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KRÓNIKA
Országos Széchényi Könyvtár 
1686/97

KÖRLEVÉL

valamennyi főosztályvezető, osztályvezető és 
önálló szervezeti egység vezetője részére

Az Országos Széchényi Könyvtár 1997-re is meghirdeti pályázatát a

KERESZTURY JUTALOMra.

Keresztury Dezső, akinek egykor az OSZK biztosított kedves munkahelyet, 1977-ben alapítványt hozott létre 
a nemzeti könyvtár munkatársai javára azzal a céllal, hogy Nemzeti Könyvtárunkban, mely a könyvtártudományi, 
történelmi, irodalomtörténeti és művelődéstörténeti kutatások egyik fontos műhelye, a könyvtárosok tudományos 
munkássága fokozott megbecsülésben részesüljön.

Pályázhatnak a könyvtár állandó, kinevezett, aktív állományú munkatársai, munkaköri feladataikon kívül bár
mely tudományszakban elért tudományos teljesítményeikkel (könyv, forrásközlés, bibliográfia, tanulmány). Elsősor
ban egyéni, kivételesen társas munka is benyújtható.

A pályamunkák megkívánt terjedelme a társadalomtudományok területén legalább 3 szerzői ív (1 szerzői ív 
40.000 n, ez 32 gépelt oldalt jelent, oldalanként 25 sorral, soronként 50 betűhellyel).

Az 1997. évi pályázatokon 1996/97-ben elkészült munkákkal lehet részt venni, függetlenül attól, hogy azokat 
publikálták-e vagy sem. A pályázat időszakában megvédett egyetemi doktori értekezés is benyújtható a pályázat
ra. Ugyancsak pályázni lehet a pályázat időszakában megvédett kandidátusi dolgozatokkal is. Ez utóbbiakat a bí
ráló bizottság a pályázatokon kívül, külön részesítheti jutalomban.

A pályázatra beérkezett műveket a főigazgató elnökletével működő OSZK Tudományos Bizottság bírálja el. A 
bizottság gondoskodik a pályaművek lektorálásáról, és a díjakra érdemes munkákat a lektori vélemények figye
lembevételével jutalmazza.

A pályázati mű egy példányát - névvel vagy jeligével ellátva - 1998. január 31-éig kell eljuttatni Téglási Ág
nes tudományos titkárhoz.

A jeligével pályázók nevüket egy lezárt borítékban adják meg, a borítékon tüntessék fel jeligéjüket. A bizottság 
a döntés meghozatala után csak a díjazottak jeligés borítékát nyitja fel.

Kérem, hogy a pályázati lehetőségekről munkatársait értesítse.

Budapest, 1997. november 24.
Poprády Géza 

főigazgató

Búcsú Dr. Soltész Zoltánnétól*
(1921-1997)

Az Országos Széchényi Könyvtár nevében 
búcsúzom Soltész Zoltánné dr. Juhász Erzsébettől.

Búcsúzom attól a kedves munkatársunktól, 
aki egész munkás életét a nemzeti könyvtárnak 
szentelte.

23 éves korától, 1944. januárjától kezdve 
dolgozott a könyvtárban, 1949-től a Régi nyom
tatványok tárában, 1962-től a tár kinevezett 
osztályvezetője volt 1989. december 31-éig, 
nyugdíjba vonulásáig.

Sok évtizedes munkássága során elisme
rést szerzett mind itthon, mind pedig külföldön. 
Száznál több magyar és idegen nyelvű publiká
ciója, tanulmánya, illetve önálló kötete jelent 
meg, ez utóbbiak közül a legjelentősebbek egyi
ke a sok évi munka eredményeként létrejött or
szágos ősnyomtatvány-katalógus, amelynek 
társszerzője volt az időközben külföldre távozó 
Sajó Gézával. Ötven hazai könyvtár hétezer ős- 
nyomtatványának számbavételét jelentette ez a

* A temetésen elhangzott beszéd.
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ka, amit teljes odaadással, szabadidejének is 
igénybevételével végzett éveken át. 1961-ben a 
Deutsche Staatsblbliothek vendégkönyvtárosa- 
ként három hónapon át részt vett a nemzetközi 
ősnyomtatvány-katalógus, a Gesamtkatalog dér 
Wiegendrucke munkálataiban. Itteni tapasztala
tait, kutatásait is felhasználta a magyarországi 
gyűjtemények számbavételekor.

