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KRÓNIKA

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

1997. július 1-1997. augusztus 31.

ÚJ DOLGOZÓINK: Ábrahám Józsefné ügyvit. alk., Pü. és számvit. o., Praimajer Mária főkönyvt., 
Könyvfeldolg. o., Sziklavári Károly zenei kvt., Zeneműtár, Szilágyi Ottó szak- 
munk., Titkárság, dr. Téglásl Ágnes főkönyvt., Nemz. és kult. kapcs. ir., Timkó 
Ferencné főkönyvt., KFKK.

ÁTHELYEZÉS A KÖNYVTÁRON BELÜL: Rétfalvi Erika könyvt. assz. és Rohács Iván könyvtáros,
mindketten az Ir. tud. bibi. szerkesztőségből a Számítógé
pes inf. csoportba.

ELTÁVOZTAK A KÖNYVTÁRBÓL:

- munkaviszonya megszűnt: Géró Katalin kvti. szakinf., Számítógépes inf. csop., Szabó Balázs
kvt. assz., Könyvfeldolg. o., Szatmári Réka kiseg. alk., Hung. dók. o.

- áthelyezéssel: Bouqet Mónika ig. ügyint., az Igazgatási osztályról az ELTE Gyak. iskolába

- felmentéssel: Bálint István könyvt., Tájékoztató o., Héher Józsefné műsz. üi., MFO, Mezei Mária
kvt., Könyvt. koord. o.

- lemondással: Rétháti János szakmunkás, MFO.

Emlékezés Holt Bélára
(1922-1997)

Fájó szívvel kellett tudomásul vennünk a 
szomorú hírt, hogy Holl Béla többé nem jön kö
zénk a Könyvtárba. Kedves egyénisége, mo
solygós arca, elegáns megjelenése végtelenül 
hiányozni fog mindnyájunknak: közeli és távoli 
kollégáinak egyaránt. Benne az RMNy Szerkesz
tőség egyik alapító tagját vesztettük el, aki egy
ben a régi magyar irodalom lelkes és eredmé
nyes kutatója is volt. Hihetetlenül gazdag életmű
vet hagyott hátra. Az ő nevéhez fűződik sok uni
kum-példány felfedezése, közép- és kora újkori 
egyházi énekek és imádságok kritikai kiadása 
és olyan alapművek megalkotása, mint A két
száz éves váci könyv 1772-1972. (Bp., 1973), 
Katolikus egyházi énekek 1608-1651. (Régi 
Magyar Költők Tára XVII/7, Bp., 1974), Fe
renc zffy Lőrinc, egy magyar könyvkiadó a 
XVII. században (Bp„ 1983), Pécsváradi Gá
bor Jeruzsálemi tazásá-nak fordítása és ki
adása (Bp., 1983), valamint Borsa Gedeonnal és

Hervay Ferenccel közösen: Régi Magyarorszá
gi Nyomtatványok l-ll (Bp., 1972., 1983).

A könyvtörtónetben szerzett tapasztalatait 
számos cikkben és tanulmányban tette köz
kinccsé. Emellett szívesen tanított is. így a sze
gedi könyvtörténeti kutatócsoport - amely Mo
nok István vezetésével ma már világhírű -, tulaj
donképpen benne tisztelheti egyik atyamesterét, 
aki a 80-as években vállalta a Szegedre járás 
fáradalmait, és módszeresen vezette be az ak
kor még egyetemista érdeklődőket a könyv
jegyzék-kutatás problémakörébe.

S így nekünk is a 70-es években OSZK-ba 
került, kezdő RMNy-eseknek is szívesen ma
gyarázott, nyújtott számtalanszor módszertani 
segítséget. Emlékszem, hogy első cikkem lekto
ra ő volt. Egyenrangú félként kezelve segített, 
tanított, Intett minket, ugyanakkor végtelenül sok 
ötletet Is adott. A fiataloktól körülvéve ő maga is 
Ifjú maradt. Egészen az 1996 elején kezdődő be-
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tegségólg az volt az ember érzése, hogy fölötte 
nem Jár el az Idő. Nem véletlen, hogy az Akadé
mián - ahonnan az RMNy külső munkatársaként 
a fizetését kapta - elfelejtették 72 esztendős 
koráig nyugdíjazni. Az alkotó munkát sok-sok 
utazással, kirándulással, vitorlázással ellensú
lyozta. Nagyon szerette a zenét, rendszeres 
hangverseny-látogató volt. Remekül fényképe
zett, saját maga készített karácsonyi üdvözlőla
pokkal örvendeztetett meg bennünket, amelye
ket azóta Is őrzünk. Kiegyensúlyozott ember 
volt. Pedig századunk történelmi viharai az ő 
életére sem voltak hatás nélkül. Töretlen hite, 
alázata, elhivatottsága örökre példa marad szá
munkra.

Azt hiszem, mindig szívesen jött be hozzánk 
a 630. szobába és a Régi Nyomtatványok Tára 
és a Kézirattár közös olvasótermébe. Az utolsó 
hónapokban már gyengébb volt, de szinte eről
tette a bejárást, hogy befejezhesse élete nagy 
művét, a magyarországi latin liturgikus szöveg
emlékek kritikai kiadását. Mindig az volt a szo
kása, hogy elmentében pár percig időzött szo
bánk ablakában és lenézett kedves Tabánjára. 
Most már más dimenziókból simogatja tekinteté
vel e kedves tájakat, mi pedig örökre hálásak 
lehetünk a Sorsnak, hogy Kollégánk volt. Emlé
két mindig tisztelettel és szeretettel őrizzük.

P. Vásárhelyi Judit

Ordódy Mária 

(1921-1997)
1997. július 1-jén meghalt Ordódy' Mária 

könyvtáros és aranydiplomás kertész, ki az Szé
chényi Könyvtárban nyugdíjasként 18 évig volt 
munkatársunk (1977-1995).

Kertész és könyvtáros - szokatlan szakpá
rosítás, de ő aktív pályafutása során e kétféle 
tudást szerves egységben felhasználta. Halálhí
rét - az OSZK Híradót megelőzve - a Kertészeti 
és Élelmiszeripari Egyetem „Egyetemi Informá
ciók” című folyóirata az alábbi közleményben 
jelentette be:

„1997 julius 1-én elhúnyt 
ORDÓDY MÁRIA

aranydiplomás kertészmérnök, könyvtáros.
Közel 20 évet töltött Intézményünk falai között. A ker
tészeti akadémiai évek után, 1942-től 1958-ig a Könyv
tárban dolgozott; a háború után a szakgyűjtemény 
újjászervezése, majd vezetése nehezedett rá. ...
1997 szeptember 12-én lenne 76 éves."1

1958 nyarán - politikai döntés2 nyomán - 
az Országos Mezőgazdasági Könyvtárba he
lyezték, ahol 1976 decemberében történt nyug
díjba vonulásáig, két könyvtári alaptevékeny

séghez tartozó munkakört töltött be - rövid idő
szaktól eltekintve - vezetői minőségben. Schár- 
már Ivánné, volt kolléganője, pár szóval kö
zelebbről is elmondta e szakmai feladatokat: az 
OMgK 1958-ban még eléggé új alapítású intéz
mény volt, így az odakerült, jó szervező ké
pességű fiatal szakembernek, Ordódy Máriának 
- akinek már komoly tapasztalatai voltak - ju
tott az a feladat, hogy a könyvtár szolgáltatás
rendjét kialakítsa. Először az olvasószolgálat ve
zetője lett. Amikor az olvasószolgálatban már 
mind könyvtárosi, mind mezőgazdasági vonat
kozásban szakértői gárda állt rendelkezésre, 
akkor a könyvtári feldolgozás megerősítésére 
áthelyezték és az Osztályozó csoport vezetője 
lett. Schármár Ivánná külön hangsúlyozta, hogy 
Mária olyan baráti légkörben tudott dolgozni és 
dolgoztatni, hogy mindenki szerette. Környezeté
ben munkahelyi Intrikának nem volt táptalaja. A 
sors Iróniájaként, ellene mégis ezzel a nemtelen 
eszközzel léptek fel röviddel nyugdíjazása előtt. 
Ekkor ő tiltakozásul lemondott csoportvezetői 
megbízatásáról, de emelt fővel, beosztottként ott 
maradt dolgozni.

1 Az 1942-1958 közötti időszak könyvtárosi szakmai eredményeiről az aranydiploma átvétele alkalmából az egyetem 
Központi Könyvtára dolgozói rövid összeállítással emlékeztek meg Ordódy Máriáról, amely az Egyetemi 
Információk 1993/9. számában olvasható.

2 A vezetésből történő leváltás és a könyvtárból való eltávolítás miatt a 90-es évek elején az Egyetem rehabilitálta.
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Mi, a Széchényi Könyvtárban már csak mint 
a vezetői felelősség terheitől megszabadult, 
nyugdíjas munkatársat ismertük. Nem Is a 
„könyvtárostól” szeretnék búcsúzni, hanem a 
szeretett embertől és jó baráttól 3

Képi megjelenítés nélkül hogyan is idézzük 
fel alakját? megjelenésében Is megnyilvánult 
egyénisége: szerény, de mégis határozott fellé
pés, egyenes tartás, tiszta tekintet. Ahogy Járt
kelt a könyvtárban (a belső kölcsönzés, a kata
lógusok és munkaszobánk között) látszott rajta, 
hogy összetett ember, aki teljes figyelemmel 
végzi feladatát. Rendszeresség és igényesség 
volt munkavégzésében a könyvtárban éppen 
úgy, mint otthonában vagy szívének legkedve
sebb helyén: Irhásárokbeli kertjében. A felsorolt 
külső jegyek alapján azt gondolhatná valaki, 
hogy egy merev „öreglány” volt. Ellenkezőleg: 
harmónia, derű és békesség vette körül. Szeret
te és értette a képzőművészeteket és a zenét - 
művészi véna a családjában több helyütt felbuk
kant felmenők és leszármazottak között egy
aránt - és nagyon szeretett utazni. A kertjét - 
természetesen - nem hobbiszinten művelte, ha
nem szakértelemmel (saját maga által is beval
lottan: kicsit önpusztító módon). Határozottan 
társaságkedvelő volt és nagy számú barátját és 
ismerősét szívesen meghívta kertjébe és nagy
lelkűen mindenkinek osztogatott nemcsak gyü
mölcsöt vagy virágot, de évelő növények tövét, 
virágmagvkat stb. is.

Baráti kapcsolatainak egyik ága a gyer
mekkorból, a Sophianum leánygimnáziumból 
eredt. A diáktársak rendszeres összejövetelek
kel, társasutazásokkal tartották fenn az 50-60 
éves leánykori baráti és lelki kapcsolatokat. Má
ria - ha csak tehette - ezeken a közös szerve
zésű kül- és belföldi utakon mindig részt vett. A 
nagyon kedvelt Olaszországgal és Ausztriával 
azonos módon szerette a hazai tájakat Is: pl. 
amikor új Trabantját kellett bejáratnia, a nyugat
dunántúli arborétumok végiglátogatását tűzte ki 
célul (ez nem halványuló kertészérdeklődését is 
elárulta).

Széles ismeretségi köre volt kertész oktatói 
és kutatói körökben, de a szakmán túlmenően 
számos hajdani tanár és kolléga családjában 
szinte családtagnak számított. Vidéki volt pálya

társak - kertészek és könyvtárosok egyaránt - 
Pestre jőve még nyugdíjas korában is felkeres
ték. Amikor az OSZK-ban dolgozott, akkor is 
többször szakozóként elment segíteni régi kollé
gáihoz a Mezőgazdasági Múzeum vagy a Termé
szettudományi Múzeum Növénytára könyv
tárába. Máriának érzéke volt ahhoz, hogy ápolja 
a kapcsolatokat. A „Jobb adni, mint kapni" meg
győződés Jellemezte és sokszor érthetetlenül 
nagylelkű volt anyagi javak tekintetében éppen 
úgy, mint más természetű áldozatvállalásban.

Fent említett kapcsolatait megelőzve kellett 
volna szólnunk arról, hogy kiterjedt rokonságá
hoz milyen viszony fűzte. Hajadon volt egész 
életében, de mégis családban ólt, mert a váratla
nul elhunyt apa és a háború végén hősi halált 
halt egyetemista öccse eltávozta után még a 
hetvenes évek elejéig idős nőrokonokkal ólt egy 
fedél alatt (édesanya és két nagynéni). Rajtuk 
kívül koncentrikus körökben helyezkedtek el az 
első- és másod-unokatestvérek és azok leszár
mazottjai, akiket mind számon tartott. Neki na
gyon fontos volt e tág család, de vonzalma nem 
volt egyoldalú: olyannyira megbecsült nagynéni 
volt a széles rokonságban, hogy pl. halála előtt 
kb. másfél hónappal, egy pécsi unokatestvér 
unokájának a diplomaosztó ünnepségén részt 
vett (pedig legalább 3 generáció választotta el 
az ünnepelttől).

1982 óta kerülgette őt a Kaszás, három for
dulóban meg Is vívott vele és átmenetileg le
győzte. A várható események teljes tudatában, 
rendkívül bölcs filozófiával élte napjait: úgy tett, 
mintha semmi baj nem lenne, azaz szorongás 
nélkül élte életét. Nemcsak a mai, hanem a hol
napi feladatokról is gondoskodott. Ugyanakkor 
„adminisztratíve” elrendezte ügyeit, hogy ha bár
melyik pillanatban meghalna, ne hagyjon zűrza
vart az örökösök feje fölött.

Végül Is, tényleg váratlanul - de nem ké
születlenül - érte a halál. A kívülállónak úgy tű
nik, hogy a Nagy Rendező az élet színpadán az 
utolsó két hónapban beállította a végjelenetet. 
Kezdődött áprilisban egy kórházban elviselt 
mélyvónás trombózissal. Ebből felépülve az ezt 
követő hetekben szinte összes szeretett család
tagjával még egyszer találkozhatott.

3 Az OSZK nyolcszintes épületében, a sok száz dolgozó között megemlékezésünk olvasóját eligazítandó elmondjuk, 
hogy Ordódy Mária a harmadik szinten, a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusában dolgozott részfoglalkozású 
címszerkesztőként a „Külföldi időszaki kiadványok (KIK) a magyar könyvtárakban a XVII. századtól 1970-ig" c. 
retrospektív lelőhelyjegyzék szerkesztőségében.
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Fölöttébb szomorúak voltak Június utolsó 
napjai, szinte minden napra Jutott egy haláleset, 
melyet a rádió is bemondott. Az elhunytakat 
nem csak foglalkozásuk, ismertségük, hanem 
értékes személyiségük miatt is tiszteltük, az át
lagnál magasabb klasszist képviseltek, így tá
vozásuk közéletünkben is veszteséget Jelentett.

Egymást követve meghalt Benkő Gyula színmű
vész, Fodor András költő, Andorka Rudolf egye
temi tanár.

Az ő eltávozásuk a ml emlékezetünkben 
örökre összekapcsolódik Ordódy Mária halála 
dátumával.

Csillag Sándorné

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Olvasószolgálati és tájékoztató főosztály 
Jövőkép, 2005

Milyen lesz az Országos Széchényi Könyv
tár 2005-ben? Mit és hogyan szolgáltat majd az 
akkori Olvasószolgálati és tájékoztató főosztály? 
A társfőosztályok jövőképeiben minden bizony
nyal hangsúlyosan szerepel például a számítás- 
technikai fejlesztés megvalósítása, az elektro
nikus dokumentumok gyarapításának és feldol
gozásának új feladata, a nemzeti bibliográfiai 
rendszert érintő kihívások, a központi katalógu
sok és a retrospektív konverzió révén átalakuló 
szolgáltatási módok, a könyvtárközi dokumen
tumellátás gyökeresen megváltozó eszközrend
szere, az állományvédelmi feladatok kibővítése 
a dokumentumok digitalizálása révén - mindez 
és még sok, részben már most előkészületben 
vagy éppen megvalósulóban lévő módszer, esz
köz befolyásolja a nemzeti könyvtár törzsgyűjte
ményi dokumentumainak majdani tárolási, szol
gáltatási rendjét, az információellátás eszköz- 
rendszerét.

Az elektronikus média és a telekommuniká
ciós hálózatok - ez a két eszköz jelenti az infor
mációs társadalom alapját, és ezek szolgálnak 
alapul a jövő nemzeti könyvtára számára Is 
munkája korszerűsítéséhez.

A törzsgyűjteményi dokumentumok biz
tonságos tárolása

- Már 2000-ig megoldandó a raktározási 
lehetőségek növelése az OSZK közvetlen köze
lében elhelyezett új raktári terekkel; bármennyi
re is gyarapodik majd a számítógépen is vagy 
csak számítógépen olvasható dokumentumok

köre és száma, a nemzeti könyvtár soha sem 
lesz virtuális könyvtár.

- A digitális dokumentumok tárolási, feldol
gozási és szolgáltatási feladatai új, komplex 
módszereket igényelnek, a tárolás és a szolgál
tatás, ideértve a dokumentumok „másolását” is 
együttes munkafolyamatban történik.

- Megoldandó a csak elektronikus formá
ban létező dokumentumok archiválása, megha
tározott státusban való rögzítése, ez előfeltétele 
a nemzeti bibliográfiai számbavételnek Is.

- Mindez összefügg azzal, hogy a nemzeti 
könyvtár elsődleges feladata a valamilyen for
mában meglévő dokumentumok elvileg korlát
lan időre szóló megőrzése, ehhez képest a digi
tális dokumentumok csak Információszerzést 
célzó, egy „dinamikus könyvtár” gyűjtőkörébe 
tartozó változatainak folyamatos szolgáltatása, 
különösen pedig bibliografizálása kevésbé el
várható tevékenységi forma.

- Az állományellenőrzés eredményeire tá
maszkodva hatékonyabb eszközökkel kell vé
deni a gyűjtemény jelenlegi helyzetét, majd biz
tonságosabb tárolási, ellenőrzési, szállítási mód
szereket kell kipróbálni és bevezetni.

- Ugyancsak az állományellenőrzésnek a 
dokumentumok állapotára vonatkoó adatait is fi
gyelembe véve, törekedni kell arra, hogy az ál
lományvédelmi tevékenységben számítógépes 
módszerekkel lehessen majd kiválasztani a leg
gazdaságosabb sorrendet, a legcélszerűbb 
munkafolyamatot.

- A telellftrendszer teljes felújítása néhány 
éven belül elengedhetetlen, ugyanakkor a telje
sen gépesített raktár még távoli perspektíva.
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A dokumentumok kiválasztása és szol
gáltatása

- Az OSZK törzsgyűjteményi katalógusai 
teljes egészükben számítógépen lesznek, és le
hetőség nyílik a központi katalógusokkal közös 
keresésre. Szakértői rendszerek segítenek 
megtalálni a legcélszerűbb elérési módot.

- A katalógusok elérhetők távolról Is, a ke
resett könyvek adatai lekérhetők, de mód van 
arra is, hogy a dokumentum teljes szövegét vagy 
részletét xerox másolatban vagy valamilyen digi
talizált formában elkészíttessék és akár faxon, 
akár e-mail-en vagy más elektronikus eszköz 
segítségével átküldjék az igénylőnek, aki ugyan
csak elektronikus úton fizet a szolgáltatásért.

- Az OSZK állományából kiválasztott doku
mentum kikérése ( a raktári kérőlap kiállítása, a 
bizonylat elkészítése, az egész ügylet adminiszt
rációja és statisztikája) automatizáltan történik. 
Az OSZK-ban nem található (akár nincs ál
lományban, akár csak nem elérhető) dokumen
tumokat a rendszer más könyvtár állományából 
kéri ki, a könyvtárközi dokumentumellátás szá
mítógépes módszereinek felhasználásával.

- A könyvkiadó állomás átalakítása legké
sőbb a kölcsönzési modul bevezetéséig megol
dandó.

- A xeroxmásolás mellett mindinkább elter
jed a dokumentumok digitális másolása tetszőle
ges hordozóra.

- Az önkiszolgáló másolást a nemzeti 
könyvtárban is be lehet majd vezetni, ha mód 
lesz a szerzői jogilag vagy állapotuk miatt védett 
művek másolás alóli letiltására elektronikus esz
közökkel.

