok, nagy külö- 
nök”. Valamint a Kabos Ilonkának írt cím 
nélküli dedlkációban: „Élet és Halál egy test
vérek” megfogalmazásban. Ez utóbbit I. az 
Ady összes művei, a kritikai kiadás 3. köt. 
Bp., 1995.117-118. lapján. (Datálását 1907-
1909 közöttinek vélik.)

7. A vidám Isten c. versben (1908).
8. A Sion-hegy alatt (1908).
9. A nagy Cethalhoz (1908).

10. Isten, a vigasztalan (1908).
11. Egy avas kérdés (1909).
12. A kimérák Istenéhez (1910).
13. Isten-kereső lárma (1910).

Bér!ász Piroska
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KIÁLLÍTÁS

Hasonmás kiadások művészete
3300 év Szellem- és kultúrtörténet szóban és képben

A Stájer Tartományi Könyvtár, Graz kiállítása 
az Akadémiai Nyomda- és Kiadóintézet, Graz 

közrem ű ködésével

Nagy megtiszteltetés az Országos Széché
nyi Könyvtár számára, hogy fogadhatja falai kö
zött a Stájerországi Tartományi Könyvtár és az 
Akadémiai Nyomda- és Kiadóintézet kiállítását. 
Viszonzása ez könyvtárunk néhány évvel ko
rábbi grazi bemutatkozásának.

Ausztria és Magyarország kapcsolata év
századokra nyúlik vissza, Történelmünk hosszú 
ideig közös sínen futott. Graz és Budapest között 
is számos sínpár halad. A valóságosakon kívül a 
láthatatlanok is: gazdasági együttműködések, 
szellemi és kulturális összeköttetések. Könyv
táraink kapcsolata is régi keletű. Sok kutató és 
olvasó fordult meg kölcsönösen intézményeink
ben. Valamennyien azokat a láncszemeket erő
sítették, melyek összekötnek bennünket.

Tanultunk most Önöktől. Látjuk az ered
ményt, ami egy könyvtár és egy könyvkiadó üz

leti együttműködéséből született. Jó példát ad
tak.

Mit mutat be ez a kiállítás? Évszázados 
könyveket mai köntösben. Ma, a Gutenberg-ga- 
laxis könyváradatában, a digitalizálásra törekvő 
világ ránk zúduló információtengerében Időn
ként meg kell pihenni. Most ennek Jött el az ideje. 
Felüdülés megállni letűnt korok kimagasló szel
lemi termékei előtt, megcsodálni az emberi géni
uszt, elgyönyörködni a míves kézi munkában. 
Öröm ez akkor is, ha tudva tudjuk: a könyvek 
maiak. Könyvtárak mélyének féltve őrzött kin
csei csak így válhatnak az érdeklődő közönség 
közklncsévé.

Az Országos Széchényi Könyvtár életében 
ez az első alkalom, hogy hasonmás kiadványok
ból rendez kiállítást. Reméljük, lesz folytatása.

Poprády Géza

*

... Ezen a kiállításon több mint 3000 óv mű
vészet- és kultúrtörténeti alkotásainak hason
más kiadványai kerülnek bemutatásra. Ezenfelül 
a kiállítás értékes darabokat mutat be a Stájer- 
országi Tartományi Könyvtár anyagából eredeti
ben, hasonmás kiadásukkal... a könyvtár abban 
a szerencsés helyzetben van, hogy birtokában 
tudhatja a legszebb európai, közép-amerikai és 
keleti kéziratokat, pompás látképeket, atlaszo
kat, valamint grafikákat Schieletől Picassóig. 
Ezek az eredeti okmányok, amelyeket a világ 
legjelentősebb könyvtárainak és múzeumainak 
páncélszekrényei őriznek, először láthatók eb
ben az összefüggésben.

Az »A« teremben a nyugati kéziratok talál
hatók, a »B« teremben az eredetik hasonmás ki
adványokkal valamint a Stájerországi Tarto
mányi Könyvtár új nyomatai, a »C« teremben pe
dig zsidó és keleti kéziratok az I. e. 1300-ból 
származó Papirus Anitól kezdve, valamint tér
képek, topográfiák, zenei és művészeti művek, 
hasonmás képekkel kiegészítve, egészen nap
jainkig.”

Dr. Joseph Franz Desput 
a Stájerországi Tartományi Könyvtár

igazgatója
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Zenetörténeti kiállítás
Chopin és Liszt művészetéről, barátságáról

Chopin és Liszt életéről, pályájáról, azok 
közös vonatkozásairól Izgalmas és szép kiállítás 
nyílt március 20-tól a budai Várban, az MTA 
Zenetörténeti Intézetében a varsói Chopin Tár
saság és a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúze
um rendezésében, Eckhardt Mária és Hanna 
Wroblewska-Straus elképzelései szerint. A kiál
lítás a Varsóban kiállított dokumentumok egy 
részének Magyarországra hozása szállítási, köl
csönzési vagy egyéb nehézségek miatt nem 
volt megoldható, ezért ezeket magyar gyűjte
ményekből azonos vagy hasonló dokumentu
mokkal, illetve reprodukciókkal pótolták. Ily mó
don került a kiállított tárgyak közé az OSZK Ze
neműtárának anyagából Liszt Ferenc „Glanes de 
Woronince” c. zongoraciklusa, melyet a szerző 
Marié von Sayn-WIttgenstein hercegnőnek aján
lott. A darab érdekessége, hogy a második da
rab (Melodies Polonaises) Chopin Op. 74. No. 1. 
Zyczenie című dalának feldolgozása, amelyről 
Liszt komponáláskor azt hitte, hogy egy lengyel 
népdal.

A két csaknem egykorú de teljesen külön
böző egyéniségű művész sorsát összekötötték a 
Párizsban töltött esztendők, a közös hangver
senyek, a szalonok társasága. Liszt 1823-tól élt 
Párizsban, Chopin pedig 1832 februárjában adta 
első hangversenyét a francia fővárosban. A kiál
lításon hiteles képet kapunk a párizsi szalonok
ról. Megismerhetjük Chopin és Liszt baráti társa
ságát, legjobb tanítványaikat, a kor nagy virtuó
zait, énekeseit, a Chopin életében fontos szere
pet játszó lengyel emigráns arisztokratákat. Be
tekinthetünk azokba a levelezésekbe, amelye
ket Chopin és Liszt művésztársaikkal folytattak.

És természetesen megismerhetjük a hölgyeket, 
akik Párizsban szerelemre lobbantották őket, 
elsősorban a két élettársat, George Sand-t és 
Marle d’Agoult.

Számos plakát, jegy és több híres párizsi 
koncertterem képe tanúskodik Chopin és Liszt 
közös hangversenyeiről.

A kiállítás külön csoportban mutatja be azo
kat a dokumentumokat, amelyek - Chopin halá
la után - Liszt Chopin-könyvónek készültéről 
szólnak, illetve azokat, amelyek arról tanúskod
nak, hogy Liszt Chopin műveket tanított és adott 
közre. Érdekes Liszt egy növendéke számára 
zongoragyakorlatkónt feladott Liszt-kézirat - 
amelyen Chopin c-moll etűdjének néhány üteme 
ismerhető fel. Mindezek azt bizonyítják, hogy 
Liszt még Chopin halála után is milyen sokat tett 
művésztársa érdemelnek elismertetéséért.

Látható még a tárlókban Liszt bükkfa szárú 
tolla, hangvillája, ezüst vezénylőpálcája, kesz
tyűje, valamint Chopin hajfürtjei, ceruzája, kalen- 
dárlum-Jegyzetkönyve, arany zsebórája és még 
egyéb személyes tárgyak. Összehasonlíthatjuk 
a két zongoraművész márványból formázott ke
zeit is, melyeket Liszt Ferenc ajándékozott a Ma
gyar Nemzeti Múzeumnak. A kiállítás két ékes
sége még Chopin és Liszt olajportréja, Madarász 
Viktor illetve - a Delacroix képe nyomán ké
szült - Wawrynkiewicz festménye.

Nagyon örülünk, hogy e Zenei Ritkaság (ZR 
423) kölcsön adásával hozzájárulhattunk ennek 
az emlékezetes kiállításnak a sikeréhez. A kiállí
tás április 17-ig tekinthető meg.

Vámos Eszter

R m1*11 "t" i a m i/ 1AI/& r"/** II kll/rMÚLTÚNK, OriOKSEGÜNK
A Széchényi Könyvtár látogatói 1925-1956 között

Sötétzöld, kemény vászonkötésű, 13x20 
centiméter nagyságú füzetet tartok a kezemben. 
A belsejében vonalazott füzet első oldalán szép, 
szálkás betűkkel ez áll: „A Magyar Nemzeti Mú
zeum Országos Széchényi könyvtárát látogatók 
Jegyzéke. Bpest, 1925. szept.” A látogatónapló

utolsó bejegyzése 1956. október 22-én kelt, egy 
nappal a forradalom kitörése előtt. E naplót fel
lapozva feltárul a Széchényi Könyvtár törté
netének egy érdekes fejezete, amelyből hitelt 
érdemlően megtudhatjuk: e két dátum közötti 
korszakban kik és mikor keresték fel látogatás
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A napló címoldala

céljából a nemzeti könyvtárat, hányán részesül
hettek abban az élményben, hogy a könyv
tárosok értő vezetésével megismerkedhettek a 
nemzet könyvtárának kincseivel. Erre az eddig 
nem Ismert dokumentumra az OSZK-múzeumot 
előkészítő kutatásaim során bukkantam, a napló 
néhány oldala szerepel is a kiállításon.