Nagy türelmet, szakmai tudást és odaadást 
igénylő kutatómunkával sikerült megállapítania 
és bizonyítania a második magyarországi ős
nyomda létezését.

A magyar nyomdatörténeti kutatásokban 
fontos módszertani segédeszköz A magyaror
szági könyvdíszítés a 16. században című 
összefoglaló, rendszerező munkája. Későbbi 
publikációi is főképp a magyarországi nyom
dászattörténet - Hess András, Tóthfalusi Kis Mik
lós - és a könyvművészet témaköréhez kapcso
lódtak: számos hasonmás kiadáshoz írt beveze
tő tanulmányt a kódexfestészet, a miniatúrák 
művészete területéről.

Lappangó hungaricumok feltárása céljából 
többször végzett kutatásokat külföldi könyv
tárakban, s így sikerült újabb ritkaságokra buk
kannia.

Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy az 
Országos Széchényi Könyvtár egyik legféltet
tebb kincse, kulturális örökségünk egyik gyöngy
szeme, az első ismert magyar verset, az Ó-magyar 
Mária-siralmat tartalmazó, leuveni kódex haza
került: 1980-as belgiumi útja során ismételten ja
vaslatot tett a cserére, melyre már az elődök is 
korábban több sikertelen kísérletet tettek. Maga 
válogatta ki a cserére felkínálható, flamand vo
natkozású dokumentumokat, főleg ősnyomtat
ványokat, s hosszas tárgyalássorozat után végre 
1982-ben létrejött a csere, melynek révén Kéz
irattárunk gyűjteményébe kerülhetett az első 
magyar nyelvű, verses emlékünket tartalmazó 
kódex.

Kutatómunkája során nemzetközi megbe
csülést szerzett nagy szakértelemmel megírt

külföldi publikációival is, főleg a Gutenberg- 
Jahrbuchban, III. a Beitráige zűr Inkunabel- 
kunde-bán. Emellett állandó szerzője volt a Ma
gyar Könyvszemlének és könyvtárunk Év
könyvének.

Tevékenyen részt vett hazai és külföldi ki
állítások anyagának összeállításában, az utób
biak közül különösen nevezetes volt a lipcsei, 
londoni, schallaburgl és az amsterdami.

Több évtizeden át irányította könyvtárunk 
16. századi nyomtatványainak feltáró munkála
tait, és nyugállományba vonulása előtt sikerült a 
nagy feladatot munkatársaival befejeznie.

A Soltész Zoltánné-Velenczei Katalin-W. 
Salgó Ágnes szerkesztette 3 vaskos kötet min
den fontos hazai és külföldi könyvtár kézikönyv
tárának értékes darabja.

Fontos szerepet tulajdonított könyvtárunk 
tudományos tevékenységének, egészen mosta
náig tagja volt a Tudományos tanácsnak, okos, 
higgadt tanácsaira, hozzászólásaira mindig szá
míthattunk. Nyugdíjazása után sem vonult egé
szen vissza, állandóan figyelemmel kísérte 
könyvtárunk tevékenységét, és folytatta kuta
tásait a Régi nyomtatványok tára gyűjteményei
ben is. Éppen a Könyvszemle legújabb szá
mában olvashatjuk egyik publikációját. Mind
végig baráti kapcsolatot tartott fenn munkatár
saival, őszintén örült a Tár újabb szerzeményei
nek, a sikereknek, és nehézségeinkben is ve
lünk érzett.

Óraadó tanára volt az ELTE Könyvtártudo
mányi tanszékének.

Mondá Jézus: Én vagyok a
feltámadás és az élet: aki
hisz énbennem, ha meghal is él. - szól az
evangéliumi idézet a gyászjelentésen.

Soltész Zoltánné tovább él a könyvtár mun
katársainak emlékezetében is és a nemzeti 
könyvtár történetében is.

Kedves Zsóka! Nyugodjék békében!
Budapest, 1997. október 10.

Poprády Géza
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Linczényi Adorjánné
(1921-1997)

Az élet egyszer csak órája gondolt, 
mi meg mesélni kezdtünk róla:„Hol volt..." 
majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt 
s mi azt meséljük róla sirva: „Nem volt..."

