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KRÓNIKA
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
Szám: 840/1997

FŐIGAZGATÓI KÖRLEVÉL

valamennyi főosztályvezető és osztályvezető részére

A könyvtár 1262/1994. szám alatt kiadott s 1994. július 28. napján hatályba lépett Szervezeti és Működési 
Szabályzata 19. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezett, hogy az ún. Kiállítási és Grafikai Stúdió, amely tevékeny
ségét addig a Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Irodájának szerves részeként végezte, működését mint önálló 
csoport, külön szervezeti egységként folytassa. Ez a tervezett önállósítás nem vált be, sőt tulajdonképpen meg 
sem valósult, mert a stúdió továbbra is az NKKI vezetőjének felügyelete és irányítása mellett működött. Ennek a 
jól bevált tényleges helyzetnek a figyelembevételével a Kiállítási és Grafikai Stúdió önálló szervezeti egységként 
való működését most visszamenőlegesen 1997. január 1-jei időponttal megszüntetem és úgy rendelkezem, hogy 
a Stúdió továbbra is az NKKI szerves részeként végezze feladatait az Iroda vezetőjének irányításával és rendel
kezései szerint.

Ez a kizárólag formai jellegű intézkedés az SZMSZ rendelkezéseiben tartalmi változást nem jelent; a szüksé
ges formai kijavításokat a 19. §-ában az eredeti formai beosztás törlése nélkül kell feljegyezni.

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

főigazgató

*

Országos Széchényi Könyvtár 
Gazdasági Igazgatóság 
12.185/1997.

KÖRLEVÉL

valamennyi főosztályvezető és osztályvezető és 
önálló szervezeti egység vezetője részére

1997. augusztus 7-9-e között kerül megrendezésre Kecskeméten a könyvtárosok vándorgyűlése.

Az Országos Széchényi Könyvtár a résztvevők részére

4500 Ft/fő

összeget tud biztosítani, mely kizárólag a részvételi díjat, utazási és szállásköltségeket tartalmazhatja számla el
lenében.

Kérjük a főosztályokat, hogy a jelentkezők névsorát július 25-éig a Gazdasági Igazgatóság titkárságára leadni 
szíveskedjenek.

Hasonlóan az előző évekhez, a jelentkezők költségeit a Pénzügyi osztály együttesen átutalja, majd ezt követően 
történik a személyenkénti elszámolás, legkésőbb 1997. augusztus 22-éig.

Budapest, 1997. május 7.
Zádor Tamás 

gazdasági igazgató
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★
Fodor András halálára

Az Országos Széchényi Könyvtár nevében 
búcsúzom Fodor Andrástól, a költőtől, írótól, mű
vésztől - és Fodor Andrástól, a könyvtárostól, 
kedves kollégánktól.

Az Egykori Eötvös kollégista, a történelem 
kanyargóit követve saját választása alapján 
magyar szakja mellé könyvtárosi diplomát szer
zett. így lett már ifjúságában, 1951-ben a Szen
tendrén működő, majd később a budapesti Má- 
ramaros úti könyvtárosiskola tanára, annak 
megszűnéséig. Az Országos Széchényi Könyv
tárba 1959-ben került, s munkatársa maradt ha
láláig.

Sötét és a szabad szellemet fojtogató idők
ben gyakorta előfordul, hogy kiváló tudósok, 
művészek, írók, politikusok könyvtárakba kény
szerülnek. Könyvtárosként dolgoznak, könyv
tárosként kapják fizetésüket, ám megmarad
nak - és épp a könyvtárak jóvoltából maradhat
nak meg - tudósnak, művésznek, írónak. Az
után, ha világosodnak az idők, e nagy emberek 
rendre elhagyják a könyvtárakat, főfoglalkozású 
tudósok, művészek, írók, politikusok lesznek, 
könyvtárosi mivoltuk legtöbbször még a róluk 
szóló lexikoncikkekből is kimarad. Nem baj, hisz 
ők menedéket nyertek, élet- és kenyérlehetősé
get, és nyertek a könyvtárak is: kiváló, legtöbb
ször igen lelkiismeretes munkatársakat, a nagy 
emberekből áradó fluidum áldásait. Egyik félnek 
sem lehet oka panaszra.

Ritka, igen ritka az olyan példa, amikor va
laki nemcsak a sötét időkben, hanem azok múl
tával is könyvtáros marad. E ritka példák közé 
tartozik Fodor András - immár visszavonhatat
lanul.

Egyik utolsó levelében, halála előtt három 
nappal is, az Országos Széchényi Könyvtárról írt, 
ottani munkájáról.

Pedig nem kényszerült volna könyvtáros
nak maradni. Ahogy az idők világosodtak, kap
hatott volna irodalmi állást, rangosabbat, jobban 
fizetőt. Vállalt is munkát, méghozzá rengeteget, 
könyvtárban és könyvtáron kívül. De önszántá
ból, minden kényszer nélkül megmaradt könyv
tárosnak. Nemcsak a munkaidejét töltötte el, 
nemcsak bejárt rendesen a hivatalába, de dol
gozott is keményen. Minden kollégája látta, lát
hatta évtizedeken át, amint lapzártakor ragasz

tott, hibákat festett temperával, raktári Jelzete
ket írt, korrigált, osztályórtekezleteken szólt 
hozzá a fennforgó ügyekhez. Járta az országot 
is, képviselte a könyvtárakat, tárgyalt, felmért 
és útijelentéseket írt. Alapító szerkesztője volt a 
könyvtárosok állománygyarapítási segédleté
nek, az Új Könyveknek, annak a kiadványnak, 
amelyik ma a legteljesebb áttekintését adja a 
hazai könyvkiadásnak, és szerkesztette benne 
saját szakját haláláig. A Sallai Társaság elnöke
ként felidézte az egykori könyvtárosok munká
ját, ápolta lelki gondjaikat, megosztotta velük 
naplóbejegyzéseit az együtt végzett, közös 
munkáról.

A „halálig nyitva maradni” maga szabta er
kölcsi parancsot komolyan vette. Saját ügyének 
tudta az új, pénzügyileg nehéz időket is, amikor 
már nem kellett volna törődnie könyvtári lapja 
ínséges világban való megmérettetésével és 
megmaradásával. Miért tette mégis? Talán azért, 
mert könyvtáros énjét is fontosnak tartotta. Mert 
munkáját a nemzeti könyvtárban egyenrangú
nak tekintette az írószövetségben, a Kortárs 
szerkesztőségében, a különböző irodalmi kura
tóriumokban, a szakosztályokban végzett mun
kájával. Amikor módja nyílt rá - és ez gyakran 
előfordult - íróként, költőként, írószövetségi 
tisztségviselőként kiállt a könyvtárak, a könyv
tárosság, a könyvtári folyóiratok, a szakmánk 
mellett. Akik tárgyaltak vele, sokszor nem is ér
tették: ők - úgy vélték - nem egy könyvtárossal 
ültek le egy asztalhoz. Ám Fodor.Andrást ez nem 
zavarta. Ha miniszterrel, legutóbb a miniszterel
nökkel beszélt, elősorolta a könyvtárosok gond
jait, bajait. Ha kellett taktikázott, élt azzal, hogy 
oda kell figyelni rá, szavait nem lehet hallatlanra 
venni. És lényegesnek tartotta a vele készült in
terjúkban elmondani, hogy ő könyvtáros. Szinte 
minden alkalommal nyomatékosan említette ezt. 
Hogy Ő mit köszönhet a könyvtárnak, az Orszá
gos Széchényi Könyvtárnak, azt elmondta nem 
egy írásában, nyilatkozatában, vallomásában. 
Hogy mit köszönhet neki a könyvtár, a könyv
tárosság, azt sem nehéz elmondani. Elsőül talán 
azt, hogy a példa erejével, megcáfolhatatlansá- 
gával igazolta: szellemi nagyság és könyv
tárosság, országos név és könyvtári aprómunka 
nem összeférhetetlenek. Fodor Andrásnak hatal-

* A temetésen elhangzott beszéd.
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más presztízse volt. Ebből a szakmára is vissza
áramlott valami. Példája nyomán a könyvtárosok 
is eltűnődhetnek: könyvtárosnak lenni a szellemi 
elithez való tartozást is jelenti Mégpedig nem 
úgy - és talán ez a legfőbb tanulsága Fodor 
András könyvtárosi pályafutásának - hogy más 
egyéb munkásságuk gátjának, netán kényelmes 
keretének, szinektúrának tekintik a könyvtáros
ságot.

Az Országos Széchényi Könyvtár száza
dunk sok jelesét tudhatta munkatársai között. 
Tudósokat, művészeket, írókat, politikusokat. 
Túlnyomó többségük vendég volt nálunk. Büsz

kék vagyunk rájuk, számon tartjuk őket, meg
emlékezünk róluk. De igazán sajátunknak azo
kat érezzük, akik nemcsak kényszerből, nem
csak kis időre, nemcsak valami más helyett vol
tak munkatársaink, barátaink, kollégáink, ők 
sokkal kevesebben vannak. Kicsiny rendjükből 
az egyik legragyogóbb név a Fodor Andrásé. 
Tőle búcsúzunk, a könyvtárostól, a kollégától, és 
árvának és magunkra hagyottnak érezzük ma
gunkat.

Isten áldjon, Bandi! A „megbotlott időben” is 
köztünk maradsz!

Poprády Géza

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

1997. május 1.-1997. június 30.

ÚJ DOLGOZÓINK: Burda Zita könyvtáros, Színháztört. tár, Méry Tünde könyvtáros, Kézirattár, 
Stemler Ágnes könyvtáros, Régi nyomt. tára, Szabó Anna főkönyvtáros, Hung. 
dók. oszt.

ÁTHELYEZÉS A KÖNYVTÁRON BELÜL: Haydenné Kis Zsuzsanna főkönyvtáros, a Hung. dók. ősz
tályról a Könyvfeldolgozó osztályra, Nagypál László fő- 
könyvtáros, az Ir. tud. bibi. osztályról a KMK Szakkönyv 
tárába.

ELHUNYT: Fodor András főkönyvtáros, Gyűjteményépítési inf. oszt.

ELTÁVOZTAK A KÖNYVTÁRBÓL:

munkaviszonya megszűnt: Bátonyi Viola főkönyvtáros, Nemz. és kult. kapcs. ir.

kilépett: Földvári Sándor tud. kút., Szakozó osztály.

felmentéssel: Csabay Károly KMK ig., Molnár László segédmunkás, Műsz. fenntart, osztály, Szmilkó 
Tamásné ügyvit. alk., KMK Titkárság.

áthelyezéssel: Dr. Tóth Elek kvt. szakinf., a Számítógépes inf. csoportból a MKM-be.
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

„Nemzeti könyvtár 
és/vagy

nemzeti tanulószoba?”
Az 1987 áprilisában szervezett magyar

angol szemináriumon, melynek témája a könyv
tárosképzés volt, az előadók egyike: Margaret 
Redfern a hallgatók öntevékenységét, kutató 
munkára ösztönzésének módszerét az úgyne
vezett community profiling leírásával mutatta be. 
Az alapvető elméleti ismeretek egy részének el
sajátítása után a II. évfolyam hallgatóit csopor
tokra osztva egy-egy könyvtár használóinak ki
kérdezésére, kérdőívek kiosztására, felvételére 
és az eredmények értelmezésére késztetik. Va
gyis az általános szociológiai ismeretek mellé 
nyomban megszervezik a terepgyakorlatot is, 
ami kettős haszonnal jár. Részben a hallgatók 
elemi rutint szereznek a felderítő vizsgálatok 
megszervezéséről és lebonyolításáról (kérdőív
szerkesztés, mintaválasztás, feldolgozás, értel
mezés), másrészt a szóban forgó könyvtár pon
tosabb képet szerezhet használóinak társadalmi 
hátteréről, az Igények struktúrájáról.

Évtizede érdeklődéssel és egyetértéssel 
hallgattuk a nagy tekintélyű, nyugati kollegina 
szavait, hiszen ekkor már csaknem húsz éve lé
tezett az OSZK KMK keretein belül az olvasás- 
kutatási osztály, melynek feladata rendszeresen 
országos jellegű vizsgálatok végzése volt. Ak
kor is és azóta is hiányoljuk az angol képzési fo
lyamatban visszatérő tevékenységek hazai 
megfelelőit. Elvétve lehet csupán tudomást sze
rezni hasonló jellegű, önvizsgálódási akciókról 
(Székesfehérvár: a nem olvasott folyóiratok 
számbavétele, Eger: a kérdések megoszlásának 
elemzése, FSZEK stb.). Miközben a könyvárak 
sokkal gyorsabban növekedtek, mint a könyv
beszerzési keretek. Vagyis egyre kevesebb 
pénzről kellene egyre meggondoltabb döntése
ket hozni.

*

A fentiek miatt is örömmel vettük tudomásul 
az OSZK főigazgatójának döntését: 1997. január 
15. és 31. közötti csonka 3 héten (a vizsgaidő- 
szak második felében) önkéntes alapon kérdő

ívek kitöltésére kérjük fel a könyvtárba érkező
ket. A jelzett 15 munkanap alatt 607 kérdőív ér
kezett be, melyek összesített adatairól az aláb
biakban röviden számot adunk, azaz kísérletet 
teszünk a használói szokások néhány jellegze
tes vonásának felvázolásával, a könyvtárláto
gatók csoportjait egy adott szempontból jelle
mezni, leírni. Egyébként a könyvtár használatá
nak mértékéről csupán egyetlen adat: 1995 de
cember 1-je és 1997 január 31. között 42 ezren 
keresték fel az OSZK-t.

A kérdések sorrendjében haladva elsőként 
az olvasójegy betűjelének megoszlását mutatjuk 
be két oszlopban. Az első adatsor a kérdőívekre 
vonatkozik, a második pedig az 1996-ban re
gisztrált 28.871 olvasóra. Mint látható az A és D 
jelű kérdőívek száma a kutatók és a bölcsészek 
fokozott érdeklődését, elkötelezettségét jelzi.

1996

A: kutató 14% 6,9%
B: nem kutató felnőtt 7% 29,5%
C: egyetemi, főiskolai hallgató 15% 35,1%
D: bölcsész 58% 28,5%

nincs válasz 6%

Már az első adatsor is minden kétséget ki
záróan igazolja a hétköznapi vélekedéseket: a 
nemzeti könyvtár, a város tetején, a nehézkes 
megközelítés ellenére is (sok erényének kö
szönhetően) főként egyetemi könyvtárként szol
gálja döntően fiatal olvasóit.

Kissé árnyaltabbá válik a kép, ha a 2. és 3. 
kérdésre érkezett válaszok szóródását tekint
jük át.

Az olvasó foglalkozása

főiskolai vagy egyetemi hallgató 76%

egyéb 12%

főiskolai, egyetemi oktató, kutató 9%

középiskolai tanuló 1%
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Honnan verbuválódik a használók jó há
romnegyede?

1. ELTE BTK + TFK 42%
2. PPKE 12%

3. vidéki egyetemek 7%

4. KGRE 2%

5. ELTE TTK 2%
6. ELTE Jog 2%

Ugyancsak 2-2% a BME, a BKE, de még a 
Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egye
tem hallgatóinak aránya is. Az ELTE után máso
dik helyen a Pázmány Péter, harmadik helyen 
(7%) pedig a vidéki egyetemek Budapesten élő 
hallgatói következnek. 6% verbuválódik az 
összes egyéb (állatorvosi, gyógypedagógiai, mű
szaki) egyetemről és főiskoláról. Meglepően ma
gas (20%) a nem válaszolók aránya.

A Miért jár az OSZK-ba? kérdést zárt for
mában tették fel:

kutat 50%
tanul 79%
művelődik 17%
egyéb 6%

Az első 3 válasz gyakorlatilag egymás szi
nonimájaként is felfogható. Emlékezzünk, a vá
laszolók mindössze 14 százaléka mondta magát 
kutatónak, miközben minden második könyv
tárhasználó az ittlét célját kutatásnak minősítet
te. A hallgatók egy része nagy valószínűséggel 
nem csupán egy adott művet kíván kézbe ven
ni, hanem inkább egy konkrét kérdés, feladat 
felderítéséhez, megválaszolásához keres (és 
feltehetően talál) irodalmat. Nyomatékosítsuk: a 
válaszolók négyötöde a tanulást jelöli a könyv
tárlátogatás okaként, s ráadásul ez a szám szin
te hajszálpontosan egyezik az olvasójegy betű
jeleként megadott C+D (főiskolai, és egyetemi 
hallgatók + bölcsészek) összegével (73%).

A dokumentumok lelőhelyére vonatkozott a 
következő kérdés, s az arányok meglepően ki
egyensúlyozottak. A válaszolók 41 %-a említi sa
ját könyvét, tankönyvét, jegyzetét, de 73% az 
olvasótermi állományt is használta (főként 1-2 
kötet erejéig: 27%) s legtöbben (78%) a raktári 
állományt vették igénybe, itt ugyancsak az 1 -2 
kötetes kérések dominanciája volt a jellemző 
(28%).

A válaszok tükrében a gazdag olvasótermi 
választékot az esetek nagyobb részében a rak

tári kérések, kisebb részben az .otthonról hozott 
dokumentumok egészítik ki. Mindössze 27 fő 
azoknak száma, akik csupán menedékként, 
csendes, nyugodt, biztonságos, tanulásra Is al
kalmas közegnek ítélve az OSZK-t, elegendő
nek tartják a magukkal hozott dokumentumok 
olvasását.

A kérdőív következő tétele azt firtatta, 
hogy a hozzánk látogató olvasók más könyv
tárakat használnak-e. A válaszolóknak több 
mint a fele (52,2%) alkalmanként, harmada 
(36,7%) rendszeresen, s mindössze tizede kizá
rólag a nemzeti könyvtárat használja.

Miért az OSZK-t részesíti előnyben? - 
hangzott a következő kérdés. Az olvasók döntő 
többségének, azaz egyötödének (21,9%) legfon
tosabb szempontja, hogy a némzeti könyvtárban 
minden vagy csaknem minden fellelhető. Érde
mes megjegyezni, hogy gyakran találkoztunk a 
minden megvan megfogalmazásoknál olyan ki
egészítésekkel, mint a többnyire, az elvileg, az 
általában vagy a legnagyobb eséllyel. Mint 
azt az utolsó, Észrevételek, javaslatok kérdésre 
adott válaszoknál láthatjuk, az olvasók elége
detlenségének, kritikai megjegyzéseinek egy ré 
sze éppen az állományra, annak hiányos voltára 
vonatkozik. Ennek ellenére egy zaklatottabb, 
időhiányosabb (vizsga)időszakban, amikor min
den óra drága, meghatározó tényező, hogy nem 
kell az egyetemi, kari vagy kerületi könyvtárak 
között „ingázni”, hanem létezik egy olyan hely, 
ahol majdnem minden megtalálható.

A válaszadók egytizedének (9,7%) kényel
mi szempontjai vannak, amikor az OSZK-t vá
lasztja. Ebbe a kategóriába az olyan válaszokat 
soroltuk, mint a: kellemes a környezet, tágas a 
könyvtár, jó a világítás, jó hangulatú, jó itt 
tanulni, csendes, kulturált hely.

A válaszok 7 százalékán az olyan megálla
pítások osztoznak, amelyek a könyvtár közelsé
gét (2,6%), a szabadpolcon kinn lévő sok köny
vet (1,9%), a megszokást (1,6%) vagy a gyors 
kiszolgálást (0,9%) tartják említésre méltónak.

Mivel az adatfelvétel vizsgaidőszakban tör
tént, ezért fontos, hogy az év nagyobb részét ki
tevő könyvtárhasználati szokásokról is képet 
kapjunk. Ezt a célt szolgálta a Vizsgaidősza
kon kívül is felkeresi-e könyvtárunkat? kér
dés. A megkérdezettek csaknem fele (48,7%) a 
szorgalmi időszakban alkalmanként használja 
az OSZK-t, alig kevesebb mint fele pedig 
(41,2%) rendszeresen felkeresi az intézményt, s 
mindössze 3,1 százaléknyi azoknak a száma, 
akik kizárólag vizsgaidőszakban jelennek meg 
nálunk.
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S hogy az idelátogatók a vizsgaidőszak
ban mely napon, napszakban, illetve órában 
használják a könyvtárat - arra a következő 
kérdés segítségével Igyekeztek választ kapni. 
Meg kell jegyezni, hogy a kérdés megfogalma
zása nem a legszerencsésebb formában történt, 
mivel sokan azt félreértve töltötték ki a mellékelt 
táblázatot, így a kapott adatok értelmezésénél e 
tényezővel számolni kell. Gyakori esetként em
líthető például, hogy a táblázaton csak a kérde
zés napjának adatait írták be, s azt nem az álta
lános szokásokra vonatkoztatva töltötték ki. Az 
egyes idősávok tételes értékelése előtt kell 
megemlíteni, hogy az olvasók csaknem ötödé 
(18,6%) a könyvtárban való egész heti jelenlétet 
említ. A megkérdezett 607 fő egyharmadának 
az intézményben való tartózkodása a déli, kora 
délutáni órákban a hót minden napján regisztrál
ható. Vagyis 12 és 18 óra között a megkérdezet
tek átlagosan 35 százaléka jelen van az OSZK- 
ban. Ez alól a hétfői nap jelenti az egyetlen kivé
telt, amikor az imént említetthez közeli, de mégis 
alacsonyabb arány (27%) mutatható ki. A hétfő 
délelőtti zárva tartás után kissé lassabban indul 
meg a forgalom, és ez a hét többi napjához ké
pest alacsonyabb létszám a nap egészére jel
lemző. A hét minden napján az esti órákra, azaz 
a 18 és 21 óra közötti időszakra valamelyest 
csökken az olvasók száma: a megkérdezettek 
11-13 százaléka használja ilyenkor a könyv
tárat.

Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik a két 
következő is: vagyis az, hogy Általában hány 
órát tölt itt?, illetve hogy A mai napon mikor 
érkezett? Az előbbi kérdésre az olvasóknak 
több mint a fele (51%) adta válaszul, hogy 6 
vagy annál több órát a könyvtárban tartózkodik, 
28,8 százalékuk 4-6 órát, s hetedük (13,3) 2-4 
órát tölt az OSZK-bán. Azaz ha valaki, vagyis az 
olvasók kétharmad része bejön a könyvtárba, 
akkor minimálisan 4 órát itt is marad. A hamar 
távozók, vagyis azok aránya, akik csak egy 
adott kérdésre várnak gyors választ, vagy az 
adott dokumentumot nem lelik, és dolguk vége
zetlenül távoznak, még az egy százalékot (0,4%) 
sem teszik ki.

A megkérdezetteknek legnagyobb része 
(25,5%) a nyitás utáni első fél órában érkezik. A 
könyvtárat rendszeresen látogatók pontosan 
tudják, hogy frissességükkel a későbbiek során 
sok időt takaríthatnak meg. Ilyenkor még ők vá
laszthatnak a szabad helyek között, legnagyobb 
eséllyel ők juthatnak hozzá a keresett dokumen
tumhoz, hamarabb kézhez is kaphatják azt, mi
vel a raktárakból gyorsabban az olvasó kezei

hez jut a kívánt anyag, s ilyenkor még a könyv
tárba való bejutás sem okoz gondot. Nem kell 
sorban állni a ruhatárnál, s ráadásul nem kell 
akár két órát is a sorszámuk felhangzását várva 
a lépcsőn ücsörögve tölteni. A 9.30 és 10 óra kö
zötti Időszakban némileg kevesebben érkeznek 
(12,%), de az első óra adatait összegezve a 
megkérdezettek 38 százaléka ilyenkor jelenik 
meg.

A következő két órában (10 és 12 óra kö
zött) a nyitás utáni első órához képest már csak 
fele annyian (17,7%) jönnek. S az érkezők száma 
ettől kezdve a nap során folyamatosan csökken, 
és 18 óra után már alig szállingóznak néhányan, 
20 óra után érkező pedig már nincs is.

A könyvtár szempontjából talán az egyik 
legérdekesebb kérdés, hogy az olvasók mely 
szolgáltatásokat veszik igénybe. Ennek a 
kérdésnek a megválaszolásakor kíváncsiak 
voltunk arra, hogy az egyes felhasználói körök 
milyen arányban élnek a felkínált lehetőségek
kel, vagyis hogy az olvasói csoportok (kutató, 
felnőtt, felsőoktatásban tanuló, bölcsész) könyv
tárhasználati szokásai között kimutathatók-e el
térések.

Emlékeztetőül: a válaszadók részesedése 
az egyes csoportokból: kutató: 14%, felnőtt 7%, 
egyetemi vagy főiskolai hallgató 15%, bölcsész 
58%, nem adott választ 6%.