A napló első bejegyzése 1925. szeptember 
26-án kelt. Az első látogató mindjárt egy külföldi 
vendég: Petri Pálné egy amerikai hölgyvendóget 
kísért el a könyvtárba, a vezető Sohár Lajos 
könyvtáros volt. (Az amerikai hölgy neve nincs 
feljegyezve, később Is gyakran előfordul, hogy a 
külföldi vendégnek csak foglalkozása vagy 
nemzetisége van jelölve. (Az év hátralévő részé
ben még öt iskolai csoport látogatott el a könyv
tárba s olyan neves könyvtárosok vezették 
őket, mint Nyireő István (1893-1977), aki az 
OSZK-ból 1929-ben a debreceni Egyetemi 
Könyvtár élére távozott, Ródey Tivadar (1885- 
1953), a neves irodalom- és színháztörténósz, 
1935-től az OSZK főigazgató-helyettese, Zsinka 
Ferenc (1889-1930), a kiváló történész és lap-

szerkesztő. Az iskolai csoportok közül három 
budapesti (a Ranolder tanítónőképző, a Csalo
gány utcai tanítónőképző, Málnai Mlhálynó le
ánynevelő intézete) a kettő vidéki: egy székes
fehérvári fiú- és egy mezőtúri leánygimnázium 
kót-két felső osztálya.

A további évek hasonlóképpen alakulnak: 
elsősorban középiskolás osztályok, néhány főis
kolai-egyetemi csoport, kevés egyéni látogató s 
az első időkben igen kevés külföldi.

A könyvtári vezetések száma, a látogatók 
létszáma, összetétele szempontjából több, egy
mástól többé-kevésbé elkülönülő Időszakot kü
lönböztethetünk meg.

Az első hat évben, 1925 és 1930 között az 
évi vezetések száma legkevesebb öt, a legtöbb 
12, az átlag tehát nyolc. Ez még az első világhá
ború és a Trianon utáni sokk időszaka, de már a 
nemzet magához térésének, az újjáépítésnek 
korszaka is. Az Intézmény belső konszolidációját 
Jelzi, hogy kitárja kapuit a szélesebb nyilvános
ság előtt és az érdeklődők köréből látogató cso
portokat fogad. 36 középiskolai csoport fordult 
meg ebben az időszakban a könyvtárban, ebből 
7 vidéki. Egyetemi hallgatók mindössze három
szor jönnek: kétszer Eötvös kollégisták és egy 
csoport egyetemi hallgató Pécsről. A Magyar Ne
veléstudományi Társaság 60 fővel látogat el a 
könyvtárba, a Vas- és Fémmunkások Önképző 
Köre két egymás után következő évben 40-40 
fővel jön el. Az ő részükre rendkívüli vasárnapi 
nyitva tartással állt rendelkezésre a könyvtár 
(szabad szombat akkor még nem lóvén) s szá
mukra a vezetést mindkét alkalommal Isoz Kál
mán (1878-1956), a neves zenetörténész vé
gezte, aki már 1897-től a Nemzeti Múzeum szol
gálatában állt s ebben az időben az OSZK Zene
műtárának vezetője volt. A külföldiek még 
egyáltalán nem tolonganak: a bevezetőben em
lített amerikai hölgyön kívül még egy angol 
hölgy és egy amerikai pap szerepel, továbbá 
még három egyéni látogató, akik valószínűleg 
szintén külföldiek voltak. Általában Halász Gábor 
(1901-1945), a kiváló irodalomtörténész, esztéta 
vezette őket, akinek itt - szakismeretein kívül - 
elsősorban angol nyelvtudására volt szükség. 
Egy 25 fős müncheni egyetemi hallgató csoport 
zárja a külföldi látogatók sorát. Mint érdekessé
get említjük még a Magyarországon élő néme
tek magyar iskolájának egy 38 fős csoportját. A 
könyvtárat bemutatók között az említetteken 
szerepel még Asztalos Miklós (1899-1986) törté
nész, író, a tudós Bartoniek Emma (1894-1957) 
történész, bibliográfus, kodikológus, 1934-től a
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Kézirattár vezetője, Gorlupp Állsz (1894-1979) 
bibliográfus, könyvtártudós, aki fél évszázadon 
keresztül könyvtárosok nemzedékeit nevelte fel 
a Széchényi Könyvtárban, Jakubovich Emil 
(1883-1935) paleográfus, nyelvtörtónósz, 1930- 
1934 között a könyvtár igazgatója, Pukánszky- 
né Kádár Jolán (1892-1989) az európai hírű és 
rangú színháztörténész, aki 27 éven át dolgozott 
az OSZK-ban, Tóth László (1895-1958) törté
nész, később egyetemi tanár. Ragyogó ez a név
sor s ugyanakkor elgondolkodtató Is: középisko
lás diákokat a hazai szellemi élet színe-javához 
tartozó tudósok vezették végig a könyvtáron. Az 
akkori idők könyvtári viszonyainak jellemzésére 
annyit még el kell mondanunk, hogy a könyvtári 
munka még távolról sem volt annyira differen
ciált, mint ma. A húszas években külön olvasó- 
szolgálati osztály sem működött, a más szakte
rületeken dolgozók felváltva vettek benne részt, 
így minden bizonnyal a könyvtári vezetésekben 
is felváltva vettek részt a munkatársak, bár nem 
valamennyien, elsősorban a nagyobb szaktudá- 
súak, a tapasztaltabbak vezettek.

Az első hat év mérlege: 1925; szeptember- 
1930. december között 48 vezetésen kb. 1600 
fő látogatta meg a Széchényi Könyvtárat. (Az is
kolai osztályok létszámát kezdetben gondosan 
feljegyezték, később már nem - Ilyenkor 30 fős 
átlaggal számoltunk.)

1931-től ugrásszerűen megnőtt a látogatá
sok száma: 1941-ig bezárólag, tehát 11 év alatt 
216 könyvtári vezetés volt, évi átlagban kb. 20, 
a legtöbb 1933-ban (27) és 1940-ben (30). A 
résztvevők száma kb. 6730 fő. 1933-ban és 
1934-ben többször szerepel az a bejegyzés, 
hogy a látogatót (vagy látogatókat) a bécsi kiál
lításon is kísérték. Itt a Magyar Nemzeti Múzeum
nak arról a nevezetes kiállításáról van szó, ame
lyen a bécsi gyűjteményekből Magyarországnak 
visszaadott műkincseket állították ki, többek kö
zött Anonymus gestáját, a Bécsi Képes Krónikát, 
16 korvinát. A visszaadás kötelezettségéről még 
a trianoni békeszerződés egy pontja rendelke
zett, de a tárgyalások elhúzódása miatt csak 
1932-ben született meg az egyezség, az ún. ve
lencei egyezmény.

A középiskolai látogató csoportok száma 
évente átlag 15-20, s mivel egy-egy csoportban 
több osztály Is szerepel, a 11 óv alatt összesen 
180 osztály tanulói Ismerkedtek meg a nemzeti 
könyvtárral. Ez kb. 5400 diákot jelent. Közöttük 
elenyészően kevés volt a nem fővárosi: mind
össze négy csoportot fogadtak vidékről. (Salgó
tarján, Hatvan, Sopron, Jászberény). Egyetemi
főiskolai hallgatók csoportjairól 9 bejegyzést ta-

A napló első oldala

tálunk: kót-kót ízben jönnek el az Eötvös-kollé
gisták és Lukinlch Imre (1880-1950) egyetemi 
tanárnak, az OSZK 1924-1929 közötti főigaz
gatójának hallgatói, egy-egy alkalommal a Test
nevelési Főiskola, az Angolkisasszonyok Tanár
képző Főiskolájának és Varjas Bélának (1911 — 
1985) az OSZK későbbi főigazgatójának tanítvá
nyai. 1939-ben - a felvidéki visszacsatolást kö
vető évben - felvidéki egyetemi hallgatók egy 
csoportja jár a könyvtárban.