(Kosztolányi)

Ismét elment közülünk valaki. Egy EMBER, 
akinek ember-voltát a csupa nagybetű sem 
emeli ki méltóan. Több mint ötven esztendeig 
szolgálta a magyar könyvtárügyet, mégis ki is
merte igazán? Nagyon sokáig, de nagyon csen
desen munkálkodott közöttünk, mintegy bocsá
natot kérve a világtól még azért a kis szögletért 
is, amely az övé volt, s amely látszólag nem ter
jedt túl az íróasztalán és az írógépén, amelyhez 
szép apró betűi miatt oly nagyon ragaszkodott. 
Holott valójában a könyvtár kis világára is kiter
jesztette munkálkodását, havonta gyűjtve olyan 
kollégák családjai számára, ahol az apa halála 
nehéz helyzetbe hozta a hátramaradottakat; de 
kapcsolatban állt a nagyvilággal is: leveleivel, 
amelyeket kínos gonddal ügyelve a megfelelő 
megszólításokra, búcsúformulákra és a szépsé
ges külalakra, ezerszámra írt.

Hogy az önbizalom hiánya, a belső bizony
talanság, vagy az önmaga Iránti maximalizmus 
okozta visszavonultságát, nehezen tárulkozó 
voltát, azt nem lehet tudni. Oka nem volt rá, hi
szen rendkívül művelt volt, jó humorú, munkájá
ban gondos és körültekintő, s aki fiatalon Ismer
te, az tudhatja, hogy nagyon bájos is volt. Siker
élményeit sem osztotta meg másokkal; kevesen 
tudhatják, hogy pl. egy festőtábor záró kiállítá
sán az ő festményét ítélték legszebbnek, vagy 
hogy a Lyukas Óra irodalmi rejtvényeinek meg
fejtői között még díjat is nyert.

Közel ötven éve annak hogy először láttam. 
Az Országos Könyvtári Központ egyik sötét hiva
tali szobájában ült az írógép mellett: bájos, nagy

kék szemű, fiatal nő, hosszú búzaszőke hajjal. 
Éppen diktált neki egy szigorú külsejű bajuszos 
úr, de nem magyarul, hanem angolul! Később 
már tudtam: az OKK idegennyelvű levelezője, 
Szabó Frohreich Antal volt ez az úr, Lencsike az 
ő leveleit írta, diktálás után, amilyen nyelven ép
pen kellett. Akkor csak csodáltam, később na
gyon meg Is szerettem finom lényéért, kedves 
humoráért, s azért az igen ritka tulajdonságáért, 
hogy soha senkiről rosszat nem mondott. Amikor 
pedig a Gyarapítási Osztály Külföldi Csoportjánál 
közvetlen kolléganője lettem, még hálára is köte
lezett, mert slendriánságaimra finoman figyel
meztetett. („Nem jelezted, hogy normál vagy a 
díszkiadást akarod” - mondta első ottani, köz
vetlen a kiadónak szóló rendelő levelemkor... 
1000 DM volt a különbség.” Ha pedig egy-egy 
megrendelni való tétel felett elsiklott a szemem, ő 
felfedezte, kiírta, ráírva: „Bocs., tőlem PL.” Ez volt 
ugyanis régtől a szignója, lánykori nevének mo
nogramja: Páldy Lenke.

Az állománygyarapítási munka mindig név
telen, különösképen az, ha adminisztrátorként 
végzi valaki. Hiába van hihetetlen állományisme
rete, hiába tudja fejből, milyen sorozatokat gyűj
tünk teljességgel, s melyeket válogatva, hiába 
tud tetszés szerinti angol vagy német köszönő, 
bekérő stb. sablonleveleket önállóan fogalmazni; 
még a nyelvterületi referenseknél Is névtelenebb 
marad. írását még néhány évig őrzik a külföldi 
kardex lapjai, a nóvumcédulákra írt megjegyzé
sei, nevét fenntartja néhány régi személyzeti 
névsor. Ma már azok a gyerekek is felnőttek és 
aligha emlékeznek rá, akiknek a számára oly 
nagy gonddal gyűjtött.

őrizze hát emlékét, lényének visszfényét a 
mi szerető emlékezetünk, s azon túl ez a pár sor 
az OSZK Híradóban.