Az olvasóforgalom átalakulása

- A csak katalógust vagy bibliográfiai, fak- 
tografikus információt keresők egy része elma
rad, ha mód lesz az adatbázisok távoli keresé
sére és a dokumentumok távmásolására.

- A beiratkozástól kezdve végigkíséri az 
olvasót az Intelligens mágneskártya: a betáplált 
kódoktól függően nyújt lehetőséget számára ol
vasótermek, olvasóhelyek, tárolóhelyek, számí
tógépek, adatbázisok, hálózatok, távközlési, 
távmásolási, gyorsmásolási szolgáltatások Igény
bevételére, az egyes gyűjtemónyrészek más
más szintű használatára, mindezen szolgáltatá
sok nyilvántartására, statisztikájára és szükség 
szerinti elszámolására.

Az olvasótermek korszerűsítése

- Az olvasótermek világítását, szőnyeg- 
padlóját, lehetőség szerint bútorzatát is néhány 
éven belül fel kell újítani, ha lehet, kicserélni.

2005-ben az olvasóhelyek legalább har
mada számítógépes hálózati kapcsolattal lesz 
ellátva, közvetlen hozzáféréssel nemcsak a ka
talógusokhoz és az adatbázisokhoz, hanem a di
gitális formában tárolt vagy úgy Is rögzített 
könyvtári dokumentumokhoz.

- A szabadpolcos kózlkönyvtárak állomá
nya átalakul, mind több dokumentum elektro
nikus formában hasznosabb lesz az olvasó szá
mára, mivel a dokumentumban foglalt informáci
ók visszakeresésének eredményessége gépi 
úton meghatványozódik.

A tájékoztató munka változó súlypontjai
és eszközei

Az információszolgáltatás terén fel kell ké
szülni arra, hogy az Országos Széchényi Könyv
tárban is egyre erősebben érvényesül a tenden
cia: a felhasználók a bibliográfiai adatok helyett 
a faktográfial és a forrásinformációkat keresik, 
ezzel összefüggésben is a dokumentumokra vo
natkozó adatok, a lelőhely megállapítása helyett 
magukat a konkrét dokumentumokat vagy azok 
megfelelő részleteit igénylik. E kettős tendencia 
által követelt változásokra a technikai lehetősé
gek már kialakultak, az OSZK-nak gyarapítási 
és szolgáltatási felkészültségét kell majd e cé
loknak megfelelően fejleszteni.

- Ugyanígy ki kell elégítenünk azt az igényt 
is, hogy mind jobban előtérbe kerül a felhaszná
lócentrikus könyvtár célkitűzése, a nemzeti 
könyvtárnak - állományépítő és -megőrző fel
adatainak maradéktalan megtartása mellett - 
elsősorban a dokumentum- és információszol
gáltatás módszereiben és formáiban lesz módja 
ezt az elvet követni.

- A tájékoztató könyvtárosnak nem az 
adatok összegyűjtése lesz a fő feladata - erre 
az adatbázisok, tájékoztatási termékek informá
ciós inflációt előidéző özöne miatt kisebb szük
ség van -, hanem az adatbázisok közötti eliga
zodás, válogatás segítése, továbbá az adatok 
értékelésében való tanácsadás. Ehhez Járul ter
mészetesen a felhasználó folyamatos képzése 
az új eszközök, lehetőségek megismertetése 
céljából, részben tanfolyamok, konzultációk, de 
Inkább az olvasóval együttes keresés révén a 
módszerekre való rávezetés formájában.
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- A könyvtárnak rendelkezni kell olyan do
kumentumokban, szoftverekben, információs 
eszközökben meglévő, továbbá felkészült szak
ember gárdában jelentkező szellemi kapacitás
sal, amely az újabb és újabb kihívásokra azonnal 
választ tud adni, a felmerülő szolgáltatási felada
tokra a nemzeti könyvtárhoz méltóan megbízha
tó, ugyanakkor minél gyorsabb megoldást talál.

- Az információszolgáltatások teljes reper
toárját kell nyújtani a felhasználónak. A potenci
ális felhasználókkal éppúgy foglalkozni kell, mint 
a tényleges igénylőkkel. A könyvtár olvasói, úgy 
is, mint az információs szolgáltatások lehetséges 
felhasználói, Illetve megrendelői, használati út
mutatókkal, hozzáférési, kezelési tájékoztatók 
különféle technikával, formátumban készült vál
tozataival, a könyvtár fontos pontjain elhelyezett 
számítógépes útmutatókkal legyenek ellátva,.

- A nemzeti könyvtár mint a forrástájékoz
tatás országos központja közvetlen informá
ciószerzéssel, a kapott, vásárolt eszközök és 
egyre inkább a hálózati hozzáférés lehetőségé
vel tudjon információt nyújtani minden hazai 
gyűjteményről, a bibliográfiák, katalógusok, 
adatbázisok teljes köréről, kiválasztott szakterü
leteken tudományos műhelyekről, pályázatokról, 
ösztöndíjakról, kutatókról, szakemberekről; e 
célból legyen szervezett kapcsolatban más 
szakterületek hasonló információs Intézményei
vel.

- A tájékoztatás eszközeiben, így az OSZK 
katalógusaiban is a rendszerbe szervezett és az 
új fogalmakat csak késéssel figyelembe vevő 
osztályozások mellett, egyre inkább már helyet
tük is a jóval rugalmasabb, az új jelenségekkel 
egyidőben jelentkező tárgyszórendszerek szol
gálnak a keresésre.

- A sokféle, több célt kiszolgáló adatbázi
sok felügyeletét gazdaságos hasznosítását adat
bázisokat felülről kezelő, irányító rendszer tegye 
lehetővé.

- Egyrészt a digitális dokumentumok szá
mának növekedésével, másrészt az információs 
eszközök átalakulásával párhuzamosan köze
lebb kerül egymáshoz vagy éppen egybeesik a 
dokumentum és a róla szóló Információ kezelé
se, így az olvasószolgálati és a tájékoztató mun
ka egyes területei is közelednek egymáshoz.

- A tájékoztató munka során gyűjtött, akár 
későbbi felhasználásra, akár közvetlen olvasói 
kérésre szolgáló adatok, adatösszeállítások, In
formációgyűjtemények számítógépen tárolva, 
sok szempontból vlsszakereshetően, tetszőle
ges válogatással, formában és hordozón állja
nak a tájékoztató munka, illetve a felhasználók

rendelkezésére és legyenek különböző eszkö
zökkel továbbíthatók.

- A könyvtár az Igénybevett adatbázisok 
sorában használja fel információnyújtásra a ke
reskedelmi célú eszközöket Is, a nemzeti könyv
tár mint kiemelkedő referenciahely által való 
Igénybevétel előnyös pénzügyi feltételeket kí
nálhat számunkra. Nemcsak itt, de minden más 
szolgáltatási területen törekedni kell a gazdasá
gosságra, a kereskedelmi lehetőségek kiakná
zására, az Információnyújtás mellett például a 
szakmai tanácsadás, a feladatokhoz való segít
ségnyújtás, számítógép és hálózati csatlakozás 
biztosítása az olvasó saját, nem könyvtári jelle
gű céljaira.

- A könyvtári, így a tájékoztató munka 
ügyvitele - a belső, de mind inkább a külső kap
csolatok terén is - szinte mindenütt elektronikus 
úton folyik: az elektronikus levelezés, a levele
zőlisták, a hirdetőtábla, a levelezőcsoportok és a 
még nem is ismert majdani lehetőségek egyesí
tik az azonnali kapcsolatteremtés lehetőségét a 
szükség szerinti archiválás igényeivel, ez külö
nösen fontos a szolgáltatások megrendelésének 
területén.

- Az Információs eszközök között kiemel
kedő szerepet játszik majd a CD-ROM, Illetve a 
hasonló technikai és szellemi alapokon nyugvó 
termékek köre. Mind több lesz a különböző 
könyvtárak, intézmények által közösen előállí
tott CD-ROM, ezek is, de más, bibliográfiai vagy 
kézikönyv Jellegű CD-ROM-ok támogatják majd 
az OPAC-okban történő keresést, a találatok 
pontosabb értelmezését.

- A multimédia a kézikönyvek, az oktatási 
és szórakoztató célú művek mellett egyre in
kább előtérbe kerül a tudományos igényű mo
nográfiák, a szakmai folyóiratok körében.

- A multimédia továbbra Is megtartja mél
tán kiérdemelt helyét a könyvtárhasználat, az in
formációs eszközök alkalmazásának oktatásá
ban, de egyre inkább szükség lesz az informá
ciókínálatban eligazító intelligens útmutatók el
készítésére, amely az adatbázisok tartalmának, 
visszakereső eszközeinek az eddigieknél bő
vebb, differenciáltabb leírását Igényli majd.

Az Országos Széchényi Könyvtárnak a 
nemzeti bibliográfiai termékek sorozata mellett 
olyan adatbázis-építő és -szolgáltató vállalkozá
sokat kell majd működtetnie, amelyek floppy, 
CD-ROM termékek, az adatok letöltési lehetősé
gének értékesítésével, témafigyelő, irodalom
kutatási, adatösszeállítási és más szolgáltatások 
terjesztésével, továbbá támogatási, pályázati 
pénzek felhasználásával, együttműködő intóz-
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mónyek eszközeinek Igénybevételével lehető
leg fenn tudják magukat tartani. A legfontosabb 
e körben - úgyis mint a nemzeti bibliográfiához 
kapcsolódó, azt teljessé tevő eszköz, a hungarl- 
ka Információ maradéktalan ellátása. A további 
tudományterületek közül az OSZK gyűjteménye 
elsősorban a magyar Irodalomtudomány Infor
mációszolgáltatását teszi lehetséges feladatunk
ká, célszerűen más Intézmények, kiadói vállal

kozások közreműködésével, gazdaságos meg
oldás esetén.

A nemzeti könyvtárnak gyűjteményével, 
szolgáltatásaival hozzá kell járulnia ahhoz, hogy 
az Információkban gazdag és az információban 
szegény állampolgárok, Illetve rétegek közötti, a 
társadalmi helyzetüket alapvetően meghatározó 
szakadék minél kevésbé mélyüljön el.

Budapest, 1997. Január 27.
Ottovay László

Könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás 
- egy régi-új könyvtári szolgáltatás 

egyre növekvő jelentősége
Napjainkban a könyvtáraknak a változó 

kor új követelményeinek megfelelően kell szol
gáltatásaikat átalakítaniuk, Illetve új szolgáltatá
sokkal jelentkezniük.

A könyvtárközi kölcsönzés, az eredeti 
anyagok egymás számára történő rendelkezés
re bocsátása, az egyik legrégibb, könyvtári 
együttműködésen alapuló szolgáltatás, amely
hez - új szolgáltatásként - a másológépek, az 
a/v anyagokat, a mikro- és géppel olvasható 
formátumokat előállító berendezések elterjedé
sével hozzákapcsolódott a dokumentumszolgál
tatás.

A könyvtárközi kölcsönzés főként a hagyo
mányos, nyomtatott dokumentumok (például 
könyvek, folyóiratok) elküldését Jelenti, a doku
mentumszolgáltatás felöleli a megtartásra ha
gyományos postán, faxon, e-mallen, egyéb szá
mítógépes módon a megrendelőnek eljuttatott 
dokumentumot.

A könyvtárközi kölcsönzés - mivel a doku
mentum csak a kölcsönzési határidő lejártával 
került ki a szolgáltató könyvtárból -, főként ré
gebben, Ingyenes volt. Az eredeti dokumentum
nak a kérőhöz történő elküldésekor pusztán a 
postaköltség merült föl, és ez nem volt jelentős 
kiadás.

A dokumentumszolgáltatás esetében min
dig fontos tényező az a technika, amellyel a má
solást, kicsinyítést, nagyítást, átalakítást elvég
zik. Ezzel összefüggésben alakult ki az a gya
korlat, hogy ez a szolgáltatás szinte mindig térí
téses, főként ha a megrendelés nagyobb terje
delemre vonatkozik. Napjainkban ezen beren
dezések ára egyre csökken.

így alakult ki az a két egymással ellentétes 
trend, hogy míg az eredeti dokumentumok szol

gáltatása egyre drágul, és a szolgáltatott doku
mentumok köre egyre szűkül, addig a dokumen
tumszolgáltatás ára nem növekszik, és technikai 
lehetőségei soha nem látott mértékben bővül
nek.

Mivel Magyarországon - és szinte a világon 
mindenütt - a tudományos kutatás és a kultúra a 
költségvetésből egyre kisebb mértékben része
sül, alapvető feladat a meglévő források optimá
lis felhasználása. A tudományos könyvtárak szá
mára mindennapi gond, hogyan szerezzék be az 
oktatáshoz és a kutatáshoz szükséges szakiro
dalmat, könyvet, időszaki kiadványt, kutatási Je
lentést stb. olyan helyzetben, amikor ezeknek 
ára meredeken emelkedik. Nyilvánvaló, hogy bi
zonyos számú dokumentum gyarapításáról le 
kell mondani, és szorosabbra kell fűzni az 
együttműködést országon, régión, sőt kontinen
sen belül Is.

Hatékony eszköz számunkra, hogy a szá
mítógépes hálózatok kiépülésével lehetségessé 
vált a távoli gyűjteményekbe való betekintés, a 
velük való gyors és célirányos kommunikáció. 
Napjainkban megfigyelhető az adatbázisok glo
balizálódása, a helyi adatbázisok regionálissá, 
nemzetivé és nemzetközivé válása, amely meg
könnyíti számunkra a keresett Információhoz 
való hozzájutást.

Az OSZK Könyvtárközi Kölcsönzés osztálya 
1996-ban a következőképpen Járul hozzá a ha
zai tudományos kutatás szakirodalmi ellátásá
hoz:

Több mint 7000 belföldi kórós belföldi lelő
helyre közvetítésével segítettünk abban, hogy a 
dokumentum Igénylője és az országban meglé
vő dokumentum a lehető legrövidebb idő alatt 
találkozzék.
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Több mint 10 000 belföldi kórós külföldi le
lőhelyre közvetítésével hozzájárultunk ahhoz, 
hogy majdnem 8000 külföldi dokumentum érke
zett az országba, ennek fele kölcsönkóppen ér
kezett könyv, fele pedig megtartásra érkezett 
papírmásolat és mlkroformátum. A legfrissebb 
tudományos eredmények forrásai a folyóiratok, 
ily módon a kb. 4000 cikkmásolat megszerzése 
a hazai tudományos élet kurrens információval 
való ellátása terén fontos eredménynek tekint
hető.

Legfontosabb szolgáltató partnereink Nagy- 
Britannia, Németország és az Amerikai Egyesült 
Államok. Tőlük érkezett a külföldi dokumentu
mok 68%-a.

Ezekre az országokra az jellemző, hogy 
nemcsak az adatbázisaikhoz való hozzáférést 
teszik lehetővé, hanem nagy gondot fordítanak

a kölcsönzés és a dokumentumszolgáltatás zök
kenőmentes lebonyolítására is.

Számszerűleg kevesebb, de jelentőségé
ben nem kisebb a külföldről érkező kérések 
közvetítése. 1996-ban kb. 1000 esetben fordul
tak hozzánk külföldről kérésekkel. Mivel nagy 
részük hungarlka, teljesítésüket nemzeti könyv
tárként alapvető kötelességünknek tartjuk.

összefoglalásként:
Napjainkban kialakulni látszik a világháló

zat részeként egy európai adatbázis, amelyben 
megjelenni minden országnak érdeke és köte
lessége. Aki ebből kimarad, az kizárja magát a 
folyamatos fejlődést biztosító információforrás
ból. Ml információszolgáltatóként és információ
igénylőként egyaránt jelen szeretnénk lenni.

Kürti Lászlóné

A könyvkiadóról
A figyelmes szemlélő az elmúlt évek éves 

beszámoló értekezletein tapasztalhatta, hogy az 
Olvasószolgálati osztály minduntalan visszatér a 
könyvkiadó állomás berendezésének és mun
kafolyamatainak kérdéséhez. A könyvkiadó va
lóban súlyos problémát jelentett, s ezért újra 
meg újra kértük a munkafolyamatok reális ki
vizsgálását, a szükséges átépítés mielőbbi meg
valósítását. Vázlatrajzokat, skicceket, tervféle
ségeket készítettünk, részletekbe menő vitákat 
folytattunk az érintett osztályok munkatársaival, 
de lényegi változást ezek az elképzelések (kép
zelgések?) nem hoztak.

Aztán az idén tavasszal zöld utat kapott a 
hivatalos tervezés. A legtöbb problémát a telelift 
pálya elhelyezése okozta. Ezért első lépésként 
fölmérettük a pálya áthelyezésének műszaki 
problémáit. A szakemberek, legnagyobb sajná
latunkra, azt állapították meg, hogy az átépítés 
műszaki okok miatt nem valósítható meg abban 
a formában, ahogy ml azt megálmodtuk. Költsé
ges, nagy léptékű terveinket fel kellett adnunk, 
és más megoldást kellett kitalálni. Kitaláltuk. És 
az eredmény augusztus elejétől a könyvtárhasz
nálók szolgálatában áll.

De ez csak innen nézve ilyen egyszerű. Ma
ga a probléma a könyvtár tervezéséből, illetve a 
kivitelezés módosításából, menet közbeni vál
toztatásából magyarázható. Ismeretes, hogy 
eredetileg az olvasótermi kiszolgálást tervezték 
meg. Azt, hogy a raktári dokumentumok a kérő

cédulák alapján az olvasó által megjelölt terem
be érkeznek fel, hogy az olvasó itt veszi át, itt 
adja vissza őket, hogy tehát minden olvasószol
gálati munka a termekbe összpontosul. Ehhez 
építették ki a telelift állomásokat, és ehhez állí
tották fel a kényelmes szolgálati pultokat. Tudo
másunk szerint a kivitelezés utolsó szakaszában 
változott meg minden, mert ez a kiszolgálási 
rend nem adott lehetőséget a dokumentumok 
mozgásának központi nyilvántartására. (Erre 
csak a teljes számítógépes kölcsönzési rend
szer bevezetése után kerülhet sor. Másrészt per
sze az Is tagadhatatlan, hogy az eredeti konst
rukcióval szemben „átigazított” telelift zajossága 
is szerepet játszott a módosításban.) Nos, a lé
nyeg abban foglalható össze, hogy a nyilvántar
tás jelentőségének előtérbe kerülésével az olva
sók fogadására és a könyvtári dokumentumok 
forgalmazására kialakított munkahely a könyv
tár berendezésónek-beüzemelésónek utolsó fá
zisában jelentőségét messze alulmúló figyelmet 
kapott, és tulajdonképpen csak ez az egyetlen - 
és kétségtelenül az egyik legfontosabb, nemzeti 
könyvtári feladatra flgyelmező - szempont ér
vényesült a könyvkiadó kialakítása során, éspe
dig a forgalmazott dokumentumok központi őr
nyilvántartásának biztosítása. Ennek egyenes 
következménye lett az, hogy az olvasószolgála
tos munkatársak már a megnyitástól kezdődően 
csak részben végeztek valóságos olvasószol
gálati munkát, munkaidejük másik részében a 
dokumentumok mozgatásával foglalkoztak.