A felnőttoktatás és továbbképzés nagyobb 
súllyal szerepel. Különösen aktív volt a szerve
zésben a Székesfőváros Népművelési Bizottsá
ga. Magyar tanfolyamának hallgatóit hétszer 
hozzák el a Széchényi Könyvtárba. (Magyaror
szágon élő német anyanyelvűek magyar nyelv
tanfolyamairól van szó, a vezetéseket német 
nyelven tartották részükre.) A Bizottság szerve
zésében, III. felkérésére 1931-ben, vasárnapi na
pokon bemutatóval egybekötött közművelődési 
előadásokat tartottak. A magyar könyvnyomta
tás kezdeteiről Asztalos Miklós, az irodalmi leve
lekről Bartha (keresztneve nem volt felderíthe-
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A napló utolsó oldala 1956-ból

tő), a kódexekről Tóth László adott elő. Más al
kalommal egy 85 fős tanítói csoportot kalauzol
tak el az OSZK-ba. A Bizottság a határon túli ma
gyarokkal is törődött: szervezésében 1935-ben 
egy 85 fős erdélyi csoportot fogadott a könyvtár. 
Talán szintén a Bizottság közreműködésével er
délyi tanítók és tanárok 14 fős csoportja járt a 
könyvtárban 1933-ban. Ezt követően 1941-ben 
találkozunk újra erdélyi csoporttal: ekkor - a 
visszacsatolást követő évben - az erdélyi taná
rokat Továbbképző Intézet 160 fős csoportja is
merkedik a nemzeti könyvtárra. 1933-ban és 
1940-ben továbbképzős tanárok csoportjait, 
1935-ben az Idegenvezető tanfolyam 30 hallga
tóját fogadják. (A tanárok továbbképzését az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület szervez
te.) A Könyvkötők Ipartestületónek tagjai két
szer is eljönnek népes csoporttal s egy-egy ki
sebb csoportot képeznek egy háztartási tanfo
lyam hallgatói és az érdi apácák.

Ebben az időszakban megszaporodnak az 
egyéni látogatók Is, elsősorban szakmabeliek, 
de akad néhány más értelmiségi foglalkozású is.

Könyvtárosok közül ketten Pécsről, ketten Sze
gedről (egyik az egyetemi könyvtár Igazgatója, 
Csllllk Bertalan 1933-ban) és egy fő a főváros
ból. Egy-egy tanár, újságíró, egy archeológus 
(Gallus Sándor) egy bibliofil (Thuránszky István) 
színesítik a képet. Jönnek Illusztrisnak Is mond
ható vendégek: Bársony István (1866-1943) 
képviselő és fia, a kultuszminisztérium tisztvise
lői kara, a Telefongyár Igazgatója, feleségével 
és titkárával.

A külföldi vendégek megszaporodása a ha
zánk iránt a 30-as években megnövekedett ér
deklődést jelzi. A válságból kilábalt országnak 
már van mit megmutatnia, a szellemi élet terén 
Európa felé egyenrangú félnek számítunk. Sza
porodnak a kapcsolatok a határon túli magyar
lakta területekkel, elsősorban Erdéllyel. Mindez a 
könyvtárlátogatások tükrében az alábbi képet 
mutatja.

A washingtoni Kongresszusi Könyvtár, a 
New York i Városi Könyvtár, a müncheni Staats- 
bibliothek igazgatói (mindhárman 1932-ben), a 
gyulafehérvári Batthyányi Könyvtár igazgatója 
(1933), lipcsei, liverpooli, oxfordi könyvtárosok, 
egy magyar könyvtáros a kolozsvári Egyetemi 
Könyvtárból (Ferenczy Miklós). Egyetemi taná
rok Münchenből, Helsinkiből, Berlinből, Haliéból, 
egy francia író, egy német orgonaművész (a Ze
neműtárban), egy angol képviselő, néhány erdé
lyi tanár és újságíró. Három külföldi csoport a 
debreceni nyári egyetem olasz hallgatói (1932), 
lengyel egyetemi hallgatók (Vilnius, 1936) és mű
vészettörténet szakos berlini egyetemi hallgatók 
(1939).

A könyvtári vezetéseket végzők között a 
már említetteken kívül szerepel többek között 
Kozocsa Sándor (1904-1991) bibliográfus, iro
dalomtörténész, Treml (később: Tamás) Lajos 
(1904-1984) nyelvész, a későbbi egyetemi ta
nár, 1949-51: az ELTE dékánja, 1951/56 között 
rektora, Kniezsa István (1898-1965) nyelvész, 
egyetemi tanár, akadémikus, Gronovszky Iván 
?-?), Csapody Csaba (1910-) történész, egyete
mi tanár, Korvina-kutató, később az MTA könyv
tára Kézirattárának vezetője, Csapodynó Gárdo
nyi Klára (1911-1993) irodalomtörténész, Korvi
na-kutató, a Kézirattár későbbi vezetője, Ortutay 
Gyula (1910-1978) néprajztudós, a későbbi mi
niszter, Tolnai Gábor (1910-1990) irodalomtörté
nész, egyetemi tanár, akadémikus, 1946/47-ben 
a könyvtár főigazgatója, Fltz József (1888-1964) 
könyvtörténész, a könyvtár főigazgatója 1934- 
1945 között, Sárkány Oszkár (1912-1943) iroda
lomtörténész. De említsük meg néhány kevésbé 
ismert könyvtáros nevét is: Clauser Mihály,

21



Droszt Olga, Eperjesi János, Hunyady József, 
Szekeres Margit, Szentlványi Béla, Waczulik Mar
git. (A felsoroltakon kívül még hat név szerepel.) 
E felsorolásból kitűnik, hogy bár továbbra is sok 
a „nagy” név s a vezetések zömét ők végzik, a 
fogadások számának s természetesen a könyv
tár létszáma növekedésének megfelelően már 
sokan vesznek részt ebből a munkából olyanok 
is, akiknek nevét már csak az OSZK története 
őrzi.

1942-ben hirtelen megtörik az előző évek 
lendülete: hat iskolai és egy egyetemi hallgatói 
csoport van bejegyezve márciustól május 16-ig, 
összesen 388 fő. Ez már háborús időszak, a 
könyvtár legféltettebb kincseit biztonságba he
lyezik, a látogatások megszűnnek. 1943-1946 
között nincs bejegyzés a naplóban, a háború 
utáni konszolidáció éveiben az első bejegyzés 
1947. június 7-ón kelt: a Margit Intézet VII. osz
tályának 45 növendéke látogat el a Széchényi 
Könyvtárba.

Az 1947-1954 közötti Időszakról a napló 
alapján, annak pontatlanságai, kihagyásai miatt 
valószínűleg nem alkothatunk pontos képet. Az 
újrakezdés évében, 1947-ben mindössze 9 cso
portos vezetés volt, ebből 8 középiskolai cso
port. Érdekesség, hogy az egyik gimnázium fran
cia tagozatos osztályát olyan illusztris személyek 
vezetik, mint Kékl Béla (1907-1993) könyvtörté
nész, az OSZK későbbi főigazgató-helyettese és 
a költő Jékely Zoltán (1913-1982). A Szociálde
mokrata Párt vidéki vezetői tanfolyamának hall
gatóit Varjas Béla (1911-1985) Irodalomtörté
nész, a könyvtár későbbi (1949-1957 közötti) 
főigazgatója kalauzolja. Az év mérlege: 9 veze
tés, 407 résztvevő.

Az 1948-as évben elérik a háború előtti leg
jobb évek forgalmát: 31 vezetésen 29 közép- és 
általános iskolai, egy főiskolai és egy szakszer
vezeti csoportot fogadnak. (A Vasas Szakszer
vezet kultúrvezetői iskolájának csoportját.) A 
résztvevők száma kb. 1100.

1949-ben csak május-júniusban vannak 
bejegyzések: öt iskolai és egy egyetemi csoport, 
a résztvevők száma kb. 200 fő. 1950-ben mind
össze egy bejegyzést találunk. (Iskolai csoport 
40 fővel.) 1951-től változik a bejegyzések mód
szere: az eddigi esetenkénti, a csoportokat pon
tosan megjelölő beírások helyett az év elején 
beírták a könyvtári vezetésre kijelöltek névso
rát (16 fő) s a továbbiakban csak azt jelölték, 
hogy ki hányszor végzett vezetést. Ez az év fo
lyamán 33 alkalom volt.

1952-1954 között a naplóban egyáltalán 
nincs bejegyzés. Vagy elhanyagolták az adatok

pontos rögzítését, vagy más formát választottak 
erre a célra. Inkább erre az utóbbira gondolunk, 
mivel ez a korszak - az ötvenes évek első 
fele - éppen a számszerű teljesítmények fetlsi- 
zálásának korszaka. Nem valószínű, hogy pont 
ezt a fajta munkát, mely a könyvtár közművelő
dési tevékenységének egyik fontos mutatója 
volt, valahol ne tartották volna számon. Egyéni 
látogató a háború utáni időszakban egyszer sem 
szerepel a naplóban, bár természetesen voltak, 
csak ide nem kerültek beírásra. (Erre nézve ki
egészítő forrásként szolgálhat a Kézirattárban 
vezetett vendégkönyv.)

Meglepő, hogy 1955-ben ugyanezt a naplót 
folytatják, méghozzá ugyanolyan részletes ada
tokkal, mint a régebbi korszakokban, az egyes 
csoportok pontos létszámát is megadva és az 
egyéni látogatókat is feljegyezve. így erről az 
utolsó két évről, 1955-1956-ról újra részletesen 
számolhatunk be.

1955-ben összesen 72 vezetés volt, ez több 
mint kétszerese a háború előtti legforgalmasabb 
évek eredményének. Ez a szám pontos tükre a 
háború után bekövetkezett társadalmi-politikai 
változásoknak: az intézmények nyitottabbá vál
tak s egyre határozottabban vállalták közműve
lődési feladataikat. Ebben az évben 28 iskolai 
csoportot fogadtak (ebből 5 vidéki), egyetemi
főiskolai hallgatók 9 ízben jöttek (5 alkalommal 
vidékről), az egyéb csoportok száma négy. (Pe
dagógusok és a Külkereskedelmi Minisztérium 
dolgozói.)