A következő adatok feldolgozásánál mindig 
az adott csoport tagjainak az egyes kategóriára 
adott válaszait vettük alapul a százalékszámí
tásnál, vagyis az itt megjelenő százalékos ada
tok például azt jelentik, hogy a kutatók között 
csak 6%-ban vannak olyanok, akik az Internetet 
használják. Itt nem a megkérdezettek egészére 
vonatkoznak tehát az egyes megállapítások, mi
vel úgy gondoljuk, hogy szignifikáns eltérések 
mutatkoznak a csoportok könyvtárhasználati 
szokásai terén.

A kutatók (A jelű olvasójegy) döntő többsé
ge (78,3%) él a kutatóasztalok nyújtotta lehető
séggel. Azonban ennek a szolgáltatásnak az 
igénybe vételét megelőzi a katalógushasználat, 
amely az esetek nagyobb részében jelenti a ha
gyományos cédulakatalógusban (88%) való ke
resést. Az olvasótermi kézikönyvtár használatán 
túl (74,6%) ők azok, akik a mikrofilmolvasás le
hetőségével a legnagyobb számban (67,4%) él
nek. Nincs még egy csoport, amelynek tagjai kö
zött ilyen jelentős számban fordulnának elő olya
nok, akik anyagot mikrofilmen keresnek. Még a 
bölcsészeknek is alig egynegyede (24,7%), aki 
használója szokott lenni ennek az olvasóterem
nek. Ez mindenképp adódik abból, hogy a kuta
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tók valóban kutatási célra használják a könyv
tárat, s olyan dokumentumokra is kíváncsiak, 
amelyek csak ilyen módon hozzáférhetők. A ku
tatók által a helybenolvasásl lehetőségek kö
zül - a kutató asztalokon kívül - az egyes olva
sótermek használatánál a következő rangsor 
alakul ki: 1. hírlapolvasó, 2. történeti olvasóte
rem, 3. irodalmi, 4. általános.

A felnőttek (B jelű olvasójegy) az olvasó
termek közül az általános (52,1%) és a hírlapol
vasót (50%) használják a leggyakrabban; s a 
cédulakatalógusban való keresés (71,7%) mel
lett az olvasótermek kézikönyvtári állományát 
(52,1%) veszik leginkább igénybe.

A nem bölcsész egyetemi, főiskolai hall
gatók (C jelű olvasójegy) a katalógusokat (külö
nösen a cédulás állományt 74,1%), valamint az 
olvasótermi kézikönyvtárt (61,2%) használják. A 
csoport jellegéből adódóan ők azok, akik legke
vésbé használják a mikrofilmolvasót (8,6%), hi
szen az így megőrzött állomány nem kifejezet
ten az ő érdeklődési körüknek megfelelő doku
mentumokat tartalmazza.

A bölcsészeknek (D jelű olvasójegy) 
csaknem 100 százaléka használja a cédulaka
talógust (94,6%), s nincs még egy csoport, 
amelynél Ilyen arányban fordulna ez elő. De ez 
igaz a katalógus már gépen található részére is 
(75,2%). Az olvasótermi kézikönyvtár használa
tán túl (77,7%) ők veszik a legnagyobb arány
ban igénybe a számítógépes adatbázisokat 
(32,2%).

Az olvasók egészének könyvtárhasználati 
szokásairól megállapítható, hogy a legnépsze
rűbb szolgáltatások között a katalógusok (cédu
la és gépi) használata, a helybenolvasás és az 
olvasótermi kézikönyvtár használata szerepel. A 
megkérdezetteknek több mint a fele él a gyors
másolás nyújtotta lehetőséggel, ám meg kell je
gyezni, hogy a bölcsészhallgatók mindössze 
harmada fénymásoltat a könyvtárban. Mint az a 
megjegyzésekből kiderül, ennek leginkább 
anyagi okai vannak, ugyanis a diákok számára 
ez nem igazán tartozik a megfizethető szolgálta
tások közé. A felsőoktatásban tanulók között 
nagy érdeklődésre tart számot a szabadpolcon 
megtalálható jegyzetek használata. Sokan van
nak, akik nem akarják vagy nem tudják azokat 
megvásárolni, az egyetemi vagy kari könyv
tárak pedig feltehetően nem rendelkeznek ele
gendő kölcsönözhető példánnyal, így egyetlen 
biztos hozzáférési lehetőséget a Széchényi 
Könyvtár jelent. Minden csoport, de különösen a 
bölcsészek kérik az olvasószolgálatos kollégák 
segítségét, mind a tájékoztató, mind az olvasó

termi szolgálatnál. A legkevésbé használt szol
gáltatás - valószínűleg kevéssé ismert volta mi
att - az Internet (5,1%) és a CD-ROM-ok (5,3%). 
Fontos megjegyezni, hogy az olvasók az egyes 
csoportokban más-más megoszlásban használ
ják, de általában 30-35%-uk veszi igénybe a 
kurrens folyóirat-olvasót. A tapasztalatok alap
ján elmondható, hogy ez leginkább a dokumen
tumokra való várakozás idején vagy a tanulás, 
kutatás, jegyzetelés közötti lazítás! időszakban 
történik.

Az olvasó ítélete

Az egylapos kérdőív jó negyede (17 kipon
tozott sor) az észrevételek, javaslatok számára 
volt felkínálva. Mondjon véleményt az olvasó! 
Alkosson értékítéletet az OSZK szolgáltatásairól 
és persze tegye meg jobbító szándékú javasla
tait is!

Miután a válaszadás teljesen önkéntes volt, 
meglepően sokan (328 fő = 54%) fogalmaztak 
meg valamilyen észrevételt. A pozitív és negatív 
megjegyzések aránya súlyos egyenlőtlenséget 
mutat. Mindössze 71 fő (12%) vetett papírra di
cséretes mozzanatokat. Pl.:
- „A könyvtár nagy előnye, hogy a raktár nem 

zár órákkal a könyvtárzárás előtt, mint más 
könyvtárakban."

- „Nagyon szeretem ezt a könyvtárat, eddig 
mindig megtaláltam azt amit kerestem vagy 
amit meg akartam tudni."

- „Ez a legjobb, s nemcsak azért, mert a legtel
jesebb. 34 év óta vagyok beiratkozott olva
sója.”

- „Az OSZK az ország legszuperebb könyvtára. 
Nehogy megszűnjön!”

- „Nagyon meg vagyok elégedve a tájékoztató 
szolgálat dolgozóival. Kedvesek, türelmesek, 
segítőkészek! Köszönöm!”

Kritikai észrevételeket, hiányosságokat már 
csaknem ötször annyian (315 fő = 58%) fogal
maztak meg. Sokszor igen sokoldalú megközelí
téssel. Pl.:
- „Vizsgaidőszakban a könyvtár a kutatni vá

gyók számára gyakorlatilag használhatatlan
ná válik. A tájékoztatóban elterpeszkedő (és 
nem az ottani anyagot használó) diákokat a 
könyvtárosok nem tudják a helyükre zavarni. 
Zaj van, amit a rendre ügyelő nénik gyakori, 
jogos sápítozása csak tovább növel. A büfé 
körüli állapotok infernálisak. Javaslat: 1. A 
különösen renitens, koszos, pimasz olvasók 
látogatójegyét be kéne vonni. Pár ilyen eset
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futótűzként terjedne el a többiek között. 2. A 
könyvtárosok ne habozzanak rendreutasítani 
az egyetemistákat. 3. A könyvtári szabályzat
ban beiratkozáskor alá kéne íratni néhány 
minimális illemtani elemet, így lehetne mire 
hivatkozni is. 4. Örömmel látom, hogy szapo
rodik a rendre felügyelők közt az öles terme
tű, határozott bácsik száma. Fokozható len
ne!”
„Az általános olvasóban helyenként nagyon 
kopott a szőnyeg. A büfé bővítésre szorulna 
(férőhelyek). Nyitáskor jó néhány könyv van 
kint az általános olvasó asztalain. Melyik asz
tal szabad? (Esetleg napokig is kódorog egy- 
egy könyv.) A saját könyv bevitelére Jogosító 
cédulák összegyűjtése alkalmat kínál statisz
tika készítésére! Ha 150-szer behoztak már 
valamilyen könyvet, akkor azt lehet, hogy ér
demes lenne a szabadpolcra Is kitenni. (Eset
leg többet is) Jó ötlet a beszélő oszlop, de 
szerintem felesleges, és kevéssé érthető. Az 
új olvasójegyek viszont igazán kitűnőek! 
Adatbázis? Internet? Sajnos ezekről a lehető
ségekről nem is tudtam, úgy emlékszem, hogy 
az ismertetőben nem szerepel.”
„Talán több szék kellene és kevesebb zsan- 
dár az olvasóba, és a büféhez (és akkor nem 
kéne a fotelokban sutyiban enni.) A kártyás 
beléptető rendszert a jobboldali párduc-szo
bor szájába kellene helyezni. Feldobná a 
könyvtár hangulatát! Akkor bezzeg senki nem 
etetné őt kockacukorral, még én sem.”
„Nem vagyok megelégedve a könyvtár idő
sebb női dolgozóival. Itt nem a tájékoztató 
szolgálat dolgozóira, hanem a felügyelőkre 
gondolok! Megengedhetetlenül durván beszél
nek a diákokkal, letegezik őket! Valahányszor 
elmegyek mellettük mindig minket szidnak! Ez 
nagyon hangulat romboló. Bár én leány va
gyok de úgy gondolom, erre a posztra inkább 
férfiakat kellen alkalmazni! Ók türelmesek, 
udvariasak! A nők nagyon türelmetlenek! Az
zal sem vagyok megelégedve, hogy a 8-ik 
emeleti fotelokba nem lehet beleülni. Ez a 
szolgáltatás már nem fér bele az 1000 Ft- 
ba??? 10-12 óra folyamatos ülés után igen
csak elfárad az ember dereka, szívesen leül
ne egy kényelmesebb helyre, pl. fotel! Hogy 
miért éppen a 8-ik emeleti fotelba?! Mert a 
többi a dohányzók részére van fenntartva, 
amit ők ki is használnak (érthetően). A büfé 
területén nem lehet megmaradni, a dohányo
sok mindent ellepnek, van ugyan ott is kijelölt 
hely a számukra, de persze ezt nem tartják 
be. Erre jobban oda kellene figyelni. Van

nak még azért nem dohányzók is." (Ezt töb
ben Is felpanaszolják)

- „Nem ártana a kózikönyvtárat felújítani, rep- 
rlnt kiadványokat vásárolni. (Tudom, ez anya
gi kérdés, elsősorban nem a könyvtáron mú
lik.) A könyvtáron kívüli személyzettől több 
megértést és rugalmasságot várnék. A 
könyvtári dolgozók előzékenyek, tőlük na
gyon sok segítséget kapok. Talán érdemes 
lenne kidolgozni valamiféle információs rend
szert azon olvasók között, akik egyidőben 
kérnek ki egy könyvet. A számítógépes rend
szer nagyon megkönnyíti a keresést, jó lenne 
minél korábbi könyveket, kiadványokat talál
ni rajta.”

- „Próbáljanak ügyelni arra, hogy valóban min
denki a helyére üljön ha már egyes emberek
től megkövetelik. Ha valaki 4 órát meghaladó 
időt tölt a könyvtárban segítséget, ill. lehető
séget kapjon arra, hogy az első körben kórt 
könyvet megkaphassa (miután az első olvasó 
visszaadta). Biztosítsanak több munkatársat, 
akik a keresésben segítséget nyújtanak."

- „A gyorsmásolást aránytalanul és udvariatla
nul drágának tartom. Véleményem szerint az 
árak megállapításánál figyelembe kellene 
venni, hogy ide legalább 70%-ban diákok jár
nak és ez több a soknál. A raktárból felkért 
könyvek felérkezési ideje 1-3 órát vesz 
igénybe, így legalább lehetőség van arra, 
hogy a diákok a büfé előtt megbeszéljék a 
problémáikat. A fotelekben való ülés alkalmá
val minden nemű dolog tiltása szintén rendkí
vül logikus, így legalább nem unatkoznak a 
portások sem, sőt a tanulás és olvasás megtil
tásával a diákok garantáltan semmittevéssel 
fogják eltölteni az idejüket, amíg várnak a 
sorszámra. (Ez is többek panasza.) Ez egy 
olyan könyvtár, ahol az ember folyamato
san tiltásokba és értelmetlen szabályokba 
ütközik, ami nap végére rendszerint annyi
ra felbosszantja az embert, hogy semmi 
kedve többé ide betenni a lábát, de sajnos 
jobb híján meg kell tennie. Helyhiány miatt 
sajnos az egyéb dolgokat nem tudom fel
sorolni."

- „A Kortörténeti Különgyűjtemény olvasóterme 
kong az ürességtől. Meg kéne fontolni egy „tu
dományos” olvasóterem kialakítását, mint 
ahogy a Nemzeti Múzeumban volt. Teljesen in
dokolatlan azt a gyűjteményt külön kezelni 
(ma már)! A könyvtár vezetése döntse el, 
hogy a nemzet könyvtárából akar-e a nemzet 
tanulószobájává alakulni. A könyvállomány 
leromlott fizikai állapotban van.”

9



- „Az olvasótermek kialakítása lehetne csalá
diasabb. Az olvasás vagy tanulás szubjektív 
környezetben történik, ezért az olvasók job
ban szeretnek elszeparálva lenni. Jó lenne 
kuckós sarkok kialakítása. Szerintem, ha a 
könyvtár 22 óráig lenne nyitva nagyobb lenne 
a kihasználtsága (még akkor is, ha ezért eset
leg 10-kor nyitna). Mégis összességében a 
legfontosabbnak az olvasóterek átrendezését 
gondolom. Talán a polcokkal jobban fel lehet
ne osztani a teret, és így az olvasók elszepa- 
ráltabban tudnának tevékenykedni."

A fentiek egyelőre csupán kiragadott pél
dák, „mazsolák a kalácsból", melynek alapján 
mindössze benyomásokat szerezhetünk a vála
szok összetettségéről, hangneméről s jólesően 
könyvelhetjük el, hogy a megkérdezettek jelen
tős része komolyan vette kérésünket. ítéleteket, 
kritikai megjegyzéseket és konkrét javaslatokat 
egyaránt kaptunk.

Jóval tartalmasabbá válik viszont a kép, ha 
a szöveges válaszok tartalomelemzéséről ké
szült összesítést mutatjuk be Elsőként vizsgál
juk meg az elismerő, méltató, bátorító válaszok 
megoszlását.

fő %

mindennel elégedett 25 35.2

a könyvtárosok segítségét említők 23 32.3

a személyzettel általában elégedettek 11 15.3

az OSZK állományát dicsérik 8 11.2

a tárgyi környezetet méltatják 6 8.4

a szabadpolcos állományt értékelik 3 4.2

Továbbá 1-1 fő említi még a gépi ellátást, a 
katalógusokat és a sorszámosztás tényét. A 
minta elrendezéséből következően az érdemi 
megjegyzések döntő többsége a bölcsészhall
gatóktól érkezett, de létszámukhoz viszonyítva 
ugyancsak gyakran nyilvánítottak véleményt a 
kutatók kis.

A könyvtár vezetősége számára szükség
képpen a kritikai megjegyzések adhatják a leg
több korrekciós ötletet. Tekintsük át a szinte vé
letlenszerűen kiragadott negatív észrevételek 
egy csokrát!
- drága a másolás, csak könyvtári könyvet 

lehet másolni, és nem önkiszolgáló,
- mindenki üljön a helyszámának megfelelő 

helyre,

- hiányzik egy írásos tájékoztató a könyvtár 
használatáról, szolgáltatásairól, a lehető
ségekről,

- vizsgaidőszakban több olvasóhely kiala
kítása,

- kutatóknak több lehetőség engedélyezése,
- a kötelező irodalmak, jegyzetek több pél

dányban legyenek meg,
- a dohányzás megszűntetése, vagy a do

hányzóhelyek jobb elkülönítése,
- felesleges a túl sok ellenőrzés,
- az utóbbi évek kiadványai még nincsenek 

a katalógusban, lassú a feldolgozás,
- a könyvek félretételének megszüntetése,
- ha az olvasók sorszámot kapnak, a vára

kozás ideje alatt miért nem lehet olvasni?,
- rossz a számítógépes katalógus.

Végül nézzük át a negatív észrevételek tar
talomelemzését összesítő táblázatunkat. Minden 
esetben 3-3 százalékos adat szerepel majd az 
egyes kategóriák mellett. Az első oszlopban a 
teljes minta (607 fő) alapján, a másodikban a ku
tatók (83 fő) és végül a bölcsészek (351 fő) lét
számához viszonyított százalékos megoszlás 
lesz olvasható.

A negatív észrevételek rangsora 
(a megkérdezettek százalékában)

ö* K* B*

1. gépi ellátás 13 19 13

2. szabadpolcos állomány 8 12 9

3. az OSZK állománya 9 10 9

4. katalógusok 7 7 7

5. személyzet 7 6 8

6. raktár 6 6 4
7. nyitva tartás 5 5 5

8. zaj 3 4 3
9. tájékoztató szolgálat 3 4 3

10. tárgyi környezet (fűtés, neon
világítás, férőhely = sor
számosztás) 18 2 6

11. büfé 6 2 7
12. másolás 2 1 1
13. dohányzás 2 - 4

* Ö: Összesen (607=100%)% 
K: Kutató (83=100%)%
B: Bölcsész (351=100%)%

Mint látható, a legtöbb kritika a gépesítés 
színvonalát érte (gyakran lefagy a rendszer, a
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téma szerinti keresés lehetetlensége, nem elég 
használóbarát a software, ’92 előtti adatok nem 
kereshetők stb.).
- „Nagyon hasznos volna, ha az OSZK egész ál

lományát számítógépre tudnák vinni, lehető
leg olyan szoftver segítségével, amelyet kuta
tásra is lehet használni (pl. böngészés). A 
mostani viszonyok között szörnyen időigé
nyes pl. folyóiratcikkeket megtalálni, ha az 
ember nem tudja pontosan a megjelenés 
évét. Olyanfajta kutatást végezni, hogy mi 
minden jelent meg egy bizonyos témában az 
elmúlt 10-15 évben, szinte képtelenség a je
lenlegi katalógusrendszerrel. Egy jó könyv
társzoftver segítségével az ilyesfajta böngé
szést könnyen és viszonylag gyorsan el lehet
ne végezni.”

- „A számítógépes katalógus szoftver rossz. 
Körülményes a használata és lassú. Elképesz
tő, hogy egy gomb téves lenyomására azon
nal lefagy a rendszer. Nemcsak elképesztő, 
hanem elfogadhatatlan is. Nem az a probléma, 
hogy már bevezetésekor elavult volt - a Tu
dományos Akadémia könyvtárában működő 
Aleph rendszer legalább ennyire antik, de: 
egyszerű a kezelés, gyors és nem fagy le.”

- „A másik nemzeti könyvtár, a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtára jóval korszerűbb számítógépes 
rendszert vezetett be. Szakozási rendszerét 
azonnal megváltoztatta (finom bontásban 
tárgyszavaz), és az ETO-t csak a korábbi ki
adású anyag, azaz a régi szekrényes-cédulák 
katalógus feldolgozásában használja. Egérrel, 
Windows alatt futó termináljain jóval ponto
sabb, kutatóbarát és gyors keresési lehetősé
geket ad. Bizonyos szolgáltatásait Interneten 
(WWW) is el lehet érni. Továbbá: kártyával 
működő xeroxgópén maga az olvasó xe
roxozhat (bár van személyzettel dolgozó má
solója is!!), így nem kell magyarázni a különle
ges igényeket, és elkerülhető, hogy az öreg 
Szilvi Néne megsértődjék (OSZK), mert visz- 
szavittem a hibás anyagot.”

- „Úgy gondolom, hogy az Internet itteni kiépí
tettsége (tudomásom szerint 1 gép) nem fedi a 
mostani igényeket. Több gép az ún. levelezési 
problémát is megoldaná (mellesleg a levelek
ben gyakran tudományos kérdésekről folyik a 
szó).”

Kiemelkedően sok kutató (a válaszolók 
csaknem ötödé) találta javítandónak ezt a szol
gáltatást. A tárgyi környezet (zaj, fűtés, világí
tás stb.), majd az állomány hiányosságai követ

keznek a rangsorban, s a válaszolók tizede, fő
ként a kutatók, a szabadpolcos állomány frissí
tését javasolta.
- „Rengeteg könyv hiányzik, vagy hiányos.”
- „Miért nincsenek meg a középiskolákban 

használt tankönyvek, tanárképzés is folyik az 
egyetemeken.”

- „Mi van a kötelespéldány rendszerrel? Az 
utóbbi időben sokszor nem találok meg köny
veket még a katalógusban sem!

- „Gyakran előfordul, hogy nem találok meg 
könyveket, még olyanokat sem, amik a kata
lógus szerint megvannak.”

- „Az egyetemi, főiskolai jegyzeteket több pél
dányban kellene gyűjteniük, mert sok olyan 
van, amit a 60-as évek óta nem nyomtak újra 
és nem hozzáférhetőek.”

- „A szabadpolc nem mindig a legalapvetőbb 
könyveket tartalmazza.”

- „Sok szabadpolcos könyv, jegyzet nyitáskor 
nem található meg: elrejtik őket záráskor.”

- „A kézikönyvtár katalógusa és a szabadpol
cos könyvek valódi készlete a legritkább 
esetben fedi egymást.”

- „Az egyetemi segédkönyveket csak verseny- 
futás árán lehet megszerezni a szabadpolc
ról.”

- „A szabadpolc elavult, miért nem újítják fel?”

Csaknem azonos nagyságrendű észrevételt 
kapott a tájékoztatás, a katalógusrendszer hiá
nyainak összessége és a személyzet (főként a 
bordó köpenyesek) magatartásának durvasága. 
A szakmaiság két szélső pontja tehát meglepő
en sok olvasót késztet panaszkodásra.
- „A központi katalógus hiányos és hibás.”
- „Sokat segítene, ha a raktári katalógusban is 

jeleznék a szabadpolcos jelzetet.”
- „A buta, tájékozatlan könyvtárosokat nem 

kellene a tájékoztató pulthoz ültetni.”
- „Néhány könyvtáros egy kézlegyintéssel elin

tézi, ha nem találok meg egy könyvet: eltűnt, 
ellopták.”

- „Nehéz az eligazodás az olvasótermekben a 
dokumentumok között.”

- „A frissen beiratkozott olvasók részére könyv
tárhasználati tájékoztatóra van szükség.”

- „A könyvtárosok ne habozzanak rendre uta
sítani az egyetemistákat!"

- „Tudatosítani kellene, hogy a teremőrök van
nak az olvasókért. Némi alázattal viseltesse
nek az olvasó iránt.”

- „A teremőröknek nem kellene úgy viselkedni
ük, mintha mi értelmi fogyatékos, beszámítha
tatlan, vandál, bűnöző csürhe lennénk.”
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- „A csendőr-nénik elviselhetetlenek.”
- „A bíbor ruhás személyzet lehetne udvaria

sabb, szolgálatkészebb és tapintatosabb.”

A nyitvatartás a reklamációk ellenére Is in
kább csökkenni fog a közeli jövőben, de a rak
tári kiszolgálás gyorsításával, a könyvtárosok 
segítőkészségének növelésével még bizonyára 
fokozható lenne az olvasók elégedettsége.

„Egyre több a hiányzó könyv. Ezek közül 
jó néhány szerepel a katalógusban, de raktá
ri példány nincs. A szabadpolcon levő köny
vekre ez még inkább igaz. Az új könyvek be
szerzése - gondolom anyagi okok miatt - ol
vasóterembe jutása sokat késik. Az olvasó
terekben elhelyezett pultoknál sokszor nincs 
könyvtáros, amikor tájékoztatásra lenne 
szükségünk. Ezt jó lenne megoldani!"

„Látszik, hogy Önök szeretik amit csinálnak, 
készségesen segítenek nekünk. Itt valóban min
denkinek, aki idejön vagy itt dolgozik, szenvedé
lye a tudomány: az olvasás. Jó tudni, hogy igenis 
létezik országunknak egy fejlődő, művelt rétege. 
Ugye, itt minden könyv megtalálható! - ám ez 
ELVILEG van így, nem GYAKORLATILAG. Nincs 
annál bosszantóbb, mikor az ember tűvé teszi a 
várost egy könyvért, ami állítólag létezik, és ak
kor itt is sejtelmes adatokat talál. Talán fel lehet

ne egy kissé gyorsítani az újabb kiadások fel
dolgozását.”

Sajnos a javaslatok egy részét nem vehet
tük komolyan (vasárnapi nyitvatartás, uszo
da, park, tornaterem, olvasóterem matracok
kal azok számára, akik fekve szeretnek ol
vasni), de a válaszolók jobbító szándéka, a kri
tikus megjegyzések többségének jogossága vi
tathatatlan. Köszönet érte!