9



A megnyitást követő első Időszakban ez az 
ideiglenesen kialakított munkahely Is alkalmas 
volt az olvasószolgálati és a raktári feladatok el
látására. Az olvasószolgálat munkatársai a nem
zeti könyvtárhoz illően tudták fogadni, tájékoz
tatni, tanácsokkal, könyvtárhasználati ötletekkel 
ellátni az olvasókat, segíteni a kezdőket a 
könyvtári jelzetek, jelölések értelmezésében, és 
talán megkockáztatható az az állítás is, hogy 
egyfajta elégedett bizalmi viszony alakult ki 
könyvtárosok és olvasók között. A korábban 
hosszú ideje ládázott dokumentumokhoz való 
hozzáférés, az új könyvtár újdonsága, a régi 
épülethez kötődő Ismeretségek stb. nagy szere
pet játszottak ebben, de az is igaznak látszik, 
hogy alapvetően a kisebb forgalom biztosította 
a zavartalan működést. A kilencvenes évek ele
jétől tapasztalható forgalomemelkedés azonban 
mindinkább megbontotta ezt a „bensőséges” vi
szonyt könyvtár és könyvtárhasználók között 
Nagyüzemmé váltunk, vizsgaidőszakban ezer- 
ezerötszáz látogatónk van naponta, de a vizs
gaidőn túl Is több százan keresnek fel bennün
ket. Kihasználtságunk a mérési időpontok függ
vényében lényeges eltéréseket mutathat, de ál
talános a növekvő tendencia. Nos, ezt a forgal
mat már nem tudta kiszolgálni a könyvkiadó. Az 
egyetlen fogadói pontra érkező olvasókat 
hosszú sorba kényszerítettük, az olvasószol
gálat munkatársai egyre nagyobb feszültségben 
dolgozva szinte már csak a dokumentumkiszol
gálásra (mozgatásra) tudtak figyelni, a raktár 
munkatársai szinte minden létező felületet fel
használtak a raktárból érkező dokumentumok 
előkészítésére stb. A zsúfoltság, a nem múló tö
meg pszichikus hatása mellett a kényszerű
ségből fokozatosan elhagyott feladatok hiánya 
is egyre inkább jelentkezett és ha lehet, fokozta 
a rossz közérzetet. A kihelyezések és a mikrofil- 
mezettség ellenőrzésének elmaradása volt a 
legsúlyosabb. Mind égetőbb szükség jelentke
zett a köztudottan hosszú ideje elkészült kihe
lyezési és a készülő mikrofilmes adatbázis szol
gálatba állítására. Hiszen ezek hiányában a re
vízió során az adatbázisra való hivatkozással 
nem pontosított nyilvántartás már nem adhatott 
kielégítő információt, és így az olvasót fölös
leges várakozásra kényszerítettük. Olvasóink 
mind türelmetlenebbé váltak a sorban állás, a 
várakozás és a kérésekre csak hosszú vára

kozási idő elmúltával kapott negatív válaszok 
miatt. Tulajdonképpen nem volt nehéz felismer
ni, hogy a könyvtár és a könyvtárhasználók kö
zötti munkakapcsolat a nagyüzemi forgalom 
mellett már más fizikai környezetet kíván, és

más típusú munkafolyamatok kialakítását teszi 
szükségessé.

Az olvasói és a munkatársi észrevételek 
éveken át jelezték, hogy a helyzet megérett a 
változtatásra, de miután a telelift áthelyezésével 
kapcsolatos elképzelésekről idén végleg, és 
műszaki ok miatt kellett lemondani, új megoldást 
kellett keresni. Két tervezet készült, és mind a 
kettővel szemben az volt az alapkövetelmény, 
hogy ne terheljék meg a könyvtár költségve
tését.

Az egyik azt célozta meg, hogy a könyvki
adói funkciókat két részre osztva teljesítsük: a) 
az olvasó fogadását, a dokumentumok kiszolgá
lását az olvasótermekbe Irányítsuk; míg b) a 
reklamációkat, a hosszabb beszélgetéssel járó 
ügyeket a jelenlegi könyvkiadóban bonyolítsuk 
le. A várható teleliftzaj növekedés, a kikerülhe
tetlen járkálás, a sustorgás minden bizonnyal za
varta volna az olvasótermek csendjét. Ezért ezt 
a tervezetet elvetettük.

A másik megoldás a jelenlegi könyvkiadó 
funkcionális átszervezését, és segédleteinek bő
vítését célozta meg. Kettős feladat állt előttünk. 
Először, meg kellett valósítani, hogy az olvasók 
minél nagyobb felületen érkezhessenek a 
könyvkiadóba. Ezért a szolgálati pultot a könyv
kiadó bejáratával szemben helyeztük el. így a 
szolgálatot ellátó mindhárom munkatárs szem
ben áll és fogadni tudja a könyvkiadóba érkező 
olvasókat, azaz a korábbi egyetlen fogadói pont 
helyett hármat alakítottunk ki. A másik cél az 
volt, hogy az olvasószolgálat munkatársai mind 
teljesebb tájékoztatást tudjanak adni a könyvtári 
dokumentumok példányairól. Ezért az ol
vasószolgálat a könyvkiadóban felállított két 
számítógépen használatba vette a könyvtár ál
lományrevíziója során a Számítógépes Informá
ciós Csoport által összeállított kihelyezési adat
bázist, azt a segédeszközt, aminek segítségével 
az olvasókat a kérőlapok leadásakor (a do
kumentumok nem teljes, de jelentős részét Illető
en) azonnal tájékoztatni tudjuk arról, hogy az 
megtalálható-e a kézlkönyvtárak valamelyiké
ben. (A két számítógép lehetőséget ad arra is, 
hogy a közeli Jövőben a Mikrofilmtár Mikrofilm 
adatbázisát Is használatba vegyük.) Az olvasó- 
szolgálati tájékoztató munkára fordítandó időt 
pedig azzal takarítottuk meg, hogy a raktárból 
felérkező dokumentumok előkészítő pultját az 
olvasószolgálat mögé, mintegy karnyújtásnyira 
állítottuk fel.

Munkatársaink örömmel, de a várható ne
hézségek miatt egy kevés fenntartással is fo
gadták a változásokat: olyan problémák merül
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tek fel, hogy bizonyos nyilvántartások távolabb 
kerültek a kiszolgálói pulttól; a fólretótelek szá
ma emelkedett; az adatbázis kezelése további 
feladatok elsajátítását követelte meg tőlük stb. 
Az elmúlt két hónap azonban a bizakodókat Iga
zolta. Az újszerűén elhelyezett és felújított be
rendezések között mind gyakorlottabban és 
pontosabban látjuk el a könyvkiadó raktári és 
olvasószolgálati feladatait.

A változtatások alapvetően arra Irányultak, 
hogy szolgáltatásaink színvonalát emeljük. De 
látni kell, hogy nem ilyen egyszerű a helyzetünk. 
Miután végrehajtottuk az 1997. júliusi leépítési 
programot, a Raktári osztály és az Olvasószolgá
lati osztály létszáma jelentősen csökkent. Miköz
ben többek között a világításrekonstrukció prog
ramjának végrehajtásával azon fáradozunk, 
hogy a könyvtár fizikai környezete a rendelke
zésre álló keretek között a lehető legteljesebben 
elégítse ki az olvasói igényeket, és a takarékos- 
sági szempontokat, miközben azon igyekszünk, 
hogy az évtizede berögződött munkafolyamato
kat felülvizsgálva gyorsabb és pontosabb szol
gálati munkát végezzünk, ugyanakkor csökken-

tenünk kellett a raktári nyitva tartási időt! 1997. 
szeptember 1 -tői kezdődően a keddi, csütörtöki 
és szombati napokon délután négyig szolgáljuk 
ki a raktári dokumentumokat. (Persze ennek 
kompenzálására Is kísérletet tettünk: növeltük a 
félretételi helyek számát.) Amiért küszködünk, az 
a színvonalas munka, de ennek eredményeit 
szinte azonnal lerontja a raktári nyitva tartásban 
bevezetett kényszerű csökkentés.

Úgy tűnik fel, hogy újabb elemzéseket kell 
végeznünk annak érdekében, hogy a jelenlegi 
keretek fenntartásával, inkább a munkafolya
matok átszervezésével, valahogy megtakarít
suk azt a munkaidőt, amivel a korábbi teljes rak
tári nyitvatartási idő visszaállítható lesz...

A „nemzeti tanulószoba” Igényei egészen 
mások, mint a „nemzeti kutatószobáké" voltak, 
ezt tudjuk, ezért változtatunk, ezért vezetjük be 
a módosításokat. A beiratkozás után most a 
könyvkiadó következett.

Köszönjük Drevenka András és munkatár
sai valamint Szilágyi József és Túri László segít
ségét.

Tüske László

Gondolatok az ISSN Iroda tevékenysége kapcsán
Az Magyar ISSN Iroda1 (továbbiakban Iroda) 

elsődleges feladata az időszaki kiadványok 
nemzetközi könyvtári azonosító számmal való 
ellátása, valamint annak ellenőrzése, III. elősegí
tése, hogy az a kiadványban helyesen szerepel
jen. Itt a munkavégzés a könyvtárosi szaktudá
son, elsősorban a dokumentumtipológiai jártas
ságon kívül pontosságot, jó kapcsolatteremtő 
készséget és gyakorta humorérzéket igényel.

1976-ban az Iroda megalakulásakor, majd 
1987-es újraszervezésekor munkatársai a ki
adókat részletesen tájékoztatták a nemzetközi 
azonosító számozásról, a számmegállapítás 
módjáról és az ISSN használatról. Tevékenysé
gük eredményeként a Magyarországon megjele
nő időszaki kiadványokban általánossá vált az 
ISSN számok feltüntetése. Később az Iroda lehe
tőséget adott a szám előzetes megállapítására, 
amelynek feltételeként a Művelődési Minisztéri
um, majd jogutódja a Művelődési és Közoktatási

Minisztérium által kiállított okirat (1994 májusá
tól: határozat) bemutatását kérte periodikumok 
esetén, az évenként vagy annál ritkábban meg
jelenő kiadványoknál, III. sorozatoknál a kiad
vány induló tagjának cím- vagy borítóoldal má
solatát, ennek hiányában a kiadó kérelmező le
velét az induló időszaki kiadvány tervezett cí
mének feltüntetésével.

Az ISSN számok megállapításakor a vonat
kozó szabvány2 mellett irányadónak tekintet
ték - és tekintik - a Magyar Nemzeti Bib
liográfia. Könyvek Bibliográfiája valamint a 
Magyar Nemzeti Bibliográfia. Sajtóbibibliog- 
ráfia gyűjtőkörét, feldolgozási szempontjait és a 
tipológiailag nem egyértelmű kiadványok esetén 
azok munkatársainak szakvéleményét. A gyors 
szakmai döntést segítendő, III. a problémás do
kumentumok többszöri osztályok közötti „utaz
tatásának” elkerülésére 1997. júniusában újra
éledt az ISBN/ISSN team, amely azóta szükség

1 Tevékenységéről legutóbb Kisfaludy P. Györgyi - fíitterné László Mária: Bemutatjuk a Magyar ISSN Irodát OSZK 
Híradó, 38. évf. 112. sz. (1995) 20-21. p.

2 MSZ 3567 Időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi azonosító számozása (ISSN) (megjelent 1975-ben).
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szerint, az adott kérdésben érintett, esetenként 
változó tagösszetétellel csütörtökönként tartja 
megbeszéléseit.

Nemzetközi azonosító számot nemcsak a 
papírhordozón megjelenő dokumentumokra ál
lapítanak meg, hanem az időszakosan floppyn, 
CD-ROM-on megjelenő kiadványokra is. Ezek 
feldolgozását, amennyiben beérkeznek köteles
példányként, az MNB SB, bár még csak előkészü
letben van a vonatkozó magyar szabvány, az 
ISBD ajánlásokban foglaltakat alapul véve meg
kezdte. Amennyiben a nem papírhordozón meg
jelenő dokumentum eleget tesz a sorozatba tar
tozás követelményének, úgy az Iroda a sorozati 
címre is megállapít ISSN-t, pl. legutóbb a HVG In
fot ár, ISSN 1417-4510 sorozatra. 1996-tól a 
HVG Rt. különszámait elektronikus formában 
(floppyn és CD-n) is megjelenteti. A törvények 
közötti eligazodást segítendő keresőrendszert 
fejlesztettek ki az amerikai Follo Corporation 
adatbázis-kezelőjére támaszkodva. A kereső- 
rendszert szinonima- és szóalak szótárral is ki
egészítették. A sorozat CD tagjai Adó (ISSN 
1417-4405), ill. Társadalombiztosítás (ISSN 
1417-4413) címen jelentek meg. Az Iroda érdek
lődésére a szerkesztőség közölte, hogy Deviza 
címen is megjelent elektronikus kiadás, ez azon
ban mindeddig kötelespóldánykónt nem érke
zett, miként a floppy változat számai sem, létezé
séről a feldolgozott CD bevezetőjéből tudunk.

A hálózaton terjesztett elektronikus időszaki 
kiadványok nemzeti bibliográfiai regisztrálásá
nak mikéntje még eldöntetlen, de a külföldi gya
korlatot figyelembe véve az Magyar ISSN Nem
zeti Központtal együttműködve ezek számára is 
megállapításra kerül az azonosító szám. Az on
line kiadványok számára előzetes ISSN-t az 
MKM határozata alapján az Iroda állapít meg, a 
már elérhető kiadványok számára az ISSN szám 
megállapítását egy kijelölt számtartományban 
az ISSN NK végzi.

Az, hogy a kötelespéldány beszolgáltatás! 
fegyelem lazulása milyen következményekkel 
járt a Nemzeti Könyvtár gyűjteményének alaku
lására, valamint a nemzeti bibliográfiai regisztrá
cióra az 1990-es években, ide értve a nem pa
pírhordozón megjelenő kiadványokat is, már 
többször felmerült. Hogy az intézményre nézve 
mindennek milyen gazdasági hatásai (voltak)

vannak, szintén. Arról már kevesebb szó esett, 
hogy a beérkezett anyag feldolgozásakor mi
lyen többletköltséggel jár a kötelezően előírt 
Impresszumadatok nem szabályszerű feltünteté
se3 (ide értve az ISSN számok elhagyását vagy 
összecserélésót is4), a szórványszámokban ér
kező anyag cím, ill. egyéb adatváltozásainak 
nyomon követése, a figyelemfelkeltő tipográfiák 
megjelenése, valamint azok PR okokra hivatko
zó gyakori cseréje a főforrásban, amely nem
egyszer címváltozást eredményez. (Pl. a Tolna 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lapja.)

Miből áll a már említett többletköltség? Egy
részt abból, hogy a hiányzó adatok kiderítése, a 
besorolási adatok megállapítása a problémás 
kiadványok esetében többszörösére növeli a 
feldolgozásra fordított munkaidőt. (Ez csak hat- 
ványozódik a leírandó CD-k esetében - adatbá
zisok, multimédiás kiadványok stb. -, ahol a te
lepítésre és a kiadvány szerkezetének megis
merésére fordított idő is hozzáadódik a bib
liográfiai leírás tényleges munkaidejéhez, 
ugyanis az említett kiadványok impresszumada
taikat, ill. a különféle címváltozatokat igen lele
ményesen rejtik el a bibliográfus elől.) Másrészt 
a kimenő levelekre és telefonokra fordított nem 
csekély összegből és - ne feledjük - munka
időből. Természetesen felmerülhet a kérdés, mi
ért akarunk mi olyan adatokat kideríteni, ame
lyeket nem tartalmaz egy kiadvány (pl. ki
adó/közreadó)? Mert az MNB füzetek (Könyvek, 
Új Periodikumok stb.) célja nemcsak a nemzeti 
kiadványtermés azonosítása és visszakereshe
tővé tétele, hanem a bibliográfiai tétel szintakti
káján keresztül a lehető legteljesebb és ponto
sabb információszolgáltatás megteremtése a ma 
kiadványairól a jövő kutatóinak.

Sajnos ha a hiányzó adatok beszerzéséről 
és pontosításáról le is mondanánk, akkor sem 
kerülnénk lényegesen jobb helyzetbe. Az idő
szaki kiadványok kiadói, feltehetően anyagi in
dokból, gyakorta váltanak nyomdát. Ez a Köte
lespéldány Szolgálat (továbbiakban KS2) szá
mára az elmaradt számok bekérését nehezíti. 
Előfordul az is, hogy egy kiadvány negyedik-ötö
dik évfolyama érkezik be, az előzőeknek nyo
muk sincs, mert azokat más nyomda nyomta, 
amely - ha egyáltalán utolérhető, mert még nem 
szűnt meg - már a négy évvel előbbi számokból

3 Erről az 1986. évi II. törvény a sajtóról, egységes szerkezetben a végrehajtásra kiadott 12/1986. (IV. 22.) MT 
rendelettel R. 21. § rendelkezik, nem állítva lehetetlen követelményeket a kiadók elé.

4 Az ISSN szám helye a kiadványban nemcsak az impresszumban lehet, feltüntetéséről szintén a már hivatkozott 
MSZ 3567-75 intézkedik.
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nemhogy tizenhatot, de általában egyet sem ké
pes küldeni. Hogy ne álljon az anyag hosszasan 
feldolgozatlanul, ugyanakkor ne szaporítsuk ,A 
leírás alapja" megjegyzéseket az IKB Adatbá
zisban5, miután a KSZ-tal egyeztettünk, megpró
báljuk a kiadótól kérni a kiadvány előző számait 
az OSZK részére, vagy legalább azok forrásai
nak fotómásolatát az MNB SB számára. Ez ter
mészetesen idő és költség. Minden közös erőfe
szítésünk dacára az 1997-ben eddig leírt 674 új 
vagy címváltozott periodikum közül 33-nak még 
mindig nem sikerült megszerezni az induló szá
mát, 17 esetben az Iroda kérésére a kiadó kül
dött anyagot. Hogy a KSZ reklamálására hány 
Induló szám érkezett késve, az IKB Adatbázis 
alapján nem mondható meg, erre csak az ottani 
nyilvántartásokból nyerhető adat, de hogy nem 
kevés esetről lehet szó, azt revizorként statiszti
ka nélkül is tapasztalom. Ha az adatbázis egé
szét tekintjük, az 1986 óta újként vagy címválto- 
zottként feldolgozott 10066 kiadvány közül 
1026 Induló számáról még mindig nincs tudomá
sa a „Magyar Nemzeti Sajtóbibliográfiának".

A költségek csökkentésére a „példányké
rő” és egyéb információgyűjtő telefonokat már 
igyekszünk az ISSN Irodán lebonyolítani, amikor 
az ISSN szám megállapítása miatt egyébként is 
beszólni kell a kiadóval. Ehhez azonban az ISSN 
ügyintézést végző munkatársunknak a biblio
gráfus szempontjai szerint Is gondolkodnia kell, 
és a kiadványra futólag rápillantva kell megálla
pítania, hogy a leírás során milyen, a kiadvány 
vagy segédletek alapján meg nem oldható prob
lémát vet fel az adott dokumentum. Az ISSN Iro
da dolgozói ideális esetben6 nem egyszerűen 
ügyviteli alkalmazottak, akik számkiadással és 
annak dokumentálásával foglalkoznak, hanem 
bibliográfiai és dokumentumtlpológiai jártasság
gal (évek alatt, valójában csak gyakorlat útján 
megszerezhető ismeretek) végzik feladatukat, 
csak így kerülhető el ugyanis a téves számmeg
állapítás az előzetes számkérósnól és könnyít- 
hető a feldolgozói munka.

A telefont említve felmerül a kérdés, hogy 
ugyan a Magyar ISSN Iroda az Országos Széché
nyi Könyvtár egyik szervezeti alegysége, feltét
lenül a könyvtárnak kell-e finanszíroznia a ki
adói mulasztásból eredő többletköltségeket, III. 
tisztában van-e a MKM azzal, hogy az 1975-ös 
szabvány által megszabott kötelezettség (az 
Időszaki kiadványok, ide értve a sorozatokat is 
ISSN számmal való ellátása), III. az ahhoz kap
csolódó, de a szabvány által nem tárgyalt fel
adatok7 1997-ben milyen anyagi megterhelést 
jelentenek az OSZK-nak?8 Ha például a sorozati 
ISSN tévesen vagy egyáltalán nem szerepel a ki
adványban (ez hetenként a statisztikák szerint 
kb. 17-20 eset) az Irodának kötelessége értesí
teni a kiadót, és ismételten közölni a helyes szá
mot, ez csúcsidőben minimum egy telefonhívás 
(Budapestre: 6,- Ft (+ÁFA) percenként, rosszabb 
esetben vidékre: 31,76 Ft (+ÁFA) percenként, és 
átlagban 4-6 perces beszélgetés, amíg a számot 
a megfelelő embernek bediktálhatjuk, akit sok
szor csak második-harmadik próbálkozásra si
kerül elérni), vagy egy levél (Budapestre: 20,-Ft, 
vidékre: 27,- Ft). Ugyanilyen értesítési kötele
zettsége van az Irodának a periodikumok eseté
ben is, de itt az esetleges számtévesztóst csak 
az évi első számoknál figyelik. (1997-ben eddig 
kötelespóldánykónt érkezett és az IKB-ban re
gisztrált 2450 periodikum közül 115-ben szere
pelt téves ISSN és a feldolgozói tapasztalat alap
ján közel ennyiben egyáltalán nem szerepelt 
szám.9)

Hasonló költségvonzata van még a szám
megállapításnak az új és címváltozott időszaki 
kiadványok (ideértve a sorozatokat is) esetén. 
1997 első félévében sorozatra 97, periodikumra 
244 ISSN-t állapítottak meg kiadvány alapján, 
előzetesen sorozatra 80, periodikumra 189 
ISSN-t. Mindegyikről értesítették telefonon vagy 
levélben a szerkesztőséget, ill. a kiadót.