Wix György né
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SZEMÉLYI HÍREK ES VÁLTOZÁSOK

1997. szeptember 1-1997. október 31.

ÚJ DOLGOZÓINK: Bakulár Alexander raktáros. Raktári osztály, Dékány Györgyné kiseg. alk., MFO, 
Patakinó Bagl Éva könyvtáros, Olvasószolg. osztály.

ELTÁVOZTAK A KÖNYVTÁRBÓL:

- munkaviszonya megszűnt: Kis Klára könyvtáros, Gyűjt. ép. inf. osztály, Molnár István szakmun
kás, MFO, Bujtásné Lévai Edit dr., főkönyvtáros, Tájékoztató osztály, 
Schláfer Gábor szakmunkás, Nyomdaüzem, Dr. Tószegi Zsuzsa 
KFKK főkönyvtáros

- áthelyezéssel: Jáger Judit ügyvit. alk., Ir. tud. bibi. osztályról a Terézvárosi Önkormányzati
óvodába, Sziklavári Károly zenei könyvtáros a Zeneműtárból az Érdi Zeneisko
lába.

- felmentéssel: Hamada Gabriella könyvtáros, Gyarapítási osztály.
- lemondással: Rétháti János szakmunkás, MFO.
- nyugdíjazással: Békefi Szegleti Ildikó dr. szktáj. könyvtáros, Tájékoztató osztály, Szokola Lász-

lóné könyvtáros, Tájékoztató osztály.
- kilépett: Gergely Tibor kiseg. alk., Biztonsági osztály.

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
KERESSÜK EURÓPÁT!

Az OSZK DOBIS/LIBIS adatbázisa 1992 óta 
épül. A felhalmozott rekordmennyiség sokrétű 
ismereteket rejt. Ezek hatékony hasznosítására 
a rekordokhoz visszakeresési indexek puszta 
ismeretén kívül esetenként a témához igazodó 
keresési stratégiák kialakítására van szükség. 
Ehhez szeretnénk az alábbi kereséssel példát 
szolgáltatni. (A keresés technikáját ismertnek té
telezem föl, ezért arra csak helyenként utalok.) 
Életszerűbb lenne, ha a témát - mint az improvi
zációra vállalkozó orgonistának - a közönség 
adná meg. Ennek híján magam választottam: az 
európai integráció.

A D/L indexekhez az on-line olvasói kataló
gus 1 keresés funkciójának behívásával jutha
tunk el. A keresés kiinduló pontjának válasszuk 
az 5 osztályozási jelzetek indexet. (A 2 össze
tett keresés használata bizonyos esetekben 
hasznos lehet, de sokszor korlátot jelent.) Az 5 
osztályozási index kiválasztása után írjuk be

keresőkérdésként: Európa. Hogyan? Az ETO in
dexben nem ETO jelzettel kezdjük a keresést? 
Nem föltétlenül, mivel, ha nem is minden általunk 
használt jelzetnek, de igen soknak megtalálható 
a természetes nyelvi meghatározása ebben az 
indexben. Igaz, hogy ezekhez a szöveges sorok
hoz nem tartozik dokumentum, arra szolgálnak, 
hogy a megfelelő ETO jelzethez elvezessenek. 
Az ETO táblázatokat emellett nem nélkülözhet
jük a keresésben, többek között a kapott össze
tett jelzetek értelmezésében, ami a keresés to
vábbi menetét befolyásolhatja.

Az Európa szó beírása után a következő 
képernyőt látjuk (1. ábra). Vegyük észre a két 
földrajzi alosztást: (4) Európa és (4-62) európai 
szövetséges államok. Továbbá három olyan jel
zet tűnhet a szemünkbe, amely a fenti alosztá- 
sok valamelyikét tartalmazza, és témánkhoz 
kapcsolódhat: 341.17 (III. 341.176), 327.39 és 
339.923. Ezek jelentése rendre az ETO táblázat-
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Keresés
Osztályozási jelzetek

1 613.94 fajhigiéne eugenika
2 (4) Európa európai
3 061.27 (439) Európa Institut
4 940 Európa történetié
5 .914 Európajóldrajza. . . . . . . . . . .
6 327.39 (4) páneurópa_iozgaloi Európa_ház
7 341.176 (4) Európa.Tanács
8 (4) Európa európai
9 339.923 (4-62) Európai Gazdasági_Közosség EGK