A külföldi látogatók nagy száma is a nyitott
ságot, a nemzetközi életben a hidegháború utáni 
olvadás időszakát jelzi. Megszaporodnak a kap
csolatok a szomszédos országokkal. Pozsonyi 
könyvtárosok 36 fős, szlovák tanítóképzősök 16 
fős, prágai egyetemi hallgatók 6 fős csoportja lá
togat a könyvtárba. De jönnek Csehszlovákiából 
egyéni látogatók is: könyvtárosok, történészek, 
zenetudósok (elsősorban a Zeneműtárba) és 
egy művészettörténész. Lengyelországból diák
csoport és egy irodalomtörténész, Bulgáriából 
egy író, Romániából Bartók-kutató zenetudósok, 
egy nyelvészprofesszor Kolozsvárról. Különösen 
markánsan jelentkezik az érdeklődés a Zene
műtár iránt: a már említetteken kívül osztrák 
Bartók-kutatók, német zenészek, angol zenekri
tikus, olasz karmester keresik fel a tárat. Ettől 
kezdve a Zeneműtár végre gyűjteményéhez 
méltó nemzetközi érdeklődésben részesül. Il
lusztris külföldi vendégek Is jönnek: az Unesco 
megbízott kelet-európai referense Párizsból 
(Varjas Béla kalauzolta és a vendég a Kézirattá
rat és a Régi Nyomtatványok Tárát kereste fel),
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a francia és a román nagykövetet Gombocz Ist
ván kísérte. Gombocz István (1921-1973) a 
Nemzetközi Csereszolgálat vezetője volt 1954- 
től. N$gy érdemel vannak a könyvtárnak a nem
zetközi szakmai közéletbe való bekapcsolása 
terén. Emlékére az Egyesült Államokban a róla 
elnevezett ösztöndíjat alapították, melyben min
den évben egy magyarországi könyvtáros ré
szesülhet. Az évi látogatások mérlege: 1955-ben 
a könyvtárat 1495 látogató kereste fel, ebből 
125 volt a külföldi.

1956-ban 63 könyvtári vezetés volt s ez 
újabb növekedést jelent,, ha tekintetbe vesszük, 
hogy az év már október 22-én véget ért. Húsz 
Iskolai (ebből négy vidéki), öt egyetemi hallgató 
csoport mellett nyolc egyéb csoportot fogadtak. 
(Ebből öt könyvtári csoport.)

A külföldi látogatók száma abszolút érték
ben is nőtt: tíz hónap alatt 52 fő. Csehszlovákiá
ból a Matica Slovenska könyvtárosainak 48 fős, 
prágai könyvtárosok 12 fős csoportja, egy po
zsonyi könyvtáros, egy prágai professzor. Bulgá
riából könyvtároscsoport, Lengyelországból két 
professzor, könyvtárosok Berlinből (az egyik a 
Pártfőiskola könyvtárosa), főelőadó az NDK kul
turális minisztériumából, finn-ugor szakos berlini 
egyetemi hallgatók. Ez évben megjelenik már a 
Szovjetunió is: egyszer hót, egyszer hat könyv
táros a Lenin Könyvtárból és az észt Köztár
saságból a tallinni Nemzeti Könyvtár egy munka
társa. Vannak távolabbról jött vendégek is: egy 
montevideói professzor, New York-i művelődési 
ház igazgatója és egy afrikai könyvtáros. A Ze
neműtárat egy japán zenekritikus, Bartók Péter, 
Bartók Béla Amerikában élő fia és Liszt Eduard 
(Liszt családjához tartozott, Liszt Ferenc apja 
testvérének a fia) keresi fel. Diplomáciai vendé
gek az Unesco főigazgatója és az USA nagykö
vetségének egy titkára. Végül elérkezünk a 
napló utolsó bejegyzéséhez: 1956. október 22- 
én magyar szakos lengyel egyetemi hallgatók 
25 fős csoportja keresi fel a Széchényi Könyv
tárat, vezetőjük Ferenczyné Wendelin Lídia, ak
kor még az OSZK fiatal könyvtárosa, ma nyugdí
jas főosztályvezetője. Másnap a budapesti egye
temi ifjúság a Bem szoborhoz vonult. Talán ezek 
a magyar szakos lengyel diákok is ott voltak.

A tíz hónaposra rövidült 1956-os évben a 
Széchényi Könyvtárat 1221 látogató kereste fel, 
ebből 152 volt a külföldi.

Ami az 1947 utáni Időszak látogatóinak 
könyvtári kalauzait illeti, itt már jóval több nevet 
kellene felsorolni. Közülük csak az ismertebbe
ket említjük, azokat is, akik elhagyva a könyv
tárat, a magyar szellemi élet kiválóságai lettek, 
azokat is, akiknek ez a könyvtárban maradva 
sikerült, azokat Is, akik még közöttünk vannak 
és munkálkodnak, végül azokat, akiknek mun
kásságát egy-egy bibliográfiai mű, vagy a Szé
chényi Könyvtár naplói és katalógusai, nevüket 
talán csak az OSZK Híradó nekrológjai őrzik.

Kóki Bélát, Jókelyl Zoltánt, Ferenczy Endró- 
nót már említettük. Varjas Béla, a könyvtár fő
igazgatója volt az illusztris vendégek kísérője. 
Csapody Csabáné az egyetlen, aki 1945 előtt Is 
és a háború után is szerepelt a vezetők között. A 
többieket abc-sorrendben adjuk: Albert Gábor 
író (1929-), Belia György (1923-1982) iroda
lomtörténész, műfordító, Bélley Pál (1925-1976) 
bibliográfus, újságíró, Borsa Gedeon, V. Busa 
Margit, Dárdai Mlklósné (1930-1996), Dörnyei 
Sándor, Fallenbüchl Zoltán, Falvy Zoltán zene- 
történész, Fügedi Póternó, Gerézdi Rábán 
(1914-1968) irodalomtörténész, Gombocz Ist
ván, Hajdú Helga (1907-1970) Irodalomtörté
nész, a Kézirattár volt vezetője, Hankiss Elemér, 
Havasi Zoltán, Kiszely Olivér (1918-1990), Kó- 
kay György sajtótörténész, Komjáthy Miklósnó, 
Mllhoffer Alajos, Munkácsy Piroska, a Plakát- és 
Kisnyomtatványtár volt vezetője (megh. 1993?), 
Papp István, Papp Sámuelnó Lakatos Éva, Sallai 
István (1911-1979) az OSZK-KMK vezetője 
(1931-1995), Vécsey Jenő (1909-1966) zene
szerző, zenetudós, a Zeneműtár volt vezetője, 
V. Windisch Éva (1924-1993) történész, a Kéz
irattár volt vezetője.

A napló ismertetésének végére érve meg
állapíthatjuk, hogy a Széchényi Könyvtár a két 
háború közötti korszakban, majd a második vi
lágháborút követő első évtizedben, amikor szá
mára ezt a fennálló viszonyok lehetővé tették, 
mindig készségesen állt a nemzet írott múltját 
megismerni vágyó látogatók rendelkezésére. A 
könyvtári vezetésekkel hazai viszonylatban fon
tos közművelődési feladatot látott el, nemzetközi 
viszonylatban a hazánkról kialakult képet segí
tett árnyaltabbá és gazdagabbá tenni.

Somkuti Gabriella



KIADVÁNYAINKRÓL
Könyvtárak és információs intézmények szerepe 

a demokratikus tájékoztatás szolgálatában
169 oldal

A kötet az ún. közhasznú/közérdekű tájé
koztató munka hazai és külföldi helyzetének be
mutatásán túl, gyakorlati módszertani tanácsokat 
nyújt információs központok berendezéséhez. 
Mind a hagyományos manuális, mind az informá
ciótechnológiára épülő szolgáltatásokat ismer-
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tétjük. ízelítőt adunk a hazai, nem könyv
tárakban megvalósuló, egyre nagyobb számban 
működő információs vállalkozásokról is. A köte
tet a további tájékozódást szolgáló, gazdagon 
annotált bibliográfia egészíti ki.

MUNKATÁRSAINKRÓL

Beszélgetés munkatársunkkal, Gerley Imrével, a 
„Mindent vagy semmit!” című 

televíziós műveltségi vetélkedő nyertesével
- Kedves Gerley Imre, Önt, mint a Vágó Ist

ván által vezetett „Mindent vagy semmit!” című 
televíziós vetélkedő nyertesét már többen felke
resték, hogy nyilatkozzon eredményes szereplé
séről. A múlt héten például a televízió „Nap-kelte” 
reggeli információs magazinjában Vitray Tamás
sal beszélgetett. Kérem hogy ezúttal nyilatkoz
zon az „OSZK Híradó” olvasóinak is. Egyben gra
tulálok a Híradó szerkesztőbizottsága nevében.

- Szerepelt-e már más vetélkedőkön, rejt
vénypályázatokon is eredményesen?

- Körülbelül 1990-től veszek részt a legkü
lönfélébb vetélkedőkön, rejtvényfejtő versenye
ken, pályázatokon. Televíziós szellemi vetélke
dőn két alkalommal szerepeltem. Az egyik egy 
„Betűpárbaj" című műsor, mely keresztrejtvény 
jellegű volt, a másik Vágó István korábbi műso
ra, a „Van benne valami”, amely tulajdonképpen 
klasszikus barkochba-játék volt. Itt szereztem 
meg első komolyabb nyereményemet, egy CD- 
lemezjátszót.