Visszatérve az ISSN Iroda tevékenységére. 
Munkatársainknak problémát okoz az is, hogy 
az ÁFA-törvény10 egy nem létező állásfoglalását

5 Hivatalos nevén: IKB - Magyar Periodika Adatbázis. A cikkben szereplő számadatok ennek, ill. az Iroda füzetes 
nyilvántartásai alapján.

6 Nagy szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársunk, Ritterné László Mária 1997 januárjától előnyugdíjba ment, 
munkáját helyettesítésekkel pótoltuk 1997 májusáig, amikortól szerződéssel foglalkoztatjuk Szabó Erikát, aki 
szeptembertől kezdi meg tanulmányait az Eötvös József Tanítóképző Főiskola budapesti kihelyezett levelező 
tagozatán könyvtár szakon.

7 A folyamatos ellenőrzés sajnos elengedhetetlen, különben az ISSN szám „értékét veszti".
8 Igaz, hogy nem milliós nagyságrendekről van szó, de „sok kicsi..."
9 Ha a feldolgozott számban nem szerepel ISSN szám, azt az adatbázisban külön nem jelöljük.
10 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról. Időközben többször módosították, legutóbb az 1996. évi 

LXXX. törvénnyel.
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sát „Idézve” még a gyártmányismertetőkre is 
ISSN szám megállapítását kérik a kiadók, ponto
sabban sokszor azok megbízottalként a műsza
ki szerkesztők, a nyomdától kapott Információra 
hivatkozva. Esetenként tíz-tizenöt percig Is el
tart, amíg az érintettek megértik, hogy a Magyar 
ISSN Iroda nem hatóság, az ISSN szám csak egy 
nemzetközi könyvtári azonosító, mint Ilyen je
lentősége nagy, de az ÁFA-t semmiképpen sem 
érinti, mert az csak és kizárólag a Központi Sta
tisztikai Hivatal Ipari Termékjegyzék számától 
függ. Visszatérő probléma még, hogy a kiadók
nak általában a nyomdába adás napján jut 
eszükbe, hogy nem kértek az új Indulásé kiad
ványra ISSN számot. Mivel az ISSN Iroda felada
ta nemcsak a számkiadás, hanem a Kötelespól- 
dány Szolgálattól naponta érkező könyv és peri
sor átnézése is az azzal kapcsolatos adminisz
trációval egyetemben, amellyel még az adott 
napon végezniük kell; ezen kívül az előzetes 
kérelmeknél a címet a katalógusokban és adat
bázisokban be kell hasonlítani (nem egyszer 
fordult már ugyanis elő, hogy ugyanarra a címre 
egy cégtől pár hót leforgása alatt többen Is kér
tek előzetesen számot), nem képesek minden 
esetben az ISSN számok azonnali megállapítá
sára, már csak azért sem, mert a faxok egy má
sik irodába érkeznek. Ezt némi empátiával sike

rül az ügyfelekkel megértetni, lóvén, hogy a ma
ximum egynapos ügyintézési Idővel Igen gyor
sak vagyunk az országbeli átlaghoz képest. Saj
nos egyre több az agresszív, követelődző ügy
fél, aki ugyan udvariasan előbb-utóbb meg
győzhető, de ez Ismét az érdemi munkától veszi 
el az időt.

Hogy miért van szükségük a bevezetőben 
említett humorérzékre az ISSN Iroda munkatár
sainak? Hogy hidegvérrel viseljék, ha a faxon át
küldött hiányos kérelemről a beküldő nem hiszi 
el, hogy az általa említett cím azon nem szere
pel, és az ügyintéző értelmi képességeit kérdő
jelezi meg. Ha egy ügyfél egy halom okirattal ér
kezik, és mindegyik kiadványra ISSN-t kér, bár 
azok még nem jelentek meg, lehet, hogy nem is 
fognak, de ő Ily módon szándékozik „levédetni” 
a címeket, hiába szerepel a szabványban, hogy 
a kulcscímek és ISSN számok közlése és fel- 
használása nem esik a szerzői Jogi rendelkezé
sek hatálya alá. Ha egy kiadó az általa kiadott 
kiadványok nagy részének címeit reklámcéllal 
mind rányomtatja a borítóra és az egyéb előzé
kekre, oly módon, hogy képtelenség eldönteni, 
az adott dokumentumnak ml a főcíme, mint a 
végezetül elrettentésképp közölt példában.

M. Nyíri Gyöngyvér

A hármas borítóval megjelentetett Libra kiadvány.
A belső borítóoldal szintén cím jellegű közléseket tartalmaz
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Számítógépes képzés a KMK-ban
Az utóbbi fél évtizedben jelentősen megvál

toztak a szakképzésre vonatkozó rendeletek, 
ezek egyike-másika megtépázta kissé a könyv
tárosképzés eddig kialakult rendjét is. A KMK 
oktatási osztálya Igyekezett megtalálni a helyét, 
szerepét, úgy Is fogalmazhatnánk, lehetőségeit 
az éppen érvényes oktatási törvények kínálta 
(olykor visszafogta) lehetőségek közepette.

Közhelyszámba megy, hogy a számítógép
nek egyre nagyobb szerep jut a könyvtári feldol
gozásban és szolgáltatásokban, miközben tény: 
a könyvtárakban dolgozók derékhadának nincs 
semmilyen ismerete erről a technikáról, hiszen 
azok, akik tanulmányaik során szinte automati
kusan Jutottak számítógépes Ismeretek birtoká
ba, még nem lepték el ezt a szakmát. (Vajon 
fogják!?) Ezért is döntöttek úgy a KMK-ban, hogy 
noha ennek semmi könyvtári vonatkozása 
nincs, hiszen bárhol, bármelyik kft-nél, bt-nél in
díthatnak, és indítanak ilyet, mégis szervez alap
fokú számítógépes tanfolyamot. Alapszolgálta
tás jelleggel, tehát elfogadható, mérsékelt össze
gű tandíjjal, s oly módon, hogy tematikája a hall
gatók speciális munkaterületét figyelembe veszi 
s a számítógép könyvtári hasznosításának 
számtalan lehetőségére tanítja meg hallgatóit.

Az idén ősszel már a harmadik csoport kez
di tanulmányait a KMK-nál, kitöltve a teljes lét
számkeretet (16 fő). A Jelentkezettek között nö
vekvő számban vannak az OSZK-sok, ami a 
nemzeti könyvtár „gópesedésének" egyenes 
következménye, és két dolgot is bizonyít: eddig 
nem vált rendszerré az intézetben a számító
gép-használók derékhadának felkészítése, 
azok azonban, akik szeretnék, ha munkájukat a 
számítógép segítené, fel akarnak készülni erre. 
Minden bizonnyal szerepe van a nagyfokú ér
deklődésben annak is, hogy a tanfolyamot záró 
vizsgáért államilag elismert, szakirányú végzett
séget igazoló bizonyítvány Jár, néhányan esetleg 
a vizsgával autodidakta módon szerzett ismere
teiket ismertetik el.

(A szakképzési törvény komoly szűrésnek 
veti alá a képzőhelyeket: Igazolniuk kell, hogy 
rendelkeznek megfelelő színvonalú technikai 
felszereltséggel és oktatói felkészültséggel, 
nincs köztartozásuk, tantervűket a téma vala
mely szakértőjével minősíttetniük kell stb. Ennek 
persze örülni lehet, mert esélyt ad rá, hogy nem 
lepik el a képzési piacot a kóklerek. Ebben a 
képzésben a következő fokozat a szoftverüze
meltetői, amely az adatbázis-kezelésen túl ko
moly programozói gyakorlatot is ad. Ilyet a KMK 
csak külső előadók bevonásával tudna indítani, 
ettől pedig megugrana a tandíj, emiatt nem sze
repel a tervekben. Amiatt sem, mert talán nincs 
is feltétlenül szükség programozó könyvtáro
sokra. ..)

Az első vizsga izgalmain túl vannak már a 
hallgatók és tanáraik: a sokrétű ismereteket szá
mon kérő három fordulót (írásbeli, gyakorlati és 
szóbeli vizsga) sikerrel vették a hallgatók, ket- 
ten színjeles eredménnyel. Pedig a Kereskedel
mi Iparkamara (!) vizsgabizottsági képviselőjé
nek a kívülálló tapasztalásával kialakult véle
ménye szerint „ritka Igényes” és sokrétű volt a 
számonkérés.

Ezentúl minden élévben indít új csoportot a 
KMK, sőt az asszisztensképzés számítógépes 
gyakorlatain kívül további lehetőséget kínál el
sősorban iskolai könyvtárosoknak: a háromna
pos Internet-tanfolyamot. Az utóbbiból négy kur
zus volt tavasszal, s az őszi négy közül háromra 
már a nyár elején megvoltak a jelentkezők, 
mindössze a negyedik, október 20-22. közöttln 
van még szabad hely. Ezt a tanfolyamot az Isko
lai Könyvtárakért Alapítvány támogatásával 
szervezi az oktatási osztály, a keretmegállapo
dás három félévre szól. Figyelembe véve az is
kolák szinte kampányszerű „internetesedésó- 
vel” is magyarázható, fokozott érdeklődést, va
lószínűen további időpontokat is meg kell még 
az idén hirdetni. Ez azonban egyáltalán nem kel
lemetlen kényszer az intézet számára.

Fejős László
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Számítógépkezelői tanfolyam - hallgatói szemmel
A KMK által meghirdetett alapfokú számító- 

gépkezelői tanfolyam kezdetekor nagy volt ben
nünk az elszántság és a lelkesedés, ám annál 
kevesebb a konkrét Ismeret arról, hogy valójá
ban mire is vállalkozunk. A Jelentkezési határidő 
lejártával mindössze annyi volt biztosan tudható, 
hogy a kurzus az alapvető számítógépes tudni
valókon túl a szövegszerkesztés és táblázatke
zelés rejtelmeibe is bevezeti a hallgatóságot, s 
hogy a sikeres vizsgáért a szakképesítést iga
zoló, a minisztérium által hivatalosan Is elismert 
oklevél jár cserébe. Ez a sejtelmesség az idő 
előrehaladtával számottevően nem kisebbedett, 
legalábbis a tekintetben, hogy az éves tematiká
ban szereplő témakörök közül pontosan miről, s 
főként milyen mélységben kell számot adnunk a 
három fordulós vizsga során.

Mindazonáltal nagyon élveztük a havonta 
két alkalommal sorra kerülő egész napos kon
zultációkat, s mind merészebben bántak a bil
lentyűzettel és az egérrel azok is, akik azelőtt 
csak tisztes távolságból, jobbára gyógyszerész- 
és postáskisasszonyok keze alatt láttak efféle 
szerkentyűket. Windows-os kalandozásaink- kö
zepette aztán az keltett némi riadalmat, hogy a 
már többó-kevésbé megismert és megszokott 
Windows 3.1 helyett egyszerre a többség szá
mára teljesen ismeretlen Windows 95 emblémá
ja jelent meg a képernyőn, mert a KMK időköz
ben némi pénzhez jutván új winchesterekkel, s 
korszerűbb szoftverekkel frissíthette géppark
ját. Ezt az önmagában kétségkívül örvendetes 
eseményt meglehetősen hálátlanul, a túláradó 
öröm megnyilvánulásait mellőzve fogadta a 
„diákság", attól tartván, hogy a mind közelebb 
kerülő gyakorlati vizsgán majd nem tudunk kellő 
magabiztossággal mozogni egy vadonatúj prog
ramban. Aztán ezzel is megbarátkoztunk, s már 
csak egy komoly megpróbáltatás viselte meg 
kissé a gyengébb idegzetűeket. A tanfolyam be
fejeződése előtt néhány nappal, Illetve az utolsó 
konzultáció alkalmával ugyanis - a felkészülést 
segítendő - 2 db, egyenként nyolc oldalas listát 
kaptunk kézhez, amelyek a számítástechnikai 
alapismeretek, a szövegszerkesztés és a táblá
zatkezelés részletesen kidolgozott, fejezetekre 
és alfejezetekre bontott tananyagát és tantervét 
tartalmazták, Irodalomjegyzékkel kiegészítve. 
Bár az Itt felsoroltak Jelentős részéről - ha nem 
is mindenre kiterjedően, de legalább érintőlege
sen - szó esett az órákon, és a házi feladatok el
készítésével is sok mindent felfedeztünk, be

gyakoroltunk, ám a vázlatpontok között nem 
csekély számban találtunk olyan meghatározá
sokat is, amikről meg kell vallani, nem sok mon
dandónk akadt volna a vizsgabizottság számá
ra. Ezek után a hallgatóság zöme kimondottan 
fellélegzett, amikor az eredetileg kitűzött vizsga
időpont az utolsó pillanatban megváltozott és 
egy hónappal későbbre tolódott, mert így több 
idő jutott a tanulásra. De minthogy semmi sem 
tökéletes ezen a világon, kettőnknek ez is gon
dot okozott, mert a már megszervezett, befize
tett nyaralásunk egy részéről kellett lemonda
nunk ahhoz, hogy levizsgázhassunk.

„Minden kezdet nehéz" - idézhetjük a bölcs 
mondást, hiszen tudvalevő, hogy a KMK-ban fo
lyó könyvtárosképzés keretében ez volt az első 
számítógépes tanfolyam, s így a kísérleti nyulak 
nem túl hálás szerepében nemcsak nekünk volt 
részünk, hanem éppúgy oktatóinknak Is. így az
tán a tőlünk telhető kölcsönös megértéssel, tole
ranciával és helyenként humorérzékünk mozgó
sításával igyekeztünk úrrá lenni a két félév so
rán felmerült szervezési nehézségeken, s tán el
mondható, hogy mindnyájunkban nagyrészt kel
lemes emlékek maradtak az együtt töltött időről. 
Bizonyára velünk sem volt könnyű, mert ahá- 
nyan voltunk, annyiféle tudásszinttel érkeztünk a 
teljes tudatlanságtól a mindennapos géphaszná
latig terjedő széles skálán, s Ilyen körülmények 
között oktató legyen a talpán, aki mindenki szá
mára érdekes és hasznos órákat tud tartani. A 
lehetetlennek tűnő feladatot mind a legtöbb fog
lalkozást tartó, tanfolyamfelelős Fejős László, 
mind az Excelt tanító Pataki Gábor sikerrel meg
oldotta, akiknek jóindulata és maximális segítő
készsége egészen a vizsgabizottság eredmény
hirdetéséig elkísért minket. Köszönet érte.

Kitapostuk a járatlan utat, utódainknak már 
könnyebb lesz. így hát nyugodt szívvel ajánlhat
juk minden kollégának, aki mindeddig nem volt 
képes legyőzni magában a számítógépektől va
ló idegenkedést, de még pislákol benne némi 
vállalkozó szellem, hogy bátran jelentkezzen a 
félévente Induló tanfolyamra.

Ami engem Illet, csak remélni tudom, hogy 
frissen szerzett tudásomat az OSZK Könyvek 
Központi Katalógusának évtizedek óta késleke
dő gépesítésével talán még ebben az évezred
ben a mindennapi munkámban is hasznosítani 
tudom. De ez már nem rajtam, s nem is a KMK 
oktatási osztályán múlik.

Mikola Katalin
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Kutatási beszámoló a csehszlovákiai magyar 
kiadványok bibliográfiai feldolgozásáról (1945-1990)
Tisztelt és kedves érdeklődő Kollégák!
Szép feladat beszámolni a már többéves 

kutatómunkáról, amely a sajtótörténet egy, még 
hiányzó szeletével foglalkozik.

Beszámolóm címe, egy a Jövő évben az Or
szágos Széchényi Könyvtár kiadásában megje
lenő sajtótörténeti munka címe is:

„A szomszédos országok magyar nyelvű 
időszaki kiadványainak bibliográfiája 1945- 
1990. Csehszlovákia”.

Jelen Ismertetés, egyúttal beszámoló az 
előbb említett országban megjelent magyar, ill. 
kettős nyelvű időszaki kiadványok bibliográfiai 
feltárásáról.

Természetesen az előzményekről Is kell be
szélnünk.

Az OSZK-ban folyó kutatási munka „tűzte ki 
célul az 1945-től tartó negyedszázadban külföl
dön megjelent magyar nyelvű sajtó első cím
jegyzékének és adattárának összeállítását”. 
(Idézet: Kemény G. Gábor később részleteseb
ben ismertetett munkájából.)

így került sor 1972-ben a külföldi magyar 
nyelvű periodikák címjegyzékének kiadására, 
amely az 1945-1970-ig tartó évekre vonatko
zik. A második kötetként a nem szocialista or
szágok anyagát adták ki. Ez az összeállítás dr. 
Németh Mária, a mint az OSZK Szinnyei alapítot
ta külön gyűjteményét képező Hírlaptár akkori 
vezetőjének „sokéves gyűjtő és feltáró, kutató 
munkája eredményeként és az ő szerkesztésé
ben, összeállításában ... a jelzett időszakban 
megjelent sajtótermékek címjegyzékét és adat
tárát tartalmazza,” - írja Kemény G. Gábor 
ugyanazon címkezdetű, de a szocialista orszá
gok időszaki kiadványait feltáró hasonló igényű 
munkájának előszavában.

Majd a kor igényét - a magyar sajtótörténet 
hazai és külföldi magyar nyelvű vonatkozásai 
iránti érdeklődést - követve jelent meg két év 
múlva Kemény G. Gábor szerkesztésében a szo
cialista országokra vonatkozó összeállítás.

Mindkét kiadvány címanyagát tekintve vilá
gossá válik, hogy a jelzett időszakban a határa
inkon túl összesen 1387 magyar nyelvű hírlap és 
folyóirat jelent meg, ill. némelyike most is megje
lenik. Ebből 1984 a nem szocialista országok
ban, 403 pedig az akkori környező szocialista 
országokban (Csehszlovákiában, Jugoszláviá

ban, Romániában, Kárpátalján és az akkori 
Szovjetunió területén) került kiadásra.

Természetesen ez a számadat az összeállí
tók szerint csak irányadó lehetett, mert részben, 
ill. főként az OSZK állományából, másrészt kü
lönböző másodlagos forrásokból állott össze a 
címanyag.

Amint említettem, a külföldi időszaki kiad
ványok bibliográfiai számbavételének feldolgo
zási helye maga a Hírlaptár volt, később 1971- 
ben egy máig is nehezen érthető döntés - elég
gé hosszú folyamat végeredményeként meg
szűnt a Hírlaptár, mint önálló különgyűjtemény, s 
ekkor a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógu
sa a Magyar Nemzeti Múzeum mögötti Festetics 
palotába került egészen az 1984-es év végéig, 
a vári beköltözésig.

Ennek az osztálynak az Országos Széché
nyi Könyvtárba kerülésem óta munkatársa, 
szláv referense voltam.

Később mód és lehetőség nyílt Fügedi Pé- 
terné, akkori főosztályvezető kezdeményezése 
révén kutatónap elnyerésére. így már a 80-as 
évek derekától megkezdődtek ennek a hatal
mas munkának első lépései.

A Tájékoztató osztályra kerülve, immár 
négy éve szintén ez a kutatási feladatom.