10  (4-62) európai szóvetsóges_állatok . . . .
11 327.39 (4-62) Európai Unió
12 341.17 (4-62) Európai .Közösség Európai Unió,Jog
13 341.17 (4-62) Európaijózösség Európai Unió,Jog
14 930.05 (4)(035) európai.iúvelódéstörténet

írja be a legfeleló sor sorszálát vagy a legfelelö parancs kódját, iajd ENTER

k keresés e elóre b találat felid
u új index h hátra g keresésfientés

v vég

1. ábra

ból: regionális államszövetségek (nemzetközi 
jog); egyesülési mozgalmak (külpolitika); és gaz
dasági uniók, gazdasági közösségek. (Az index
ben is ezekhez hasonló szöveggel találjuk őket.) 
Miután tisztába jöttünk az ETO jelzetekkel, el
kezdhetjük a tulajdonképpeni keresést. (A mun
ka során végzett összes keresést és egyéb mű
veletet a 2. ábra mutatja.) A 341.17-tel mint ke
resőkérdéssel belépve az indexbe azt látjuk, 
hogy minden ilyen kezdetű jelzetben szerepel a 
(4), ezért ezeket egy kereséssel egy halmazba 
gyűjthetjük és tárolhatjuk. Ennek érdekében a g 
keresés+tárolás kód beírása után írjuk be a

Keresés
Földrajzi nevek, ...
Kenteit találatok

1 ETO jeli.: 341.17... 12
2 ETO jeli.: 327.39 (4...
3 ETO jeli.: 339.923 (4... 61
4 1 VAGY 2 . . . . . . . . . . . .
5 4 VAGY 3 120
6 ETO jeli.: (4-62)... 189
7 5 OE m 6 26
8 5 VAGY 6 . . . . . . . . . . . .
9 Tírgysz.: F 3194
10 Tárgysz.: V 1594
11 Tárgysi.: H 4875
12 8 VAGY 9 . . . . . . . . . . . .
13 8 VAGY 10 1799
14 8 VAGY 11 5084

írja be a legfeleló sor sorsiáiát vagy a legfelelö parancs kódját, eajd l tER

k keresés c koibinál/siűkit
u új index d töröl
x index v vég

2. ábra
A keresés során végzett műveletek és a 

kapott találati halmazok listája.
Az első oszlop a halmaz sorszáma, a másodikban 

a műveletek (keresés vagy kombináció), 
a harmadikban a találatok száma látható

341.17-et. (A g után beírt jelzetet a rendszer 
mindig jobbról csonkoltnak értelmezi, tehát a ta
lálati halmazhoz minden, a beírt jelzettel kezdő
dő ETO számot figyelembe vesz.) Ugyanezt a 
műveletet elvégezve a 327.39 (4 és 339.923 (4 
jelzetekkel három halmazt kapunk, amelyek 
mindegyikében a bennünket érdeklő anyag van. 
[Figyeljük meg, hogy a (4 alosztásnál nem zártuk 
a zárójelet, hogy minden (4-gyel kezdődő, így a 
(4-62) jelzet is érvényesüljön a keresésben] 
Célszerű ezt a három halmazt egyesíteni a to
vábbi műveletekhez: először az 1-es és 2-est, 
majd a 3-ast az előző egyesítés eredményével, 
így végül egyetlen 120 találatot tartalmazó hal
mazt kapunk, amelyben az integrációval jogi, 
politikai, gazdasági szempontból foglalkozó iro
dalom van. (3. ábra)

Kereses
Osztályozási jelzetek
Rövid Megjelenités

120 Dokuientui
1 Balogh László Az európai fejlődés politikai diienzió 1997
2 Budapesti Kereskedelili és Irány az £U (IDK) (199
3 Horváth Ágnes Cazdasági és Honetáris Unió [199
4 Képe Hónika EU közeledés - EMU távolodás? 1997
5 Bécsy László Az EU strukturális alapjai és a kózöss 1997
6 Lovas [lese Ausztria tapasztalatok és véleiények a (199
7 Póti László Integration, régiónál isi, linorities: 1997
8 Csaba László 1954- An eastern enlargeaent of the EU: burd 1997
9 Haliéi Péter 1953- Fejezetek az Európai Unió agrárrendsze 1996
10 Zsinka László Külpolitika és lodernizáció stratégiák 1996
11 Jáibor János 1915- Unió Hungary 1986
12 Horváth Jenő 1941- Az európai integráció története napról 1997