Több különféle rejtvényfejtő pályázaton 
vettem részt: 1993-ban a „Magyar Nemzet”-nek

a „Ki lesz az év rejtvényfejtője?” c. versenyén a 
döntőben negyedik, a „Színes RTV” című lap 
azonos című pályázatán 1994-ben harmadik let
tem, majd 1995-ben első helyezést értem el. Ez 
utóbbi esetben a fődíj egy Opel Corsa típusú 
gépkocsi volt.

Ezeken kívül szívesen vettem, veszek részt 
minden olyan típusú játékban, amelyekben egy 
jövőbeli esemény kimenetelét kell megtlppelni, 
de az nem csupán a véletlen függvénye, hanem 
különböző Információk segítségével prognoszti
zálható. Ilyen típusú játékok általában sport- 
eseményekhez (Olimpia, Világbajnokság), vagy 
például politikai választásokhoz kapcsolódnak. 
Az egyik legkedvesebb nyereményemet - egy 
londoni utazást - is egy ilyen típusú Játékon, a 
„Beszélő" című folyóirat 1994. évi választási 
tippjátékában nyertem.

A „Mindent vagy semmit!" c. játékban is már 
Indultam korábban, akkor a második lettem egy 
vlllámkórdéssel lemaradva a győztes mögött, aki 
a hetedik fordulóig jutott. így engem mint „vissza
térő” második helyezettet hívtak be játszani.
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- Részletezné, hogy a mostani vetélkedőn 
mit nyert?

- A mostani sorozat nyereményei négy na
gyobb csoportra bonthatók: „menet közben" 
több, néhány ezer forintos ajándéktárgyat lehe
tett nyerni, részben a vlllámkérdés-forduló, Illet
ve a „Hol járunk?” feladvány megfejtésével. 
Ezek révén jó pár hónapig sikerült a családi ellá
tást biztosítani sajtból, húsféleségekből, csokolá
déból stb.

A három, értékét tekintve kiemelkedő nye
reményt sorrendben a kilencedik, a tizedik és a 
tizenegyedik adás megnyerésével lehetett meg
szerezni. A kilencedikben egy körülbelül egy és 
félmillió forint értékű Opel Corsa gépkocsit, a ti
zedikben az összegyűjtött mintegy 700 000 pon
tot lehetett forintra váltva „elvásárolni”, míg a ti
zenegyedikben a Mezőbank által felajánlott kö
rülbelül másfél milliós nyerőmezőt nyertem meg. 
A nyeremények a 40% feletti SZJA alá esnek, 
így talán érthetőbb is a kockázatvállalás, hogy 
többek között miért játszottam tovább.

A műsorokon elnyert ajándékok mellett, 
hadd említsem még meg a számomra nagy örö
met szerző főigazgatói elismerést, hogy tíz nap 
Jutalomszabadságot kaptam.

- Milyen módon szerezte a tudásanyagot, 
amely alkalmassá tette a részvételre, a nyerés
re, és hogyan készült az egyes alkalmakra?

- Viszonylag kis korom óta elég sokat ol
vasok, és nem csak szépirodalmat, hanem az 
ún. ismeretterjesztő könyveket Is. Bizonyára se
gített, hogy viszonylag sok helyen megfordultam 
turistaként Magyarországon és néhány európai 
országban, nagyon szeretek ugyanis utazni, „vi
lágot látni".

Előnyt jelentett a korábban már említett 
nagy rejtvényfejtői gyakorlat. Általában az egyes 
alkalmakra speciálisan nem lehetett készülni, hi
szen sem az ellenfelek, sem pedig az egyes té
mák nem voltak előre Ismertek. Hasznos segít
ség volt viszont az ún. kvízkönyvek átlapozása, 
amelyekben - a hagyományos kérdéseken túl 
nagyon sok olyan kultúrtörténeti, tudo
mánytörténeti érdekességgel találkoztam, ame
lyekkel ilyen nagy mennyiségben nem találkozik 
az ember. Lényegesnek tartom azt is, hogy a mű

sor korábbi adásainak döntő többségét láttam, 
így pontosan tisztában voltam a játék menetével, 
„technikai oldalával”. Végül, de nem utolsó sor
ban, sokat számított, hogy Itt az Országos Szé
chényi Könyvtárban rengeteg könyv ment ke
resztül a kezemen, bármilyen témának, amiben 
gyengének éreztem magam, utána tudtam nézni.

- Hallhatnánk valamit a legkedvesebb ol
vasmányairól?

- Talán az eddigiek tükrében nem lesz 
meglepő, hogy nagyon kedvelem az ún. non-flc- 
tlon Irodalmat, ennek minden féle-fajta változatát. 
Szeretem a pontos tényanyaggal, információkkal, 
jó minőségű képanyaggal, térképekkel ellátott 
könyveket, erre jó példa a krónika-sorozat, vagy 
az Akadémiai Kiadó Times-Atlasz kötetei, és 
még sok más hasonló sorozat. Érdekel a XX. szá
zadi történelem és a kortárs világpolitika, belpoli
tika. Ami a szépirodalmat illeti, inkább a klasszi
kusokat kedvelem. A világirodalomban az orosz 
klasszikusokat és a XX. századi írókat szeretem 
a legjobban, két kedvenc íróm viszont német és 
angol: Heinrich BöH és Graham Green. Legtöbb
ször olvasott könyvem magyar: Tamási Áron 
Ábel-trilóglája. Kedvelem még a történelmi tár
gyú regényeket, ebben a műfajban Mika Waltari 
a kedvencem.

Ami a sajtót illeti, egyetlen hetilapot vásáro
lok rendszeresen, de azt 1982 óta, ez pedig a 
„Heti Világgazdaság”. Ezen kívül természetesen 
itt az OSZK-ban lehetőségem van még jó né
hány napilap, folyóirat böngészésére is.

- Hol végezte eddigi tanulmányait és me
lyik egyetem hallgatója jelenleg?

- A Madách Imre gimnáziumban érettségiz
tem, majd az OSZK lett az első munkahelyem. Itt 
végeztem el először az egyéves könyvtárke
zelői, majd a hároméves könyvtárosasszisztensi 
tanfolyamot. Ezt követően sikerült felvételiznem 
az ELTE BTK Könyvtártudományi szak nappali 
tagozatára, ahol jelenleg csökkentett óraszámú 
munkavégzés mellett III. éves hallgató vagyok 
és előreláthatólag két éven belül fejezhetem be 
tanulmányaimat.

- Köszönöm a beszélgetést.

Riporter: Batári Gyula
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Összefogtak művészeti „pénzügyminisztereink”

Egyesület a gazdasági igazgatók képviseletére

összefogtak a nemzeti kulturális Intézmé
nyek gazdasági vezetői, és egymás megsegíté
sére egyesületet hoztak létre. Mint azt Venczel 
Sándortól, az Operaház gazdasági igazgatójá
tól, a szervezet elnökétől megtudtuk, a Közpon
ti Kulturális Intézmények Gazdasági Igazga
tóinak Egyesületét a művelődési tárca fennha
tósága alá tartozó huszonnégy nemzeti művé
szeti és közművelődési intézmény első számú 
pénzügyi vezetője hívta életre, köztük a Magyar 
Nemzeti Múzeum, a Műcsarnok, a Nemzeti 
Színház, az Országos Levéltár, az Országos 
Széchényi Könyvtár, a Színháztörténeti Mú
zeum, a Szépművészeti Múzeum, a Petőfi Iro
dalmi Múzeum, az Országos Pedagógiai 
Könyvtár gazdasági Igazgatója. A hazai kulturá
lis „pénzügyminiszterek" összefogását az teszi 
lehetővé, hogy a nemzeti művészeti-művelődési 
intézmények mindegyike az állami költségve
tésből él, és ugyanazon jogszabályok alapján 
működik, függetlenül attól, hogy múzeumról, 
vagy színházról van szó. Az egyesület székhe
lye - Szinetár Miklós főigazgató engedélyé
vel - az Operaház.