Az évek során több alkalmam volt túlnyo
mórészt az OSZK Vezetőségi döntése eredmé
nyeképpen, részben magánerőből felkeresni a 
szlovák nagy könyvtárakat, így:

a Pozsonyi Egyetemi Könyvtárat két alka
lommal:
a Túrócszentmártoni Matlca Slovenska-t, 
mint a szlovák nemzeti könyvtárat; 
a Kassai Állami Tudományos Könyvtárat; 
a Dunaszerdahelyl Járási Könyvtárat két al
kalommal;
és a közeiében, Somorján 1990-ben létesí

tett alapítványi Bibllotheca Hungarica-t, amelyet 
neves szlovákiai magyarok dr. Zalabai Zsig- 
mortd író, egyetemi tanár, mint elnök, Presinszky 
Lajos helytörténész, a Somorjal Városi Honisme
reti Ház vezetője és dr. Vághelyi László szocioló
gus, 1992-től mint a CSEMADOK KB országos fő
titkára, az alapítványi könyvtár főmunkatársa, 
egyben levéltárának gondnoka - kezdemé
nyeztek. Ez a könyvtár gyűjti a Csehszlovákiá
ban, majd a Szlovák Köztársaságban 1918 óta 
megjelent és folyamatosan megjelenő bármely
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magyar nyelvű és vonatkozású nyomdatermé
ket - szerepel az alapítványi okirat előszavá
ban. Nem hivatalosan hívják ezt a könyvtárat 
úgyis, mint a Felvidéki Széchényi Könyvtár;

valamint felkerestem a Komáromi Járási 
Könyvtárat is.

A most kiadásra váró bibliográfiai igényű 
összeállítás természetesen szerkesztésében, 
szerkezetében követi és követnie kell a Horthy- 
korszak idején megjelent időszaki kiadványok 
számbavételét, amely a Magyarországi hírlapok 
és folyóiratok bibliográfiája 1921-1944 címmel, 
Ferenczyné Wendelin Lídia és munkatársai szer
kesztésében sajnos még mindig csak kéziratban 
hozzáférhető.

A bibliográfiánk 1945. január 1. és 1990. de
cember 31-e között megjelent időszaki kiadvá
nyokat tartalmazza.

A tárgyidőszak előtt induló, illetve inkább 
azt követően továbbélő perlodikumoknak csak 
azokat az adatait rögzíti, amelyek a tárgyidő- 
szakban voltak érvényben.

A bibliográfia gyűjtőkörébe tartoznak a 
Csehszlovákia területén magyar, illetve kettős 
nyelvű:
- hírlapok (napi-, hetilapok);
- folyóiratok (rendszeres, ill. rendszertelen pe

riodicitással);
- hivatalos lapok (beszámolók, jelentések);
- ifjúsági lapok;
- üzemi lapok;
- alkalmi, egyszeri megjelenésű lapok.

Ezek a dokumentumok előállításuk módjá
tól függetlenül (nyomtatott v. bármely sokszoro
sítási eljárásként készültek) szerepelnek a bib
liográfiában.

Nem tartoznak a gyűjtőkörbe az időszaki 
kiadványok közül:
- a nem folyóirat jellegű időszaki kiadványok 

(évkönyvek, naptárak, iskolai értesítők stb.);
- a számozott kongresszusok, konferenciák ki

adványai.
Később feldolgozásra kerülhetnek esetleg 

ezek a kiadványtípusok is.
Az OSZK-ban már befejezett 1921-1944-es 

időszakra kiterjesztett retrospektív bibliográfiai 
módszer alkalmazásával a hazai retrospektív 
sajtó-bibllográfia rendszerének részeként kí
vántam az anyagot feldolgozni. Ennek érdeké
ben mind gyűjtőkörében, mind módszertanában 
elvégeztem azokat az egyeztetéseket, amelyek 
a hazai retrospektív sajtó-bibllográfia-típusú fel
dolgozásoknál szükségesnek látszottak.

Az anyaggyűjtéshez forrásként felhasznál
hattam elsősorban az OSZK állományát és az el
érhető külföldi nemzeti, III. regionális könyvtárak 
anyagát.

Ez évben tervezem a Prágai Nemzeti 
Könyvtár - Klementinum -, a rozsnyól székhe
lyű Gömöri Könyvtár, s a Lévai Járási Könyvtár 
és a közeli kisebb helységek könyvtárainak át
vizsgálását.

A címanyag kiegészítésének forrásai az 
OSZK állományában nem szereplő címekre vo
natkozóan:
- az egyéb területi sajtóbibliográfiák;
- szlovák retrospektív sajtóbibliográfiák;
- meghatározott időszakra (évre, évekre), vo

natkozó sajtóbibliográfiák.

Az alapleírások és az alapcímanyag mindig 
az OSZK állományára vonatkoznak és csak az 
ettől eltérő forráshelyeket kell külön jelezni.

A feldolgozásnál azt a munkamenetet kö
vettem, hogy könyvtárunk katalógusai alapján a 
címanyagot összegyűjtöttem, rövidített leírással, 
raktári jelzettel együtt.

Az összeállított címlista alapján a raktárból 
kikérve autopsziával dolgoztam fel az anyagot.

Az Ismeretlen címek felkutatása érdekében 
a teljes címanyagot összevetettem:
- a tárgyidőszakra vonatkozó sajtóbibliográ

fiákkal;
- és a megjelölt ország nemzeti, ill. járási 

könyvtárainak katalógusaival.

Milyen kiadványt tervezünk?
A tervezett kiadvány tartalmazni fogja:

- a feldolgozott teljes címanyagot;
benne a címváltozásnak nem minősülő cím
változatokat;
a főcím első három szavában előforduló rövi
dítések feloldását;
és az önálló címmel rendelkező állandó mel
lékleteket; valamint

- mutatókat:
- személynév-
- testületi
- földrajzi
- nyomdai
- kronológiai
- és tárgyszó.

A bibliográfiai leírás mindig - lehetőség 
szerint - az 1. évf. 1. számáról (amennyiben van 
számozása), ill. más külső forrásból, segédköny
vekből készült.
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Minden címleírás bibliográfia részből és 
részletező számozási adatokból áll.

A bibliográfiai rósz a következő adatcso
portokat tartalmazza:

1. Főcím, esetleg párhuzamos cím;
Címváltozás: Előbbi cím;

Utóbbi cím;
Előzmény;
Folytatás;
Közben;

2. Alcím, esetleg párhuzamos alcím;
3. Megjelenési hely;
4. Indulás, megszűnés, szüneteltetés;
5. Időszakosság;
6. Szerkesztőség (fő-, felelős szerkesztő, 

szerkesztő bizottság - elnök, tagok -);
7. Kiadó vagy közreadó;
8. Nyomda neve és székhelye;
9. Méretek,
s a leírás végén a Megjegyzések rovata, 

amely feltárja az összefüggést más címekkel: 
társlap
kiadásváltozat
főlap
melléklap
állandó, III. időszakos mellékletek vonatko
zásában.
A számozás a következő adatokat tartal
mazza: 
év, hó nap;
évf. v. ennek értelmében használt kötetjel
zés;
füzetszám;
terjedelemadatok: lapszám.
Minden adatcsoport új sorban kezdődik.

Az évek során feldolgozott cseh/szlovákiai 
magyar időszaki kiadványok száma mintegy 
350 , természetesen ez az arány még módosul a 
helyszíni kutatások során.

A kiadvány végén - Igény szerint - egy 
többnyelvű szótár könnyítené meg a magyar 
ós/vagy a szlovák nyelvet nem ismerő külföldi 
kutató, használó munkáját. Ezek a nyelvek: ma
gyar, szlovák, cseh, angol, német és orosz.

Itt jegyzem meg, hogy általában a környező 
országokból, így a csehszlovák területről jórészt 
cserében kapott magyar időszaki kiadványok 
címanyaga, állománya eléggé hiányos, ezért a 
pontosabb feltáráshoz és kibővítéshez feltétlen 
szükséges a helyszíni - autopszia alapján - tör
ténő anyagfeltárás és feldolgozás. (Pl. a hiányzó

címek, évfolyamok, változó szerkesztő, III. ki
adó- és nyomdanevek).

Amint az 1995-ös tanulmányikról készült úti 
jelentésemben részletesen Ismertettem, most 
csak megemlíteném, hogy a 39 kiegészített cím
hez, 139 év/évf. és 4483 kötet/szám; s az 52 új 
címhez 137 óv/óvf. és 142 kötet/szám tartozott.

Az időszaki kiadványokat tematika szerint 
kb. 20-nál több tárgykörbe sorolhatjuk:

Pl. országos napilapok; 
tartományi, járási, községi hetilapok; 
tudományos és művészeti lapok; 
közművelődési, ismeretterjesztő, 
üzemi lapok és tudósítások; 
mezőgazdasági és termelőszövetkezeti, 
valamint ifjúsági lapok, s így a számadatok 

tükrében ezek kb. a 350 címből több mint 80-at 
Jelentenek.

Megemlíteném, hogy ez a készülő sajtóbib
liográfia - később kiterjesztve Kárpátalja és a 
volt Szovjetunió és a volt Jugoszlávia területé
re - megjelentetésével -, nyilvántartásaink bő
vülnének, kiegészülnének, valamint felhasznál
hatók lennének a Tájékoztató osztály reference- 
munkájában. A most már az NPA adatbázisához 
csatlakoztatott Külföldi Folyóiratok Központi Ka
talógusában folyó szerkesztési munkálatok for
rásértékű anyagául is szolgálhatnak.

Állománykiegószítés szempontjából a Mik- 
rofilmtári osztály is felhasználhatná, valamint 
Hungarika-dokumentációs osztálya és az Idő
szaki kiadvány-feldolgozó osztály is haszonnal 
forgathatná.

Befejező, megtisztelő feladat, köszönetét 
mondani mindazoknak a személyeknek és In
tézményeknek, akik és amelyek lehetővé teszik 
ennek a hungarika sajtóbibliográfiának jelenlegi 
formában való feldolgozását.

A felkeresett és korábban említett könyv
tárak segítőkészen fogadtak, s a rendelkezé
semre bocsátották állományuk engem érdeklő 
részeit.

Köszönöm figyelmüket.
A beszámoló 1997. május 12-én, a VII. szinti 

Hírlap-olvasóteremben hangzott el, ahol az Ol
vasószolgálati és Tájékoztató Főosztály kutató
napban részesülő munkatársai a könyvészeti 
szekció keretében, a könyv- és könyv
tártörténeti, továbbá bibliográfiai tárgyú kutatá
saikról számoltak be.

Beck Ivánná
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Revíziós utómunkálatok
A könyvek állományrevíziója 1997. VII. 12- 

ón befejeződött. Müncheni és a Kegyeleti anyag 
zárta a sort; szándékosan maradtak a revízió 
végére. Nagyon szép állományrész - sok prob
lémával.

A müncheni jelzetrendszer az 1860-as 
években nyert felállítást Barna Ferdinánd által.

Későbbiekben, az 1920-as években az ad- 
rémasokszorosítás megoldása után sorozati, nu
merus currens, ugrószámos jelzetekre tértek át 
a Gyarapítási Osztályon. Ebből az állományrész
ből (müncheni) szisztematikusan kerültek „fel
számolásra”, Illetve, ha az új beszerzés csak a 
müncheni anyagban található meg, abban az 
esetben a régi jelzet rekatalogizálásra (átszámo- 
zásra) került. Ebből adódott a legtöbb probléma

a példány-nyilvántartásban. Pl.: Mov. 5353 c. jel
zete áthúzva ld.: 622.647 jelzeten, de ugyanak
kor maradt még 1 példány ezen a jelzeten, s ter
mészetesen nem volt megtalálható ez a példány. 
Ehhez a példához hasonlókat jó néhányat tud
nánk felsorolni. Minden egyedi esetet összeír
tunk, 111 típussal találkoztunk, melyet füzetbe 
leírtunk, ami a későbbiekben fog nyilvánosságra 
kerülni. Jelenleg a revíziós utómunkálatokkal 
foglalkozunk, ami áll a felgyülemlett és jelenleg 
hiányként szereplő példányok rendbe tételéből.

A következő nagy feladat a hírlap- és folyó
irat-állomány ellenőrzésének előkészítése, ami 
előreláthatólag 1997 őszén kezdődne.

Séf csík Gyuláné-Szilágyi József

Az Országos Széchényi Könyvtár Mikrofilmtára
elkészítette

a Mikrofilmek címjegyzéke 
1-8. kötetében megjelent tételek 

kumulált feldolgozását MikroISIS-ben.

Az FM-adattár
felöleli a magyar sajtó tekintélyes részét 

a kezdetektől 1952-ig,
5225 tételt tartalmaz, 
ezekben keresni lehet 

a mikrofilmre felvett lapok
címe, alcíme, kiadási helye, régiója, ideje/évköre, lelőhelye, 

témája, mellékletei és kapcsolatai, valamint a lapra vonatkozó 
fontosabb megjegyzések alapján

Az OSZK tervezi az adattár közreadását
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✓ / /

KIÁLLÍTÁS

Ballagó-Fischer Christina művészi könyvkötéseinek
kiállítása*

Az írók Boltja új kirakatát, Ballagó-Fischer 
Christina (az OSZK könyvrestaurátora) művészi 
könyvkötéseit látva bizonyára megtorpannak az 
Andrássy úton siető járókelők. Szokatlanná vált 
számunkra az egyetlen példányban létező, 
egyedi készítésű, azaz a kézművesség hagyo
mányait folytató, készítőjének a műhöz fűződő 
érzéseiről is tanúskodó, művészi kötésű könyv. 
Sőt, maga a könyv is egyre szűkebb „felhaszná
lói" rétegre tarthat számot. A nyomtatott könyv 
korunk különféle interaktív, digitális, és számos 
egyéb, „gombnyomásra működő” információtá
rolói között egyre inkább anakronisztikusnak 
tűnhet, holott a szépirodalom számára aligha ta
lálnak ki megfelelőbb „hordozót”.

A könyv a virtualltás divatjával szemben 
ténylegesen jelenvaló, amit több érzékünk Is bi
zonyít egyidejűleg, amikor kézbe vesszük a kö
tetet, reflex-szerű, szinte öntudatlan mozdulattal 
lapozgatni kezdünk benne, és beszívjuk a fris
sen nyomtatott könyv jellegzetes illatát. Csak 
sajnálhatjuk, hogy egy-egy irodalmi mű felfede
zését nem a lapok felvágása teszi még ólmóny- 
szerűbbó az olvasók számára.

A mű, a kiadás (külső) formai Igényességé
től, a tipográfiától és az illusztrációk karakterétől 
függetlenül jelen van minden kötetben, az olva
só érzelmi kötődését mégis komoly mértékben 
befolyásolja a könyv művészi megjelenése. 
Legkedvesebb könyveinkhez a szó szoros értel
mében bensőséges kapcsolat fűz bennünket, és 
bizonyára zavarna valamennyiünket, ha a szá
munkra olyan fontos műveket silány anyagú, jól- 
rosszul, de Inkább rosszul megcsinált, rövid életű 
kötetek képviselnék a polcunkon. Ezért nem 
csökken a bibliofil kiadványok iránti igény, sőt, a 
CD-kiadványok ellentéteként még inkább pati
násnak és különlegesnek tűnő műfaj talán még 
növekvő érdeklődésre is találhat.

Kedvenc művek bibliofil kiadásai jelentik a 
kiindulópontot Ballagó-Fischer Christina művei 
számára. A könyvek szerzői között számos né
met írót is találunk Goethétől Bölllg, hiszen a mű

* A megnyitón elhangzott beszéd ez év áprilisában.

vész német származású - és örömmel fedezzük 
fel a magyarokat, köztük Pilinszkyt, hiszen Fis- 
cher Christina 1971 óta ól és alkot Magyarorszá
gon. Könyvkötéseihez szívesen használ perga
ment és papírt, mindkettő - azon túl, hogy kü
lönlegesen finom, érzékeny, szakmai szempont
ból komoly rutint igénylő, ugyanakkor számtalan 
lehetőséget biztosító anyag - fontos íráshordozó 
volt az európai kultúrában, ami további szállal 
kapcsolja az itt látható alkotásokat a könyvmű- 
vesség hagyományaihoz.

Az iparművészet XX. századi történetében 
jelent meg az a gondolat, hogy a könyvkötés a 
készítő egyfajta személyes olvasata lehet, tehát 
nem csupán a tartalomra utal, hanem egyúttal 
egyéni interpretáció is. Ezt a szemléletet fejlesz
tették tovább az ún. művészkönyvek, más né
ven könyvobjektek, amelyeket - csupán a kö
zelmúlt kiállításainak tanúsága szerint - a hazai 
közönség lényegesen közelebbről ismerheti, 
mint a kortárs művészi könyvkötóst. A két műfaj 
egészen más módon közelíti meg az irodalmat 
és a könyvformát; ebben az összehasonlításban 
a könyvobjekt autonómnak tekinthető, míg a 
művészi könyvkötós a szó legnemesebb értel
mében alkalmazott művészet.

A művészi könyvkötós fennmaradása egy
részt a műfaj művelőinek lelkesedésén, más
részt pedig az igényes közönség érdeklődésén 
és támogatásán múlik. A könyvkötés hazánkban 
megrendítő módon háttérbe szorult: képzési le
hetőséget adnak ugyan a művészeti szakközép- 
iskolák, de a tanulmányok további folytatása 
már nem biztosított. A műfaj néhány jelentős ma
gyar képviselője külföldön alkot, mint pl. Szirmai 
János vagy Sün Evrard. Frappáns fordulatnak 
érzem hogy a műfajra most a német származású 
Ballagó-Fischer Christina hívja fel egy igen szé
les körű magyar közönség figyelmét - hiszen ez 
a kirakat statisztikailag minden bizonnyal a fő
város legnagyobb nézettsógű kiállítóhelyének 
számít.

Prékopa Ágnes
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Megjelent az
ÖTNYELVŰ KÖNYV- ÉS PAPÍRRESTAURÁLÁSI

SZAKSZÓTÁR

Szerkesztette: Beöthynó Kozocsa Ildikó és 
Kastaly Beatrix

összeállította: Albrechtnó Kunszeri Gabriel
la, Beöthyné Kozocsa Ildikó, Czlgler Mária, Cson
ki Éva, Jurcslk Erzsébet, Kastaly Beatrix, Ken
nedy Betty, Simon Imola, Szlabey Györgyi.

Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1997. 
375 I.

A szakmában hézagpótló mű a könyv- és 
papírrestaurálás, a könyvkötés, valamint egyes 
grafikai technikák alapvető műveleteinek, anya
gainak, eszközeinek és berendezéseinek leg
használatosabb szakkifejezéseit tartalmazza a 
nyelvek alfabetikus rendjében. Az öt nyelv a 
magyar, német, angol, francia és olasz.

A szótár célja, hogy megkönnyítse a szak
emberek számára a szakirodalom olvasását és 
fordítását. Elsősorban könyv- és papírrestaurá- 
torok számára készült, de haszonnal forgathat
ják könyvkötők, könyvtárosok, levéltárosok és 
muzeológusok Is.

Ára: 1200,- Ft.

Kapható: az Országos Széchényi Könyvtár 
kiadványárusító helyén: Budapest, Budavári Pa
lota F épület, a főbejáratnál.

Megrendelhető: Országos Széchényi Könyv
tár kiadványtára, Lados Andrea ügyintéző, 1827 
Budapest, Budavári Palota F épület 
Telefon: 175-5733/553 m.

ÖTNYELVŰ KÖNYV- ÉS PAPÍRRESTAURÁLÁSI SZAKSZÓTÁR

FÜNFSPRACHIGES FACHWÖRTERBUCH FÜR BUCH- UND PAPIERRESTAURIERUNG 

DICTIONARY OF BOOK AND PAPER CONSERVATION IN FIVE LANGUAGES 

DICTIONNAIRE EN CINQ LANGUES DE LA RESTAURATION DU LIVRE ET DU PAPIER 

DIZIONARIO IN CINQUE LINGUE PER IL RESTAURO DEL LIBRO E DELLA CARTA
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A könyvek központi katalógusának helyzete*
Feladatom a könyvek központi katalógusá

nak helyzetét ismertetni. Megoldható lenne egy 
rövid tőmondattal is, sőt egy szóval is, de adjuk 
meg a módját! Ebben az esetben azonban, nem 
feltételezve tárgybani Ismerethiányukat, meg 
kell hogy engedjenek némi könyvtártani és -tör
téneti kitekintést.