Mindent összevetve és az egyik válaszoló 
szellemes megjegyzését idézve a nemzeti 
könyvtár vagy nemzeti tanulószoba dilemma 
egy jó ideig még feloldhatatlan marad, mert 
könyvtárunk szükségképpen nemzeti és egye
temi, egyetemközi könyvtárként is működik. De 
a gépesítés színvonalának radikális emelése, a 
szabadpolcos állomány gyorsított frissítése, az 
állományvédelem hatékonyságának növelése, a 
retrospektív konverzió gyorsítása, a katalógu 
sok informatív értékének javítása, az új szerze
mények hozzáférhetőségének gyorsítása, illetve 
a kötelespéldány-szolgáltatás közel 10%-os hiá
nyának folyamatos pótlása minden bizonnyal az 
OSZK legsürgetőbb feladatai közé tartoznak.

Nagy Attila 
W. Péterfi Rita

A mi válaszunk:
nemzeti könyvtár, sokrétű feladatkörrel

A nemzeti könyvtár olvasáskutatási műhe
lyének összefoglalójában az olvasói vélemé
nyek között válogatva azokat úgy említette, 
mint „mazsolákat a kalácsban”. A könyvtár szol
gáltatásainak egyik felelőseként úgy látom, bár 
mazsola is került a falatba, inkább a kalácsba 
keveredett kavicsokban, törmelékben csiszol
hatjuk vagy éppen törhetjük ki a fogunkat, hi
szen főképp a túlzásaikban is találóan, és ismer
jük el, szellemesen megfogalmazott negatív ész
revételek között válogatott a beszámoló idézet
gyűjteménye, és mennyivel frappánsabb lehet 
egy lesújtó vélemény, mint egy olyan, amelyik a 
kedvező benyomásokat emeli ki. Hiszen mi is 
tudjuk, a célnak megfelelően válogatott és sok
rétűen katalogizált gyűjtemény, a gyors, pontos 
olvasószolgálati és raktári kiszolgálás, a kellően 
felkészült tájékoztatók munkája, a kényelmes, 
kézikönyvekkel jól ellátott olvasóterem - amit

bármikor igénybe lehet venni - természetes kö
vetelmény és nem várhatunk értük elismerést, 
különösen akkor nem, ha ezeknek a magától ér
tetődő elvárásoknak az Országos Széchényi 
Könyvtár különböző okok miatt még csak nem 
is tud mindenben megfelelni.

Erről is beszélt Poprády Géza főigazgató 
bevezetőjében azon az olvasói fórumon, ame
lyet a kérdőíves felmérés eredményeinek be
mutatása, az olvasói igények, javaslatok, kéré 
sek megoldási lehetőségeinek ismertetése céljá
ból rendezett a könyvtár 1997. március 26-án. 
Hangsúlyozta, hogy az Országos Széchényi 
Könyvtár nemzeti könyvtári és tudományos 
könyvtári kötelezettségeinek teljesítése során 
természetszerűen igyekszik kielégíteni az egye 
térni főiskolai hallgatók szakirodalmi igényeit, de 
nem tud és nem is akar egyetemi könyvtári fel 
adatokat elvállalni, hiszen jogosítványai és az
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A kérdőív kitöltése önkéntes!

Kedves Olvasónk!

Most, a \izsgaidőszak kellős közepén az Országos Széchényi Könyvtár kéréssel fordul Önhöz: szánjon 

néhány percet az alábbi kérdőív kitöltésére! A neve feltüntetése nélkül kért válaszok hozzásegítenek 

bennünket ahhoz, hogy szolgáltatásainkkal kellőképpen tudjuk támogatni kutató, tanulmányi, 

művelődési munkáját.

Kérjük, hogy a kérdőívet csak egy alkalommal töltse ki.

Az igen válaszokat a kockába írt x-szcl, a nem válaszokat a kocka üresen hagyásával jelölje.

A kitöltés dátuma: 1997......................

Az olvasójegy betűjele: A B C D (Kérjük, karikázza be a megfelelő betűt!)

Az olvasó foglalkozása:..................................................................

Ha egyetemi vagy főiskolai hallgató, az egyctem/íoiskola. kar. szak megnevezése:.....................................

Miért jár az OSZK-ba: kutatni □
tanulni □
művelődni □
egyéb □ éspedig:..............................

Ha tanuk akkor
- OSZK dokumentumot olvas; azt

a.) az olvasótermi kéziköimlárból □ a mai napon hánv darabot:
b.) a raktárból használja □ a mai napon hánv darabot:

- saját könyvet használ □

Az OSZK-n kívül más koncárat is lálogat-c: rendszeresen □
alkalmanként □
nem □

Ha nem. miért részcsili elönvben az OSZK-t?.

A vizsgaidőszakon kívül is felkeresi köimiárunkai? rendszeresen □
alkalmanként □ 
nem □

A \izsgaidöszakban mely napokon és napszakban jön a köimiárba?

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat
9-12
12-15
15-18
18-21

Általában hány órát tölt a könyuárban:.................... A mai napon mikor érkezett:

\ kcrdöiv ;i hátlapon folytatódik !
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A kérdőív kitöltése önkéntes!

Milyen könyvtári szolgáltatásokat vesz igénybe ?

helybenolvasás kutató asztaloknál □

általános olvasóteremben □

irodalmi olvasóteremben □

történeti olvasóteremben □

hírlapolvasóban □

olvasótermi kézikönyv tár használata □

tájékoztató scgcdkörmlár használata □

kurrens folyóirat-olvasó használata □

szabadpolcos jegyzetek használata □

katalógusok használata cédula □

gépi □

tájékoztató szolgálat igénybevétele □

olvasótermi tájékoztatás igénybevétele □

számítógépes adatbázisok használata □

CD-ROM-ok használata □

az Internet használata □

Mikrofilmolvasó □

gyorsmásolás □

Észrevételek, javaslatok:

A kitöltött kérdőív et, kérjük, adja át a könyvkiadó állomás munkatársainak.

Közreműködését megköszöni és üdvözli Önt 

az Országos Széchényi Könvvtár
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ezekhez kapcsolódó anyagi - ellátási feltételei 
nem teszik lehetővé, hogy az egyetemi - főisko
lai hallgatók folyamatosan növekvő igényei sze
rint bővítse gyűjteményét, olvasótermeit, kézi 
könyvtárait. Alapfeladatainak hiánytalan teljesí
tése is akadályokba ütközik, amelyekről a fóru
mon az olvasói észrevételek ismertetése során 
később is sok szó esett. A főigazgató kiemelte: 
amikor a könyvtár megkérdezi olvasói vélemé
nyét szolgáltatásairól, azért teszi, hogy a javasla
tok megvalósítható részét most vagy a későbbi
ekben figyelembe is vegye munkájában, ugyan
akkor elvárja az olvasóktól, hogy a nemzeti 
könyvtár gyűjteményének, szolgáltatásainak, a 
tudományos kutatásban betöltött szerepének 
megfelelő igényességgel, gondossággal hasz
nálják a dokumentumokat, a katalógusokat, ve
gyék igénybe az olvasótermeket, az egész épü
letet. Bár sok olvasó jogosan tette szóvá az el
lenőrző személyzet stílusát, állandó figyelmezte
téseit, az a tény, hogy a nemzeti könyvtárban 
egyáltalán szükség van ilyen mértékű felügye
letre, önmagában is elgondolkodtató.

A fórumon ismertettük a kérdőíves felmé
rés nyomán kialakult olvasói igény- és panasz
listát. A 607 kérdőív Észrevételek, javaslatok ro
vatában elsősorban a kutatók és az egyetemek 
bölcsészhallgatói fogalmazták meg véleményü
ket. Az észrevételek közül mintegy 730 negatív 
jellegű volt, ide soroltuk a Javaslatokat is, hiszen 
az olvasó sokszor joggal hiányol valami számá
ra fontosat.

Az észrevételek legtöbbje (75) a számító- 
gépesítés különböző területeivel függött össze. 
Az OSZK olvasói ma már természetesnek tart
ják, hogy az állomány bizonyos részei csak szá
mítógépen kereshetők, olyannyira elfogadják a 
gépeket, hogy szorgalmazzák is mind több (egy 
valaki az összes) gyűjteményrósz gépi katalógu
sának létrehozását, ugyanakkor kifogásolják a 
jelenlegi OPAC korszerűtlenségét, nem felhasz
nálóbarát voltát. Jóval több számítógépet, az In
ternet lehetőségek bővítését igénylik.

Sok panasz (35) érkezett a „bíborruhás” el
lenőrző személyzet magatartására, majd’ ugyan- 
ennyien (32) a raktári kiszolgálás vélt vagy valós 
lassúságát kifogásolták. 31 olvasó kérte számon 
a könyvtártól, miért nincs részletes tájékoztató a 
gyűjteményről, szolgáltatásokról, miért nem ké
szítettük még el a kézikönyvtárak szakterületi 
térképét. 31 olvasó a nyitvatartási idő bővítését 
kéri (este 10-ig; 12-ig; legalább vizsgaidőszak
ban vasárnap is, hétfőn délelőtt is), ugyanennyi
en sokallják a várakozást a bejutásért vizsgai
dőszakban, kifogásolják a sorszámosztás mód

szerét. 22 olvasó tartja elavultnak, szemrontó- 
nak az olvasótermek világítását és javasolja 
asztali világítás alkalmazását. 20 véleményező 
az olvasótermek klímájával elégedetlen, ugyan- 
ennyien a zajt (főképp a teleliftekét) kifogásol
ják, 19 válaszoló az olvasói terek, 17 pedig a 
büfé bővítését javasolja.

Néhány észrevétel, javaslat még azok kö
zül, amelyeket legalább tíz olvasó tartott fontos
nak közölni. Míg a cédula- és a gépi katalógusok 
tartalmi színvonala ellen nem volt kifogás, sokan 
hiányolták a gyűjtemény, illetve a katalógus tel
jességét, kifogásolták a beszerzés, illetve a fel
dolgozás késedelmét. A kézikönyvtárak jelentős 
bővítését, frissítését, a szabadpolcos állomány 
folyamatos rendben tartását kívánják. Ugyan
annyian javasolják a könyvkiadói félretétel 
megszüntetését, mint ahányan a félretételi he
lyek bővítését. Ugyanakkor jóval többen támo
gatják az olvasótermi asztalok helyszámok sze
rinti igénybevételét, mint amennyien e gyakorlat 
megváltoztatását. Hasznosnak tartanák az olva
sók, ha lenne önkiszolgáló másolás, és még in
kább, ha olcsóbbak lennének a gyorsmásolási 
árak (ugyanakkor mindössze öten tartották túl
zottnak a könyvtárhasználati díj mértékét!). Vé
gül: többen igen élesen fogalmazták meg véle
ményüket a dohányzási tilalom megszegőivel 
szemben, mások pedig ugyanilyen intenzitással 
a túlzottan is közkedvelt bőrfotelok használati 
rendjével kapcsolatosan fogalmazták meg véle
ményüket.

Bár a további javaslatok, észrevételek szá
ma nem érte el azt a határt, ami indokolná, hogy 
ebben a rövid, a felmérés szakmai hozadékát is
mertető írásban kiemeljük, a könyvtár minden 
egyes észrevételt mérlegre tesz, ha pedig indo
koltnak tartja és lehetősége is van rá, felhasznál
ja munkájának javításában, bővítésében. A fő 
kérdés éppen az, hogy milyen lehetőségei van
nak a nemzeti könyvtárnak szolgáltatási színvo
nalának javítására. Az indokolt javaslatok egy 
része szervezési intézkedésekkel azonnal telje
síthető. A megfelelő részletességű és a tudniva
lókat közérthetően ismertető tájékoztatók meg
könnyítik az olvasók számára a könyvtári gya
korlat és a könyvtári követelmények megisme
rését, így az ellenőrző személyzet túl aktív mű
ködésére is kevésbé lesz szükség és érthetőb
bé válnak a sokszor indokolatlannak érzett (és 
ezért nem betartott) rendelkezések, esetleges ti
lalmak. Külön kell megemlíteni a raktári kiszol
gálás kérdését. A gyűjtemény legnagyobb ré
szére jelenleg érvényes 30-40 perces kiszolgá
lási idő az ilyen méretű tudományos könyvtárak
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között külföldön is ritka. Az olvasói fórum egyik 
külföldi részvevője állította szembe ezzel a mün
cheni egyetemi könyvtár gyakorlatát: ők más
napra vállalják a szolgáltatást. Az OSZK egyes 
kevésbé igénybe vett gyűjteményrészeiből csak 
két óránként van raktári kiszolgálás, talán ez a 
nem általánosan ismert körülmény rontja a meg
ítélést.

A könyvtár a kellő mértékű költségvetési 
forrásokat nélkülözve egyes feladatokat pályá
zati vagy más támogatással kíván megoldani, 
így várhatóan mód lesz a kézikönyvtárak hiá
nyainak pótlására és megkezdődhet a korsze
rűtlen világítási rendszer kicserélése energiata
karékos, helyi fényforrásokat is alkalmazó vilá
gításra. A fejlesztésre szánt központi források 
révén korszerűbb lesz a számítógépes hálózat 
és folyamatosan nő a már meglévő számítógé
pes katalógusok és adatbázisok használatát biz
tosító számítógépek, továbbá a CD-ROM- és In
ternet eszközök száma. A számítógépes kataló
gusok visszamenőleges bővítése is hamarosan 
látható eredménnyel jár, de igen nagy költséget 
igényelne az OPAC-szoftver cseréje, még többet 
és hosszú előkészítő-végrehajtó munkát a kata
lógus retrospektív konverziója, ezért csak sok
éves távlatban lehet számítani a számítógépes 
fejlesztés általunk is kívánt szintjének elérésére.

Amikor az állomány hiányait panaszolják az 
olvasók, megkérdezik: vajon miért nem tud a 
könyvtár a kötelespéldány-szolgáltatás révén 
teljes sort biztosítani gyűjteménye és a nemzeti 
bibliográfiai regisztráció céljaira. Nos, a köteles- 
példány-rendszer a megváltozott körülmények 
között a beszolgáltatok mulasztása miatt egyre 
kevésbé alkalmas erre a célra és a könyvtárnak

Multimédia
Május 14-én a maga nemében egyedülálló 

rendezvénynek adott otthont az Országos Szé
chényi Könyvtár. Első ízben került sor a hazai 
CD-ROM-készítők ilyen nagyszabású sereg
szemléjére. Az apropót a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete által kezdeményezett, és az OSZK- 
val közösen rendezett „Multimédia a kultúrában 
és a könyvtárban" című konferencia adta, me
lyen öt neves szakember előadásait hallhattuk 
az alábbi témákban:

György Péter Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem, Esztétika Tanszék, Média Szak):

C/TM (Copyright és Trade Mark)

többletforrásokat is mozgósítva, fel kell készül
nie arra, hogy szélesebb körből gyűjtse össze a 
teljes hazai impresszumot, így majd újra elmond
hatják róla olvasói, hogy mindent megtalálnak 
állományában.

Vannak végül olyan javaslatok is az olvasói 
listán, amelyeket a könyvtár anyagi, ál
lományvédelmi okokból vagy éppen alapfunk
cióinak megőrzése érdekében nem kíván meg
valósítani. Nem növeljük a nyitvatartási időt, 
mert a Jelenlegi fenntartása is nagy nehézségek
kel jár a kényszerű létszámcsökkentés miatt. 
Nem kívánjuk bővíteni az olvasótermi helyek 
számát, mert a túlzsúfoltság lehetetlenné teszi a 
nemzeti könyvtári gyűjtemény kellő szintű és 
biztonságú igénybevételét. Sajnos, továbbra is 
számítani lehet tehát a várakozásra vizsgaidő- 
szakban, legalábbis addig, amíg az egyetemi, fő
iskolai könyvtárak és a fővárosi tudományos 
könyvtárak is nem bővítik nyitvatartásukat, 
hogy így ők is nagyobb részt vállaljanak a felső- 
oktatási hallgatók könyvtári ellátásában. Nem 
vezetjük be az önkiszolgáló xerox másolást 
sem, mert a gyűjtemény pótolhatatlan egyedi 
darabjai áldozatul eshetnének a másolási igény- 
bevételnek.

Mindaz, amit a könyvtár jelenleg tesz, a kö
zeli vagy távolabbi jövőben tervez, de az is, amit 
nem kíván megvalósítani, úgy véljük, fő irányai
ban a nemzeti könyvtári célok optimális teljesí
tését szolgálja. Ehhez szeretnénk a jövőben is 
megkapni olvasóink segítségét, tanácsaikat, ja
vaslataikat, kérdőíves vagy más, közvetlenebb 
formában, felhasználva az olvasói fórumok lehe
tőségét is.

Ottovay László

és könyvtár
Z. Karvalics László (egyetemi docens, Buda
pesti Műszaki Egyetem, Társadalmi Informati
ka Osztály):

A hálózati forradalom társadalomelmé
leti dilemmái

Koch Péter (ügyvezető igazgató, Cognitech 
Kft., a Neumann János Számítógéptudomá
nyi Társaság Mesterséges Intelligencia Szak
osztályának vezetője):

Multimédia: útban egy emberarcú in
formatika felé
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Ecsedi Csaba (programozó matematikus, fej
lesztőmérnök, Prompt 92 Kft.):

A multimédia, ahogyan NEM látják. 
Beszédszintetizátorral ki egész! tett 
számítógépek a látássérültek haszná
latában

Pataki Gábor (Országos Széchényi Könyvtár, 
a Számítógépes Információs csoport veze
tője):

A multimédia könyvtári alkalmazásá
nak kérdései

A konferencia napján a VI. emeleten egész 
napos vásárt rendeztünk a magyar CD-ROM-kí- 
nálat bemutatására. Felkérésünkre 27 kiadó illet
ve fejlesztő cég jött el, köztük a Scriptum Kft. is, 
amelyek kiemelkedő támogatói az OSZK-nak. 
(Mint azt egy korábbi számban hírül adtuk, nagy 
értékű ajándékkal gazdagították gyűjteményün
ket: az Akadémiai Kiadóval közösen megjelente
tett igényes szótáraik CD-s változatából egy spe
ciális példányt készítettek az OSZK részére).

A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. 
Számos könyvtár képviselője használta fel a kí
nálkozó alkalmat, hogy a közelmúltban CD-vá- 
sárlásra kiírt pályázaton elnyert összeget itt költ
se el, hiszen a kiállítók igen jelentős kedvez
ménnyel árusították termékeiket. Az sem elha
nyagolható szempont, hogy nem „zsákbamacs
kát" árultak: minden CD-t megtekinthettünk mű
ködés közben, saját számítógépeiken mutatták 
be a programokat. Erre a bolti vásárlásnál nem 
lenne lehetőség, arról nem is beszélve, hogy 
ilyen széles választék egyetlen üzletben sem áll 
egy időben rendelkezésre. Ráadásul a szakma 
legkiválóbb képviselői fogadták el meghívásun
kat, és sokan elhozták fejlesztés alatt álló újdon
ságaik bemutató változatát is. Válogathattunk a 
különféle információs adatbázisok (pl. az MNB, 
NPA, OMIKK cikkadatbázis, Cégjegyzék, Tör
vénytár, PRESSDOK stb.), iskolai képzést támo
gató vagy otthoni tanulást segítő programok (pl. 
a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ kiadvá
nyai, a Profi-Média, a MorphoLogic és a Vision-X 
nyelvoktató szoftverei, az Enciklopédia Humana 
Egyesület történelmi sorozata, az Intercomp Kft. 
ABC. Professzora), szótárak (Scriptum) és lexi
konok között, és lapozgathattunk klasszikus köl
tők verseiben az Arcanum legújabb lemezén, 
megcsodálhattuk a koronaékszereket a Cogni- 
tech Kft. jóvoltából, vagy Magyarország állat- és 
növényvilágáról készült felvételekben gyönyör
ködhettünk (Kossuth Kiadó). Ne feledkezzünk el 
a gyermekeknek szóló interaktív mesékről,

amelyek egyúttal készségfejlesztő elemeket Is 
tartalmaznak (pl. a Marcato Multimédia Repülő 
Kastélya, vagy a Multimédia Meeting Pointtól az 
Ellopott kódex titka). A Com-Ser Kft. 12 videó 
CD-t hozott, magyar Játék- és rajzfilmekkel. Az 
említett programok csupán kiragadott példák, 
hiszen felsorolni is nehéz lenne, hányféle érde
kes, hasznos alkalmazás született a multimédia
műhelyekben. Az eligazodásban segítségünkre 
lehet dr. Tószegi Zsuzsa rövidesen nyomtatás
ban is megjelent diszkográfiája a magyar CD- 
ROM-okról. (Megrendelhető a 175-1582-es tele
fonszámon, vagy írásban a KFKK-nál.)

Az ismeretterjesztő, oktató és szórakoztató 
programokon kívül - az egyetlen hazai előállító, 
a VTCD Kompaktlemez-gyártó Kft. jóvoltából - 
audiólemezek is szélesítették a kínálatot. A ki
adók nem számítottak ekkora forgalomra. Meg
lepődve tapasztalták, hogy alábecsülték a vár
ható keresletet, így kénytelenek voltak délután
ra újabb készleteket hozatni, hogy minden ér
deklődőt kielégíthessenek. Részükről egy másik 
előnye is volt ennek az író-olvasó, helyesebben 
fejlesztő-felhasználó találkozónak: nevezetesen 
az, hogy közvetlen kapcsolatba kerültek a 
könyvtárakkal, amelyek egy új és másfajta fel
vevőpiacot, új lehetőségeket jelenthetnek szá
mukra.

Az Országos Széchényi Könyvtár is jelentős 
eredményt könyvelhetett el a rendezvény kap
csán. Több cég itt adta át a köteles példányokat, 
köztük olyanok is, akik most először tettek ele
get kötelezettségüknek. Gyűjteményünk 24-féle 
CD-ROM-mal lett gazdagabb (Fővárosi Oktatási 
Központ, Tudor Kft., Multimédia Meeting Point, a 
Teletrió Kft., az Arcanum, a CD Multimédia Szoft
verház, az Intercomp, a HVG lemezeivel), és a 
többiek jó példáján felbuzdulva további 4 kiadó 
tett ígéretet, hogy ezentúl rendszeresen megkül
di a köteles példányokat. (A cikk után megtalál
ható azon cégek névsora, akik rendszeresen 
beküldik a megjelent lemezeiket.)

Ez a tény azért is figyelemre méltó, mert a 
konferencián jelentette be Pataki Gábor, hogy 
megnyitották a Multimédia Olvasótermet, ahol a 
beérkezett CD-ket végre az olvasók is használ
hatják az informatikus kollégák segítségével és 
felügyeletével. Egyenlőre csak munkaidő alatt 
vehető igénybe ez a szolgáltatás, de remélhető
leg - néhány más gyakorlati problémával 
együtt - rövidesen erre is születik megoldás

A színvonalas előadások és a gazdag CD- 
kínálat egyaránt sikert aratott a látogatók köré
ben. A kiállítók is elégedettek voltak, mert a 
könyvtárak képviselőivel folytatott beszélgeté-
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seik alapján úgy ítélték meg, hogy valóban ígé
retes lehetőség rejlik a további együttműködés
ben. Többen is jelezték hogy máskor is szívesen 
elhozzák újdonságaikat. Az OSZK szempontjá
ból a kiadókkal való jó kapcsolatok kialakítása 
különösen fontos, ezen keresztül hozzájárulha
tunk ahhoz, hogy ne szükséges rosszként tekint
sék a kötelespéldány-szolgáltatást.

Bánkeszi Lajosné

Az Országos Széchényi Könyvtár kiemelt 
támogatója CD-ROM 

kötelespéldány-szolgáltatásban:

Scriptum Kft.

A CD-ROM-okból rendszeresen 
szolgáltatnak köteles példányt:

Akadémiai Kiadó 
ARCANUM Databases Kft.

Argent Kft.
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 

CD Multimédia Szoftverház 
Color Plus 

COM-SER Kft.
Enciklopédia Humana Egyesület 

Fekete Doboz Alapítvány 
Fővárosi Oktatástechnológiai Központ 

Helion Kft.
HVG Rt.

Hypermedia Systems Kft.

Intercomp Kft. .
IQSOFT Rt.

Kossuth Könyvkiadó 
Közlöny- és Lapkiadó Kft.

Kurt Lewin Alapítvány 
Magyar Almanach Kiadó 
Magyar Nemzeti Múzeum 
Marcato Multimédia Kft. 

Multimédia Meeting Point 
Országgyűlési Könyvtár 

Posta Pál 
Spirit 
SZÜV 

Televideo 
Teletrió Kft 
Tudor Stúdió 
Verzál Kft.
VTCD Kft.
X-Info Kft.

A CD-ROM-okból részben szolgáltatnak 
köteles példányt:

IDG Hungary Kft. 
írisz Multimedia Center 

KERSZÖV
Központi Statisztikai Hivatal 
Magyar Szabadalmi Hivatal 
Népszabadság Kiadói Rt.