A szervezet vezetői már tárgyaltak Magyar 
Bálint művelődési miniszterrel, aki örömmel fo
gadta az egyesület megalakulását, amely a jövő
ben - alapszabálya szerint - közreműködik a 
kulturális intézményeket és munkatársaikat érin
tő jogszabályok, fejlesztési koncepciók, progra
mok kezdeményezésében és véleményezésé
ben, munkálkodik a gazdasági, a műszaki és a 
kulturális szakmai területek összhangjának meg
teremtésében. Már kézhez kapták a művelődési

tárcától a kulturális törvény tervezetét, hogy 
véleményt alkossanak róla. Az egyesület szeret
ne részt venni a menedzserképzés programjá
nak kialakításában, a továbbképzés megszer
vezésében és lebonyolításában. Az egyesület 
segítséget nyújt abban, hogy az intézmények 
együtt és így jobb pozícióban tárgyaljanak ke
reskedőpartnereikkel, szállítóikkal olyan vásár
lás esetén, amelynek összege nem éri el a köz- 
beszerzésnek számító alsó határt. Venczel Sán
dor elmondta, javasolták a minisztériumnak, 
hogy közös pályázatot írjon ki a nemzeti intéz
mények épületeinek biztosítására. Ha a tárca ezt 
nem tenné meg, akkor is megvan rá a lehetőség, 
hogy az intézmények ne külön-külön kössenek 
biztosítást különböző cégekkel, hanem közösen, 
olcsóbban. A másik fontos terv egységes pénz
ügyi, számviteli számítógépes program, 
adatkezelő szoftver, információs rendszer ki
építése. Ennek segítségével az intézmények 
pénzt és időt takaríthatnának meg gazdasági és 
adóügyeik intézésekor. Emellett felgyorsulna az 
információáramlás, hiszen az intézmények nem
csak egymással kerülnének on-line kapcsolatba, 
hanem a minisztériummal Is. Az egyesület ezen
túl segítséget nyújt tagjainak a belő működési 
szabályzatok elkészítésében is, Illetve tudomá
nyos előadásokat, konferenciákat és tanulmány- 
utakat szervez, fontosabb kérdések megfejtésé
re pályadíjakat tűz ki, közlönyt szerkeszt és ad 
ki, valamint ellátja tagjainak érdekképviseletét.

(devlch)
Magyar Nemzet, ápr. 24.
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A KELLÓ és az iskolák

Internet és X-25
A Könyvtárellátó Közhasznú Társaságot 

(KELLÓ) a magyar állam hívta életre, a tulajdo
nosi jogokat a művelődési miniszter gyakorolja. 
Állami támogatásban nem részesül a cég, mű
ködését a piacon megtermelt árrés biztosítja. A 
nehéz gazdasági helyzetben a KELLÓ állandó 
fejlesztéssel, az üzleti partnerek mind korsze
rűbb kiszolgálásával állja a versenyt. 5350 köz
művelődési és iskolai könyvtárral áll kapcsolat
ban, több mint ezer magyarországi és határon 
túli kiadó könyvelt, folyóiratait forgalmazza. 
Évente közel négyezerötszáz művet és mintegy 
háromszáz periodikát. A megrendelt könyveket 
felszereli a könyvtári használathoz szükséges 
kellékekkel (könyvsarok, olvasókártya, kataló
guskartonok, raktári azonosító szám). A KELLÓ 
a könyvárakat az Országos Széchényi 
Könyvtárban szerkesztett Új Könyvek című 
állománygyarapítási tájékoztatóval igazítja el. A 
beérkező új könyvek az információs program
ba betáplált adatok alapján Interneten, X-25-ös 
hálózaton vagy telefonmodemen keresztül

azonnal megrendelhetők, és a KELLÓ huszon
négy órán belül a világ bármely tájára postázza 
őket.

A Könyvtárellátó vezetői felismerték, hogy 
a pedagógusok és diákok tájékoztatásával és 
kedvezményes kiszolgálásával üzleti pozíciói
kat is erősíthetik. Előbb a Kódex Könyváruház
ban (Budapest V., Honvéd utca 5.) korszerű tan
könyvcentrumot hoztak létre, ahol óv közben Is 
megvásárolható csaknem a teljes tankönyv
kínálat, most pedig Kódex Könyvklubot szervez
nek. A klub tagjai a bolti árakból 10-15 százalé
kos kedvezményt kapnak. A pedagógusok sze
mélyes vásárlás esetén az igazolvány felmutatá
sa után húsz, illetve tíz százalékkal kevesebbet 
fizetnek. Azok az iskolák, amelyeknek pedagó
gusai és diákjai a Kódex Könyvklubon keresztül 
együttesen hatvanezer forint értékű könyvet, fo
lyóiratot, CD-t, videofilmét rendelnek, értékes 
ajándékkönyvet választhatnak.

(rosdy)
Magyar Nemzet, ápr. 24.

*

Zelei Ferenc 
térképkészítő

Nyíregyháza (KM-HZs) - A tájfutás révén 
került kapcsolatba Zelei Ferenc a térképekkel. 
Fiatalabb korában versenyszerűen űzte ezt a 
sportágat, és nap mint nap használta a tájfutók 
nélkülözhetetlen kellékét. Később kedvtelésből 
maga Is próbálkozott készítésével, majd hivatá
sává vált a térképészet, ma a Megyei Tájékozó
dási Futó Szövetség elnökeként tevékenykedik, 
főként a versenyek rendezéséből veszi ki részét.

Gépészmérnök diplomával a zsebében dol
gozott a Mezőgépnél, majd munkanélküli lett. Mi
kor a térképkiadás állami monopóliuma meg
szűnt, s feleségével alapítottak egy BT-t, amely
nek fő profilja a tájfutó- és várostérképek készí
tése és kiadása. így a hobbija egybeesik hivatá
sával.

A tájfutás során szerzett alaposságot és 
pontosságot a helyszíneléseknél is alkalmazza. 
Magát a térképet számítógéppel rajzolja, azon

ban mindehhez nagyon fontos a saját kezűleg 
megtervezett és javított alapdokumentáció. A 
komputer óriási segítség és elengedhetetlen 
szükséglet a mai modern térképészetben.

Szívesen elmenne családjával néhány hétre 
nyaralni, de ahhoz, hogy a szakmában elismer
jék, nem engedhet meg magának hosszabb pi
henőt.

A napokban szakmai siker koronázta mun
kájukat. A Lázár-Deák Térképészeti Alapítvány 
a „Szép magyar térkép 1996” pályázatán a zsűri 
a harmadik helyre sorolta a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye 1:150 000 léptékű idegenforgalmi 
autós- és falitérképüket. A díjat az Országos 
Széchényi Könyvtár Térképtárában adták át, 
ahol egy hónapig tartó kiállítást rendeznek a be
érkezett pályaművekből.

Kelet-Magyarország, 1997. ápr. 1.
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Jótékonyságmérleg
A közvélemény általában kétkedéssel ol

vassa a Jótékony célú rendezvényekről szóló 
sajtóbeszámolókat. így vagyunk a bálokkal Is: 
fejcsóválva vesszük tudomásul, hány mázsa 
hús, hány hektoliter bor és egyéb Itóka került az 
estélyi ruhás-szmoklngos vendégsereg asztalá
ra, s Információk hiányában a rokon kislány la
kodalmi költségeiből kiindulva jutunk arra a kö
vetkeztetésre, a bevételekből aligha marad a 
rászorultaknak.

Valljuk be őszintén, a jótékonysági rendez
vény amúgy is zavarba ejtő fogalom a mi társa
dalmunkban. Hiszen emögött ott rejlik a félelme
tes kontraszt a rendezvényen részt vevő adako
zók és a ki tudja milyen testi—lelki—szociális 
gyötrelemben szenvedő rászorulók között. Za
varban van az adakozó is, a rászoruló is: egyi
kük azért eszik-iszik, táncol-vigad, hogy az 
ünnepi asztalról jusson néhány morzsa a másik
nak is.

Miért? Másként nem lehet? Nem adakozha
tunk postai átutalással, bankszámlán keresztül, 
egyenesen a bajban lévőket tömörítő szervezet 
vagy alapítvány részére?

A nyugati társadalmakban, ahol régi és tö
retlen hagyományai vannak az adakozásnak, a 
jótékonyságnak, tudják: másként nem lehet. 
Legalábbis nem olyan hatékonysággal. A ren
dezvényeknek az adományok gyűjtésén kívül 
van egy másik, fontos, hatékonyságnövelő sze
repe. Itt találkozhatnak azok a rétegek és ma
gánszemélyek, akik megmutathatják egymás

nak és a nyilvánosságnak: „lám, én Is Itt va
gyok”. Mi, magyarok még nehezen tudunk beil
leszkedni - vagy visszailleszkedni - a fejlett tár
sadalmak társasági szokásaiba.

És mégis: vannak jól sikerült Jótékonysági 
bálok is. A mérlegek és a résztvevők állítása 
szerint ilyen volt februárban a Budapest Helyőr
ség szociális bizottsága és a helyőrség-parancs
nokság rendezvénye, nem csak azért, mert a 
helyszín a Budavári Palota, az Országos Szé
chényi Könyvtár impozáns épülete volt. Nem 
csak azért, mert a jó szervezés révén fólszáz 
szponzor segített a mérleget pozitív irányba bil
lenteni. Hanem főleg azért, mert a bevétel - több 
mint másfél millió forint - a helyőrség szociális 
alapítványának számlájára került. „Hivatásos 
katonák a nyugdíjas bajtársakért” - ez volt a 
rendezvény mottója.

Bizony, az ember aktív katonaként ritkán 
foglalkozik a gondolattal, mi lesz vele, ha moz
gássérült, gyógyíthatatlan beteg vagy hajlékta
lan lesz. Ám azt mindenki tudja, ha megéri, előbb- 
utóbb a nyugállományúak keserű kenyerét eszi. 
Aki a bajtársunk volt, azon szívesebben segí
tünk, mint egy idegenen. Nem beszélve arról: 
nyugdíjasként alighanem mi is szívesen vesszük 
majd, ha az akkori aktívak összejönnek egy kis 
eszemiszom-dínomdánomra, főleg ha értünk, ak
kori öregekért vigadnak.