A központi katalógusok létrehozásának cél
ja és mindmáig fő feladata az ország könyv
tárainak tulajdonában lévő kiadványok nyilván
tartása egységes besorolási rendben a lelőhely 
megállapítása céljából, és ezzel az egyetemes 
hozzáférhetőség programjának megvalósulásá
nak támogatása.

Magától értetődően valósulhat meg e nyil
vántartásból az állománygyarapításhoz nyújtha
tó segítség, amivel ínséges időkben - jelesül 
napjainkban - élnek Is a könyvtárak, vagyis a 
nem elsődleges feladataikhoz szükséges doku
mentumok beszerzésétől eltekintenek, ha az 
más, elérhető gyűjteményben már megtalálható. 
(Milyen jó lenne, ha csak ezen művek beszerzé
sétől kellene e könyvtáraknak eltekinteniük!)

A központi katalógus megszervezését Ma
gyarországon az 1922-ben életre hívott Orszá
gos Magyar Gyűjtemónyegyetem már alakuló 
ülésén felvette programjába, és 1923-ban az 
akkori kormányzat által létrehozott Könyvforgal
mi és Bibliográfiai Központ meg is kezdte a köz
ponti katalógus építését 10 könyvtár 1920. janu
ár 1-jótői beérkezett állományából. A jelentő 
könyvtárak köre 1928-ra 20-ra emelkedett és a 
háborúig ennyi is maradt.

A központi katalógus működése 1944 és 
1949 között szünetelt, sőt a katalógust vidékre 
telepítették.

1949 és 1952 között az Országos Könyvtári 
Központ - melyet 1945-ben hoztak létre - gon
dozta a katalógust.

1952-ben az Országos Könyvtári Központot 
megszüntették, és a központi katalógust az 
OSZK-ba helyezték. Ez a változás elvileg ked
vező lehetett volna, de a katalógus életében - 
azon túlmenően, hogy az ebben az évben ki

adott kötelespéldány-rendelet miatt a magyar 
anyag bejelentési kötelezettségét megszüntet
ték - érdemi változást nem hozott. 1959-ben 
például külön ólt az 1924 előtti, az 1924-1944, 
az 1945-1953, az 1954-1956 és az 1957-1959 
közötti évek, továbbá a szovjet művek és a pé
csi Egyetemi Könyvtár régi anyagának kataló
gusa.

1961-ben, a katalógusok egységesítésekor 
a bejelentés évét tekintették rendező elvnek, és 
az 1945 előtt bejelentett művek katalógusait és 
az 1945 után bejelentett művek katalógusait kü- 
lön-külön egységesítették, az 1945 utánit szláv 
nyelvű, illetve magyar és egyéb idegen nyelvű 
művek bontásban, azaz három betűrendes kata
lógust hoztak létre.

A következő jelentős lépés 1970-ben kö
vetkezett be, amikor is az egységes központi 
címjegyzéket a két alapvető dokumentumtípus 
szerint, szervezetileg Is ketté választották, és 
létrejött a Külföldi Folyóiratok Központi Kataló
gusa.

Immáron csak a könyvek központi kataló
gusáról szólva, a következő fordulat 1985-ben 
következett be. Az új, nem kevéssé a gépesítést 
lehetővé tevő, a nemzetközi szabványokhoz 
igazodó leírási és besorolási szabványok alkal
mazásának általánossá válásával, az akkori gé
pesítési tervekhez Igazodva 1986-tól új kataló
gust nyitottak, immár a nyelvi kettóbontást is 
megszüntetve.

Nézzük a könyvek központi katalógusának 
jelenlegi felállási rendjét:

A könyvek központi katalógusai

1. Az 1801 és 1945 között Magyarországon 
és külföldön megjelent és 1945-ig bejelentett 
művek katalógusa

Mennyisége: kb. 400 000 mű és cédula

2. Az 1801 és 1985 között külföldön és 
1952-lg Magyarországon, nem szláv nyelven 
megjelent művek katalógusa

* A tanulmány először a Könyvtári Figyelő 1997. 2. számában jelent meg.
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3. Az 1801 és 1985 között külföldön és 
1952-ig Magyarországon, szláv nyelveken meg
jelent művek

3.1 szerzői betűrendes
3.2 cím szerinti betűrendes katalógusai
A 2. és 3. pont szerinti katalógusok mennyi

sége összesen: kb. 3 millió mű 4,5 millió cédula.

4. Az 1986-tól külföldön, bármilyen nyelven 
megjelent művek katalógusa

Mennyisége: kb. 350 000 mű 875 000 cé
dula

A nyilvántartott művek becsült összmennyi- 
sége: 3,5 millió.

Az 1. katalógushoz kívánkozó megjegyzés: 
az 1945 előtti bejelentésekkel nem történt meg a 
háború alatt elveszett, tönkrement művek cédu
láinak kiiktatása. Az 1801 és 1985 között megje
lent művek katalógusában azonban a nagyobb 
könyvtárak rekatalogizált, 1945 előtti anyaga is 
megtalálható. Az 1945 utáni revízió alkalmával 
meglévőnek talált és bejelentett kiadványok így 
lényegében két katalógusban Is szerepelhetnek. 
Csak az utóbbi három évben fordítunk figyelmet 
arra, hogy az 1945 előtt kiadott művek bejelen
tése esetén ezek céduláit a lelőhely ellenőrzése 
és az új bejelentésre történt átvezetése után az 
1945 előtti bejelentések katalógusából kiemel
jük.

Korábbi tanulmányokban a kezdő időhatár 
az első három katalógus esetében a XVI. század, 
de időközben az 1800 végéig megjelent kiadvá
nyok nyilvántartását az RMNY szerkesztősége 
átvette, az ezen időszakra vonatkozó bejelenté
seket a könyvek központi katalógusa folyama
tosan átadja nekik.

A könyvek központi katalógusának 
jellemzésére még néhány adat:
A bejelentő könyvtárak száma
1) 1945-ig 20 könyvtár
2) 1961-ig 150 és 200 között ingadozott a 

bejelentő könyvtárak száma
3) 1961 és 1974 között az önként bejelentő 

150-200 könyvtáron felül az ÁKV Könyvtárellátó 
Csoportja végezte a devlzaigényes könyvek 
központi feldolgozását, és ezen az úton mintegy 
300 (egyébként nem jelentő) könyvtár részére 
beszerzett külföldi könyv leírása Is bekerült a 
központi katalógusba.

4) 1975-től a Jelentő könyvtárak száma a 
következőképpen alakult:

A bejelentő könyvtárak száma

év a könyvtárak száma
1975 170
1980 135
1985 198
1990 201
1995 156

A jelentő könyvtárak száma lényegében 
egy rövid Időszaktól eltekintve 150-es átlagszá
mon stabilizálódott a háború után. Lényegében 
egy stabil könyvtári kör tartotta és tartja ma is 
szakmai követelménynek külföldi beszerzései
nek szerepeltetését a központi katalógusban, 
vagy pedig ez az a nyilvános könyvtári kör, 
melynek külföldi beszerzése van.

A bejelentő könyvtárak köre:
- országos jellegű tudományos szakkönyvtá

rak,
- felsőoktatási könyvtárak
- az előző két kategóriába tartozó intézmények 

tanszékei, intézetei,
- FSZEK és megyei könyvtárak,
- múzeumok, egészségügyi intézmények, kuta

tó intézetek.

1996 első félévében 96 599 bejelentést 
kaptunk: ebből 55 895-öt (58%-ot) a Magyar 
Osztott Katalogizálási Rendszer projektjéhez 
csatlakozó 14 könyvtártól.

A bejelentések számának statisztikájától 
megkímélem Önöket, miután ez az adat minden
kor a cédulák számára vonatkozott, a művek 
száma csak a besorolási átlaggal következtet
hető ki. Tipikusan számbűvölet, ami a katalógus 
szerkesztéséhez szükséges létszám kalkulálá 
sán, az elvégzett munka igazolásán túl igazi tar
talmat nem hordoz.

A bejelentésekkel kapcsolatosan kell ten
nem egy kis kitérőt. Az 1990-es évek elejétől a 
könyvtárak gépesítése elérte azt az állapotot, 
hogy jelentős és speciális gyűjteménnyel rendel
kező több nagy könyvtár csak elektronikus hor
dozón tudta gyarapodását Jelenteni, ilyen hordo
zót viszont a könyvek központi katalógusa fo
gadni nem tudott. Ilyen könyvtár pl. az OMIKK, a 
SOTE, az OK, a BKE, a Gyógypedagógiai Főisko
la, az Állatorvostudományi Egyetem stb. 1995- 
ben fogadtunk először bejelentést elektronikus 
hordozón (floppyn). Módszerünkkel nem büsz
kélkedhetünk, hiszen a floppykról cédulát készí
tettünk, de mentségünkre szolgáljon célunk: a 
központi katalógus e miatt keletkezett fehér folt
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jainak eltüntetése, a katalógus Információs érté
kének szinten tartása.

Az előbb említett, az osztott katalogizálás
hoz társult könyvtárak 58%-os bejelentési ará
nya reményeink szerint ez év végére tovább nő, 
hiszen a SOTE, a KLTE és a BKE gépi bejelenté
sei technikai okok miatt még cédulán nem Jelen
tek meg.

A központi katalógus gyűjtőköre
,A katalógus a tartós megőrzésre be

szerzett, tudományos értékű könyvek leírá
sát tartalmazza” - szól lakonikusan a hivatalos 
leírás. A negatív megközelítés, vagyis a mit 
nem, már jobban megközelíti a kérdést.

A központi katalógus által nem regiszt
rált dokumentumtípusok

- zeneművek (kották, librettók),
- térképek (kivéve az atlaszokat),
- a gyermekkönyvek, mesekönyvek, leporel

lók (kivéve a szerzői gyűjteményeket és az 
antológiákat),

- forgatókönyvek,
- nyersfordítások,
- az ún. vállalati irodalom (gyártmánykatalógu

sok, gyártmányismertetők, termékismertetők, 
árjegyzékek, használati utasítások stb.)

- táblázatok, adattárak,
- normatív dokumentumok (szabványok, sza

badalmak, jogszabályok, kivéve a gyűjtemé
nyes kiadványokat),

- konferenciák egyes előadásai,
- 16 lapnál kisebb terjedelmű kiadványok,
- különlenyomatok,
- a nem könyvként megjelent kutatási jelen

tések,
- a nem könyvként megjelent disszertációk,
- az alap- és középfokú tankönyvek, tanári se

gédanyagok,
- nyelvkönyvek, nyelvtanulási segédletek,
- programnyelvek,
- az időleges képzőművészeti kiállítások kata

lógusai,
- statisztikák,
- az ENSZ és szakosított szervezeteinek műkö

désére és szervezetére vonatkozó kiadvá
nyok, az egyes szekcióülések anyagai,

- képregények,
- könyvként megjelent Időszaki kiadványok 

(kivéve a részcímes Időszaki kiadványokat, 
ezeket monografikusán nyilvántartjuk).

A katalógus létét a legfontosabb mutató, a 
lelőhely-kérések száma, és ezen belül a talála
tok aránya Igazolja.

Ev Tájékoztatások összesen Találatok %

195? 1 656 -

1955 3 342 -

1960 7 408
1965 10 667 48
1970 11 886 49,7
1975 16 212 49
1980 21 079 49,2
1985 16 670 43,4
1990 18 800 45
1995 20 049 45,5
1996. okt. 31. 15 003 46,3

Lényeges adat, hogy a lelőhelyek keresé
sének 80%-a az utolsó 5-8 évben megjelent ki
adványokra vonatkozik.

A könyvek központi katalógusának haté
konyságát más szempontból 1964-ben vizsgál
ták utoljára, amikor Is 1000, külföldről bekért 
könyvet egybevetettek a kérőlappal és a köz
ponti katalógus anyagával. Az 1000 kérésből 
177 volt blbllográflailag olyan hiányos, hogy be
azonosítása a KKK anyagába lehetetlen volt. 
100 olyan művet kértek be külföldről, ami immár 
autopszia alapján, a központi katalógusban sze
repelt. A kérések bibliográfiai pontossága ta
pasztalataink szerint ma sem jobb, de annyiban 
javult a helyzet, hogy 1970-től a KKK segéd
könyvtárát felfejlesztették, így mind a kérések, 
mind a bejelentések pontosíthatósági lehetősé
ge javult.

Olyan elemzéseket, mint amilyenek az 
NPA-t ismertető tanulmányban szerepelnek (Id. 
Tószegi Zsuzsa írását), a könyvek hagyományos 
cédulakatalógusa alapján készíteni nem lehet.

A katalógus értéke, fontossága vitathatat
lan, de a továbblépéshez végig kell gondolni, 
hogy:
- anyaga sok könyvtár saját - minden bizony

nyal nem azonos színvonalú - leírásából te
vődik össze;

- a leírási előírások, szabványok többször vál
toztak, ezek a katalógusban szerkesztési kö
vetkezetlenséget okoztak;

- az 1970-es évekig a katalógust írásban rögzí
tett szabályzat nélkül szerkesztették;

- a leírásokat dokumentumok nélkül egysége
sítették, Javítgatták (a múlt Idő nem Indokolt);

- a katalógusokat többször összevonták, egyes 
részeket önállóan hagytak, a jelenlegi kataló
gusok között is van átfedés,
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- a katalógus teljessége megkérdőjelezhető, a 
nem teljessége biztos;

- a lelőhely-adatok megbízhatósága kétséges 
(törlések, elvesztések jelentése, átvezetése, 
könyvtárak megszűnése stb.).

Számomra a kérdés így szól: szabad-e, le- 
het-e, érdemes-e egy gyűjteményektől elszakí
tott, közel 75 év szakmai, történelmi változásai
nak minden nyomát magán viselő, a bejelentők 
és a szerkesztők egyéni fegyelmezettségétől 
(fegyelmezetlenségétől) függő katalógust önálló
an gépesíteni, ma, az elektronizáció, a hálózatok 
korában?

A válasz: NEM!
A katalógus egyetlen információs értékét, a 

lelőhelyet - azt is csak szigorú ismételt ellenőr
zéssel - más megoldások részeként kell hasz
nosítani.

1990-ben egy tanulmány a következőket 
mondta:

„... a központi katalógusok teljesítőké
pességét fokozni kell a számítástechnika 
segítségével. Az erők ésszerű beosztása, s 
az elvárások mérlegelése sorrendet igényel: 
előbb a külföldi folyóiratok központi kataló
gusa következzék, majd a könyveké.

..A lelőhely-információt nyújtó központi 
katalógusok hosszú távú fejlesztését úgy 
kell meghatározni, hogy azok a kifejlődő há
lózati (network) üzemmódban döntő módon 
elősegítsék a helyi katalogizálási tevékeny
ség országosan radikális csökkentését."

Véleményem szerint a folyamat ma már 
fordított, a katalogizálási tevékenység radikális 
országos csökkentéséhez, mondjuk az osztott 
katalogizálás rendszeréhez lehet egy Igen fontos 
információval, a lelőhellyel csatlakozni, és ezzel 
az osztott katalogizálás ún. központi adatbázisát 
unión catalogue-gá tenni.

A jövőt illetően a legreálisabb elképzelés
nek tűnik, hogy
- a katalógust, pontosabban a bejelentések mai 

rendszerét fenn kell tartani (nagyon sokáig 
lesznek még egy központi rendszerhez nem

tartozó, de állományukat fejlesztő könyv
tárak),

- a központi katalógust a rendszer tagjait meg
illető jogokkal kell felruházni,

- a központi katalógust technikailag (hardver, 
szoftver, hálózat) úgy kell fejleszteni,
- hogy alkalmas legyen egy központi adatbázisba 

a résztvevők által már feldolgozott, ;az általa is
mert, de a rendszerhez nem tartozó könyvtárak 
ellenőrzött lelőhelyadatait bevinni,

- hogy lehetősége legyen a központi adatbázisban 
még nem szereplő, a rendszeren kívüli könyv
táraktól kapott bejelentések verifikálására külföldi 
adatbázisokban, netán azok rekordjainak csere- 
formátumos letöltésével,

- a technikai fejlesztés természetes velejárója
ként a bejelentések és a lelőhely-keresések 
hálózati fogadása is adott lesz.

A cédulakatalógus továbbépítése a köz
ponti adatbázis feltöltósének megkezdésével le
lassul, és a rendszerben részt vevő könyvtárak 
állományának retrospektív feldolgozási ütemé
nek megfelelően mennyisége fokozatosan csök
ken.

A cédulakatalógus teljes megszüntetése ma 
reálisan csak az 1986-tól épített katalógus ese
tében képzelhető el, mivel az osztott katalogi
zálás rendszeréhez társult könyvtárak többsé
gének retrospektív konverziója általában 1985- 
86-ig már elkészült, vagy hamarosan el fog ké
szülni.

Annak, az egyébként járható útnak, hogy a 
központi katalógust külföldi cégekkel (rend
szerekkel, pl. OCLC) feldolgoztassuk, és az 
előbb emlegetett központi adatbázist így hozzuk 
létre, a katalógus állapotától eltekintve, egysze
rűen a hosszú távú pénzhiány miatt, nem látom 
az esélyét. Csak a fel dolgoztatás rekordonként, 
nagyon szerényen számolva 1,5 $, és az a köz
ponti katalógus technikai fejlesztését, személy
zetének kiképzését, a lelőhelyek ismételt kont
rollját - ez mind-mind pénz - ugyanúgy feltéte
lezi, mint az előbbiekben ismertetett megoldás!

Rády Ferenc
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Beszélgetés Téglási Ágnessel, a Nemzetközi és 
kulturális kapcsolatok osztályának új vezetőjével

- Kedves Téglási Ágnes, 1997. szep
tember elseje óta Ön az OSZK tudományos 
titkára, és a Nemzetköz! és kulturális kap
csolatok osztályának új vezetője, ezért régi 
szokásunkhoz híven mint új vezetőt szeret
nénk bemutatni az Országos Széchényi 
Könyvtár munkatársainak a Híradó hasábja
in. Először is megkérdezném, hol végezte ta
nulmányait?

- Főiskolai tanulmányaimat Szombathelyen 
végeztem könyvtár-magyar szakon. Ez jelentet
te tanulmányaim kezdetét, azóta életfogytiglani 
tanulásra vagyok ítélve. Gombocz ösztöndíjas
ként könyvtár szakon posztgraduális tanulmá
nyokat folytattam az USA-ban (Kentben), majd 
ugyanitt neveléstudományból magiszteri fokoza
tot szereztem 1987-ben. Doktori fokozatot 1995- 
ben az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén 
szereztem.

- Mely munkahelyeken tevékenykedett 
eddig?

- Zömmel szakkönyvtári és oktatói múlttal 
rendelkezem. Műszaki könyvtárosként kezdtem 
a pályát, majd a győri Apáczai Csere János Taní
tóképző Főiskola könyvtárában dolgoztam 10 
évig, ez idő alatt voltam feldolgozó, tájékoztató, 
majd két évig megbízott könyvtárigazgató. E 
gyakorlati munkát váltottam fel tanításra: 1989- 
től a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola Könyvtár-Informatika Tanszék oktatója 
lettem. Tanítottam dokumentumismeretet, a nem 
nyomtatott dokumentumok körét, gyűjteményszer
vezést, majd ennek kapcsán kezdtem könyvtári 
menedzsmenttel foglalkozni. Szélesen értelmez
ve a menedzsmentet, annak alkalmazott terüle
teit is: a vállalkozói, üzleti információszolgáltatá
sok kialakítását, fejlesztését, valamint használó
képzést is tanítottam, Ez utóbbi gyakorló könyv
tárosként is foglalkoztatott már, így díszdoktori 
disszertációmat is e témakörből írtam.

- Milyen könyvtári vonatkozású vagy 
egyéb publikációi jelentek meg eddig?