OMIKK
Panem-McGraw-Hill

Brassói tapasztalatok
A 15-18. században hazánk területén 

nyomtatott kiadványok számbavétele a retros
pektív magyar nemzeti bibliográfia legrégebbi 
korszaka. Ezt a munkát már több mint három 
évtizede az OSZK-ban erre a célra alakult 
RMNy-csoport (Régi Magyarországi Nyomtatvá
nyok) végzi. E vállalkozás legbiztosabb alapja 
és egyben elengedhetetlen feltétele e nyomtat
ványok ma fellelhető példányainak számbavé
tele. Tekintettel arra, hogy ezeknek több mint ki
lencven százaléka - a tapasztalatok szerint - a 
történelmi Magyarország területén maradt fenn, 
ehhez elsősorban az itt ma található és régi 
nyomtatványt nagyobb számban őrző gyűjte
mények állományának átvizsgálása szükséges.

Elsőként a mai Magyarország területén levő 
állami és egyházi könyvtárakban fellelhető régi 
hazai kiadványok regisztrálása történt meg. Ezt 
követte ugyanez a munka a szomszéd államok
nak a Kárpát-medencéhez tartozó részében. így 
az elmúlt évtizedek során konok következetes
séggel sikerült is ezt a feladatot Jugoszlávia, 
Szlovákia és Ausztria említett területein (Felvidék, 
Bácska, Bánság, Kelet-Ausztria) csaknem teljes 
egészében be is fejezni. (Itt jegyezhető meg, hogy 
ennek a vállalkozásnak a keretében a bácskai 
ferences kolostorban felismert unikumokról ké
szített mikrofilmek számunkra rendkívüli kincs
esé váltak, miután az eredeti példányok egy része 
az elmúlt évek harcai során megsemmisült.)

18



A kilencvenes óvek elejére már mintegy 
35 000 féle régi magyarországi nyomtatványnak 
több, mint 200 000 példánya került be a csoport 
nyilvántartásaiba. Kárpátalja és Erdély gyűjte
ményei azonban - a jól ismert akkori politikai 
akadályok miatt - hiányoztak ezek közül, ahol 
pedig a régi hazai nyomtatványok több tízezer 
további példányát őrzik közöttük feltehetően 
sok száz unikumot. A megváltozott helyzetben 
elsőként az egyetlen jelentősebb kárpátaljai 
gyűjteményt, az ungvári Egyetemi Könyvtárat si
került átvizsgálni, és az ott őrzött ezernyi régi 
hazai nyomtatványt számba venni.

1995-ben került sor az első lépések megté
telére az erdélyi gyűjtemények átvizsgálásához. 
Mintegy tapogatózva, szinte baráti alapon történ
tek az első felmérések a helyi magyarok és ro
mánok segítségével. Tavaly azután részben már 
a hivatalos román szervek (pl. bukaresti Levél
tári Igazgatóság) előzetesen megkért, ill. meg
adott kutatási engedélyének birtokában immár 
több erdélyi városban is sor kerülhetett a feltáró 
munka megindítására.

Számomra az erdélyi szászok egykori 
könyvtárainak számbavétele jutott feladatul. El
sőként 1996 júliusában Brassóban dolgoztam 
ezen egy hétig. Itt elsősorban az egykori evan
gélikus gimnázium könyvtárának valaha igen 
gazdag állománya ígért számunkra rendkívüli 
adatgyarapodást. Ennek a gyűjteménynek sorsa 
a negyvenes években, mint annyi más könyv
tárnak a Kárpát-medencében, rendkívül hánya
tott volt. A szovjet katonák „érdeklődésétől” a 
többszöri költöztetésen át az államosításig szá
mos károsodás érte. Végül is - mintegy tíz szá
zalékos veszteség mellett - a helyi állami levél
tárba került a kötetek többsége, míg a kisebb 
terjedelmű, de legértékesebb állományt ma az 
evangélikus szász egyház őrzi.

A nyári szabadságolások miatt ez utóbbi 
gyűjtemény júliusban hozzáférhetetlen volt. Az 
OSZK főigazgatója - átérezve az ügy jelentősé
gét - 1996 augusztusára további kétheti munká
ra biztosított lehetőséget. 1997 júniusában to
vábbi egy hét állott rendelkezésemre a brassói 
gyűjtemények feltárásához. Ezen utak során az 
evangélikus egyház levéltárában és könyv
tárában őrzött ezernyi régi hazai nyomtatványt 
sikerült nyilvántartásba venni. Legutóbb az ezek 
között található több száz unikum jelentős részé
ről volt mód - a kis terjedelmű kiadványok több
ségéről teljes terjedelmükben - xeroxmásolatot 
készíttetni. A vaskos fóliákba összekötött, nagy
alakú, plakát jellegű nyomtatványok erre a má
solási eljárásra azonban nem alkalmasak, így

ezekről helyi magyar fényképész segítségével 
az OSZK-ból vitt nyersanyagra néhány száz 
mlkrofilmfelvótel készült.

Az egykori helyi evangélikus gimnázium 
könyvtárának többségét tehát ma az állami le
véltár őrzi. Itt az igazgatónő, Elisabetha Marin a 
legmesszebbmenőkig támogatta a bibliográfiái 
adatgyűjtésünk munkáját. A legnagyobb segít
séget személy szerint helyettesétől, Gernot Nuss- 
báchertől kaptam. Ő nem csupán segítette a le
véltárban és az összes többi brassói gyűjte
ményben történő tájékozódásomat, de rendkí
vüli készséggel maga xeroxozta le mind az 
evangélikusok gyűjteményéből, mind az állami 
levéltárban őrzött kötetek közül a számunkra 
legfontosabbak címlapjait, ill. azokat egész ter
jedelmükben.

Ez utóbbiak közé tartoznak az RMNy első 
és második kötetéhez (1473-1635) új adalékot 
nyújtó kiadványok. Közülük is kiemelkedik Euri
pidész „Iphigénia Auliszban” c. drámájának ma 
gyár fordítása, amelyet - a betűtípus tanúsága 
szerint - a 16. század vége felé Szebenben 
nyomtattak. A sajnos csak négy levélnyi töre
dékre is Nussbácher hívta fel a figyelmemet. Iro 
dalomtörténeti jelentősége rendkívülinek mond
ható, hiszen a 19. század előtt klasszikus görög 
dráma magyar fordítása eddig egyedül csak 
Bornemisza Péter „Élektra”-ja volt ismeretes. 
Gálién kassai könyvkereskedő hagyatékának 
levéltárában 1583-ban szerepelt a magyar nyel
vű Euripides hat példánya. Most ebből került elő 
végre legalább ez a töredék, amelyből megálla
pítható volt, hogy a fordító igen színvonalas 
munkát végzett.

De más, ha irodalomtörténetileg nem is ilyen 
jelentős kiegészítésekre is sikerült bukkanni az 
RMNy első két kötetéhez Brassóban. Nem egye
dül csak az állami levéltárban, de a Brassó me
gyei könyvtárban is, ahol egy korábban pél
dányból nem ismert és az RMNy megjelentetés 
előtt álló harmadik kötetébe (1635-1655) tarto
zó nyomtatvány került elő a vizsgálódás során. 
A gyűjtemény vezetője, Monica TatuQescu asz- 
szony megértő segítségének hála, ez az unikum 
most már teljes terjedelmében eredeti méretű 
másolatban áll rendelkezésre az OSZK-ban. 
Ugyanebben a könyvtárban száznál több régi 
hazai nyomtatványt őriznek, amelyek között 
több unikum is akad a 18. századból.

Az 1997. évi út alkalmával sikerült a bras
sói történeti múzeum közel 20 000 kötetes 
könyvtárából másfélszáz régi, magyar vonatko
zású nyomtatvány adatát összeírni. Hátra van
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még - a korábbi jegyzetek kiértékelése alapján 
unikumnak tűnő példányok kézbevétellel törté
nő ellenőrzésén és a legszükségesebb másola
tok elkészíttetésén kívül - az állami levéltár 
könyvtárának betűrendes katalógusából az utol
só (Sze-Zw) rész átnézése, valamint az ortodox 
román egyház Szt. Miklós temploma gyűjte
ményének átvizsgálása.

De nem csupán a gyűjtemények állománya 
révén lehet újabb adatokhoz jutni a régi magyar 
vonatkozású nyomtatványok bibliográfiai mun
kájához, hanem olyan szakemberekkel folytatott 
beszélgetések során is, mint amilyen az említett 
Gernot Nussbácher. Ő már több mint ezer (!) 
publikációban tárta fel az erdélyi történelemmel 
kapcsolatos kutatási eredményeit. Nemcsak a 
szétszórva - többségében napi- vagy hetilapok
ban - napvilágot látott cikkeiből válogatta ki 
számunkra a bennünket érdeklőket és adott má
solatot róluk, hanem az írásaihoz még felhaszná
latlan anyaggyűjtését is rendelkezésemre bo
csátotta! Ez a nagyvonalú gesztus valóban igen 
ritka a kutatók között, de feltétlenül utánzásra 
méltó.

Összefoglalóan megállapítható, hogy eddig 
összesen négyheti munkával sikerült ugyan túl
jutni a brassói feladatok többségén, de így egye
dül ott is még nem kevés elvégzendő munka 
van hátra. Pedig Brassó - bár igen jelentős - vé
gül is csak egyike az erdélyi városoknak, amely 
ráadásul nem is a legnagyobb gyűjteményeket 
őrzi (gondoljunk pl. Kolozsvárra!). 1997-re az 
OSZK összesen hatheti erdélyi kutatás feltételeit 
tudta biztosítani az RMNy-csoport munkatársai 
számára. A fentiekből egyértelműen kiviláglik, 
hogy ilyen ütem mellett a feltétlenül elvégzendő 
gyűjtőmunka Időigénye csak évtizedekben mér
hető. Szükséges tehát minden fórumot megmoz
gatni (minisztérium, alapítványok stb ), hogy ez a 
feladat jóval bővebb kutatási lehetőség biztosí
tásával belátható időn belül elvégezhető legyen. 
A mostani tapasztalatok ugyanis azt mutatják, 
hogy több évtizedes elzárkózódást követően 
végre többségében immár nyitottak az erdélyi 
gyűjtemények gondozói a bennünket érdeklő ré
gi, hazai nyomtatványok feltárásának lehetővé 
tételére.

Borsa Gedeon

A Szabad Európa Rádió anyagának átadásáról
az OSZK-nak

1997. május 22-én 16 órakor kerül sor 
az Országos Széchényi Könyvtárban a nem
zeti könyvtár és a Szabad Európa Rádió ma
gyar anyagának átadásáról szóló szerződés 
ünnepélyes aláírására. A szerződés alapján a 
nemzeti könyvtár az elkövetkezendő években 
400 tekercs hangszalag, 200 tekercs mikrofilm 
és hatszázötvenezer oldal szöveg másolatát 
kapja meg, illetve másolatot készíthet az eredeti 
dokumentumokról. A mikrofilmek az 1951-1960 
közötti, az adásszövegek pedig az 1951-1993 
közötti időszakra vonatkoznak. A könyvtár az 
anyagot folyamatosan veszi át, dolgozza fel és 
teszi hozzáférhetővé a kutatók számára.

Az ünnepélyes aláírás alkalmával be
szédet mond: Donald Bünkén, az Egyesült Ál
lamok nagykövete; Magyar Bálint, művelő
dési és közoktatási miniszter, valamint Ross 
Johnson, a SZER külföldi adásokért felelős 
szakértője és Poprády Géza, a nemzeti 
könyvtár főigazgatója.

Az egyezmény ünnepélyes aláírására meg
hívót kaptak a kulturális, politikai élet jelentős

személyiségei, kutatók, szakemberek, valamint 
a Szabad Európa Rádió volt munkatársai.

Az Archívum feldolgozásának és hozzáfér
hetőségének segítése érdekében a két intéz
mény Tanácsadó Testületet kór fel, amelynek 
tagjait fele-fele arányban delegálják.

A SZER a legújabbkori történelem egyik 
nemzetközi vállalkozása volt. Amerikai elképze
lések alapján hozták létre a Szabad Európa Bi
zottságot, amelyet Committee fór Free Europe 
néven jegyeztek be New York államban 1949. 
május 17-én. A Bizottság hozta létre legtar
tósabb intézményét, a Szabad Európa Rádiót. A 
SZER magyar osztálya 1951-ben alakult meg 
Münchenben. Az osztály első igazgatója 
Dessewffy Gyula volt, az első ünnepi adást októ
ber 6-án sugározták. Ezt követően évtizedekig 
adott információt a szovjet tömb országai szá
mára. Az adások anyaga az utókor számára 
fennmaradt.

A SZER Archívum mint az utolsó 40 óv ma
gyar történetének speciális forrásbázisa rendkí
vüli jelentőségű, hiánypótló anyag és termé
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szetes módon épül majd be az Országos Szé
chényi Könyvtár gyűjteményeibe.

A SZER magyar adásanyaga az Országos 
Széchényi Könyvtár szervezetén belül a Kézirat
tár gyűjteményében kap helyet, mint önálló fond. 
A Kézirattár - a maga közel 1 milliós állományá
val - jelentős régebbi anyaga mellett mintegy 
félezer 20. századi, történelmi fontosságú sze
mélyiségtől őriz nagy terjedelmű iratanyagot.

Fontos megjegyezni, hogy a Kézirattár ke
retein belül, több mint 10 éve működik az Órai 
History Archívum, amely ugyancsak Jelentős 
személyiségekkel készült életútinterjúk magnó
szalagait és azok gépelt átiratát őrzi. Ezek sorá
ban az 1945 után emigrációba kényszerült sze
mélyek anyagai is megtalálhatók. Azoké is, akik 
közvetlen kapcsolatban álltak a Szabad Európa 
Rádióval vagy a BBC magyar adásaival.

Az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztály 
kutatónapi beszámolóiról

1997. május 12-én az Olvasószolgálati és 
Tájékoztató Főosztály éves kutatónapi beszá
molóinak keretében elsőként a könyvészeti 
szekció ülése zajlott le. Röviden beszámolunk az 
ott elhangzottakról.

Ottovay László rövid bevezetője után az el
ső beszámolót Haász Zsóka tartotta, aki a 18. 
századi magyarországi könyvművészeti kutatási 
program keretében a pécsi Engel Nyomdával 
foglalkozik. Előadásában a nyomda megalakulá
sáról és néhány első kiadványáról számolt be. A 
következő előadó Dallos Eszter volt, aki a Múlt 
és Jövő című 1912 és 1944 között megjelenő 
zsidó irodalmi, művészeti, társadalmi és kritikai 
folyóirat repertóriumát készíti számítógépes fel
dolgozás formájában. Előadásában a költészettel 
kapcsolatos rész elkészültéről adott számot, a 
művészeti anyag feldolgozása még várat magá
ra, a szakcsoportok kialakítása pedig még sok 
megoldásra váró problémát vet fel. Munkájának 
nagy előnye lesz a sok mutató, ami többszem 
pontú keresést tesz lehetővé és ez nagyban 
megkönnyíti a repertórium használatát. Kégli Fe
renc a kurrens nemzeti bibliográfia dualizmus 
korabeli helyzetéről beszélt. Dr. Kertész Gyula

sajnálatosan szomorú képet rajzolt a romániai 
hungarika bibliográfia meg-meginduló, majd a 
rossz tárgyi, létszám és egyéb feltételek miatt 
hamarosan elhaló vállalkozásairól. Dr. Beck 
Ivánné hosszútávú, rendkívül hasznos kutatásba 
kezdett. A szomszédos országok magyar nyelvű 
időszaki kiadványainak bibliográfiáját készíti el 
1945-től 1990-ig. A munka első fázisában a szlo
vákiai rész adatgyűjtése zárult le. Ez a munka 
mindenképpen nagyon hasznos a hungarika ku
tatások, az állományadatok, lelőhelyek feltérképe
zése szempontjából, hiszen környezetünkben az 
ismert politikai változások következtében új állam- 
alakulatok jöttek létre. Sonnevend Péterné az 
OSZK történetét kutatja a Hon című napilap tükré
ben 1867-től 1918-ig. Hatalmas feladat ez is, a több 
mint 50 évfolyam újságból az OSZK-ra vonatkozó 
hírek kikeresése és értékelése azt példázza, hogy 
a Nemzeti Könyvtárnak több mint 100 évvel eze
lőtt is hasonló gondokkal kellett megküzdenie, mint 
ma. Szeli Valéria az OSZK állományában meglévő 
külföldi életrajzi munkákból állított fel adatbázist, 
ami a napi tájékoztató munkában lesz jól használ
ható segédlet.

Rózsa Mária

Idegenvezetés
az Országos Széchényi Könyvtárban

Remélem közvetlen kollégáim elnézik ne
kem, hogy a Közművelődési csoport egyik tag
jaként személyes hangon írok azokról a tapasz
taltokról, amelyeket közösen szereztünk, arról a 
munkáról, amelyet mindhárman igen nagy öröm
mel végzünk.

Hét éve annak, hogy a Kulturális és Marke
ting Iroda akkori vezetője, Szilvássy Judit meg
kérdezte, nem volna-e kedvem idegenvezető 
lenni a Corvina kiállításon. Habozás nélkül igent 
mondtam, hiszen ennél nagyobb „esemény” egy 
könyvtáros életében aligha lehet. Ugyanakkor
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tele voltam szorongással és félelemmel, hiszen 
egész életemben műszaki profilú könyvtárban 
dolgoztam és nem volt gyakorlatom abban, hogy 
nagyszámú hallgatóság előtt beszéljek, sokszor 
angolul. Mindezek mellett mind a könyvtárat, 
mind pedig a corvinákat csak az általános tudás 
szintjén ismertem. Lázas tanulásba kezdtünk 
mindnyájan, köztük én is és a megnyitó napján 
már volt miről megszólalnunk.

Nagy előnyt jelentett, hogy még a kiállítás 
szervezésének időszakában részt vehettem a 
külföldről érkező corvinák repülőtéri fogadásá
ban, ami már önmagában is nagy élmény volt. A 
New York i Pierpont Morgan Library és az angliai 
Leicester grófjának birtokában lévő kódexeket 
maguk a gyűjtemények vezetői, mint futárok 
hozták, akik már útközben sok érdekeset elme
séltek a birtokukban lévő kincsekről. S így volt 
ez a többiek esetében is. A kötetek előbb-utóbb 
személyes ismerőseinkké váltak s ebben gyak
ran játszottak szerepet nagy műveltségű látoga
tóink, akik szakértelmükkel egészítették ki a mi 
ismereteinket.

így kezdődött „idegenvezetői pályám” az 
Országos Széchényi Könyvtárban. Csoda, hogy 
itt maradtam, mikor lehetőségem volt?

A könyvtárat évenként kb. 3000 látogató 
keresi fel egyénileg vagy csoportosan; a legkü
lönfélébb korú, műveltségű és nemzetiségű em
berek. Egy azonban kétségkívül közös bennük: 
kíváncsiak a nemzeti könyvtárra, az épületre, a 
történetére, a gyűjteményeire, az esetenkénti ki
állításokra. Közös tapasztalatunk, hogy ahány 
ember vagy csoport annyi féle. Vannak azonban 
várható és váratlan jelenségek. Általános ta 
pasztalatunk, hogy az ún. Zsolnai-képzésben ré
szesülő gyermekek különösen tájékozottak és 
érdeklődők köszönhetően a tantervnek, amely 
kiemelten foglalkozik a könyv és könyvtár
ismeretekkel. Ugyancsak mindig felemelő érzés 
a határainkon túlról érkező magyar tanárok, 
könyvtárosok, diákok őszinte elfogódottsággal 
teli érdeklődése nemzeti kulturális intézményünk 
iránt. Vendégszeretetünk egyik jeleként ők men
tesülnek a vezetési díj befizetése alól s ajándék 
könyveket választhatnak a Nemzetközi Csere 
osztályon. Általános benyomásunk, hogy a vidé
ki iskolák diákjai sokkal fegyelmezettebbek és 
érdeklődőbbek a fővárosiaknál s ugyancsak ez 
áll a szakközépiskolásokra Is az általános gim
náziumokkal szemben.

Örvendetes jelenség, hogy a hazai könyv
tárosképzésben részesülő hallgatók mellett vi
szonylag nagy a külföldi egyetemi diákok száma

is. Évente többször keresnek fel minket a CEU 
(Central European University) történelem szakos, 
a Közgazdasági Egyetemen tanuló külföldi hall
gatói. Rendszeres vendégeink német, norvég, 
holland, svéd sőt az utóbbi időben francia és 
olasz diák- és könyvtáros csoportok. A könyv
tárunkban gyakran rendezett nemzetközi konfe
renciákon résztvevők csaknem teljes számban 
kérik, hogy megtekinthessék a különféle részle
geket. Rendszeres programként fogadjuk a ha
zánkban tartózkodó diplomata feleségek „Wo- 
men’s clubijának tagjait. Amennyiben egy-egy 
különgyűjtemény iránt speciális érdeklődés mu
tatkozik, a gyűjtemények vezetői mindig kész
séggel tájékoztatják az érdeklődőket. Csoporto
san látogatnak hozzánk különféle szakmai és 
társadalmi szervezetek, pl. helyismereti társasá
gok, nyugdíjas klubok stb. tagjai.

Az egyéni látogató vagy bizonyos céllal jön, 
vagy szintén általános bemutatást igényel. A cél
lal jövő főleg külföldi és előre jelzi, hogy mit sze
retne látni. Programjának megszervezése a 
Nemzetközi és kulturális kapcsolatok irodájának 
feladata. Az elmúlt években több nagykövet is 
vendégünk volt. Járt nálunk a finn, a francia, a 
norvég nagykövet úr. Jan Lundvik svéd nagykö
vet már háromszor keresett fel minket magával 
hozva rokonait és barátait. Nemrégiben volt 
vendégünk Rock-Jo-shui Leng, a taipei kiren
deltség magyarországi vezetője. A legutóbbi lá
togatóink közül megemlítem Madalena Lascut, a 
Román Akadémiai Könyvtár egyik vezető mun
katársát, Patrícia Doniont, az ír Nemzeti Könyv
tár igazgatóját, Claes Hjertmant, a Göteborg Uni
versity vezetőjét, az Ausztrál Nemzeti Könyvtár 
igazgatóját, Martha de Maristany igazgatót Gua
temalából, John Bostinglt, a columbiai Művelődési 
Minisztériumból. Tavaly hét japán könyvtáros lá
togatónk volt. Megnőtt a Szlovéniából és Horvát
országból jövők száma. Nem gyakori, de már 
háromszor kerestek fel minket török kollégák.

Sorolhatnám sorban a Világbank egyik ve
zető tisztségviselőjétől kezdve angol, francia és 
finn kollégák neveit, amivel azonban túllépném 
a rövid tájékoztatás kereteit.

Az írás amúgy is kicsit túl statisztikai ízűre 
sikeredett. Hogyan is lehetne azonban szavakba 
foglalni azokat az emberi kapcsolatokat és él
ményeket, amelyeket egy-egy vezetés során 
szerzünk és amelyek remélhetőleg egyaránt 
kölcsönös örömöt szereznek vendégnek és ide
genvezetőnek egyaránt.

Spányi Marianne
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KIADVÁNYAINKRÓL
Az Országos Széchényi Könyvtár épülete 

a Budavári Palotában
Megjelent az Országos Széchényi Könyvtár 

füzetei 9. kötete. Bár a sorozat eddig megjelent 
tagjai mind nagyon érdekes és tudományos 
szempontból feltétlenül értékelendő tanulmá
nyokat tartalmaznak, ez a legutóbbi kötet a leg
érdekesebb, mondhatni „vérre menő”, modern 
korunk krimi-irodalmába illeszkedő mű.

A kiadvány négy tanulmányt és egy biblio
gráfiát tartalmaz. Mindezeket Farkas László elő
szava vezeti be. A rövid bevezető is érzékelteti, 
hogy az Országos Széchényi Könyvtár már ala
pításától kezdve elhelyezési gondokkal küzdött. 
Ezek a gondok több mint 150 évig tartottak, míg 
végül 1959-ben a kormányzat úgy döntött, hogy 
a könyvtárat a Budavári Palotában kell elhelyez
ni. Az átépítésnek 1969-ig kellett volna befeje
ződnie, így a könyvtár elhelyezési gondjai az ez
redfordulóig megoldottak lettek volna. Végül is 
az építkezés 25 évig húzódott, s mire a Könyv
tár beköltözött új épületébe, az ezredfordulóig 
már csak 15 volt hátra. így az elhelyezési gon
dok karnyújtásnyira zsugorodtak, s mire ez a fü
zet megjelent, az Országos Széchényi Könyvtár 
ismét raktárgondokkal küszködik, s a dolgok 
visszatérnek önmagukba.