-zsala-
Magyar Honvéd, 1997. márc. 7.

Az Oroszlános udvar
HÓDÍTSUK VISSZA TEREINKET!
Királyi Vár - Oroszlános udvar. A palota 

egyetlen, szerkezetében épen megmaradt zárt 
udvara. Elhódította tőlünk a török, a német, az 
orosz, s most végül a kő, a sivárság, a kietlenség.

A palota élettelen „vakablakairól”, kupolá
jának Iszonyú foltos zöld színéről most ne essék 
szó, csak magáról a térről, az Oroszlános udvar
ról. Hogy ott élet legyen: valahová le lehessen ül
ni, kényelmesen elmerengeni a múlt dicsőségén, 
hogy a falikútból friss hűsítő ivóvíz csordogáljon, 
hogy a szürke és barna kő- és falrengetegben 
legyen valami zöld, a fű, a sövény, a virágok vi
gyenek életet a térre, hogy a kényelmes padok,

a hűs árnyék, a zenepavilonba „önhatalmúlag” 
fellépő utcai muzsikusok attrakciója embereket 
csaljon a Vár e zugába. Hogy az arra Járók ne 
csak átrohanjanak a téren, hanem töltsenek el 
egy kis időt itt, vegyék elő útikönyveiket, gon
dolkozzanak el egy kicsit, mi minden történhetett 
ezzel az országgal, amely ekkora palotát épített 
királyainak, akik évente alig pár napot töltöttek 
Budán.

Az Oroszlános udvarról nyílik a Vár egyet
len igazán élő intézménye, az Országos Szé
chényi Könyvtár is, ide naponta több száz 
egyetemista, tanár, tudós, diák Jár fel, a tér be- 
tölthetné egy Campus szerepét is. Milyen jólesne
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két Hegel-tanulmány között szalámis zsemlével 
kiülni a térre, s megoldani a világ dolgait - húsz
évesen.

És este klgyúlnak a fények, a Siklón érkez
nek a pestiek, a Zenepavilon elé a térgondnok 
már kirakta a székeket, hangolnak a zenészek, 
a turisták sem rohannak el, maradnak még egy 
napot, hiszen másnap a Fesztiválzenekar ad 
koncertet. A tér sarkán könyvet vesznek, ebből 
megtudják, milyen volt a Vár az 1944-45. évi 
ostrom előtt, s ennek hatására talán minket is 
jobban megértenek. A tér megálmodói vigyáz
nának a részletekre, a most is jelzett középkori

városfal éppúgy beilleszthető az építmények 
közé, mint a kihasználatlan belső tereket elfog
laló büfé vagy könyvesbolt.

Dolgoznak már a Várban, a szörnyű busz
parkoló helyén park készül, valami megmozdult 
a volt hadügyminisztérium épülete körül Is, zász
lók lobognak mindenfelé. Foglaljuk most vissza 
az Oroszlános udvart is. Hisz a polgár ebben a 
palotában úgyis csak vendég, látogató lehet, 
legalább az udvarán legyen otthon.

Fortunátus Károly 
Magyarország, 1997. márc. 20.

Majdnem negyven éve döntöttek a Budavári Palota 
kulturális célú átalakításáról

Négy évtizede zajlott le a vita, amelynek tár
gya a második világháborúban rommá lőtt, 
felújítandó Budavári Palota új rendeltetésé
nek megállapítása volt. Ekkor jelent meg Mi
hályt! Ernő cikke a Magyar Nemzetben, ő 
vetette fel újra azt a gondolatot, hogy a palo
taegyüttest kulturális célokra kellene fel
használni. Részben ennek köszönhető, hogy 
a korábbi - a személyi kultusz időszakában 
készült - terv, amely a politikai vezetés szá
mára alakította volna át a palotát, nem való
sult meg.

Akiknek a szava számított, nem gondolták 
kezdettől fogva, hogy a Budavári Palotában mú
zeumok és kiállítótermek, valamint az országos 
könyvtár kapjon helyet. Az épületegyüttes funk
ciójáról legalább annyi vita folyt, mint külső meg
jelenéséről. Az évtizedekig tartó huzavonák, a 
rendeltetési cél többszöri megváltozása, a felújí
táshoz szükséges anyagi feltételek bizonytalan
sága miatt nemcsak a helyreállítási munkák hú
zódtak el, hanem az épület külső-belső kiképzé
sében is számos öszvérmegoldás született.

Egészen a második világháború végéig a 
Budavári Palota a politikai élet központjának 
számított. A háború után romokban heverő épü
letet mindenképpen újjá kellett építeni, és ez az 
alkalom megfelelőnek látszott arra, hogy hallas
sák hangjukat azok, akik meg akarták szakítani 
ezt a hagyományt. Volt, aki egyetemi várost léte
sített volna ott, és már ekkor felmerült, hpgy a 
palota - külföldi mintát követve - legyen a ma
gyar kultúra otthona. Az 1949 és 1960 között

született hat tervváltozat szinte mindegyikében 
más célt szolgált volna az épület.

Az első a régi funkciót állította volna vissza 
a kornak megfelelő formában: a Budavári Palo
tában az államfő és a kabinet hivatalát, valamint 
az MDP Politikai Bizottságát és a Központi Veze
tőség titkárságát kívánták elhelyezni. Mindez a 
harmadik tervváltozatig így maradt, ami azt je
lenti, hogy az épületet belül számos kisebb-na- 
gyobb irodára akarták tagolni. További szeren
csétlenség (persze mai szemmel), hogy a vár új
jáépítésének megkezdésével egy Időben kez
dődött a szocialista realizmus megvalósítása az 
építészetben. Ennek szellemében minden „sal
langtól” megfosztott, teljesen modern irodák ke
rültek volna a dísztermek helyébe. Közben azért 
többen is szorgalmazták - mentve, ami menthe
tő - legalább néhány helyiség eredeti állapotá
nak visszaállítását.

A felújítási munkák során súlyos hibákat 
követtek el. Rákosi Mátyás, akinek a lakását 
az egyik dunai szárnyban tervezték elhelyezni, 
elrendelte, hogy a szárny körül feltárt középkori 
udvarokat és várfalakat vissza kell temetni - 
mert zavarják a kilátását. E meggondolatlan 
döntés miatt a betemetett kőmaradványok hely
rehozhatatlan károsodást szenvedtek.

Mihály fi Ernő 1957-es cikke indította el azt 
a változást, amely oda vezetett, hogy ma nem 
kormányhivatalok, hanem múzeumok és kultu
rális intézmények osztoznak a palota épületén. 
A készülő ötödik tervváltozatba az Elnöki Ta
nács és a Minisztertanács mellé hamar felvették 
az addig a Nemzeti Múzeumban lévő, helyét ki
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nőtt Széchényi Könyvtár elhelyezését is. Végül, 
1959-ben született meg az a határozat, amely 
kimondta, hogy - a palotát és környékét a fő
város egyik művelődési központjává kell kiké
pezni”.

Csakhogy az 1949-54 közötti felújítási sza
kaszban már megkezdték az akkor meghatáro
zott céloknak megfelelő szerkezetek építését, 
amelyek igencsak megkötötték az új terveket 
készítők kezét. A palota külső-belső kialakítása 
emiatt tartalmaz néhány kényszer szülte megol
dást, amelynek következménye többek között 
az, hogy a ma is benne működő két legnagyobb 
intézmény már a beköltözéskor sem lehetett 
elégedett az új székhellyel.

Az Országos Széchényi Könyvtár utolsó
ként, 1985-ben települt át a palota „F” szárnyá
ba. A - már 1802-es megalapítása óta állandó 
helyhiánnyal küszködő - bibliotéka könyvállo
mánya már akkor több volt, mint amennyit a ren
delkezésre álló terek be tudtak fogadni; külső 
raktárakat kellett létesíteni. A helyzet az eltelt 
több mint egy évtized alatt tovább romlott. Az 
előnytelen adottságokkal a könyvtár ideköltözé- 
se óta küzd. Az épületbelsőt a célnak megfelelő
en alakították ki a hatvanas években, ám a mai 
igényeknek már ez sem felel meg.

Hasonló helyzetben van a Magyar Nemzeti 
Galéria is. Dr. Bereczky Loránd főigazgató már 
korábban is úgy nyilatkozott, hogy bár a palota 
nagy vonzerőt jelent, mégsem alkalmas múzeu
mi épületnek. Belső elrendezése évtizedes tol- 
dozgatással, átalakítások sorozatával alakult ki, 
ám a leggondosabb tervezéssel sem lehet eltün
tetni az eredeti adottságokat. Nem megoldott a 
raktározás, és a sokablakos termekben gondot 
jelent a képek elhelyezése.

Ideális megoldás nincs ezekre a problé
mákra, de ha lenne is, az anyagi források hiánya 
miatt akkor sem a közeljövőben. Marad tehát 
minden a régiben, az intézmények megpróbál
nak együtt élni ezekkel a hibákkal. A helyzet 
persze ma még nem annyira rossz, hogy újra fel
vetődjön a továbbköltözés gondolata. Ennek el
lenére foglalkozni kell a Budavári Palota sorsá
val. Az időszakos felújítások elkerülhetetlenek, 
és egy-egy ilyen alkalommal újra előkerülhet a 
régi kérdés: miért nem állítják vissza a palota 
eredeti állapotát?