- Publikációim szorosan kapcsolódnak a 
főiskolán oktatott tárgyaimhoz, a könyvtári me
nedzsmenthez, a vállalkozói, üzleti információ

szolgáltatásokhoz, valamint ennek oktatásszer
vezési, módszertani vetületéhez.

- Milyenek az első benyomásai az Or
szágos Széchényi Könyvtárról?

- Első benyomásaimat jóval korábban sze
reztem az OSZK-ról, hiszen évek óta szorgalma
san látogatom az intézményt: különböző rendez
vényekre Jártam Ide, s viszonylag sűrűn felke
restem a KMK szakkönyvtárát. Sőt hallgatóinkat 
is hoztuk/hozzuk minden évben könyvtárláto
gatásra. Úgyhogy jól ismerem az intézményt, 
mint használó, mint szakmabeli használó. Most 
belülről ismerkedem, hiszen egészen más itt dol
gozni, mint vendégként, látogatóként időnként 
felbukkanni. Sok megismerésre váró terület van 
még, a szervezeti felépítéstől az Itt folyó munkán 
keresztül. Kiemelném a kutatómunkát, amit tu
dományos titkárként koordinálni fogok, s ahol 
sok behoznivalóm van.

- Hallhatunk valamit jelenlegi munka
helyével kapcsolatban?

- A Nemzetközi és kulturális kapcsolatok 
osztálya kapcsolatrendszere mind házon belül, 
mind országos és nemzetközi szinten nagyon ki
terjedt és szerteágazó. A bővítésnél szem előtt 
tartandó feladat, hogy az intézmény hasznát 
szolgálja, mind anyagi, mind erkölcsi vonatko
zásban. A könyvtár tágan értelmezett marketing 
munkája is osztályunk feladata. Ennek kereté
ben egy egységes arculat kialakítását fontos fel
adatnak tartom, aminek egyik első lépése a kül
ső formai megjelenítés a nyomtatott Ismertetők
től a Web oldalakig. Jelen viszonyaink között el
engedhetetlen a könyvtár bevételi lehetőségei
nek folyamatos felkutatása, kiaknázása: kiad
ványterjesztéssel, különböző rendezvényekkel, 
szponzorok felkutatásával, pályázatokkal. S 
ezen a ponton lehet összekapcsolni a tudomá
nyos titkári feladatokkal az osztályvezetői teen
dőket. Hiszen a pályázatokban való részvétel 
segítheti a hazai és nemzetközi partnerekkel 
folytatott közös kutatásokat, de az önálló kuta
táshoz is szükség van pénzre.

- Köszönöm a beszélgetést.
Riporter: Batári Gyula

28



NYUGDÍJASAINKRÓL
Beszélgetés Pelejtei Tiborral, az OSZK KMK ny.

osztályvezetőjével
Mivel Pelejtei Tibor több 

mint tíz évvel ezelőtt ment nyug
díjba, ezért az újabb munkatársak 
már nem Ismerik személyesen, 
így az interjú előtt az alábbiakban 
közöljük rövid szakmai életrajzát, 
azonban csak az OSZK-ban eltöl
tött évekre térünk ki:

Pelejtei Tibor nyugalmazott 
könyvtáros, az OSZK KMK szer
vezési és PR osztályának egykori 
vezetője, tudományos tanácsadó.
Több könyve és cikke Jelent meg 
a Közönségkapcsolatok könyv
tári alkalmazásáról, a Könyvtár- 
és Irodalomnépszerűsítés mun
káiról, reprográfiai stb. Ismeretek
ről. A magyar könyvtárügy és az olvasás nép
szerűsítése érdekében szervezett országos ren
dezvényeinek, PR-tanfolyamainak, elő
adásainak, az otthon és külföldön (hót közeli fő
városban) rendezett nagyobb terjedelmű könyv
tári kiállításainak figyelemkeltő sajtó- és tv-pub- 
licltása volt.

Vezetésével alakult meg az Országos Szé
chényi Könyvtár Könyvtártudományi és Mód
szertani Központjában - Közép- és Kelet-Euró- 
pában elsőként, és az akkori könyvtári vezetés 
érdemeként - a Public Relations osztály az 
1970-es évek végén.

Részt vett a könyv- és lapszerkesztósi 
munkákban: alapította (1963) és 15 évig szer
kesztette az Eseménynaptár c. periodikát, rovat- 
szerkesztője volt az ÚJ könyveknek, és kezdeté
től megszűnéséig (1972-1992) a Látóhatár c. fo
lyóiratnak.

- Kedves Tibor, keveset hallottunk Ró
lad a Híradóban megjelent, Veled készített 
interjú óta, mivel foglalkozol mostanában?

- A Könyvtári Levelező/lap egykori szelle
mes rovatcímére emlékezve válaszolhatok a 
legrövidebben: Halló, még itt vagyok! - Megtisz
telő, hogy az OSZK Híradó 93/11-12-es számá
ban megjelent interjú után ismét szólhatok. Az 
elmúlt 3-4 évem ugyanis - a betegségeket le
számítva - kellemes „munkalázban” telt el, és

szívesen beszámolok róla. Elké
szült egy újabb szakkönyvem a 
PR-ről. Napjaink egyik alapvető 
témájáról szól, a közönségkap
csolatokról, és talán ezért is tá
mogatta megjelenését a Nemzeti 
Kulturális Alap. Kiadása a máso
dik utánnyomásnál tart.

Most már nyugodtan elmél
kedem a fiatal korom óta kedvelt 
koratiusi mondáson: NON OMNIS 
MORIAR, vagyis Nem halok meg 
egészen...

- Értesültünk, hogy szá
mos tanulmányod, szakirodalmi 
szemléd, könyv- és lapszer
kesztési munkásságod után 

1996 őszén megjelent a harmadik önálló kö
teted, a „Public Relations". A kommunikáció 
szervezésének gyakorlati kézikönyve és ki
egészítő ismeretei. Beszélnél erről a műved
ről?

- Már a könyv címe Is jelzi, hogy a Public 
Relations, vagyis a „Közönségkapcsolatok” mai 
modern szemléleti elvét és gyakorlatát most 
szélesebb körben - Inkább a kisebb szerveze
tek és vállalkozások tevékenységében - sze
retném bemutatni. A Public Relations-ról (A PR- 
ről) szóló ismeretanyag az 1980-as, 90-es évek
ben csak néhány felsőfokú szintű könyv, egye
temi jegyzet és szakcikk formájában jelent meg. 
A most feldolgozott munka népszerű fogalma
zásában és a PR-hez kapcsolódó egyéb 
szakismeretekkel, társtudományokkal kiegé
szítve tárja elénk
- a szervezetek iránti bizalom megszerzésének 

és fejlesztésének,
- a társadalmi környezettel tartott kétoldalú 

kapcsolat ápolásának
- és a magatartási viselkedési normák elsajátí

tásának ismérveit.

A PR-tevékenysóg alapelvónek könnyebb 
megórutésót segíti elő a PR nemzetközi és hazai 
történetével és részletes irodalmi szemléjével 
foglalkozó bevezetés. (Csak megjegyzésképpen
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említem, hogy a hazai PR-könyvekben eddig 
alig szerepelt ilyen szakirodalmi szemle és törté
neti összefoglalás.)

A tárgyalásra kerülő megjelenési formák 
között megtaláljuk a személyes, a csoport- és a 
tömegkommunikációs módszerek, illetve eszkö
zök leírását. A PR-publlkációk körében új téma
ként jelentkezik a személyes kommunikáció ér
veléstechnikával foglalkozó része. Az írásos 
kommunikáció című fejezetben is újdonság a 
zsargonszavak hibáiról és a levelezési formák 
előírásairól szóló részlet. A tömegkommunikáci
ós példák főként a sajtóközlemények megírá
sához adnak segítséget. A példatár egy teljes 
PR-programról Is beszámol.

A mű kézikönyv Jellegét erősítik a PR-tevé- 
kenysóghez kapcsolódó szakismeretek és 
társtudományok tömören összefoglalt ismerte
tése, táblázatai a könyv utolsó fejezetében. Ilyen 
megközelítésben még nem Jelent meg PR-rel 
foglalkozó könyv, mely bemutatja az egységes 
kézirat-szerkesztés és korraktúrakészítés sza
bályait, a tipográfiai alapelveket és méretará
nyokat, a kiáliításrendezós, termékbemutatás 
esztétikai és lélektani alapismereteit, valamint a 
PR kapcsolatát a szociológiával.

A PR-hivatástudat elmélyítését és az intéz
mények, nonprofit szervezetek, kisvállalkozá
sok vezetési kultúráját segíti a szakmai maga
tartás európai szabályzatáról és a PR-tevó- 
kenységgel kapcsolatos kötelezettségekről tájé
koztató néhány részlet is, amely a Magyar Public 
Relations Szövetségről szóló fejezetben kapott 
helyet. A könyv - összességében nézve - mun
kaeszköz.

- Könyvednek milyen könyvtári vonat
kozásai vannak?

- Az eddig megjelent néhány hazai PR- 
könyv egyike sem részletezte a PR magyaror
szági kialakulásának közel 30 éves fejlődéstör
ténetét. így a könyvtárak úttörő szerepe is kima
radt az egyébként is rövid ismertetésekből. 
Könyvem pótolja ezt a hiányt, és helyére teszi, 
pontosabban megkísérli helyére tenni könyv
táraink presztízsét. Az ismertetett példák több
sége könyvtári jellegű. Ez azért előnyös - amint 
a Bevezetésben írja dr. Mérő Éva, a kötet egyik 
szaklektora -, mert a könyvtárak közvetlen 
kapcsolatban állnak a különféle Intézményekkel 
és vállalkozásokkal, sőt a hozzájuk hasonló non
profit szervezetekkel Is. Irodalomfeltáró és 
könyvkölcsönző munkájuk során ajánlani tudják 
saját tapasztalataikat és a PR-irodalmat.

A minden témakörben érdeklődő könyv
tárosok fogékonyak a PR-szemlóletre. A gyöke

rek az 1970-es évekig nyúlnak vissza. A KMK- 
ban már 1976-77-ben rendeztünk országos PR 
tanfolyamot. Friss példa a könyvben az Összefo
gás a könyvtárakért 1995 című program, ame
lyet az akkori Könyvtári és Informatikai Kamara 
szervezett. Sürgősen meg kellene ismételni! A 
Sajtóközlemények példatára az OSZK és más 
nagykönyvtárak olvasószolgálati kommünikéit 
idézi.

- A PR-szakma is hírt adott a könyvről. 
Említenél néhány véleményt?

- íme néhány vélemény: A PR HERALD, az 
első magyar public relations folyóirat kritikájá
ban Varga Mihály hiányt póló, jól sűrített munka
eszköznek tartja a könyvet. Kiemeli a megcél
zott olvasókör fontosságát: a kisebb intézmé
nyek, könyvtárak, nonprofit szervezetek és vál
lalkozások PR szervezőit, vezetőit. Elgondolkod
tató - írja - az írásos kommunikációkban talál
ható hibás kifejezések szótára, a szerkesztés, a 
korrektúra stb. szakmai fortélyainak taglalása.

A MARKETING & MENEDZSMENT című fo
lyóiratban Baczoni Gabriella azt emeli ki, hogy 
kis kötetben kéznél van minden fontos informá
ció. A nemzetközi és hazai szakirodalmi szemle 
hasznos részletei nemcsak az újonnan érdeklő
dőknek, hanem a gyakorlott szakembereknek is 
szólnak.

A HUNINET, a Magyar Felsőoktatási Informa
tikai Egyesület lapja a könyv „legvonzóbb tulaj
donságának” véli, hogy a klasszikus PR témakö
rön kívül a kapcsolódó szakismeretek is helyet 
kaptak a kézikönyvben. „így az olvasó nem rin
gathatja abba a kényszerképzetbe magát, hogy 
mindent tud, és semmi újat nem tudnak neki már 
tanítani".

A SKULL Kft. „A közeledés iskolája” nevű 
PR oktatási központ hallgatói körében végzett 
közvélemény-kutatás a fentiekkel megegyező 
véleményt tükröz. De még hozzátették: néhol 
túlságosan tömör és száraz az előadásmód.

- Beszélnél további tervedről?
Főként az egészségemen múlik, hogy elké

szítsem a könyv folytatását. Rövidebb távon az 
utánnyomások helyett talán célszerűbb lenne 
egy második, bővített kiadás elkészítése. A 
mostanában megjelent média- és reklámtörvény 
és a készülő nonprofit törvény ezt indokolja. A 
PR szemlélete örök. Éppen 30 éve változatlan 
az én hitvallásom is: megértetni mindenkivel, 
akit érdekel a mélyen demokratikus public rela- 
tions-szemlólet elvét és gyakorlatát. A Jó PR- 
szervező sikerének titka az Igazmondás, az 
őszinteség, a félrevezető tájékoztatás vagy a 
manipulált reklám kiszűrése.
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A jó PR a kommunikáció művészete.
- Köszönöm a beszélgetést.

Pelejtel Tibor eddigi munkál: Könyvtár- és 
irodalomnópszerűsítés. A szemléltetés. Bp., 
1968. NPI 210 I., Közönségkapcsolatok. A 
könyvtári alkalmazás módszerei. Bp., 1979. NPI 
252 I. Public Relations. A kommunikáció szerve
zésének gyakorlati kézikönyve és kiegészítő

szakismeretei. Bp., Könyvtári és informatikai Ka
mara. 1996. 162 I. Reprográfia és kiadványké
szítés a könyvtárban (szerkesztés). Bp., 1973. 
NPI 164 I. Könyvtár- és irodalomnópszerűsítés. 
Tanulmányok, (szerkesztés) Bp., 1974. 148 I. A 
közönségkapcsolatokról (vál. és összeállítás) 
Bp., 1984. OSZK KMK 117 1.

Riporter: Batári Gyula

Ki mit gyűjt?

A Széchényi Könyvtár kézirattárának vezetője a Pozsgay-dobozokról

Pozsgay Imrének az a döntése, hogy az 
egyesült államokbeli Hoover intézetnek ado
mányozott kilencvenkét doboznyi kéziratot, nem 
csupán politikai vitákat kavart. Úgy tűnik, a kéz
irattárosok, levéltárosok között sem egészen 
tisztázott, melyik közgyűjteményünk formál
hatna igényt a hasonló tartalmú személyes Ira
tokra. Karsay Orsolya, az Országos Széchényi 
Könyvtár kézirattárának vezetője szerint, bár 
ez idáig a Magyar Országos Levéltár szakem
berei nyilatkoztak az ügyről, közel sem biztos, 
hogy egy ilyen anyag őket illetné. Mert miközben 
a levéltár a családi és hivatali dokumentum 
gyűjtőhelye, a kortárs személyiségek Irattá
rainak inkább a Széchényi Könyvtárban van a 
helye.

Kétségtelen, van átfedés a múzeumok gyűj
tőköre között. Ezt a helyzetet a készülő könyv
tári törvény sem fogja megoldani. Ugyanakkor 
nincs rivalizálás közöttük. A gyűjtőhálózat legö
regebb tagja az OSZK, 1802-ben alapította Szé
chényi Ferenc, későbbi a Magyar Nemzeti Mú
zeum, amelyből azután a többi magyar múzeum 
is kivált. Az Országos Levéltár anyagainak egy 
része például az OSZK-ból származik. Hasonló
képpen kéziratok gyűjtésével Is foglalkozik a 
Petőn Irodalmi Múzeum, amelyet a háború 
után hoztak létre, valamint az MTA könyvtárá
nak kézirattára. A Petőfi- és az Ady-hagyaték 
például szétoszlott a három nagy közgyűjtemény 
között. Az Arany-hagyaték az Akadémián van, 
de a Toldi-trilógia kéziratát Arany László a Szé

chényi Könyvtárnak adta. A Madách-hagyaték 
is a könyvtáré, a Tragédia kéziratát viszont, az 
Arany-örökséggel együtt, az Akadémia őrzi. 
Sokszor a véletlenen múlik, hová, éppen melyik 
közgyűjteménybe kerül egy anyag, s mindegyik
nek külön története van.

Más a helyzet, vélekedik Karsay Orsolya, a 
politikusok kézirattáraival. Vitatható például, 
hogy a Pozsgay-anyag a levéltár gyűjtőkörébe 
vág-e, mivel ha az, amint a politikus mondja, el
sősorban személyes iratait tartalmazza, akkor a 
Széchényi Könyvtár hatáskörébe tartozik. Jelen
leg ötszáz, egyben kezelt Ilyen jellegű hagyaté
kuk van, s kétszer ennyi az az anyag, amelyet 
egy korábbi gyakorlat szerint nem egyben, ha
nem témakörönként szétválogatva őriznek. A 
könyvtárban található például Futó Dezső, Sze- 
gedy-Maszák Aladár, Kéthly Anna, Szélig Im
re, Vörös Vince, Farkas Mihály és Farkas Vladi
mír kézirattára, a Károlyi- és Jászi-hagyaték.

A kézirattár vezetője ugyanakkor sajnálja, 
hogy kilencvenkét doboznyi iratot ki lehet vinni 
az országból úgy, hogy azt törvényesen nem le
het megakadályozni. Hivatalosan minden irat, 
kézirat kiviteléhez az OSZK vagy az Országos 
Levéltár engedélye kell, az elbírálás szempontja 
pedig az, hogy azoknak milyen a történeti for
rásértéke. Az. hogy egy kézirat másolati pél
dány, még nem Jelenti, hogy pótolható, értékte
len lenne. Amikor ugyanis az eredeti elvész, a 
másolat számít dokumentumnak. Példaként hoz
za fel a Rimay János által lemásolt Balassi-ver-

31



seket, amelyeket az OSZK aranyként őriz. 
Ugyanakkor az egyetlen hiteles Balassi'vers- 
kézirat az Országos Levéltárban található, a 
családi levéltár részeként került oda.

Az iratok, hagyatékok tulajdonosai termé
szetesen kérhetnek pénzt a közgyűjtemények
től. Az OSZK kézirattára folyamatosan vásárol 
ilyen anyagokat Itthon és külföldön, mivel fel
adatai közé tartozik a határon túli magyar anya
gok felkutatása, regisztrálása, esetleg hazaho
zatala. Tudható az is, hogy a Hoover Intézetnek, 
elsősorban az emigráció hagyatékából, sok ma
gyar anyaga van. Ám mégis meglepő, hogy a 
Pozsgai-féle iratok odakerültek, mivel az Intézet 
mindig konzervatív nézeteiről volt ismert. így te
hát ez az első baloldali anyag, amelyik az utóbbi 
évtizedekben bekerült a falai közé. Meglehet, az 
intézet némileg módosít eddigi elvein. Karsay

Orsolya szerint szakmai berkekben rangnak 
számít, ha egy anyag, egy Irattár meghívást kap 
e patinás Intézetbe.

Hanthy Kinga 
Magyar Nemzet, 1997. aug. 18.

Léphaft Pál rajza

Megszűnik az idegtépő alku a pénzügyi kormányzattal
Vélemények a kulturális alapellátásról szóló törvény tervezetéről

A kormány múlt csütörtöki ülésén elfo
gadta a kulturális alapellátásról szóló törvény 
tervezetét, amely szakértők szerint a rend
szerváltás lezárását ígéri a kultúrában. A ter
vezet - amely lapunk szombati számának 
mellékleteként teljes terjedelemben jelent 
meg - várhatóan szeptember első hetében 
sürgősséggel kerül a parlament elé. Az aláb
biakban az érintett területek - például a Köz- 
gyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete, könyvtárak, múzeumok, le
véltárak - képviselőinek friss véleményéből 
adunk közre.