Az első tanulmány, Czagány István írása 
„Az Országos Széchényi Könyvtár épülete a Bu
davári Palotában és az előzmények ezen a terü
leten” címet viseli. III. Béla király koráig nyúlik 
vissza ennek a városrésznek a története, mely 
azután IV. Béla korában kapja erődítmény jelle
gét. A tényleges könyvtári élet kezdetét Zsig- 
mond király korára lehet tenni. De az első igazi 
könyvtár Mátyás király világhírű Bibliotheca Cor- 
viniana-ja volt, melyet az Országos Széchényi 
Könyvtár büszkén vall ősének, bár az eredeti tu
lajdonképpen a Magyar Nemzeti Galéria terüle
tén helyezkedett el. A Palota a török uralom, 
majd a felszabadító ostrom alatt teljesen tönkre
ment, a könyvtárt széthordták. Később Mária Te
rézia építtetett új palotát, melyet a múlt század 
végén bővítettek ki. Ekkor épült ki teljes pompá
jában a krisztinavárosi szárny. Az építés törté
netét hirdeti mind a mai napig az Oroszlános ud
var kapunyílása feletti vörös márvány emlék

tábla: „A vár építése kezdődött 1246. évben IV. 
Béla alatt, folytatódott Nagy Lajos, Zsigmond, Hu
nyadi Mátyás, Mária Terézia, nyugati részében 
pedig I. Ferenc József idejében”.

Ez a palota 1944-45-ben részben elpusz
tult. Ami nem pusztult el, azt a Vár lakói az újjá
építéskor széthordták, amit nem hordtak szét, 
azt 1950-51-ben lebontották. A könyvtár építé
sének kezdetén szinte csak a csupasz falak ma
radtak meg.

A második tanulmány Havassy Pál, az épí
tész szemszögéből vizsgálja az új Nemzeti 
Könyvtár építészeti kialakítását. A könyvtár el
helyezéséről 1959-ben keletkezett kormányha
tározat, amikor az az álláspont alakult ki, hogy a 
volt királyi palotában kulturális intézményeket 
kell elhelyezni. Ezt megelőzően a Palotában 
csak állagmegőrző munkák folytak. Az építke
zés 1961-ben indult meg. Az alapvető probléma 
az volt - s maradt -, hogy egy műemlék jellegű, 
s alapjában meg nem változtatható palotát kel
lett könyvtár céljaira átalakítani. így alakították 
ki a belső udvarok helyén a könyvraktárakat, a 
nagy, széles folyosók leszűkítésével hasznos te
reket nyertek, s a raktárak fölé helyezték el a 
nagy, egységes olvasói térséget.

Külön problémát jelentett a könyvtár meg
közelítésének kérdése. Alapvető követelmény 
volt ugyanis a Palota tér felőli bejárat létesítése. 
Több módosítás után alakult ki a mai gyorslift ki
alakítása, mely a többi intézmény megközelíté
sét is lehetővé teszi.

A tanulmány ismerteti az udvari raktárak 
tervezésének nehézségeit, a Telelift-rendszer 
megszervezését, valamint a szolgálati és a nyil
vános helyiségek elosztását. Mivel a dolgozat 
még az építkezés végleges befejezése előtt ke
letkezett, látható, hogy nem teljesen egyezik a 
mai beosztással az eredeti elképzelés.

Farkas László tanulmánya az építkezés tör
ténetéről az üzemeltető szemszögéből, egyre in
kább személyes ügyünkké válik. Megtudhatjuk, 
hogy az eredeti terv szerint a VII. és Vili. szint ki
zárólag nyilvános szolgálati célokat szolgált vol
na, a Vili. szinten előadótermet, büfét és társal
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gót, valamint egy kiállítóhelyiséget alakítottak 
volna ki. A különgyűjtemények eredeti helyükön 
maradtak. Érdekesség, hogy eredetileg a Nem
zetközi Csereszolgálat az V. szintre került volna. 
A IV., III., II. és I. szint elhelyezkedése nagyjából 
az eredeti elképzelés szerint valósult meg. A 
legnagyobb változást és a legtöbb nehézséget 
az okozta, hogy 1969-ben a kormány úgy dön
tött, hogy a Szt. György téri épület, melybe a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ is 
helyet kapott volna, nem épül fel. Ezért a KMK- 
nak is helyet kellett szorítani az épületben. A 
többszöri áttervezés késleltette a munkálatok 
befejezését és a költözés megkezdését. A kivi
telezési munkák is akadoztak az ország gazda
sági helyzetében bekövetkezett romlás követ
keztében. Az eredeti elképzeléseket állandóan 
csökkenteni kellett, vagy egyeseket el kellett 
hagyni. Végül több-kevesebb hiányossággal 
1983. december 7-én megtörtént az épület mű
szaki átadása.

A legszubjektívebb írás Lőrincz! Edit belső- 
építész, tervező tanulmánya az új Nemzeti 
Könyvtár tervezésének történetéről. A szerkesz
tőség lábjegyzetben szabadkozik, mondván, 
hogy a műszaki és beruházási szempontok a 
könyvtárosoktól távol álló terület, de a Széché 
nyi Könyvtár munkatársa úgy érzi, hogy a téma 
személy szerint mindegyikünknek szól, hiszen 
ebből tudhatjuk meg, hogyan alakult ki az, ami 
ben élünk. Történetileg érdekes azoknak a hatá
rozatoknak a felsorolása, amelyekből kitűnik, 
hogyan lett a Palota felső államvezetési szervek 
elhelyezését szolgáló épületegyüttesből kulturá
lis centrum Majd miután az alapvető koncepció 
kialakult, ezt hogyan módosították 1963-tól égé 
szén 1981-ig a különböző felmerült nehézségek 
miatt, majd a végső átadás időpontja 1983 de 
cembere lett.

A tanulmány szerzője óvről-évre követi a 
tervezés és a módosítások történetét. Hosszú vi-

Megjelent a Nemzeti 
CD-ROM

1997. június végén megjelent az OSZK NPA 
CD-ROM legújabb (5.) kiadása: Külföldi idősza
ki kiadványok a magyar könyvtárakban 
1769-1997. (igen, ez nem tévedés, a legkorábbi 
meglévő lelőhely 1769. évi, mégpedig a Trans- 
actions of the American Philosophical Society cí
mű periodikumé.)

ták folytak például az épületbe kerülő ablakok
ról, a bútorok tervezéséről és megrendeléséről. 
Szintén megemlíti, hogy súlyos gondot jelentett 
az 1969. évi módosítás a KMK elhelyezéséről. 
Évekig tartó hosszú harcok árán sikerült a Kőfa
ragó Vállalattal a márványburkolatot elkészíttet
ni, de, mint a mai napig láthatjuk, a szerződés
ben előírt feltételeket nem teljesítették, mivel a 
márványerezés nem egy irányban tart. Az írás 
ismerteti azt a rengeteg vitát, melyeket az épít
kezés elhúzódása miatt a korszerűsítés felül
vizsgálata ügyében kellett elvégezni, majd azo
kat a megtakarításokat, melyeket a költség 
csökkentés miatt kellett végrehajtani.

Külön fejezet foglalkozik az üvegbeton fö
démek történetével. Ezeket először magyar 
anyagból és magyar kivitelben készítették el, de 
a 70-es évek elején a tető beázott. Hosszú vita 
és levelezés után sikerült elérni, hogy a födémet 
egy osztrák cég építse újra.

A másik külön történet a Telelift-berende- 
zés létesítéséről szól. Sok elvetett ötlet után a 
könyvtár szakemberei külföldi tanulmányútjuk 
során találták meg ezt a megoldást, mint olyan 
szállítóberendezést, mely egy ennyire bonyolult 
épület (majdnem) minden részét összeköti.

Zárszavában a szerző így összegzi hosszú 
munkájának tapasztalatait: . elmondhatom azt, 
hogy akik végig kitartottak, életük legáldozatké
szebb és legnehezebb munkáját vitték véghez." 
Ez a mondat mindenkire vonatkozik, aki akár 
tervezőként, akár a könyvtár munkatársaként 
részt vett ezekben a küzdelmes években a 
könyvtár építésében és a költözködés lebonyo
lításában.

A tanulmányokat jól kiegészíti a Maczika 
Béla által összeállított igényes sajtóbibliográfia 
az építkezés történetéről 1956-tól 1985-ig.

Bérezik Imréné

Periodika Adatbázis 
5. kiadása

Az adatbázis azokat a címeket tartalmazza, 
amelyek az 1980-as, 90-es években éltek/élnek 
és lelőhelyük van magyarországi könyvtárak
ban. Ám újdonság, hogy e címek lelőhelyét a 
kezdetektől (azaz a cím indulásától, illetve az 
első meglévő évtől) kezdve megtaláljuk az NPA- 
ban. (Ez az 1995 végén elnyert NIIF Program pá
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lyázatnak köszönhető, melynek során egy éves 
retrospektív szerkesztői és rögzítői munkával, 
sok programozói segítséggel 1996 végére több 
mint 20 000 cím, azaz az adatbázis kétharmada 
kiegészült 1981 előtti lelőhelyekkel.)

A címek száma az előző CD-hez képest 
1201-gyei nőtt, a rekordszám 36 683. E növeke
dés mellett sajnos tovább folytatódik a másik 
irányú tendencia: az egy címhez tartozó lelőhe
lyek (megrendelések) száma (nyilván anyagi 
okok miatt) évről évre csökken.

A retrospektív állományközlés mellett az 
igazi újdonság az, hogy az eddigi DOS alapú 
program mellett Windows-os keresőfelületen 
látható az adatbázis.

Ebből az adatbázisból már mód lesz rekor
dok HUNMARC leöltósére is. Van HUNMARC 
képernyőformátum is, amely a bibliográfiai ada
tokat tartalmazza (lelőhelyet nem).

A hozzánk érkező tájékoztató telefonok ta
nulságaként folyamatosan igyekszünk bővíteni 
a visszakeresési lehetőségeket. 1997-től újabb 
keresési szempontok lehetnek: az indulás éve, 
a megszűnés éve, a címek állapota (élő vagy 
megszűnt), a periodicitás. Ezekkel együtt ma 
már 16 indexből kereshetünk; vagy akár több 
keresőkérdést is összekapcsolhatunk logikai ki 
fejezésekkel.

Keresőindexek az NPA adatbázisban:

ISSN
Címek szavai
Cím index (főcím, párhuzamos címek, címválto
zatok)
Hivatkozási cím (rövidített cím)

Közreadó
Országkód
Nyelvkód
Kiadó
Megjelenési hely
Osztályozási jelzet (ebben az indexben jelzet 

vagy fogalom/tómakör szerint lehet az 
adatbázis rekordjait keresni)

Könyvtárkód (egy könyvtárban meglévő összes 
Időszaki kiadvány lekeresésére használ
ható)

Hordozó (nyomtatott, floppy, CD-ROM, videó)
Megszűnés éve
Indulás éve (megjelenési év)
Periodicitás
Címek állapota (élő vagy megszűnt)

Két tájékoztató index (amely nem rekordokat 
keres):

Könyvtáradatok: a könyvtárkód alapján a 
könyvtár nevét, címét, telefon-, telefax- és 
e-mail számát, szolgáltatásait sorolja fel. 

Osztaurusz: osztályozási jelzet vagy egy
szakkifejezés/tómakör kiválasztásakor 1-1 
tezauruszcikket láthatunk az Osztauruszból. 
(Az Osztaurusz az NPA tezaurusza, melyet 
Ungváry Rudolf dolgozott ki az időszaki ki
adványok tartalom szerinti keresésére.)

OSZK-s kollégáink és olvasóink körében 
felmerült igény alapján azt tervezzük, hogy a kö
zeljövőben az OSZK hálózaton - az évi egysze
ri megjelenésű CD-ROM helyett - a folyamato
san (1-2 havonta) frissített NPA keresőfelüle
tet lehet majd elérni.

Kónyáné Csúcs Dalma

Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások I. 
A hazai nyomdászat. 15-17. század

Budapest, 1996, Országos Széchényi Könyv
tár. 474 I. illusztr.
(Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadvá
nyai. Új sorozat 6.)
ISSN 0237-0042, ISBN 963 200 353 5 
963 200 354 5

A hazai könyvnyomtatás történetének kuta
tásában az elmúlt évtizedek során igen sok új 
eredmény született, s ebben fontos szerepe van 
Borsa Gedeonnak. Publikációinak jelentős része 
a Magyar Könyvszemlében jelent meg, de közü
lük számos egyéb folyóiratokban, részint ma

gyarul, részint pedig német nyelven. Hasznosnak 
látszott tehát, hogy a különböző helyeken levő 
cikkeket egy kötetben is megjelentessék, az 
idegen nyelvűeket magyar fordításban.

A kötetbe kerülő cikkeket maga a szerző 
válogatta, s a legkorábbi 1955-ben íródott. 
Ugyanarról a problémáról olykor több cikk is ké
szült, így vannak bizonyos ismétlődések, átfedé
sek, de ezek nem zavaróak. A kötetben közzé 
tett ötven cikk elrendezése kronologikus, s kö
zel egyötöde (kilenc cikk) kapcsolódik a ma
gyarországi ősnyomdászathoz. A betűtípusok, a
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szedés jellegzetességeinek részletes elemzése 
alapján megállapítja, hogy a korábbi elképzelé
sekkel szemben (Fitz József rekonstrukciója) 
Hess András nyomdája ugyancsak szerény lehe
tett. A betűtípus-kutatás rendkívüli alaposságot 
és türelmet igénylő munkamódszerébe enged 
bepillantást a két Hess nyomtatvány létező pél
dányainak aprólékos elemzése. A második ún. 
Confessionale nyomda fennmaradt nyomtatvá
nyainak vizsgálata alapján megállapítja, hogy az 
ismeretlen nyomdász Velence érintésével Ná- 
polyból érkezhetett Magyarországra. A két 
nyomda megszűnése után évtizedekig nyomtat
tak hazánkban. A 16. század húszas éveinek 
vége felé Erdélyben létesülhetett ismét nyomda, 
mégpedig Szebenben, ennek lehetőségéről va
lamint a nyomda későbbi tevékenységéről is ol
vashatunk a kötetben.

A művelt humanista, nyomdász és térké
pész Johannes Honterus tevékenységével két, 
gazdagon illusztrált cikk is foglalkozik.

A Gutenberg Jahrbuch öt részben publikálta 
a legrégibb magyar perikopás könyvek illusztrá
cióiról szóló hosszú tanulmányt, melyben figye
lemmel kísérhetjük azt, hogy miként vették át, 
metszették újra a német művész, Hans Sebald 
Behman alkotásait a magyarországi nyom
dászok: Heltai, Hoffhalter, Manlius, Klöss, Brewer.

Ritka örömet jelent, amikor egy feltétele
zett, de többek által tagadott létezésű könyvből 
példány került elő. Ez történt Stuttgartban 1975- 
ben, amikor a Württembergische Landesbiblio- 
thekban Borsa Gedeon egy tévesen készült ka
talóguscédula alapján gyanút fogva megtalálta 
Huszár Gál protestáns ónekeskönyvót, melyet 
Óvárott kezdtek nyomtatni 1560-ban, majd Kas
sán folytatták, és '61 -ben Debrecenben fejezték 
be. Az énekeskönyv egyetlen létező példányá
nak megtalálása igazi tudományos szenzáció 
volt, hiszen ez a legrégibb, magyar nyelvű, egy
házi énekeket tartalmazó könyv. Azóta már ha
sonmás kiadása Is elkészült.

A külföldi könyvtárakban folytatott rend
szeres kutatómunka számos területen hozott 
újabb eredményeket. A moszkvai Lenin Könyv
tár egyik kolligátumában 65 magyar III. török vo

natkozású, röplap jellegű ún. levólújság található 
az 1595-1602 közötti évekből. A róluk szóló 
cikkben bibliográfiai leírásukat is megtaláljuk.

A kevésbé ismert, kisebb nyomdák közé 
tartozik a nyugat-magyarországi Vimpác (Wim- 
passing) ferences kolostoráé, mely 1593-tól mű
ködhetett néhány éven át. A cikkben a nyomda 
és kolostor történetének rövid összefoglalását 
olvashatjuk.

A kutatások során nem csupán egy addig 
nem ismert nyomdára lehet bukkanni, hanem 
olykor az Is előfordul, hogy kiderül, a korábban 
feltételezett nyomda nem létezett. A rövid, tény
közlő cikkek között találunk egyet arról, hogy a 
16. században valójában sem Eperjesen nem 
volt nyomda, sem Nagybányán, sem pedig a je 
zsuiták kezelésében Kolozsvárott. A 16. századi 
magyarországi nyomdászatról összefoglaló mér
leget is olvashatunk a kötetben, ennek alapján 
tehát összesen 30 magyarországi helységben 
működött nyomda, összesen húsz, nyomdai 
anyaga alapján elkülöníthető műhely, közülük 
nyolc Erdélyben, tíz a felvidéken ill. Nyugat-Ma- 
gyarországon, kettő pedig itt is ott is. Ez a cikk jó 
összefoglalást ad 16. századi nyomdáink kiad 
ványainak számáról, jellegéről, terjedelméről, a 
példányszámokról stb.

A kötetben még több, igen érdekes cikk is 
olvasható, így például a tragikus sorsú Nádasdy 
Ferenc pottendorfi és lorettomi nyomdájáról, va
lamint a hazánkban működő német nyom 
dászokról is. A kötet végén az egyes cikkekhez 
kapcsolódó részletes jegyzetanyag található. A 
cikkekhez, amennyiben témájuk indokolja, il
lusztrációk is kapcsolódnak, bár olykor kissé el- 
mosódottak s nehezen kivehetők.

A Könyvtörténeti írások készülő II. kötete 
azokat a cikkeit tartalmazza majd, amelyek 
ugyanezen időszak külföldi nyomdászatával 
foglalkoznak. A megjelent kötet több szempont
ból is fontos: összegyűjtve adja a több évtizedes 
kutatómunka legjavát, s módszertanilag is sok 
tanulságot eredményez.

A német nyelvű cikkeket Rákóczi Katalin 
fordította.

W. Salgó Ágnes

26



MUNKATÁRSAINKRÓL
In memóriám Fodor András

Elárvult az Új Könyvek szerkesztősége, üres 
immáron Fodor András íróasztala. Búcsúzunk 
Andrástól, a baráttól és a kollégától. Aki közvet
len munkatársa volt, az egyúttal barátjává is vált. 
Nem a szó felületes értelmében. Sokkal mélyeb
ben, valahogy úgy, ahogy ő maga megírta ezt 
nem egy, remekmívű, éppen témája, a barátság 
miatt oly annyira egyedi, csak rá jellemző versé
ben. Többen Is megírták - még életében - Fodor 
András a barátság költője. Ez a barátság elsősor
ban közvetlenséget és nyitottságot jelentett. 
András roppant elfoglalt, munkával mindig 
agyonhalmozott ember volt - ez köztudott. Arra 
azonban mindig volt ideje, mindig szakított időt, 
hogy osztályos társaira odafigyeljen. Nem anya
got gyűjtött, nem írásaihoz keresett témát, motí
vumot. Nem. Ő arra a kollégára volt kíváncsi, 
akivel egy szobában, egy szerkesztőségben dol
gozott. András nemcsak a kolléganők új frizurá
ját vette észre, szeme volt a legkisebb rezdülé
sekre is. A halk, elfutó és titkolni vágyott bánat 
jeleit éppúgy észlelte, mint a feldobottságot, a fá
radtságot, egy nagy élmény lenyomatát vagy a 
kedvetlenséget. És mindezt nem csak észrevet
te, hanem megosztotta. Úgy, ahogyan az az ille
tőnek a legjobban esett. Esetleg úgy, hogy látszó
lag észre sem vette, csak épp kedvesebb volt 
aznap a kollégához. Vagy módot adott a kibe- 
szélésre, partner volt. Odafigyelő, mindent meg
értő, dialógusra kész, ha az a dialógus, és sok
szor ez volt a legjobb, leghasznosabb, két néma
ság, gesztusrendszer dialógusa volt.

Andrással nem lehetett csak objektíven, 
csak tárgyszerűen beszélni. Nem azért, mert túl 
szubjektív lett volna. Szakmai tudása révén ter
mészetesen szólt hozzá tárgyszerű vitáinkhoz, 
szerkesztőségünk objektív problémáihoz. De 
minden tárgyszerűség mögött ott érezhettük a

személyhez, az adott emberhez szóló hátteret is. 
Az itt és most nem csak a problémára, arra is 
vonatkozott, akinek a problémájáról volt szó. 
Egy ilyen baráti viszony hatalmas lendítőerő. Ha 
valaki érzi a személyes érdekeltséget, maga is 
teljes személyiségével veti bele magát a kom
munikációba. Ez pedig „ragadós”, hogy az Új 
Könyvek szerkesztősége nem véletlenszerű 
egyedek ridegen racionális együttese, annak 
igen nagy részében ez a Fodor András-i alap
gesztus az oka. Fotói keveset árulnak el arról a 
derűről, sohasem bántó iróniáról, elbűvölő ben- 
sőségességről, amely egyéniségét jellemezte, 
ami sugárzott róla, belőle. Személyiségének ezt 
a varázsát csak verseinek Igazán értő olvasói 
élhetik meg és mi, kollégái, barátai, akik áttétel 
nélkül, közvetlenül részesülhettünk belőle.

A folyamatosságot is András képviselte osz
tályunkon. Nem csak a Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ, de az Új Könyvek alapító 
atyái közé is tartozott. Társai elmentek, ő maradt 
és így immáron régóta ő volt az élő, köztünk lé
vő, folyamatosan konzultálható tradíció. Éspedig 
a szó legjobb értelmében, hisz nyitottsága, rugal
massága okán sohasem maradt le. Együtt lépte 
meg velünk az Új Könyvek milliónyi változását, 
köztük igen radikálisakat is. Nem volt ő a régi 
szép időknek az újakra gyanakodva tekintő 
visszasiratója. Még csak nem is passzívan viselte 
a változások, változtatások terhét-feladatát. Ám 
egyúttal a múlt, a hősi idők eleven tanúja és kép
viselője is volt. A dinamikus állandóság. A halál 
mindig és minden formájában paradox, érthetet
lenül, irracionálisán paradox jelenség. Az ő ese
tében nekünk fokozottan, kiélezetten az. Ezért 
nagyobb, szomorúbb, sötétebb a gyászunk. Nem 
búcsúzunk, velünk marad.

gy■ e.
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Beszélgetés Samkóné Patyi Juliannával, 
az OSZK kötészetének vezetőjével

- Kedves Julianna, bár régen dolgozik 
az Országos Széchényi Könyvtárban, eddig 
még nem készült interjú Önnel, ezért úgy 
gondoljuk, elérkezett az ideje ennek is. Elő
ször megkérném, beszéljen arról, hol végez
te tanulmányait?

- Nagyon örülök, kedves Gyula, hogy inter
jút adhatok felkérésére. Ami késik, az nem mú
lik - találó a közmondás.
Tanulmányaimat az általános iskola elvégzése 
után a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban folytat
tam, reál 5+1 -es tagozaton.

Vörös Gyula iparművész tanár úr könyvkö
tészetet oktatott nekünk. Nagyon szerettem, 
ahogy a kezem alatt megszépülnek a könyvek. 
Innen indult a könyvkötós iránti vonzalmam. Ta
pasztalataim alapján tudtam, hogy a gondos, 
esztétikus, precíz és sok kézügyességet igénylő 
munka meghozza gyümölcsét. Kedvenceim vol
tak már akkor is a régi térképek és a szép 
könyvek. Helyreállításuk örömmel töltött el. Ami 
a kezem ügyébe került mindent kijavítottam 
vagy átkötöttem.

Abban az időben különösen nagyon érdek
lődtem még a fizika, kémia, biológia és pszicho
lógia iránt is.

- Hol tanulta a szakmáját?
- Érettségi után könyvkötő ipari tanuló vol

tam az OSZK Könyvkötészetén a Guszev utcá
ban. 1968-ban végeztem, majd 1972-ben mes
tervizsgát szereztem. Abban az időben az volt a 
cél, hogy minél több könyvet kössünk be a meg
határozott norma alapján. Ezt azonban általában 
tisztességes munkával nem lehetett elérni. Meg
gyorsított mindent a könyvek gerincének levá
gása és műanyag ragasztóval való lekenése. 
Rengeteg értékes, szép könyv lett áldozata a 
mennyiségi munka őrületének. Nekem ez már 
akkor sem tetszett. A kezembe igen gyakran 
kerül vissza Ilyen könyv, aminek a helyreállítása 
igen munkaigényes. Sok esetben visszafordítha
tatlan károk keletkeztek.