A kérdés már csak azért is jogos, mert a 
rendszerváltás óta megkérdőjeleződött az egy
kor állami programba emelt stílus létjogosultsá
ga. Ma már ahol csak lehet, igyekeznek eltüntet
ni ennek nyomait. A Budavári Palotában pedig 
különösen zavaró a mai szem számára a törté

nelmű hűség Jegyében helyreállított külső és a 
modern belső közötti feszültség. Ám mivel a pa
lota épülete műemléki védelem alatt áll, különös 
gonddal kell mérlegelni minden beavatkozást.

Kollányi Béta építész, aki az egykori felújí
tási munkálatokban tervfőmórnökkónt vett 
részt, úgy véli, hogy az épület összes (a mai 
funkció szempontjából) rossz adottsága ellenére 
a lehető legjobb megoldás született. A palota új
ból fontos szerepet kapott azzal, hogy a magyar 
kultúra egyik központjává vált. Igaz, hogy a 
helyreállítás módja itt-ott elhibázottnak bizonyult, 
a felújítás során néhány jelentős - megmenthe
tő - érték is elpusztult. A műemlékvédelem 
azonban akkoriban mást jelentett, mint ma: amit 
az államvezetés nem tartott értéknek, annak el
bontását a Műemléki Felügyelőség engedélyével 
minden további nélkül meg kellett kezdeni.

Egyáltalán nem volt viszont elhibázott az a 
döntés, hogy nem az eredeti belsőt állították 
vissza. Kollányi véleménye szerint nem sok ér
telme lett volna egy szinte teljesen elpusztult 
épületet kívül-belül újra felépíteni, hiszen az 
csak az eredeti lemásolása lett volna és nem a 
régi értékek megmentése. Ehelyett új érték szü
letett, amely ma is az.

A Budavári Palota ma már a múzeumok és a 
könyvtár otthona. S tetszik vagy nem tetszik, ez 
még hosszú ideig így is marad.

Gyüre Orsolya 
Népszava, 1997. márc. 1.
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Olvasói Fórum az OSZK-ban

Nemzeti tanulószoba
Az Országos Széchényi Könyvtár igazga

tósága önkéntes kórdőívkltöltésre kérte fel a 
könyvtárba látogatókat. A beérkezett hatszáz- 
hét válaszból háromszázan csak hiányérzései
ket fogalmazták meg, fontos érveket adva ezzel 
az OSZK-vezetőség kezébe, hiszen elodázhatat
lan a számítógépesítés, az állománynövelés 
gondja - mondta a kérdőívek feldolgozója, 
Nagy Attila olvasásszociológus, aki a Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat következő 
számában Nemzeti könyvtár és/vagy nemzeti 
tanulószoba? címmel mutatja be a könyvtár- 
használói szokásokat.

Az OSZK Igazgatósága olvasói fórumon 
számolt be a véleményekről, javaslatokról és a 
könyvtár fejlesztési lehetőségeiről. Poprády Gé
za főigazgató elmondta, a nemzeti könyvtár fel
adata az országra vonatkozó minden dokumen
tum összegyűjtése és számbavétele. Kötelespél

dány-rendelet biztosítja számukra a megjelenő 
könyvek és folyóiratok állományba vételét. Fon
tosnak tartják az 1802. évi könyvtári alapítóle
vél értelmében, hogy az OSZK tudományos 
könyvtárként működjön. Ez viszont felveti a kér
dést, milyen olvasóközönségre számítanak. Ha 
korlátoznák az olvasók összetételét az ötszáz 
férőhelyes nemzeti intézményben, a kutatók 
nem tudnák kihasználni a hatalmas épület lehe
tőségeit, így viszont vizsgaidőszakban mindenkit 
kiszorítanak a bölcsészhallgatók, és évente két
szer két hónapon keresztül a nemzeti könyvtár 
tanulószobává alakul át. A dokumentumok vé
delmében a vizsgaidőszakban megjelenő több 
mint negyvenkótezer látogató számára sajnos 
sokszor feleslegesnek tűnő korlátokat kell felál
lítani - mondta a főigazgató.

(n. t. i.)
Magyar Nemzet, 1997. ápr. 7.

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL
Nőnap után...

Kell-e a nőknek nőnap? Ha a munkahelyek 
rutinszerű „ünneplésére” gondolok, akkor lehet, 
hogy nemmel válaszolnék. Bár: olyan aranyos az 
a kis cserepes virág, amit tavaly kaptunk - az
óta is gondozzuk, már egész széppé fejlődött. 
Mindig eszünkbe Jut, ha ránézünk, hogy ezt ta
valy nőnapra kaptuk, ha a család fórfitagjai kö
szöntének, akkor az természetesen bensősége
sebb, de ott bujkál a kérdés: miért pont márci
us 8-án? Hiszen annyi egyéb alkalom van arra, 
hogy a „fiúk" kimutassák érzéseiket: a megis
merkedés napja (eleinte havonként, aztán éven
ként), a házassági évforduló, anyák napja, a 
mostanában nálunk is divatos Valentin-nap, 
vagy „csak úgy”. De akkor miért pont március 8- 
án ne ünnepelnének bennünket?

Kell tehát a nőnap. Erről egy férfi a Képes 
Anna hasábjain így ír: „Ez az a naptári ünnep, 
amelyhez legkevésbé kapcsolódnak indula
tok - rendszerváltás ide vagy oda -, ez idáig

senki sem akarta kitörölni a naptárból... Miért is 
nyújtunk át e napon virágot? ... tiszteletünket, 
hódolatunkat kifejezni Önök előtt, Hölgyeim.” Ha 
erre nem Is számít az ember lánya, az viszont 
kellemes, ha elnőiesedett szakmánkban akad 
egy férfi a közelünkben, aki gondol ránk ezen a 
napon. Március 7-én úgy Jöttem be a könyv
tárba, hogy eszembe sem jutott a nőnap (semmi 
másra nem tudtam gondolni, mint az előttünk ál
ló osztályvezetői értekezletre, ahol az átsorolá
sokról kell beszélnünk). Nem túlságosan feldo
bottan léptem be a szobámba, ahol az asztalon 
egy szál virág (nagyon szép sárga frózia), egy 
csokor petrezselyemzöld, egy fehér zsebkendő 
csomóra kötve és egy katalóguscédula várt, 
nem csak engem, hanem mindnyájunkat. Na
gyon meghatódtam már a látványtól is - milyen 
jó, hogy az osztályunkon van egy férfi! - amikor 
a szomszéd szobából hangos kacagást hallot
tam. Frissebb kolléganőm épp olvasta a kataló-
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guscódulát, amit most másoknak Is szeretnék Ez a kedves meglepetés váratlanul ért ben-
megmutatnl. íme. nünket, észre sem vettük, hogy kollégánk mikor

vitte be az 1KB adat
bázisba az adato
kat, mikor nyomtat
ta ki a tételt ormátu- 
mot, mikor sokszo
rosította a cédulát 
stb. Lám-lám: ked
ves, emlegetésre 
méltó epizódok nem 
csak régen voltak, 
ma Is részünk lehet 
bennük.

Nagy Anikó

Emlékeztető : zsebkendő csomóval (azaz görcsben) : ármányos és furmányos nőnapi üdvözlő
lap \ összeáll, az OSZK Sajtóbibliográfia Szerkesztőség Férfitanácsának önálló önvédelmi Al
bizottsága megb. Hovánszki István : febszerk. Sándor József Benedek [et al.] ; szerk. Szervác 
Pongrác Bonifác [et al.]. - Próbasz. (1997. márc. 8.)- . -[/Budapest/] : [E. Manci Pá Provokációs 
Leépít., Be- és Kiszolgt. EC.], 1997- .- in. ; 20x20 cm + petrezselyemmell.

Megjelenési gyakorisága ismert. - A főcím forrása a pihent agy, cvált. a patikában: Cavinton. - 
A leírás alapja: felelőtlenség. - Mottó: „Az asszony csak akkor bocsát meg, ha nincs igaza.” (Mó
ra). - Előbb: Zsebkendő görcs nélkül ; azonos címen élt (volna): mindig.

Akasztás, súlyos testi sértés, stb. (+ pletyka) példányonként.
371.385.6
Mt.: Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Sajtóbibliográfia Szerkesztőség. Férfitanács, önál
ló önvédelmi Albizottság
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a) a munkáltató gazdálkodásából szárma

zó bevétel felhasználásának tervezetét."

OSZK HÍRADÓ

Az Országó* Széchényi Könyvtár lapja 
XXXX. évfolyam - 1997.9-4. szám

Főszerkesztő: Batári Gyula
A szerkesztőbizottság tagjai: Berke Bamabásnó. Ottovay László,

Roprády Géza, Rády Ferenc, Rózsa Mária, Sere® Tibor, SomkutI Gabriella, Somogyi Félné, 
A szerkesztőség címe: Budapest, Budavárt Palota F épület Postacím; 1827 Budapest 

Készölt az OSZK Nyomdaüzemében, SQO példányban, 4,0 A/S ív terjedelemben
Felelős vezető: Burány Tamás 

Munkaszám: 97191

“ ISSN 0394-2064

32