Vadász János, a Közgyűjteményi és Köz
művelődési Dolgozók Szakszervezetének 
ÍKKDSZ) elnöke:

- A kulturális alapellátás - művelődési há
zak, könyvtárak, múzeumok, levéltárak működ
tetésének - reformját jelentheti e törvény. Olyan 
reformot, amely nem az óhajokat fogalmazza 
meg, hanem tisztázza az alapfeladatokat az állam 
és az önkormányzatok számára. A törvény elfo
gadása után nem lesz évente nulla forinttól Induló, 
idegtépő alku a pénzügyi kormányzattal, hanem 
csak arról kell megegyezni, hogy az előző évihez 
képest mennyivel növekedjen az állami támoga
tás összege a kulturális alapellátásban. Mindez

végre megerősítheti az önkormányzati közműve
lődési intézmények, nyilvános könyvtárak, múze
umok, levéltárak rendszerét, működésüket stabi
lizálhatja. A KKDSZ számára különösen fontos, 
hogy elértük a foglalkoztatási garanciák törvény
be Iktatását. Ez ad ugyanis az eredményesen dol
gozó szakemberek és segítőik számára lehető
séget arra, hogy a munkahelyek megtartásáért 
folytatott kényszerű harc helyett - a kiérdemelt 
védettség birtokában - a kulturális közszolgálat 
ellátására összpontosíthassanak. A KKDSZ azon
ban nem maradéktalanul elégedett a tervezettel. 
Sok javaslatunk, kezdeményezésünk lesz még a 
törvény véglegesítése előtt.

Bodó Sándor, a Budapesti Történeti Múzeum 
(BTM) főigazgatója:

- Érvényesülni látszik az eredeti cél, hogy a 
törvény fokozott védelemben részesítse - füg
getlenül tulajdonosától - a muzeális értékeket, 
kulturális javakat és ehhez majd remélhetőleg 
elegendő eszközt - miniszteri és kormányrende
letek, pénz - biztosít az érintett Intézményeknek. 
Összességében jól gondoskodik a kulturális ja
vak védetté nyilvánításáról és külföldre vitelük 
szabályozásáról. Persze, ahogy a puding próbája 
az evés, úgy e törvényé is a végrehajthatósága. A 
magántulajdonban lévő védett műkincsekre pél-
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dául Igen szigorú előírásokat javasol a tervezet, 
amely így nem javítani, hanem Inkább rontani fogja 
e műtárgykor védelmének lehetőségeit. Nem áll 
ugyanis rendelkezésre olyan népszerű szakértői 
apparátus, amely képes lenne az ötven- és száz
ezer közöttire tehető számú védett műkincs helyze
tének, állapotának rendszeres ellenőrzésére. De 
hozzá kell azt is tennem, hogy az új törvénynek kö
zelebb kellene hoznia a műgyűjtőket, kereskedő
ket és a múzeumokat. Sokkal több ugyanis a közös 
érdekük, mint ami elválasztja őket egymástól.

A régészeti védelem megkapja a tervezetben 
a szükséges súlyt és egészében a muzeális Intéz
mények körét Is jól szabályozza. Változatlanul meg
hagyja a kiemelkedő értékű megyei múzeumi szer
vezeteket, de lehetőséget ad az önálló települési 
múzeum működtetésére is. Jelentős fejleményként 
értékelhető a művelődési miniszter számos hatósá
gi jogkörét első fokon átvevő Kulturális Örökség 
Igazgatóságának létrehozatala. A tervezet készíté
se során fontos szempont volt az, hogy a törvény az 
európai jogrendszerrel harmonizáljon. Éppen ezért 
tartom figyelmet érdemlőnek és pótolandónak, 
hogy a törvény adjon lehetőséget az UNESCO 
1989-es párizsi ajánlása értelmében a hagyomá
nyos kultúra és a folklór védelmére.

Poprády Géza, az Országos Széchényi 
Könyvtár (OSZK) főigazgatója:

- Örülök, hogy most már biztosan lesz tör
vény és ezzel megszűnik a könyvtári területen a 
jelenlegi ex lex állapot. Igaz, jobban örültem volna 
egy önálló könyvtári törvénynek. (Bizonyos or
szágokban még a nemzeti könyvtárról Is külön 
törvény rendelkezik.) Pozitívuma a tervezetnek, 
hogy pontosan fogalmazza meg a nemzeti könyv
tár alapfeladatait. Remélem, hogy ezekhez - a tör
vény alapján - az éves költségvetés rend
szeresen biztosítani fogja a szükséges pénzt. A do
kumentumellátási rendszert Illetően még sok rész
letkérdést kell tisztázni. Nagyon fontos és sürgető 
az új kötelespéldány-rendelet megalkotása, a Je
lenlegi törvényben ugyanis erre csak utalás van.

Varga László, a Budapest Fővárosi Levél
tár főigazgatója:

- A tervezet az 1995-ben elfogadott levél
tári törvény korrekcióját tartalmazza. Valódi át

törésnek, hogy a törvénytervezet kitér a levéltá
rak állami finanszírozására is. A javaslat szerint 
az állami költségvetésből évi 350 millió Jutna a 
levéltári iratok átlagvódelmére. Ez az összeg 
ugyan szerintem kevés lesz majd, de mivel ed
dig nem állt rendelkezésre e célra támogatás, 
ennek is nagyon örülhetünk. Szintén előnyös az 
a megállapítás, hogy a levéltárak raktározási 
gondjait orvosolni kell. A raktározásra vonatko
zó koncepciónak 1998. június 30-áig kell a kor
mány elé kerülni, remélem a tervezett megoldás 
nem csupán ígéret marad. Kételyekre ad okot, 
hogy a levéltárak költségvetési rendszere az el
képzelések szerint a közgyűjtemények és a 
közművelődési Intézmények finanszírozási mód
jához illeszkedne. Vagyis a fővárosi illetve a me
gyei státuszú intézmények egyharmad arány
ban, míg a településeken lévő levéltárak kéthar
mad arányban részesülnének a költségvetésből. 
Ez nem jó megoldás, mert az országban 21 me
gyei, illetve országos illetve fővárosi levéltár mű
ködik, de mindössze három városi levéltárat tar
tunk számon.

Kiss Ernő, a szegedi Bálint Sándor Művelő
dési Ház Igazgatója:

- E törvény valóban az utolsó szalmaszál 
az évek óta fuldokló művelődési házak meg
mentésére. Az első teljes körű törvény az in
tézményrendszer történetében. Eddigi hiánya 
hihetetlen károkat okozott: a községi művelő
dési házakat kónyük-kedvük szerint egymás 
után zárták be az önkormányzatok, teljes mér
tékben figyelmen kívül hagyva a helyi lakos
ság akaratát. Megkezdődött azonban a me
gyei művelődési központok felszámolása is; 
nálunk Csongrádban már öt éve nincs ilyen in
tézmény.

A Bálint Sándor Művelődési Ház működésé
nek stabilizálódását várjuk a törvénytől, hiszen 
fennmaradásunk kizárólag önkormányzati köz
intézményként biztosítható. Ez esetben a továb
biakban valóban európai színvonalon szolgál
hatnánk a - bátran kimondhatom, minket na
gyon is kedvelő - újszegedi lakosságot.

Bóday Pál Péter-Balogh Gyula 
Magyar Hírlap, 1997. júl. 14.
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Mikszáth Kálmán vallomása 
olvasmányairól

Az idén ünnepeljük Mikszáth Kálmán szü
letése 150. évfordulóját, ezért is érdemes sze
mélyével és irodalmi tevékenységével foglal
kozni. Talán műveinek olvasására is buzdíthat, 
ha idézzük olvasmányairól egy szinte ismeretlen, 
érdekes nyilatkozatát, amely 1902-ben Jelent 
meg Gyulai Farkas (1865-1952) kolozsvári író, 
irodalomtörténész Legkedvesebb könyveim cí
mű összeállításában. A korabeli magyar írók 
vallomásait magába foglaló kötet előszava sze
rint „...az irodalomtörténetnek és művelődéstör
ténetnek kívántam adatokat szolgáltatni a mai 
magyar szellemi élet néhány vezérének s kiváló 
munkásának olvasmányairól. Hiszem, hogy 
egyúttal sikerült a közfigyelmet általuk a köny
vekre irányítanom, kivált néhány olyan munká
ra, amely éppen azért, mert nevezetes hatást 
tett kiváló szellemekre, méltó rá, hogy a magyar 
közönség újból és újból olvassa."

íme Mikszáth Kálmán nyilatkozata:

„Falun növekedvén egy olyan háznál, ahol 
könyvek nincsenek (a kalendáriumon kívül), 
csak Igen későn, tizenötéves koromban Jöttem 
rá arra a tudatra, hogy az olvasás nem minden 
esetben kényszermunka, (mert annak tekintet
tem addig), hanem élvezet Is lehet. A históriákat, 
meséket mindamellett szerettem, s minthogy be
teges, elkényeztetett s álmatlanságban szenve
dő gyerek voltam, a falu kitűnően mesélő embe
reit apám odarendelte vagy fogadta az ágyam
hoz, akik egész éjjelen traktáltak kísérteties és 
mindenféle tündér történetekkel, míg csak el 
nem aludtam.

Az első könyv, mely elementáris erővel ra
gadott el, Jókai: »Török világ Magyarországon* 
volt, lihegve rohantam végig a lapokon, s azon
túl rabja lettem az olvasmányoknak.

Kritika nélkül olvastam azóta mindent, ami 
a kezembe akadt, jót, rosszat vegyesen s ez 
még ma is szokásom. Azt merném mondani, 
hogy nincsenek kedvenc íróim, mint ahogy 
nincs kedvenc tartózkodási helye egy szenve
délyes utazónak, ki mindig mást és mást kíván 
és keres. Jókai eleinte nagy hatással volt rám, 
de mikor Dickenst megösmertem, ennek a me
legsége hódított el. Viszont mikor rábukkantam 
Macaulay-ra, Dickenst dagályosnak kezdtem 
tartani és sok tekintetben fölösleges szószaporí-

tónak - fönséges tulajdonságai előtt termé
szetesen meghajolva.

Bizonyosan ő a legnagyobb elbeszélő írója 
a világnak, ezen még Dosztojevszkij se változ
tathat.

Hogy mely könyvek tettek rám legnagyobb 
hatást? - veti ön fel.

Minden időszakban mások - ez az én fele
letem, Dickenst négyszer, ötször olvastam. És a 
negyedik olvasás idejében álltam talán hatása 
alatt. Kevésre becsülöm azokat az írókat, akik 
egy könyv benyomása alatt lesznek írókká. 
Egyetlen asszonyt szeretni egy életen át, majd
nem annyit jelent, mint nem Ismerni az asszo
nyokat. Egyetlen művet hagyni dominálni ma
gunk fölött, gyengeség jele. Egy mű még egy írót 
sem jelent, akármilyen nagy mű is az. Egy mű 
egy írónak csak bizonyos Időszakát jelenti. 
Egészséges termelésnek egy író részéről én azt 
tartom, mely a természethez alkalmazkodik. Ta
vasszal a természet cseresznyét hoz és szamó
cát, nyáron szilvát, ősszel szőlőt. Az olyan író, aki 
egész életében cseresznyét terem, abnormitás.

No már most ez a theória magyarázza meg 
felfogásomat az olvasmányok hatásáról Is. A ta
vaszi napfénynek van hatása a cseresznyefára 
s rügyet fakaszt rajta, de mozdulatlanul hagyja a 
szőlő-tőkét. Vagyis Jókai »Török világ«-ja nagy 
hatással volt rám tizenhat éves koromban, 
Dickens kicsiny hatással. Ha azonban a »Török 
világ«-ot most olvasnám el, bizonyára nem volna 
meg az a fascináló ereje.

Különben bocsássa meg ide nem való refle 
xiómat. A száraz igazság az (és ön, gondolom 
csak ezt kívánja tőlem), hogy a »Török világ« volt 
rám első nagy hatással. Később »Copperfield Dá
vid* hökkentett meg. Ez a könyv annyira impo
nált, hogy utána három évig nem nyúltam tollhoz, 
elkedvetlenedve az összehasonlítás miatt. Stílu
som mostani egyszerűségét Macaulay apró 
esszéinek köszönöm, melyek kedvenc olvasmá
nyaim voltak életemben. Általában Macaulay és 
Cariyie az ón tanítómesterem az előadás mester
ségében. Elbeszélni nem a regényíróktól tanul
tam, hanem e két történetírótól és a magyar pa
raszttól.

Még egyetlen regény rázott meg. »Raszkol- 
nyikov* Dosztojevszkijtől. De azt már későn ol
vastam. öreg fa voltam már akkor, aki nem nő
het másképp.
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Tény azonban annyi, ha pályámon végigte
kintek, hogy érzem, másféle író lettem volna, ha 
olvasmányaim történetesen más sorrendben kö
vetkeztek volna. Ha elóbb kóstolom meg a

pezsgőt, meg a Johannesbergit és csak azután a 
magyarádlt vagy a tokajit. De hát így is jó.”

Közreadja: Batári Gyula 
Kiáltás, 1997. 14. sz.

Helyismereti könyvtárosok országos konferenciája

Kazinczy biztosan megbocsátott
Miskolc volt a házigazda

Ideutazása előtt Stefan Kolivosko, a kassai 
megyei könyvtár igazgatóhelyettese felkereste 
szülővárosában Kazinczy Ferenc szobrát és a 
következőképpen szólt hozzá: Ferikém! Én hol
nap elutazom Miskolcra. Most kérek tőled bo
csánatot azért, amiért a magyarul elmondandó 
előadásomba hibák fognak csúszni.

Természetesen óriási sikere volt az előadás 
bevezetőjének - de magának az előadásnak 
is amelyben a fentieket mondta el a Helyisme
reti könyvtárosok IV. országos tanácskozásának 
egyetlen nem magyar résztvevőjeként. Rajta kí
vül még mintegy 30-an érkeztek Kelet-Szlovákl- 
ából, Kárpátaljáról, Romániából, Burgenlandból, 
Szlovéniából és Kis-Jugoszláviából, valamint 
száznál többen különböző hazai Intézmények
ből, szervezetekből: könyvtárakból, levéltárak
ból, iskolákból, honismereti körökből.

Szerdán kezdődött és ma zárul a miskolci 
tanácskozás, amelyen a helyismereti munka ta
pasztalatait osztják meg egymással a szakem
berek. Vörös Zoltánná, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete B.-A.-Z. me
gyei szervezetének tit
kára - a Miskolc Váro
si Könyvtár Szabó Lő
rinc Fiókkönyvtárának 
vezetője - és Laki Lu
kács László, a szer
vezet elnöke, az Ede- 
lényi Művelődési Intéz
mények Igazgatója - 
elmondta, hogy az 
egyesületen belül négy 
éve jött létre a helyis
mereti könyvtárosok 
szekciója, akiknek ez 
már a negyedik konfe
renciájuk a bibliográ
fiai szekcióval közö
sen.

A helytörténettel foglalkozók adják át egy
másnak módszereiket, nem csupán előadások 
formájában, hanem az olyan szakmai kirándulá
sokon, mint emilyen a tegnapi volt, amikor ellá
togattak a miskolci református templomba, a 
Borsodi Tájházba, a Miskolci Galériába és a Her- 
mann Ottó Múzeumba. A Miskolci Akadémiai Bi
zottság szókházában megtartott tegnap délelőtti 
rendezvényen Stefan Kolivosko egyebek kö
zött arról beszólt, hogy ők szórólapokat juttattak 
el számos családhoz. Arra kérték-biztatták őket, 
hogy a birtokukban lévő érdekesnek, értékes
nek ítélt dokumentumokat, iratokat juttassák el a 
könyvtárba, amely azután másolatot készít róla, 
és e másolatot őrzi meg, az eredetit pedig visz- 
szaadja tulajdonosának. A módszer osztatlan si
kert aratott az előadás hallgatói körében.

A helyismerettel foglalkozó könyvtárosok 
úgy vélik, hogy a helyismereti-honismereti mun
ka intézményi hátterét a könyvtárak biztosít
hatnák, a sok-sok lelkes amatőrnek segítői le

hetnének a könyv
tárosok.

Tegnap este a 
nópkerti Vigadóban 
vacsoráztak a konfe
rencia résztvevői, 
akik ma délelőtt a II. 
Rákóczi Ferenc Me
gyei Könyvtárban 
hallgatják meg Kör- 
nyei László né, Kis 
Józsefné, Dobrossy 
István, Veres László 
és Lénárt Béla, vala
mint Kégli Ferenc és 
Bakó Éva előadását.

Déli Hírlap, 
1997. Július 25.

Szülőföldünk

A konferencia alkalmából jelent meg 
a Szülőföldünk 25. és 26. száma. Az 
egyikben tanulmányok olvashatók, a má
sik a 35 éve zajló Istvánffy Gyula honis
mereti gyűjtőpályázatra beérkezett mun
kák teljes címlistáját közli, valamint egy 
összeállítást arról, miként tükröződik a saj
tóban a megyei honismereti munka. Min
den konferenciára megjelenik az előző évi 
írásos anyaga. így volt ez most is és így 
lesz Jövőre is Kiskunhalason, ahol az egy
házi könyvtárak, gyűjtemények adják a fő 
témát.
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KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL
Kórusunk életéről

....akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a másik énekét is szépnek...”

Mozgalmas évadot zárt júniusban a kórus. 
Októberben a kapucinusok templomában éne
keltünk egy egyházzenei kórustalálkozón, és a 
„Kincs, Műkincs, Közkincs” című kiállítás meg
nyitóján, az OSZK-ban.

Novemberben a Magyar Szentek templo
mában önálló hangversenyt adtunk Bach, 
Schütz, Liszt, Rahmanyinov, Bárdos és Kodály 
műveiből. Február 8-án a farsangi koncertünk, 
amit a Zenetudományi Intézet Kodály-termóben 
tartottunk, nagyon hangulatosra sikerült. Márci
usban rádiófelvételre hívta meg bennünket a 
Kóruspódium adásaihoz.

Ismét meghívást kaptunk a Bárdos Zenei 
Hetek rendezvényeire. Április 20-án délelőtt a 
Mátyás templomban énekelhettük öt másik kó
russal közösen a „Missa tertia”-t, délután pedig a 
régi Zeneakadémián volt lehetőségünk önálló 
fellépésre.

A Széchényi napra, bár munkaidőben volt 
az ünnepség,, sikerült összegyűjteni a külső kó
rustagokat is, így lehetőségünk volt „otthonunk
ban” is méltóan szerepelni.

A fellépések mellett egész évben folyama
tosan készültünk a németországi vendégszerep
lésre. A megtanult műveket lehetőségünk volt 
még itthon közönség elé vinni. Az egyházi dara
bokat az unitáriusok Nagy Ignác utcai templo
mában mutattuk be, a világiakat Újpesten, a ve
sebetegek javára adott jótékonysági hangver
senyen.

Június 24-ón indultunk Jénába, régi kedves 
barátainkhoz. Első hangversenyünk 25-én este

volt a város főterén, a Szent Mihály templomban. 
26-án délelőtt Naumburgot néztük meg. Délután 
vendéglátóinkkal közösen készültünk a további 
két hangversenyre. 27-ón Erfurtba utaztunk. Dé
lelőtt megnéztük a csodálatos Óvárost. Este kö
zös hangversenyünk volt a gótikus, „Predlgerkir- 
che”-ben. Ml Liszt Ferenc, Bárdos Lajos és Ko
dály Zoltán orgonával kísért darabjairól adtunk 
elő. A jénai kórus ez alkalomra Praetorius, Bach 
és Durante műveiből válogatott. Közösen Schütz 
egyik kétkórusos művét énekeltük (Singet dem 
Herren ein neues Lied). Az erfurti templom na
gyon alkalmas Schütznek oly kedvelt, egymás
nak válaszolós kórusművek előadására. Az or- 
gonás nagy karzaton és a templom közepén ke
resztben épített kis karzaton egymással szem
ben énekelhet a két kórus.

28-án, szombaton az időjárás kedvező volt, 
így a madrigálhangversenyt a terv szerint sza
bad téren rendezték meg. A magyar kórus angol 
és olasz madrigálokat, spirituálékat és bordalt 
énekelt, záró számként pedig Bartók Béla „Négy 
szlovák népdal”-át és Bárdos Lajos „Tréfás há- 
zasító”-Ját. A jénai kórus egy-egy Brahms, Schu
bert, Mendelssohn és Schumann művet adott elő. 
A hangversenyzáró, közösen énekelt szám De
bussy sanzonjaiból állt össze.

Örvendetes, hogy a kórus fiatalodik. Több 
jelentkező közül öt fiatal, négy lány és egy fiú 
tartósan csatlakozott kórusunkhoz, mert jól érzik 
magukat közöttünk.

Farkas Csilla
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