A mai napig bánt a hibás szakmai vezetés 
eredménye. Ezért most mindent megteszünk jól 
képzett munkatársaimmal, hogy ne fordulhasson 
elő hasonló szakmai tévedés. Közben elvégez
tem 1994-ben a felsőfokú képesítést adó Papír- 
és könyvrestaurátor tanfolyamot. Érdekelnek a 
könyvkötészeti anyagok és a modern kötészeti 
eljárások terén az újdonságok is.

- Az OSZK volt az első munkahelye?
- Nem büszkélkedhetem munkahelyekkel. 

Nekem az OSZK volt az első és remélem egyben 
utolsó munkahelyem is. A mai vélemények szerint 
ez nem jó, mert az ember leragad egy bizonyos 
szinten és nem fejlődik tovább. Szerintem, ha ko
molyan vesszük elképzeléseinket és hosszú tá
vú terveink vannak a munkánkkal kapcsolatban, 
akkor időre van szükség azok megvalósítására.

Büszke vagyok az OSZK Kötészetére. Nagy
szerű munkatársakkal dolgozom együtt. A sike
rek igazi csapatmunka eredményeként szület
tek. Érdekes, tulajdonképpen orvosnak készül
tem. A gimnáziumi évek nyári szüneteiben az 
Uzsoki utcai kórház Sebészeti osztályán dolgoz
tam. Családi okok miatt nem jött össze az álmom.

Úgy gondoltam, ha az embereket nem tu
dom gyógyítani, akkor a hozzám oly közel álló 
könyveket fogom „gyógyítani”. Semmit sem 
bántam meg, örömet találtam a munkámban és 
annak eredményeiben.

- Mikor nevezték ki a Kötészet vezető 
jének?

1975-ben a Hírlapkötészet csoportvezetője 
lettem, majd 1989-ben megbíztak a Kötészet 
vezetésével.

- Az utóbbi években milyen eredményei 
voltak a Kötészetnek?

- A Kötészet egy dinamikusan fejlődő osz
tály. Az 1960-as években zömmel egyszerűbb 
könyvtári kötések készültek itt. A bőrőskönyve
ket a restaurátorok kötötték, könyvkötő nem 
dolgozott bőrrel. 1970-ben külön csoport vált ki 
és Hírlapkötészet néven működött. Kizárólag 
kurrens hírlapokat kötöttünk. Hiányoltuk, hogy 
az inkurrens hírlapokat miért nem köttetik. Las
san beindult ezeknek a dokumentumoknak a 
helyreállítása is. Talán ha előbb kezdjük, most a 
hírlapok megnyugtatóbb állapotban lennének.

Mikor kineveztek csoportvezetőnek, lehe
tőségem nyílt, hogy a műhelyben hírlapokon túl 
könyveket, térképeket, kottákat és mindenféle 
könyvkötészeti jellegű munkát csinálhassunk. 
1985-ben, mire felköltöztünk a Várba, egy felké
szült csapat vette birtokába a gyönyörű, tágas 
műhelyt. Ekkor egyesült a Könyvkötészet és a 
Hírlapkötészet. így a két csoportból alakult a 
mai Kötészet. Mennyiségi és minőségi feladatok 
zúdultak ránk. Végre egy helyen volt a könyvtár. 
Minden kötészeti feladat ellátására fel kellett ké
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szülnünk. Állandóan képeztük magunkat, hogy 
munkánkat kifogástalanul el tudjuk látni.

1985-től az osztály feladata lett az egész 
könyvtár számára az ügyviteli anyag fénymáso
lása is.

1992-ben a beruházások szerencsés alaku
lása folytán megteremtődtek az új technológiák 
alkalmazásának feltételei. A dokumentumok fizi
kai állapotának romlása sürgette Is már az új el
járások „tömeges nedves kezelés”, gépi papír
öntés módszereinek mielőbbi bevezetését. 
Hosszú évek munkájának eredményeként ma 
gyönyörű, kézzel festett papírokat készítünk.

- Szeretnénk hallani arról is, hogy az 
utóbbi időben milyen problémái vannak az 
osztályának.

- A gazdasági kondíciók folyamatos rom
lása és a létszámcsökkentés ezt az osztályt sem 
kerülte el, sajnos. Optimista ember vagyok, úgy 
gondolom, ilyen mélypont után csak fellendülés 
következhet.

- Hallhatnánk valamit a Kötészettel 
kapcsolatos terveiről?

- A könyvtár nagy változások előtt áll. Ez 
mindenki számára nagy kihívást jelent, számom
ra is. A lehetőség adva van a jobb esélyekre. 
Ebben bízom és ennek a szellemében szeret
ném az osztályt vezetni az egész könyvtár és az 
olvasók megelégedésére.

- Köszönöm a beszélgetést.

Riporter: Batári Gyula

Beszélgetés Fodor Andrással 
legkedvesebb olvasmányairól

Fodor András Kossuth-díjas költő kollégánk 
váratlan, hirtelen halála alkalmat szolgáltat arra, 
hogy egy vele, a hetvenes években olvasmá
nyairól készített, kevesek által ismert interjúm
mal megismertessem a Híradó olvasóit. Úgy 
gondolom, ezen nyilatkozatból sokat megtudha
tunk Fodor András sokrétű irodalmi érdeklődé
séről, tevékenységéről.

- Kedves András, először is hallhatnánk 
valamit fiatalkori olvasmányaidról, akkor 
mely költők keltették te! figyelmedet?

- A kérdésre, hol és kivel kezdődött nálam 
a modern világirodalom, modern költészet, bizo
nyára sokakkal együtt felelem: Rimbaud-val. 
Alig tizenhét évesek voltunk, amikor a gimnáziu
mi önképzőkörben egy osztálytársam, barátom, 
többórás, kitűnő előadást tartott róla és Baude- 
laire-ről, Verlaine-ről. Akkor már évek óta Jó
zsef Attilán éltem, a Részeg hajó és a Bohémia 
egyszerre volt számomra a csoda és a csoda 
magyarázata. A szemlélet vakmerő frissessége, 
több dimenziót érzékeltető varázslata mélyen 
megragadott. A francia költők izgalmas újdonsá
gát már Kosztolányi sejtette velem. Fordításaiból 
1944-ben egész kis kötetnyit másoltam le kéz
írással. (Mivel a Modern költők tanári könyv
tárából kölcsönzött példányát becsülettel vissza 
akartam adni, mielőtt Kaposvárra érkezik a 
front.) De az igazi fölfedezés később történt, 
amikor Rónay György Új francia költők c. kötete 
került a kezembe. Rimbaud méltó utódait véltem 
megtalálni Apollinaire-ben és társaiban. Tanulás

helyett, a gépiesen fogyasztott húslevesek mel
lett is az ő verseikkel táplálkoztam. A fordító 
magvas előszavából - emlékszem - a tányér 
fölött elakadt kanál mögül értettem meg a szür
realizmus lényegét.

Franciául, sajnos, nem tanultam, de volt egy 
lelkes angol tanárnőm, aki Shelleyt, Keatset for
dító próbálkozásaimon fölbuzdulva a kortárs an
gol líra tanulmányozására ösztönzött. Edith Sit- 
well akkor látott groteszkjeivel nem tudtam 
megbarátkozni, de T. S. Ellőttél csakazértis neki- 
gyürkőzéssel lefordítottam egy verset. A költe
mény (Sweeney Among the Nightlngales) filoló
giai hátterét, rejtett utalásait persze alig tudtam 
magamévá oldani.

A prózavidéken ismerősebb tájakat keres
tem. Wilder, Undset, Cocteau, Gide, Mauriac, 
Jammes után bukkantam rá Gionóra. Elolvastam 
lllyés-fordította valamennyi regényét, még fölis
merhető epigonjának Thyde Monier-nek Folya
matát is. Giono mitológiáját elfogadtam, világá
ban - tizenöt éves neofitaként - jól éreztem ma
gam. Különösen utolsó, 1944 őszén megjelent 
műve tetszett: a Magasban. Később sok rosszat 
hallottam a kollaboráns szerzőről. Mindez nem 
ábrándított volna ki műveiből oly gyorsan, ha 
közben nem kerül elém Ramuz három regénye. 
Az Ádám és Évánál már tudtam, hogy Giono- 
korszakomnak vége. A svájci író puritán szűk
szavúsága, a Rémület a hegyek között babonás 
voltában is mindig valóságos közösséghez, va
lódi emberekhez kötődő atmoszférája lebilin-
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Fodor András Németh Lászlóval

cselt. Az új élmény röntgenfényében lepleződtek 
le Giono régebben nem látott hibái: keresett ti
tokzatossága, egész „művi” természetessége.

A paraszti világ, méghozzá a miénkkel ro
kon kelet-európai falu körképe Reymont Pa
rasztosában elevenedett és maradt meg szá
momra legigazabbul. Alig tudtam letenni e köny
vet. Szalmazsákos diákszobámban hajnalokig 
égett a petróleumlámpa, szinte testközelben él
tek körülöttem az eposz figurái. Nem csak a 
nagyszerű Jagnát, „ismertem" valamennyit a 
szlávos etnikumú Buzsákból.

A Parasztok hatására, talán tudatos ellen
méregként fordultam Thomas Mann Varázshe
gyéhez. A divatos szanatórium fojtott légköre 
ugyancsak fogva tartott, de a fárasztó elmélke
dések közben éreztem, ezt a könyvet később 
elő kell még vennem, hogy igazán megszeret
hessem.

Joyce Ulyssesével ünnepeltem az érettsé
git. Utólag tán nehéz elhitetnem, de a sok bot
rányt, ellenkezést szító művet akkoriban külö
nös ráérzéssel fogadtam el nekem valóként. Mit 
se tudtam a formabontás modern elméleteiről, 
de már addigi tapasztalataim alapján is elége
detlen voltam az olyan regényhősökkel, akik so
hase dadognak„akiknek spontánul szeszélyes 
(- egyedülien hiteles -) gondolkodásába nem 
pillanthatunk bele. Joyce művében éppen a

pszichológiai realitást csodáltam, ahogy össze 
tudja markolni a szétfolyót, monumentálissá for
málni az esetlegest.

- Az Eötvös-kollégiumbán töltött éveid 
idején mely írók és költők műveit olvastad a 
legszí ve sebben?

- Az Eötvös-kollégiumi felvétel szünetében 
a folyosón egy, a leendő gólyákat mustráló „idő
sebb tanár úr” igazította helyre tájékozatlansá
gomat. „Nem Garcsia, - Garda Lorca!” Akkor már 
tele voltam feszült várakozással a hír szerint Jó
zsef Attilához mérhető nagy spanyol iránt. Az el
ső fordítások közül jó néhányat kívülről is tud
tam. Különösen a Spanyol csendőrök balladája 
nem ment ki a fülemből. A színek eleven, tündéri 
üdesége s hirtelen elkomorulása, a kopogós, 
könnyed formából, groteszk képekből kirobbanó 
feszültség rabul ejtett. Az előre elgondolt nagy 
formátumú költőt mégsem ismertem meg a Ci
gányrománcokból, mint ahogy Aragonban, Elu- 
ard-ban sem találtam annyi elsődleges költésze
tet, mint fordítóit. Majakovszkijjal viszont szeren
csésebben jártam, mint magyar olvasói. Egyszer, 
véletlen kiadói megbízásból végigolvastam több
kötetes összes műveit eredetiben. A harsány 
hang mögött valódi erőre, érzékeny rezdületekre 
bukkantam, de a közkeletűbb, a szónok Maja
kovszkij gesztusait nem tudtam átélni. Effajta 
verseit, azt hiszem, teljes kudarccal fordítottam.
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A vidéki város után Budapesten nem tágult 
oly hirtelen és látványosan a kortárs világ
irodalom horizontja, mint ahogy én számítottam 
rá. Meggyőződtem róla, hogy Woolf, Lawrence, 
Malraux, Valóry, Larbaud kitűnő író, hogy Camus 
Közönye tiszteletreméltón különös írás, hogy 
G. B. Shaw Szent Johannája szívighatón szép, s 
meglepően különbözik egyéb drámáitól, de 
gimnazista korom lólegzetfojtó odaadását egyet
len könyv se váltotta ki Ismét. Talán csak kissé ké
sőbb, Martin du Gard Jean Barois c. (Egy lélek 
története) regénye. Mondják, nem Igazán Jó mű, 
de nekem ez idő tájt erőt, igazolást adott az író 
hősével együtt vívódó drámája: a haldoklóban is 
diadalmas, tántoríthatatlan belső nyíltság, hűség.

Az ötvenes évek első felében egyébként a 
kortárs nyugati irodalmat nehéz volt szemmel 
tartani. Jobban megismerhettem viszont a kelet
európait. Szívesen olvastam Andrie és Cankar 
műveit, mulattam Hasek Svejkjén, s megragadott 
Zaharia Stancu költői erővel rajzolt körképe a 
század eleji forrongó román parasztvilágról. Gor
kijt életrajzi regényeiből, remek íróportréiból, no
velláiból szerettem meg. Szerafimovics Vasárada
tának indulatoktól feszes légköre, a nagy orosz 
epikai hagyományokon nevelődött realizmusa 
igen kedvemre való volt. Más szovjet szerzőkkel 
(Gladkov, Szimonov, Fagyejev) való kísérletek 
után az igazi nagy élményt azonban Solohovnak 
köszönhetem. Felejthetetlen napokat éltem át a 
Csendes Don kozákjaival. Az ábrázolt környezet 
tapintható valósága, a helyzetek folytonos kiéle- 
zettsége, a cselekmény izgalma lenyűgözött.

Valaki - minden ítészek közül a legszigo
rúbb akivel meg akartam osztani hirtelen él
ményemet, félig olvasottan adta vissza a kom- 
mendált regényt. Kétségbe vonta az író organi
kus teremtőerejét. „Akkor végez alakjaival, ami
kor akar.” Sokat gondolkodtam ezen a kifogá
son, végül is nem tudom elfogadni. Engem éppen 
az elszabadult lendület, a kompozíciós formát 
önkény nélkül alakító belső sodrás ragadott ma
gával. Lebírhatatlan törvénynek éreztem a hős 
magára maradását. Vele együtt, mintha köröt
tem is elfogyott volna a levegő, s szorongó cso
dálattal gondoltam az íróra, mit érezhetett, ami
kor az alkotó akarat csaknem személytelenné 
vált médiumaként az utolsó pontot letéve, saját
jaként nézhetett vissza egy megteremtődött, ön
törvényű világra.

Thomas Mannhoz, régi próbálkozások után 
csak az ötvenes évek közepén, novellái révén 
sikerült közel kerülnöm. Az akkor kezdődő sza
badabb tájékozódás lehetősége őt és Heming- 
wayt adta vissza mindnyájunknak. Az előzőleg

másodlagosnak vélt Mauriacról is kiderült leg
jobb lefordított írásában (Viperafészek), mily 
kérlelhetetlen biztonsággal tud komponálni, at
moszférát teremteni.

Az 1958-ban kiadott Mai francia költők an
tológia kevesebbet nyújtott nekem, mint tizen
egy évvel korábban Rónay kötete. Igazi revelá- 
ció volt viszont Szergej Jeszenyin. Ugyancsak 
érdeklődve fordultam a szovjet líra olyan „eldu
gott” értékei felé, mint Bagrickij, Zabolockij, 
Paszternák.

A kortárs nyugati költészetből Dylan Tho- 
mast emlegették mindinkább. Amit eddig olvas
tam tőle, és amit megértek belőle, nagyon tet
szik. Hangjátéka a leleményesen felállított Under 
Milkwood (A mi erdőnk alján) elbűvölően szép. A 
walesi költő talán mindnyájunknál többet tudott 
szervezetünk, fizikai létezésünk természetéről, a 
gondolatait is ösztönnel átélő hús-vér emberről. 
De én kezdettől fogva vonzódtam az intellektuá- 
lisabb Witt Audenhez is. Első magyarul megjelent 
versét még a Válaszban olvastam. Prózai köz
vetlenségét, póztalan szárazságát azóta is ro
konszenvesebbnek érzem. Angliai utazásom 
ugyancsak hozzá vitt közelebb. Amikor a Csa
tornán, Dunkerque felé jövet, a hajó mélyén an
gol barátom elmagyarázta Auden Woods c. ver
sét, megértettem, hogy kedvenc költője, aki ná
lunk Eliot mögött mindig háttérbe szorul talán 
mert nála is racionálisabb -, éppoly súlyos sza 
vú, őszinte művész. A kultúra és humanitás meg
szállottja, de mivel illúziótlanul szemléli világát, 
reagálása sem lehet más, mint élesen okos, fa
nyarán ironikus. És mégis van hite, mint ahogy 
egyik eszményképében, Sztravinszkijban is 
együtt van hit és irónia.

- Később, a harmincas, negyvenes éve 
idben mely írók és költők hatottak az élet- 
szemléletedre, általában irodalmi tevékeny
ségedre?

- Harminc év körül és után már van az em
berben valami félig komoly aggodalom: hátha 
elapad az új szellemi élmények forrása, hátha 
nem leszünk képesek többé teljes odaadással 
átélni műalkotást. A könyvkiadás szerencsére a 
kortárs külföldi irodalomból is szolgál nagy hatá
sú művekkel (Beauvoir, Schwartz Bárt, Malapar- 
te). És szerencsére másfél évtized rendszeres 
olvasása nem fogyasztja el a közelmúlt irodal
mának jelentős műveit. Mindig van mit pótolni. Jó 
is, rossz is származhat abból, ha valamit utólag 
olvasunk el. Rilkét például sokáig kerültem. Úgy 
véltem, nem az én költőm. Azóta, hogy nemrég 
fiatalkori verseit fordítottam, s bepillanthattam 
egyéb írásaiba, úgy érzem, művészete nagyon
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is szól hozzám. Kafka, Dürrenmatt, Buzzati no
vellái ifjabb korban izgalmasabban érintettek 
volna. J. Masefieldben, Evelyn Waugh-ban, G. 
Greene-ben viszont mostanában találok mind 
több érdekeset. És bizonyára hasznos volt a Jó- 
zsef-tetralógiával, a Thibault családdal és Proust 
művével csak érettebb fővel találkoznom, mind
három mű nagy hatással volt rám, de Jacques és 
Antoine sorsa kitörölhetetlenül bennem él. Azóta 
is bámulom Martin du Gardnak a természet biz
tonságával építő, szerkesztő készségét, becsü
letes komolyságát, ahogy kora valóságából még 
egyszer, utoljára is, egészet formált.

Mindinkább hiszem, lesz még részem ez
után is eddig elmulasztott remekművekben. 
Csak mostanában találtam rá a Hemingwayen 
kívüli új amerikai irodalomra. O’Neill és követői 
drámáiból a görög sorstragédiák elementáris le
vegője csapott meg. A környezet, a társadalom 
és az egyéni szenvedély sodrában mániákus 
pontossággal kapcsolódnak a mozzanatok, 
mintha valami kozmikus fogaskerék diktálná, 
mérné ki előre a cselekmény ritmusát.

És hosszú idő után regényben is találtam 
egy igazán nagyot, a régiekhez méltó, rendkívüli 
élményt. A közelmúltban jelent meg Faulkner: 
Megszületik augusztusban (Light in August). re
génye. Kritikánk e művet is alig vette észre. Töb
bek közt ez kényszerít, hogy pár szóval többet 
szóljak róla. Soha még ilyen szuggesztív at
moszférát! Olvasom, hogy valaki hajnalban kilép

egy kunyhóból, felgyűri nadrágszárát... a legelőn 
szürkén csillog a harmat... Olvasom és megbor
zongok, mert az előzmények után itt már a fű
szálak is tele vannak töltéssel, titkos rezonanciá
val. Pedig semmi keresettség az ábrázolásban, a 
szerkezeti részek, az emlékezések szándékolt 
keverésében, rétegzésében. Itt nincsenek fülledt 
leírások, az elvágott cselekményszál valahol 
mindig újrakötődik, nincsenek Hemingway-féle 
hatásos elhallgatások, Heinrich Böll-féle bonyo
lultabb eltakart rejtelmek. Megföllebbezhetetlen 
törvény csinál rendet a dolgok, közt. Persze, a 
determinizmus! - mondhatnánk. Igen, de az írói 
szándék eleve meghatározottsága sehol sem 
zavarja a mű organikusságát.

Úgy adódott, hogy kevéssel a Faulkner-re- 
gény után olvashattam Camus Pestisét. Az ő 
gyémánttal metszett, önkényesen teremtett vilá 
gában mindvégig idegen maradtam. A harmadik 
oldalon már kezünkben van az allegória megfej
tésének képlete. Azontúl csak a komor játékban 
elmélyedt író türelmes asszisztensei lehetünk.

Szeretném hinni, hogy Faulkner harminc 
éve írt műve a korszerűbb irodalom, hogy a te
hetség még kiélheti magát az organikus élet áb
rázolásának spontán, keresettségre nem szoruló 
szenvedélyében. Olvasóként sem kívánhatok 
mást a kortárs íróktól, mint mesterkéltség nélkü
li, elementáris erejű, igaz műveket.

- Köszönöm a beszélgetést.
Riporter: Batári Gyula

Egy „oklevél” története
Az utóbbi években bizonyára sokaknak fel

tűnt egy féltucat tárlóból álló és havonta változó 
kiállítás a könyvtár V. emeleti folyosóján. Évfor
dulókról megemlékező összeállítások voltak 
ezek. Kis helyen és szerény eszközökkel, de 
nagy gonddal és komoly szakértelemmel ké
szültek. Aki átnézte a néhány tárlós anyagot 
valószínűleg tanult valami újat is, de biztosan fel
elevenített egy sor régi, elfeledett ismeretet ne
ves és kevésbé neves íróinkról és költőinkről.

Szerényen húzódott meg ez a kis kiállítás VI. 
emeleti társai közelében. Nem volt se plakátja, 
se meghívója, se megnyitója, csak maga a kiállí
tás volt. Szerényen és hasznosan. Ezt a hasznos
ságot még növelte, hogy mindegyikről tartalmas 
beszámoló jelent meg a könyvtár lapjában, az 
OSZK Híradóban. Egyben innen találhatta ki az 
érdeklődő, hogy vajon ki is lehetett a rendező. A

tárlókban ugyanis ez, szerényen, sohasem sze
repelt. Az író és a rendező mindig ugyanaz a sze
mély volt: Vidovszky Ferencné. Az elmúlt télen 
azonban ennek az egésznek vége szakadt. Kol
léganőnk szerződését anyagi okokból - sajnos - 
nem hosszabbították meg. így nem csak a már 
megszokottan változó kiállításokkal és a róluk 
szóló beszámolókkal lettünk szegényebbek, de 
kedves munkatársunktól is búcsúznunk kellett.

Búcsúztatásakor, hogy a szomorkás hangu
latot kissé feloldjuk, egy vidáman archaizáló 
„oklevéllel" leptük meg. Ebben egyéb érdemei 
mellett kiállításrendezői érdemelt Is felemleget
tük. Reméljük, nem veszi zokon, ha az „oklevél
lel” ezúton közhírré tesszük. Külalakját Hangay 
Gabriellától és Markó Natáliától nyerte, míg a 
szövegezés alulírott műve.

Förster Miklós
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Kis Internet-kalauz 
(2. rész)

A cikksorozat első részében megismerked
hettünk az Internet kialakulásának rövid törté
netével, valamint néhány hasznos alapfogalom
mal. A sorozat második része az Internet szolgál
tatásaival foglalkozik.

Az Internet szolgáltatásai

Az Internet alapvetően négy szolgáltatási 
kategóriában használható:
- levelezésre,
- hirdetőtábla céljára,
- távoli erőforrások igénybevételére,
- fájlok átvitelére.

Ezen szolgáltatások egyik közös jellemzője, 
hogy a kliens/szerver modellt alkalmazzák. A 
kliens/szerver modell különleges kapcsolatot 
tesz lehetővé az általunk használt és a keresett 
információt tartalmazó számítógép között. Ezen 
elven alapuló rendszerek esetében a felhaszná
lói igényeket a szerverek felé a kliens program 
közvetíti. A kliens szoftver azon a számítógépen 
fut, amelyet használunk. Ez a program hajtja 
végre azokat a műveleteket, amelyek az infor
mációhoz való hozzáféréshez szükségesek (a 
gépek közötti kapcsolat felépítését, adatigé
nyek elküldését, az eredmények fogadását és 
megjelenítését). A szerver szoftver pedig azon a 
számítógépen fut, amely az információt biztosít
ja. Ezek a számítógépek kapacitásuknál fogva 
több klienstől származó információs igény egy
idejű kielégítésére is képesek.

Elektronikus levelezés

Az elektronikus levelezés (e-mail) az Inter
net egyik legelső és a mai napig legelterjedtebb 
szolgáltatása, az Interneten használt elsődleges 
kommunikációs eszköz. Ezért ez a szolgáltatás a 
többinél részletesebben kerül bemutatásra.

Az e-mail olyan rendszer, amelynek segítsé
gével fájlokat vagy üzeneteket küldhetünk más 
felhasználók számára. Fontos azonban tudnunk, 
hogy szinte minden számítógép-hálózat nyújt 
ilyen szolgáltatást, ezek közül csak az egyik, és 
nem az egyetlen az Internet. Vannak olyan leve
lezőrendszerek, amelyek csak egy bizonyos zárt 
körben tesznek lehetővé levelezést: ilyen lehet 
például egy nagyvállalat belső levelezőrendsze
re. Ezzel szemben az Interneten nincsenek ilyen 
korlátok; bárki bárkinek küldhet levelet.

Az e-mail igen sokban hasonlít a hagyomá 
nyos postához; így például csak akkor tudunk 
üzenetet küldeni, ha ismerjük levelezőpartne
rünk címét. Ezekről a címekről azonban nincs 
központi nyilvántartás, bár az Interneten már 
számos szolgáltatás működik ilyen céllal, mely
nek az alapját bejelentés vagy bizonyos szerve
reken való keresés biztosítja. Fontos azonban 
tisztában lennünk azzal, hogy ezek egyike sem 
rendelkezik teljes körű, mindenkire kiterjedő 
címlistával.

Az elektronikus levelek címének szerkeze
te a következő: valaki@valahol. A felhasználói 
név (username) a fogadó fél e-mail postafiókját, 
bejelentkezési nevét vagy azonosítóját jelenti. A 
cím második része azt határozza meg, hogy ho
va, melyik számítógépre küldjük a levelet; a cél
számítógépet annak domain neve1 azonosítja. 
Pl. takacs.rita@oszk.hu, amelynek feloldása a 
következő: a levél a Magyarországon, azon be
lül pedig az Országos Széchényi Könyvtárban 
található szerverre érkezik azon személy szá
mára, akinek az azonosítója takacs.rita.

A hagyományos postai szolgáltatáshoz ha
sonlóan, ha a postai rendszer valamilyen oknál 
fogva a levelet nem tudta kézbesíteni, akkor 
mindent megtesz annak érdekében, hogy az 
üzenetet a küldő félhez visszajuttassa.

A hagyományos postai szolgáltatásokhoz 
képest az e-mail számos előnnyel rendelkezik.

1 A domain névről a cikksorozat első részében található magyarázat.
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Gyorsabb, hiszen a levelet a feladástól számítva 
akár pár másodpercen belül megkaphatjuk - 
feltéve, ha a gépünk előtt ülünk és azonnal meg 
is nézzük az üzenetet, mivel levelünk mindaddig, 
amíg el nem olvassuk, a postaládánkban vára
kozik -, s így akár a telefonhoz is hasonlíthatóan 
a hagyományos levelek monologikus stílusával 
ellentétben beszélgetést is folytathatunk. Ol
csóbb, hiszen a hálózatot csak addig vesszük 
igénybe, amíg elküldjük üzenetünket, a fogalma
zás még a saját gépen, a hálózat igénybevétele 
nélkül zajlik. Másik nagy előnye, hogy nem csu
pán szöveges információk továbbítására alkal
mas, hanem segítségével végrehajtható progra
mokat, képet, hangot, mozgóképet stb. is eljut
tathatunk a fogadó félhez.

Levelezési listák
Mivel elektronikus levelünket programok 

kezelik, ezért nem szükséges, hogy a címzett 
egy személy legyen, hanem lehet az egy mail 
szerver is. A levelezési lista abban különbözik 
az eddig leírtaktól, hogy segítségével egyszerre 
nem csupán egyetlen, hanem tetszőleges számú 
személlyel is folytathatunk levelezést. Ebben az 
esetben nem is kell ismernünk a többiek leve
lezési címét; levelünket egy program fogadja, 
majd azt az összes, a listára feliratkozott sze
mély számára továbbítja. Levelezési listákat 
érdeklődési körök vagy közös feladatok szerint 
szoktak létrehozni. Ilyen, a hazai könyvtárosok 
körében minden bizonnyal legismertebb le
velezési lista; a katalist@listserv.iif.hu címen ta
lálható KATALIST 2 3is. Az összes LISTSERV által 
kezelt nyilvános lista felsorolását megkaphatjuk, 
ha küldünk egy egysoros levelet5 a LIST- 
SERV@LISTSERV.BITNET címre.

A listáknak azonban csak egy része nyilvá
nos, nem minden lista áll nyitva a nagyközönség 
előtt. Az ezekre való feliratkozás csak a lista 
gazdája által történhet. Egy másik kötöttség le
het az is, ha - szemben azon listákkal, melyeken 
ellenőrzés nélkül, teljesen szabadon áramolhat
nak a levelek - a beérkezett leveleket nem au
tomatikusan továbbítják valamennyi llstatag 
postafiókjába, hanem azt előzőleg ellenőrzik, 
esetleg cenzúrázzák. Ezt a listát nevezzük mo

derált listának. Sokan ellenzik az ilyen listák lét
rehozását, mondván, ez ellentmond a szólássza
badságnak, valamint a szabad véleménynyilvá
nításnak. A listák nemzetközi volta miatt annak 
sincs sok értelme, hogy valaki egy véleményt 
azért ne engedjen megjelentetni, mivel az az 
adott ország valamilyen törvényébe ütközik, hi
szen az egyes országok törvénykezése e téren 
sem egységes. Vannak azonban olyan esetek, 
amikor a moderált lista bizonyos mértékű bizton
ságot nyújt, mivel ellenőrzött, ezért kiszűrhetőek 
a téves Információk.

A listák ahogyan témájukban, úgy hangvé
telükben is különböznek. Ezért - nem véletle
nül - az újonnan feliratkozottak számára azt 
szokták ajánlani, hogy először inkább csak 
passzívan vegyenek részt a lista életében, va
gyis csak olvassák a beérkező leveleket, majd 
amikor már megismerték a listán uralkodó stílust 
és hangvételt, akkor kezdjenek el maguk is vé
leményt formálni. Vannak azonban általános, 
minden listára érvényes szabályok és szokások.

Levelezési szokások, e-mail kultúra
Az e-mail ideális közeg a fesztelen beszél

getések lebonyolítására. Azonban ez is egy 
írott kommunikációs forma, és így a felhaszná
lóknak is célszerű jobban meggondolniuk, hogy 
mit írnak le. Bár leveleinkhez általában jelszó
val férhetünk csak hozzá, előfordulhat, hogy 
például a helytelen címzés miatt azok mégis el
tévednek, és nem csupán azok ismerhetik meg 
a tartalmát, akiknek a levelet eredetileg szán
tuk. Az elektronikus levelezésnél is ismeretes a 
levéltitok fogalma, de - szemben a postai le
véllel - ez inkább csak erkölcsi normaként je
lenik meg, megsértése nem jár jogi következ
ményekkel. Az Internetnek ahogyan kialakult 
egy külön, nemzetek feletti közössége, így ez a 
közösség természetesen etikai normákat is le
fektetett, a különbség csak az, hogy ezeknek 
csupán bizonyos elemei érhetőek el írott for
mában4, valamint megsértésük az esetek döntő 
többségében nem terelhető jogi útra. Ezen szo
kások összességére inkább a szokásjog, illetve 
az íratlan szabályok kifejezések lennének a 
megfelelőek. Ezért kapott a hálózati kommuni

2 Magyar vagy magyar vonatkozású levelezési listákról, valamint más listagyűjteményekhez való továbblépési 
lehetőségekről ad hasznos információkat a http://www.mek.iif.hu/MEK/hunlist.htm oldal.

3 A levél egyetlen sora a következő legyen: „LIST GLOBAL".
4 Erre vonatkozóan rendszeresen megjelenik egy közlemény a new.answers.newusers hálózati hírrovatban,

mely letölthető a rtfm.mit.edu-ról anonymus FTP-vel.
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káció kultúrája egy külön elnevezést is: ez a 
Netiquette.

Az új kommunikációs forma új szokásainak 
egyik megnyilvánulása az angol nyelvű elektro
nikus levelekben, közleményekben gyakran 
használt speciális rövidítések, melyek magyar 
megfelelői is kezdenek meghonosodni. Nézzünk 
néhány példát:
FAQ Frequently Asked Question = Gyakran ismé

telt kérdés GYIK
TIA Thank you In Advance = Előre is köszönöm 
ASAP As Soon As Possible = Amint csak lehet

Mivel a levél formája - legyen az elektro
nikus, vagy postai úton kézbesítendő - nem ad 
módot az érzelmek kifejezésére, ezért ezek ér
zékeltetésére az Interneten elterjedt egy speciá
lis kódrendszer, a mosolykód. Ezen kódok Igen 
népszerűek; számuk egyre növekszik, mivel 
egy kis fantázia segítségével bárki kitalálhat 
egy újabb kódot. A jeleket 90-kal elforgatva kell 
nézni; így nyernek értelmet.
:-) mosolygó arc; ;-) kacsintó mosoly;

(jelentése = vicces meg
jegyzés)

:-( szomorúság; :{) bajszos mosoly;

8-) szemüveges mosoly; :-0 csodálkozás.

Hirdetőtáblák, hálózati hírek
A hirdetőtáblákat, vagy hálózati híreket 

(Usenet) egy olyan hatalmas újsághoz lehetne 
hasonlítani, amelynek több millió olvasója és 
egyben szerzője is van. A hálózati hírek műfaja 
újfajta lehetőség arra, hogy emberek egymással 
híreket közöljenek, információkat cseréljenek. 
Az előzőek alapján azonban felvetődik a kérdés: 
nem ugyanerre valók a levelezési listák is? A 
kérdés jogos, hiszen sok hasonlóságot fedezhe
tünk fel a két szolgáltatás között, de van néhány 
jelentős különbség is közöttük. Az alapvető kü
lönbség az, hogy, ha feliratkozunk egy listára, 
akkor a listán megjelenő üzenetek, hírek a mi 
postaládánkba kerülnek, míg a hirdetőtáblák 
esetében csak akkor kapcsolódunk be a be
szélgetésekbe, ha arra időnk van, így a posta 
nem terheli a gépünket. A hírek csoportosításá

ban Is különbséget találhatunk. A témák nagy 
száma miatt az egyes hírcsoportokat kisebb, ke
zelhetőbb móretűekre bontják, úgynevezett 
cikkcsoportokba szervezik. Ez a szisztéma 
nagyjából megegyezik az újságok szerkeszté
sénél alkalmazott rovat-technikával. A hálózati 
hírek rovatai közül néhány példa: a comp rovat 
számítógépes témákkal, a sci rovat tudomá
nyos, kutatási és mérnöki problémákkal, a soc 
rovat társadalmi, politikai, vallási és kulturális 
kérdésekkel foglalkozik.

A levelezési listákhoz hasonlóan - a szer- 
kesztettség szempontjából - a hirdetőtáblákat is 
három csoportra oszthatjuk: szerkesztetlen, fel
ügyelt és kivonatolt cikkcsoportokról beszélhe
tünk. Míg a szerkesztetlen hirdetőtáblák a nyil
vános listák elvén alapulnak, addig a felügyelt 
listákat egy szerkesztő, a korábban már említett 
moderátor ellenőrzi. A kivonatolt rovatok legin
kább a tallózó újságokhoz hasonlíthatóak.

Minden hír csak egy bizonyos ideig számít 
hírnek, ezért aktualitásuk elvesztésekor lekerül
nek a hirdetőtáblákról. Az elévült híreket archi
válják, esetleg CD-ROM-on is elérhetővé teszik.

Távoli erőforrások igénybevétele (Telnet)

A számítógép-hálózatok kialakulásának je
lentős ösztönzője volt az az igény, hogy saját gé
pünkről távoli számítógépeket, vagy hálózato
kat ugyanúgy elérhessünk, mintha azok egyik 
terminálja előtt ülnénk. Ez a törekvés már az In
ternet kialakulásának kezdeti időszakában is 
megjelent; az ARPAnet legfőbb célkitűzései kö
zött is szerepelt. Az Interneten belüli távoli beje
lentkezésre a Telnet program szolgál, amely 
egyben annak a protokollnak is a neve, amely a 
helyi és a távoli számítógép közötti párbeszéd 
formáját meghatározza. A párbeszéd a többi 
programrendszerhez hasonlóan a kliens/szerver 
modell szerint történik. A kliens program kezde
ményezi a távoli számítógéppel a kapcsolat lét
rehozását, amelyen a szerver komponens fut. A 
szerver feladata kiszolgálni a kliens által tá
masztott igényeket. Ez a program tehát lehető
ségeinket bővíti, mivel olyan adatbázisokhoz, 
könyvtárak katalógusaihoz is hozzáférhetünk, 
melyek ezeken a távoli gépeken találhatóak.5

5 Az OSZK néhány szolgáltatása Telnet kapcsolattal már az Interneten keresztül is elérhető: 
NEKTÁR http://www.oszk.hu/huopac.html
IKB http://www.oszk.hu/ikb.html
NPA http://www.oszk.hu/npa.html
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Két figyelmeztetést azonban mindenképpen 
szükséges megtennünk. Az egyik, hogy nem le
het minden, az Internethez kapcsolódó számító
géppel ingyen Telnet kapcsolatot felvenni; bizo
nyos adatbázisokat jelszóval védenek. A másik 
fontos megjegyzés, hogy mivel az egyes adat
bázisok, katalógusok, valamint rendszerek nem 
rendelkeznek egységes felülettel, ezért abban a 
pillanatban, amikor bebocsátást nyerünk egy tá
voli gépre, azzal kell számolnunk, hogy annak 
környezetéhez, parancsaihoz kell alkalmazkod
nunk.

A hálózaton fellelhető információk hallatlan 
bősége és állandó növekedése, valamint a cent
ralizáció hiánya nagyon megnehezíti a felada
tunkhoz éppen szükséges erőforrások felfede
zését. Számtalan navigációs eszköz fejlődött ki 
az elmúlt években, de a Hytelnet volt az első sza
badon terjeszthető eszköz, mely megkísérelte 
összegyűjteni a Telnettel elérhető erőforrásokat. 
Bár a Hytelnet sem tartalmazza az Interneten el
érhető Telnet szolgáltatások teljes listáját, azért 
nagyon jó kiindulási lehetőséget biztosít ahhoz, 
hogy megtudjuk milyen adatbázisok és egyéb in
formációs szolgáltatások léteznek.6

Fájlok átvitele (FTP)
Az FTP7 betűszó egy szabványt jelöl, mely

nek segítségével a felhasználó egy távoli, a há
lózatban lévő gépről fájlokat tölthet le, vagy 
küldhet fel. Mivel az FTP segítségével lehetővé 
vált a fájlok számítógépek közötti mozgatása, 
függetlenül a számítógépek típusától, földrajzi 
elhelyezkedésétől, valamint az adattárolás mód
jától, ezért ez a módszer mára a szabadon ter
jeszthető programok, szövegek, képek és han
gok letöltésének népszerű módjává vált.

Az FTP a jogosultsági szinttől függően lé
nyegében kétféleképpen használható. Abban az 
esetben, ha hozzáférési jogosultságunk van, a

számunkra elérhetővé tett fájlokkal szabadon 
rendelkezhetünk, ha azonban nem rendelke
zünk ilyen jogosultsággal, akkor is válogatha
tunk az Interneten szép számban megtalálható 
nyilvánosan elérhető fájlok között. Az utóbbira 
adnak módot az úgynevezett anonymus-szerve- 
rek. Elnevezésük onnan származik, hogy eze
ken az archív szervereken bejelentkezési azo
nosítóként hagyományosan az anonymus (ma 
már egyre gyakrabban az ftp), passwordként 
pedig a guest kifejezést, bizonyos esetekben 
pedig e-mail címünket kell megadnunk.

Az archív szerverek számának és informá
ció-tartalmának ugrásszerű növekedésével 
azonban egyre nehezebbé vált rálelni a keresett 
programokra, dokumentumokra. Erre a problé
mára próbál hathatós segítséget nyújtani az Ar- 
chie program8, nevével utalva az archív kifeje
zésre. Az Archie hasonló szolgáltatást nyújt, mint 
a könyvtárak név szerinti katalógusa: segítségé
vel az FTP-vei letölthető fájlok név szerint keres
hetőek. Az Archie szinte az összes anonymus 
FTP helyet nyomon követve frissíti a fájlok listá
ját, majd miután az adatbázist ennek megfelelő
en átszervezte, fogadja a felhasználók kérdéseit. 
A cím azonban nem minden esetben utal megfe
lelően a tartalomra. Az Archie-val szemben van
nak olyan rendszerek is, melyek a szöveg egé
szére kiterjesztik a keresést, illetve az indexelést 
(full-text). Ennek egyik első megvalósulása volt a 
WAIS9, mely nem csupán segít a keresett infor
máció felkutatásában, hanem egyúttal a kliens 
program közreműködésével, annak elérését is 
biztosítja.

A következő részben a hypertext fogalmá
val a Gopherrel, valamint a World Wide Web vi
lágával ismerkedhetünk meg.

Lakatosné Takács Rita

6 A Hytelnet szerverrel Telnet kapcsolatot kell létesíteni, és így jutunk a listákhoz. Két szerver címét 
is használhatjuk, az egyik az access.usask.ca (128.233.3.1), a másik pedig az: infor.ccit.arizona.edu 
(129.196.76.201). Mindkét szervernél a bejelentkezés: „hytelnet".

7 Az FTP éppúgy jelenti a Fiié Transfwer Protocolt (fájl-átviteli szabvány), mint a Fiié Transfer Programot.
8 Néhány közeli Archie-szerver címe: archie.univie.ac.at Ausztria

archie.univ-rennesl .fr Franciaország
archie.th-darmstadt.de Németország
archie.doc.ic.ac.uk Nagy-Britannia

9 WAIS = Wide Area Information Server (széles körű információs rendszer)
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Fodor András halálára
Döbbenetes a hír. Nézem a kézírását, a 

betűket, a szavakat, a halála előtt három 
nappal írt névnapi köszöntőt, hátha találok 
valami Jelet, ami árulkodik. Nem, semmit. Sőt! 
„Isten éltessen és kívánom: legalább olyan jól 
érezd magad a bőrödben, ahogyan ón..." - 
ezt írja. Meg azt, hogy „Itt a fonyódi napokon 
végre magamra találtam, még írni Is tudtam, 
pedig az első napokban úgy éreztem, hogy 
ezt a mutatványt most már végleg abba kell 
hagyni...” Ez lenne az? Hogy „úgy éreztem”? 
Nem, nem hiszem. Aki valaha is írt, az ezt az 
érzést mind ismeri. „Nem jösztök-e a nyáron 
errefelé?... Én még ebben az évben maradok 
az OSZK státusában. Furcsa módon többet is 
dolgozom ott, mint régen." Nem, nem készült 
a László-napi halálra. Súlyos szívműtétje után 
is szinte ugyanott folytatta, ahol néhány hó
napra abba kellett hagynia, ugyanúgy helyt
állt, mint azelőtt. A verset termő napok után 
hazakészült Budapestre, még egyszer be
úszott a Balatonba. A sors intézte úgy, hogy 
az annyiszor megverselt, az olyannyira sze
retett szülőföldön, Somogybán érje 68 éves 
korában a halál.

Aligha találunk még egy kortárs költőt 
rajta kívül, aki olyan hű maradt szűkebb ha
zájához, s annyit tett volna annak kultúrájá
ért, irodalmáért, s olyan büszke lett volna rá, 
mint ő. Pedig 18 évesen Eötvös-kollégista lett, 
pedig Angliától Indiáig bejárta a világot, pedig 
nemzedéke egyik legjelentősebb magyar 
költőjévé nőtt. Sok-sok verseskönyv, műfor
dításkötet, tanulmánykötet, napló, három Jó
zsef Attila-díj, Kossuth-díj s egyéb díjak után 
is Somogyba járt haza.

Apránként halunk meg, aki szeretett 
bennünket és elmegy, az mind elvisz belő
lünk egy darabot Az utolsó névnapi lap érke
zési dátumától visszafelé számolva napra

pontosan 42 esztendeje kaptam Fodor And
rástól az első levelet. Marcaliban, ahol először 
találkoztunk. Nekem ő segített a legtöbbet in
dulásom éveiben, s emberként is közel kerül
tünk és éltünk egymáshoz.

„Villámlik folyton. Lobog a sötét
ség. / Koromhegyek taraja rángatózik / láng
tüskés aranyágon. / Valaki mindig kintreked 
az utcán, / valakiért a szív zivatará
ban / csontomig ázom” - mondogatom ma
gamban a Villámlik című, számomra egyik 
legkedvesebb versét. Régen írta, az 1958- 
ban megjelent Józan reggel című második 
verseskönyvónek a kötetzáró verse. Kezdet
től fogva a szolgálat, a másokért vállalt oda
adás, a szeretetteljes áldozat jellemezte. Há
nyán, de hányán elmondhatják az utánunk jö
vő nemzedékekből is, hogy a Somogy, a Kor
társ vagy más lapok szerkesztőjeként az író- 
szövetség költői szakosztálya titkáraként, ő 
istápolta és segítette nyilvánosságra őket.

A hűség, a jóhiszemű kapcsolatok, a 
szellem embere volt. Húszévesen írta a híres
sé vált Bartók című versét, pár évvel később 
az Egry Józsefet elsirató Vízrenézőt. A zene 
és a társművészetek iránti fogékony nyitott
sága, eleven érdeklődése haláláig tartott, 
Bartókról és Sztravinszkijról könyvet is írt. 
Megrendültén a megmásíthatatlantól, Egry Jó
zsefet, a Balaton festőjét búcsúztató Vízrené- 
ző című versének utolsó sorait most őrá gon
dolva mormolom: „Elment, s a nyári tó szí
nén / gazdátlan ingnak most a fények, / de az 
az éles szürke szem / még vízre néz, még 
Napba réved, / s előtte újra tündököl / a teljes 
égbolt tisztasága, / s kitárul földön és ví
zen / az ember elveszett világa.”

Berták László 
Népszabadság, 1997. jún. 30.
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Számítógépes rendszer 
az Országos Széchényi Könyvtárban

A külső feldolgozástól az on-line katalógusig

Korunk informatikai robbanása a közgyűjtemé
nyi intézeteket sem kerülte el, így az Országos 
Széchényi Könyvtár (OSZK) sem volt kivétel ez 
alól. Noha a nemzeti könyvtárban már mintegy 
három évtizede napirenden van a számítógépe
sítés, a nyugati technikai embargó miatt csak a 
kilencvenes évek elején vehetett igazán lendü
letet a munka. A feladat cseppet sem volt 
könnyű, és ma sem az, hiszen egymással kom
patíbilis rendszereket kell integrálni, s közben fi
gyelni kell az infrastruktúra elavulása okozta 
problémákra is - ecsetelte Jeszenszky Edit, az 
OSZK informatikai főosztályának helyettes ve
zetője.

- Mikor merült fel először a nemzeti könyv
tár számítógépesítésének gondolata?

- Az Országos Széchényi Könyvtár számí
tógépesítésével már a hatvanas években kezd
tek foglalkozni. Az első kezdeményezések a fél- 
havonta megjelenő Magyar Nemzeti Bibliográfia 
és az éves Könyvészet előállítására irányultak. A 
program 1976-ban indult el, de az adatrögzítést 
és -feldolgozást még külső számítógépen végez
ték. Igaz, ez a rendszer szelektív lekérdezésre 
nem volt alkalmas, viszont óriási előnye volt, 
hogy később tizenöt év magyar anyaga számító
géppel olvasható formában rendelkezésre állt.

- Mikor tett szert az OSZK saját masinára?
- Az „igazi” gépesítés tulajdonképpen a 

nyolcvanas évek végén indult be, ekkor merült 
fel komolyan a saját komputer beszerzésének 
lehetősége, méghozzá az Információs Infrastruk
túra Fejlesztési Program központjának a támo
gatásával. Ekkor együtt lehetett beszerezni a 
számítógépet az Országos Széchényi Könyvtár
nak, a Magyar Tudományos Akadémia könyv
tárának és a SZTAKI-nak.

- Ment mind simán, mint a karikacsapás? 
Az import abban az időben még vastagon CO- 
COM-korlátozás alá esett...

- Több probléma is felmerült. Az egyik, 
hogy Magyarországon megelőzőleg nem volt 
semmiféle könyvtárgépesítés. Nemzetközi vi
szonylatban a könyvtár-automatizálás mindig az 
egyetemi, és sehol sem a nemzeti könyv
tárakban indult meg először; így a mi esetünk 
speciális helyzet volt, aminek érezzük is a hátrá
nyait. Tudniillik egy nemzeti könyvtár igényei

egészen mások, mint a egyetemi könyvtáraké, 
ahol elsősorban az olvasók - a diákok - kiszol
gálása a cél. A nemzeti könyvtár viszont az utó
kor számára dolgozik, azonban erre alkalmas 
számítógépes rendszert még sehol sem fejlesz
tettek ki - legalábbis kulcsrakészen nem. A má
sik probléma valóban a COCOM-embargó volt, 
amely a közép- és kelet-európai országok szá
mára nem tette lehetővé nagy teljesítményű gé
pek vásárlását. A memória felső határa például 
8 megabájt lehetett, a feldolgozási sebesség 1,2 
MIPS, az össz-lemezkapacitás pedig 1,6 gigabájt. 
Ma ez már nevetségesnek tűnik, de nekünk ak
kor ezzel kellett elkezdenünk a munkát. A pénzt 
sem közvetlenül a központi költségvetésből 
kaptuk, hanem az IIF támogatásával tenderezte- 
tés folyt, amit az akkor még gyakorlatilag egye 
duralkodó IBM nyert meg.

- Nos, volt már szép, igaz „csekély értel
mű” számítógép, már csak szoftverrel kellett fel
fegyverkezni. Mi volt ez?

- Szoftverként a DOBIS/LIBIS-t vezettük be, 
amely akkoriban elterjedt, Európa és az Egyesült 
Államok sok könyvtárában használt integrált 
szoftver volt. Ennek megfelelően különböző mo
dulokkal rendelkezik, így tud katalogizálni, támo
gatja a gyarapító, a kölcsönzési és folyóirat-ér- 
keztető munkát, valamint hozzáférést biztosít az 
on-line katalógushoz. E program nagy előnye 
volt számunkra, hogy szállították vele a forrás 
kódot. Ennek az volt a jelentősége, hogy nekünk 
mint nemzeti könyvtárnak számos olyan igény
nek kellett megfelelnünk, amit a szoftver nem tu
dott, s a forráskód ismeretében el tudtuk végezni 
a szükséges változtatásokat. Fontos például, 
hogy a rendszer felismerje és rendezni tudja az 
összes latin betűs és transzliterációs karaktert, 
szám szerint mintegy nyolcszázat, beleértve a 
római számokat is. Ehhez jön még a nemzeti bib 
liográfia és a katalóguscédulák saját igény sze
rinti előállításának problematikája.

- Más programmal nem kísérleteztek?
- Ezzel párhuzamosan elindultak más fej

lesztések Is az OSZK-ban. Rendelkezünk egy 
PC-ken futó, MicrolSiS nevű szoftverrel is, ame
lyet az UNESCO fejlesztett ki a nyolcvanas évek 
második felében. Ez a maga nemében elég jó 
kisgépes rendszer, ráadásul ingyen terjesztette
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az UNESCO - ami sajnos fő szempont volt alkal
mazása mellett. így az adatbázis-építés e prog
rammal Is megindulhatott, bár komoly problémát 
jelent ezen adatbázisok Integrálása a DOBIS/LI- 
BIS rendszerébe; ezt csak bonyolult konverziók
kal tudjuk megoldani. A DOBIS/LIBIS moduljait 
egyébként fokozatosan vezettük be; az „éles
ben” történő katalogizálás 1992-ben indult meg 
vele, s ugyanekkor tettük lehetővé az olvasók 
számára az on-llne katalógust is. Az állomány- 
gyarapításban Is hasznát vesszük, viszont a köl
csönzési modulnak számunkra nincs Jelentősé
ge, minthogy az OSZK nem kölcsönkönyvtár. A 
folyóirat-érkeztető modult sem használjuk, a fo
lyóirat-bibliográfia ugyanis MicrosISIS-ben ké
szül. Párhuzamosan folyik természetesen az au
tomatizált katalogizálás is.

- A nagy- és kisgépes rendszer párhuza
mosságát, illetve inkompatibilitását nem lehetett 
volna már a kezdet kezdetén kiszűrni, mondjuk 
azzal, hogy más, erre alkalmasabb szoftvert 
szereznek be?

- A DOBIS/LIBIS-nél akkoriban nem talál
tunk volna jobb szoftvert. 1989-ben még híre- 
hamva sem volt az Internetnek, Intranetnek, az 
idő tájt szinte kizárólag nagygépes rendszerek 
működtek helyi terminálokkal, Figyelembe véve 
hardverbeszerzési lehetőségeinket, a DOBIS/LI- 
BIS megfelelt a kor követelményeinek. Két, előbb 
már említett fontos szempont is közrejátszott, ne
vezetesen, hogy megkaptuk a forráskódot, illet
ve az Európában készült program azért alapve
tően fel volt készítve nemzeti karakterek keze
lésére is, ami az Amerikában fejlesztett szoftve
rekre abszolút nem volt jellemző. A rendszer ma 
már természetesen elavult, hiszen majdnem tíz 
év telt el, amióta kiválasztottuk.

- Nincsenek frissítései ennek a szoftvernek?
Vannak, de nem tudtuk felhasználni az

alapprogram felújításában, mert megváltoztat
tuk a forráskódot. Igazából a DOBIS/LIBIS-t nem 
is lehet modernizálni, mert alapvetően nem a ki
lencvenes évek rendszere; ez a program a 
nagygépes-helyiségterminálos szemléletet kép
viseli, szemben a jelenlegi osztott, kliens-szer
ver feldolgozási módszerrel. Másik hátrány, hogy 
nincs a rendszernek Web-felülete, amelyen a 
mai igényeknek megfelelően tudnánk szolgáltat
ni a katalógust. Ennek ellenére a katalógus hoz
záférhető az Interneten.

- Az olvasók számára mit jelent a számító-
gépesítés?

- Jelenleg 8 terminál áll rendelkezésünkre 
az on-line katalógusban minden szempont sze

rint történő keresésre. Elektronikusan egyelőre 
csak az 1992 óta megjelent könyvek érhetők el, 
de bent van már az adatbázisban az 1976 és 
1991 közötti MNB-állomány is, az azonban az ol
vasók számára még nem hozzáférhető. Kutatha
tó viszont a CD-ROM-adatbázIs, amelyet egy 21 
tálcás CD-ROM-szerver kezel.

- Ezen túlmenően milyen az OSZK hardver
ellátottsága?

Mintegy 120 PC üzemel az épületben, amely 
Novell-, illetve Ethernet-hálózaton, gateway köz- 
beiktatásával csatlakozik a nagyszámítógépes 
rendszerhez.

- És hogyan kapcsolódik a könyvtár a kül
világhoz?

A nyolcvanas évek végén történt kifejlesz
tése után az elsők között jutottunk X.25-ös há
lózathoz. Jelenleg rendelkezünk 64 kilobites In
ternet-összeköttetéssel is, bár ez már elég szűk 
keresztmetszetet tud csak biztosítani; kiépítés 
alatt van egy 2 megabites mikrohullámú vonal A 
TCP/IP-kapcsolatot egyébként egy Sun Unix- 
szerver szolgáltatja. Web-oldalunk - a 
www.oszk.hu címen - viszont még csak kísér
leti jelleggel működik. A katalógus korábban 
említett elérése az X.25-ön keresztül tárcsázás
sal vagy telnettel történik.

- Aki már járt a könyvtár budavári épületé
ben, tudja, milyen hatalmas távolságokra kellett 
elhúzni a kábeleket. Nem zavarja ez a központi 
gépekhez való hozzáférést, illetve a hálózati 
kommunikációt?

- Igen, a méretek miatt eléggé szegmentált 
a rendszer, de folyamatban van egy tender az 
épület telefon- és számítógép-hálózati rend
szerének átépítésére, aminek keretében az MKI 
támogatásával korszerű, strukturált kábelrend
szert fektetnek le. Ezen már hozzáférhetőek 
lesznek a multimédia-adatbázisok is azon a két 
gépen, amelyeket az olvasóknak állítottunk be, 
továbbá lesz számukra két PC az Internetezésre 
is - bár bizonyára idő- és témabeli korlátozás
sal. Emellett számottevően javul a könyvtár bel
ső adatkommunikációs lehetősége is.

- A DOBIS/LIBIS-t mikor cserélik korsze
rűbb könyvtári szoftverre?

- Napirenden van a kérdés, a közeljövő
ben várható a versenytárgyalás kiírása. A felhí
vásban pontosan megjelöljük igényünket: lehe 
tőleg semmit vagy csak a legkevesebbet kelljen 
belenyúlni a programba.

Mártonffy Attila 
Napi Gazdaság, 1997. máj. 6.
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Közérdekű magán-gyűjtőszenvedély
A Széchényi Könyvtár az 1960-as évektől 

vezeti a Magyarországon található magángyűjte
mények nyilvántartását.

Ezek száma 100 és 300 között mozog, egy
házi kezelésben lévő könyvtárak is beletartoz
nak. írók, tudósok, irodalmárok és esztéták te
szik ki a gyűjtők zömét. A bejelentett gyűjtemé
nyeket a könyvtár szakértői meghatározott 
szempontok alapján nyilvánítják védettnek. E 
gyűjteményekre elővásárlási joga van a könyv
tárnak, tehát csak abban az esetben lehet egyes 
dokumentumaikat harmadik félnek eladni, ha a 
nemzeti könyvtár nem tart igényt rá. Többek kö
zött Szabolcsi Bence zenetudós hagyatéka 
(8000 kötet és 200 kotta) is a Széchényi Könyv
tár tulajdonába került.

A gyűjtemények tárolásához lakbérkiegé- 
szítő-pótlékért lehetett folyamodni a Művelő
désügyi Minisztériumhoz. A megváltozott lakás

viszonyok következtében e támogatás értelmet
lenné vált. E kedvezmény megszűnése is az 
egyik oka, hogy az utóbbi években nem adtak 
be védetté nyilvánítási kérelmet. Néhány olyan 
gyűjtemény is akad (mint Déry Tibor magyar és 
emigrációs irodalmi könyvtárának 3000 darab
ja), melynek további sorsáról, a tulajdonos halála 
után - a gyűjtemény védetté nyilvánításának el
lenére - nem tudunk.

Szij Rezső író bibliofil könyveket tartalma
zó, társadalomtudományi, képzőművészeti, nép
rajzi, történelmi tárgyú és grafikákat tartalmazó 
több ezer darabos gyűjteménnyel rendelkezik. A 
gyűjtőszenvedély még diákként, 14 éves korá
ban ragadta magával, amikor a nagymamájától 
kapott 2 pengőből megvehette első könyvét. A 
könyvek tárolása, karbantartása számára ko
moly problémát jelent.

Bükk, 1997. máj. 29.

*

Továbbképzés szakembereknek az egri Bródyban

Fortélyok a bibliotékákban
Az egri Bródy Sándor Könyvtárban hétfőtől 

szerdáig főfoglalkozású könyvtárosok számára 
tartanak szakmai továbbképzést. A régió 40 
szakembere dr. Bagdy Mariannától, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár szakemberétől kap taná
csokat. Arra is választ kaptak tegnap, milyen 
fortélyokkal kell jól megírni egy pályázatot, hogy 
az nyerjen is,. Réti Árpád Bablts-műsorával ked
veskedett.

Ma délelőtt Nagy Attila szociológust, az Or
szágos Széchényi Könyvtár osztályvezető-he
lyettesét várják, aki az olvasáskutatás módsze
reiről és eredményeiről szól. Délután Boldizsár Il
dikó drámapedagógus ad a közművelődési

könyvtárak munkatársainak hasznosítható taná
csokat. Dr. Ottovay László a Magyar Könyv 
tárosok Egyesülete szakmai és érdekvédelmi 
kérdéseiről tart eszmefuttatást.

Holnap az MKM főtanácsosát, Badiczné Ró
zsa Máriát várják, aki a könyvtári törvény előké
születeiről és várható hatásáról tart tájékoz
tatást. Szerda délután a megyei könyvtáros
egyesület érdekvédelmi értekezlete lesz.

A rendezvényhez kapcsolódóan nyitották 
meg az aulában tegnap Norbert Lippóczy em
lékkiállítását. A lengyel ex libris-gyűjtő anyagait 
Tróján Márta rendezte.

J. I.
Heves Megyei Hírlap, 1997. máj. 13.

*

Hazánk a legjobbak egyikének bizonyult a jelöltek közül

Magyar válaszok az EU-nak

Az Európai Unió kérdőívére adott válaszok- legjobbak egyikének bizonyult válaszaival, 
ból a társult országok érettsége mérhető le. amelyek a gazdaság, a társadalom, a szociális 
Brüsszeli értékelések szerint Magyarország a szféra és a kultúra területéről adnak átfogó jel-
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lemzést. Ezt Kovács László t.ülügyminiszter 
mondta azon a szerdai sajtótájékoztatón, ame
lyen az EU-kórdőívre adott magytr kormányvá
lasz most megjelent, rövidített, szerkesztett vál
tozatát, a „Magyarország a ’90-es éveden" cí
mű kötetet mutatták be az újságíróknak.

A külügyminiszter kijelentette: az EU-loz és 
a NATO-hoz történő csatlakozással Magyaror
szág számára történelmi esély adódik arra, hvgy 
végre átkerüljön a szerencsésebb történelmű 
országok, a fejlett demokráciák oldalára. Mnt 
mondta: az egységes piacra való bejutás, a fej
lesztési programokban való részvétel, a szabad 
utazás lehetősége biztonságot ad az emberek
nek.

Az eredetileg 4800 oldalas, angol nyelv'i 
magyar kormányválasz megszületése tavaly há
rom hónapot vett igénybe, s az Integrációs Stra
tégiai Munkacsoport és a tárcák együttműködé

sének eredménye. Az EU a társult országok által 
kitöltött kérdőívek alapján alakítja ki az úgyne
vezett országvóleményeket, amelyek alapján a 
decemberi luxemburgi csúcsértekezleten döntés 
születik a tárgyalások megkezdéséről.

Kovács László szerint 2000-re prognoszti
zálható a tárgyalások lezárása, s 2002-re a tag
országok ratifikációja. Ehhez a sajtótájékoztatón 
jelen lévő Hans Sondaal, Hollandia budapesti 
nagykövete annyit fűzött hozzá: a pontos dátu
mokat a tárgyalások menete alakítja majd ki.

A nagykövet elismerését fejezte ki a ma
gyar kormánynak a kérdőívre adott válaszokért. 
Utóbbi teljes szövege - a szigorúan titkosnak 
minősített rósz kivételével - az Országos Szé
chényi Könyvtárban mindenki számára hozzá
férhető lesz, jelentette az MTI.

Magyar Nemzet, 1997. jún. 19.

Megnyílt az OMIKK-ban az EU magyarországi 
Innovációközvetítő Központja - T. Asztalos Ildikó 

államtitkár megnyitó beszéde
Tisztelt jelenlévők, kollégák, hölgyeim és 

uraim!

Köszönettel vettem az Országos Műszaki In
formációs Központ és Könyvtár és az Európai 
Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központ 
konzorcium többi tagjának a meghívását, hogy 
részt vegyek az Európai Unió Magyarországi In- 
novációközvetítő Központjának ünnepé.yes 
megnyitásán és szándékomban állt, hogy sze
mélyesen legyek jelen ezen az ünnepi esemé
nyen. A mai napra szóló más irányú kötelezett
ségeim miatt programom módosult és így írás
ban üdvözlöm Önöket magam és az Ipari, Keres
kedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium nevé
ben.

Az OMIKK-ban tett januári látogatásom al
kalmával már módomban volt megismerni az In- 
novációközvetítő Központ terveit és az OMIKK 
munkájába is bepillantást kaphattam.

A mai esemény csupán egy különleges, ün
nepélyes, bár röpke pillanata annak a munká
nak, ami ezen a területen már megkezdődött és 
amelynek jelentőségét aligha lehet túlbecsülni.

Mindnyájunk előtt, akik az iparral, gazda
sággal, a műszaki és tudományos kutatással

munkánk során kapcsolatban vagyunk, világos, 
hogy az innováció, a műszaki fejlesztés felgyor
sítása nélkül hazánk és az Európai Unió országai 
közötti szakadék tovább mélyül, lés akkor még 
nem beszéltünk arról, hogy az az Európai Unió, 
amelynek tagjai sorába Magyarország is igyek
szik, maga is azzal a problémával küzd, hogyan 
csökkentse elmaradását az egyre inkább globá 
lissá váló gazdaságban.

Az Európai Unió tagországai mintegy két 
évtizeddel ezelőtt kezdtek hozzá az erős és tar
tós növekedés feltételeinek megteremtéséhez 
és ennek során komoly erőfeszítéseket tettek a 
legégetőbb probléma, a munkanélküliség csök
kentése érdekében. A magyar gazdaság - a 
többi közép- és kelet-európai gazdasággal 
egyetemben - hasonló problémákkal küzd, 
mondanom sem kell sokkal nehezebb helyzet
ben, a gazdaság alacsonyabb színvonalán. Az 
elmúlt években mi is megalapoztuk a tartós nö
vekedés pénzügyi feltételeit. A hazai gondok 
enyhítése, fokozatos felszámolása érdekében 
célszerű áttekinteni, milyen modellek láthatók 
környezetünkben, mit tesz az Európai Unió.

A nemzetközi tapasztalatok és vélemé
nyem szerint is a kulcskérdés - az innováció, az
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a megváltozott szemlélet, amely az élet minden 
területén a megszokás, a rutin ellenében a fel
adatok a témakör kezdeményező állandó újra
gondolását jelenti és amit a tudományos kutatás
tól a korszerű, piacképes termék vagy szolgál
tatás megjelenéséig terjedő komplex folyamat
ban is alkalmaznunk kell. A megoldás nem egy
szerű, és azt tapasztaljuk, hogy nem egyszerű a 
nálunk fejlettebb gazdasággal rendelkező Euró
pai Unió országaiban sem.

Az okok nem az európai kutatás színvona
lára vezethetők vissza:
az „európai paradoxon” néven vált ismertté az a 
tény, hogy az Unió fő konkurenseinél kevésbé 
sikeres a tudományos kutatásból és technológiai 
fejlesztésekből fakadó előnyök kihasználásá
ban; a versenytársak gyorsabban, eredménye
sebben és erőszakosabban jelennek meg a kor
szerű termékekkel és szolgáltatásokkal, különö
sen a globális gazdaság húzóágazataiban. A ku
tatási eredményeknek a termelésbe való átvite
lének hiányosságai azért is súlyosak, mert 1995- 
ben a kutatási ráfordítások az EU tagországai
ban a GDP 1,9 százalékát tették ki, az USA 2,45 
százalékos és Japán 2,9 százalékos ráfordításá
val szemben. Összevetésként ez az érték ha
zánkban mindössze 0,8 százalék volt.

Ennek a paradoxonnak a feloldására, a tu
dományos kutatásba és műszaki fejlesztésbe 
fektetett milliárdok eredményesebb hasznosítá
sára indította el az Európai Közösség a nemzet
közi együttműködésen alapuló kutatási progra
mokat és hozta létre az összehangolt tevékeny
séghez és az eredmények hasznosításához el
engedhetetlen innovációs infrastruktúra része
ként az „Innovation Relay Centre"-k, az innová
cióközvetítő központok hálózatát és a húzóága
zatok, az informatika fejlesztése érdekében dol
gozta ki az innováció serkentésének komplex 
programját. Ennek egyik mérföldköve volt a 
számunkra is ismeretes „Zöld könyv az Innová
cióról” néven ismertté vált dokumentum.

Magyarországon erős az Európai Unióhoz 
való csatlakozás és az Unió országaihoz való 
felzárkózás igénye és reménye. A felzárkózás 
feltétele a nemzetközi együttműködésben foly
tatandó tudományos kutatás és műszaki fejlesz
tés, a hazai Innovációs folyamat gyorsítása, a 
gazdaság fejlesztése, beruházások és a techno
lógiai fejlesztés részben saját bázison, de felte
hetően egyre nagyobb részt a technológiák át
vétele révén és mindezek célja és eredménye

ként az életszínvonal emelkedése. Ezek mind
egyike önmagában is sokrétű tevékenységet 
igénylő feladat, de sikerre csak a stratégiailag 
összehangolt munka vezethet.

Hazánk számos erőfeszítést tett az elmúlt 
időszakban, hogy bekapcsolódjon a nemzetközi 
innovációs tevékenységbe. A jelenlévők ezek
nek az erőfeszítéseknek a kezdeményezői, ser
kentői és megvalósítói. Ezeknek az erőfeszíté
seknek is betudható az, hogy az Európai Unió 
1995-ben pályázatot hirdetett az Unió Innováció- 
közvetítő Központ hálózatának társult tagjaként 
működő szervezetek létesítésére a közép- és 
kelet-európai országokban.

Az Európai Unió Magyarországi Innováció- 
közvetítő Központ létrehozásának jogát az 
OMIKK vezetésével alakult konzorcium kapta 
meg.

Küldetése: a hazai kutató és fejlesztő kö
zösség, a vállalatok, különösen az egyre fonto
sabbá váló kis- és közepes méretű vállalatok 
bekapcsolása az Unió kutatás és fejlesztés 
programjaiba, valamint a kutatási és fejlesztési 
eredmények hasznosításának ösztönzése révén 
az innováció és nemzetközi technológia transz
fer elősegítésén keresztül.

Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi 
minisztérium, amelynek feladata, hogy a magyar 
gazdaság egészének szervezze meg működési 
feltételeit, kidolgozza a fejlődés, az innováció 
serkentésének stratégiai programját, fontosnak 
tartja, hogy létrejött az EU Magyarországi Inno- 
vációközvetítő Központja és joggal reméli, hogy 
a hazai központ a nemzetgazdaság számára 
fontos tevékenységében sikeres lesz. A sikeres 
munkát annál is inkább elvárja, mivel az IKIM 
egyik intézményében jöhetett létre ez az újfajta 
tevékenység, az Országos Műszaki Információs 
Központban és Könyvtárban, e nagy hagyomá
nyokkal rendelkező információs központnak a 
szervezésében, ahol már korábban is számos 
erőfeszítést tettek a hazai ipar és gazdaság, kü
lönösen a kis- és közepes méretű vállalkozá
soknak az információellátására.

Részemről és a minisztérium egésze részé
ről üdvözlöm a központ létrejöttét és támogatá
somról szeretném biztosítani az EU MIK tevé
kenységét. Munkájukhoz sok sikert kívánok.

Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi 
Minisztérium, Sajtó és Tájékoztatási 

Főosztály. Sajtószolgálat, 1997. május
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Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR újdonsága a világhálón
(WWW)

1997. július 1-től félhavonta elektronikus folyóiratként is megjelenik és ingyenesen 
hozzáférhető (olvasható) az OSZK honlapjáról a Magyarországon megjelent köny
vek bibliográfiája

Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája - WWW címen.

Az MNB KB - WWW mindenkori legfrissebb 5 számának URL-je:

http://www.oszk.hu/mnbkb/

A bibliográfia tartalma megegyezik a nyomtatott MNB KB tartalmával, szerkezete 
a könnyebb áttekinthetőség érdekében annál egyszerűbb: a tételeket a törzsrészben 
az ETO főtáblázatának megfelelő 9 szakfejezetbe csoportosítva, azokon belül be
tűrendes elrendezésben adja közre. A törzsrészt mutatók követik, egy egybeszer
kesztett betűrendes (név-, cím-, tárgyi melléktétel) mutató és egy ISBN mutató. 
A mutatókban feltüntetett tételazonosítók a bibliográfiai tételekre hivatkoznak, s 
azok kiválasztásával a tételek egyenként is megjeleníthetők.

REKORDLETÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az MNB KB - WWW nemcsak olvasható a hálózaton, hanem előfizetés esetén 
a benne megjelentetett és a felhasználó által kiválasztott rekordok a hálózatról 
közvetlenül letölthetők HUNMARC formában. A felhasználó ötféle karakterkészlet 
közül választhat.

BEMUTATÓ RENDSZERE

A szolgáltatás kipróbálásához bárki számára rendelkezésre áll egy Bemutató rend
szer, amely áttekinthetővé teszi a füzetek tartalmát és elrendezését, tájékoztatót 
nyújt a gyűjtőkörről, a bibliográfia szerkezetéről, az alkalmazott szabványokról, 
a tételek szerkezetéről és a társkiadványokról. A HUNMARC letöltéshez szükséges 
tudnivalókról külön Súgó tájékoztat. A Bemutató rendszer és a hozzá tartozó 
HUNMARC letöltés használata ingyenes.

ELŐFIZETÉSI DÍJAK

A HUNMARC rekordszolgáltatás belföldi előfizetőinek a belépés kezdő összege

1000,- Ft+12% ÁFA

Az elszámolási rendszer rekordonként 10,- Ft+ÁFA árat számol fel, amíg a belépő 
összeg el nem fogy. Az előfizetés megújítására vonatkozó információkat a szol
gáltatáshoz tartozó tájékoztató közli.

Előfizetési/levelezési cím: mnbkb@oszk.hu
Országos Széchényi Könyvtár
1827 Budapest, Budavári Palota F. épület
Telefax: 202-0807

http://www.oszk.hu/mnbkb/
mailto:mnbkb@oszk.hu