írjon be egy száiot a teljes Megjelenitáshez vagy válasszon kódot, lajd EHTER
k keresés e előre 
u új index
x index ■ rendezés v vég

3. ábra

Visszatérve most kiinduló képernyőnkhöz 
(1. ábra) azt látjuk, hogy az eddigi keresésekben 
szereplő jelzetekhez képest van egy általáno
sabb, bővebb jelentésű jelzet, egy földrajzi 
alosztás: (4-62) európai szövetséges államok. 
Tulajdonképpen ezzel is elkezdhettük volna a 
keresést, végezzük el most, az előbb bemutatott 
módon. Az eredmény, a 6-os halmaz 189 találat, 
több, mint az előbb említett halmaz. A nagyobb 
halmaz nyilván tartalmazza az előzőekből azo
kat a rekordokat, amelyekben a (4-62) alosztás 
szerepelt, de az 5-öshöz képest továbbiakat is. 
[A 6-os halmazban témánkhoz képest irreleváns 
dokumentum is lehet, mert pl. a Szent Szövet
séggel foglalkozó könyv jelzetében Is szerepel
het a (4-62) jelzet.] Érdekes lehet a két halmaz 
különbsége: 5-ös, de nem 6-os halmaz. Ebbe 
zömmel azok a rekordok kerülnek az 5-ös hal-
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mázból, amelyek a (4 kezdetű földrajzi alosztást 
nem (4-62) formában tartalmazzák, pl. így: (4), 
magyarul tárgyukat általános európai probléma
ként kezelik. Az eredmény 26 találat. (4. ábra) A 
végső találati halmazt az 5-ös és 6-os halmaz 
egyesítésével kapjuk meg: ez tartalmazza azo
kat a rekordokat, amelyekben a (4-62) alosztás 
bármilyen főtáblázati számmal együtt, továbbá a 
(4 kezdetű alosztás a 327.39 és 339.923 főtáblá
zati számok után előfordult. (Az összeg nem a 
két találatmennyiség számtani összege, mert a 
két halmaznak közös elemei is vannak.)

1 Póti László
26 Dokuaentua

Integration, regionálist, ainorities: 1997
2 Jámbor János 1915- Unió Hungary 1986
3 Pinto, Diana A aegtett út: a demokratikus fejlődés 1997
4 Council of Europe Informá Az Európa Tanács tevékenysége és ereda 1996
5 Szónyi István Alternative futures fór the OSCE [199
6 Gados László 1932- Az egyesülő Európában társalogjunk vág 1996
1 Papp Gábor OSCE, 1995 [199
8 61atz Ferenc 19<1- Europáische Visionen 1995
9 Tefner Zoltán Oie Entaicklung des paneuropaischen Ge 1995

10 Magyar Tudotányos Akadéii European studies (IDK) 1995
11 Szónyi István The institutionalization of the CSCE 1994
12 Köves András 1936- The régiónál role of the forier Soviet 1994

írjon be egy száiot a teljes megjelenitéshez vagy válasszon kódot, majd ENTER
k >;eresés e előre 
u új index
x index ■ rendezés v vég

4. ábra

A dolog azonban itt nem ér véget, sőt most 
kezdődik, ugyanis ebből a 8-as halmazból kü
lönböző tematikus részhalmazokat választha
tunk le: integráció és jog, integrációs és mező- 
gazdaság, integráció és oktatás stb. Ehhez per
sze létre kell hozni a kombinációban résztvevő 
találati halmazukat. Erre több lehetőség kínálko
zik: keresni+tárolni lehet az ETO jelzet segítsé
gével (jog 34, mezőgazdaság 63, oktatás 37.) Ez 
némileg hosszadalmas, már legalábbis számító- 
gépes viszonyokat tekintve, mivel az esetleg 
több ezer dokumentumból álló halmaz felépítése 
során a gép többször igényli a továbbfolytatásra 
utasító kódot. Sok esetben, így a példákban is, 
egyszerűbb út kínálkozik az ún. Intermarc kó
dok felhasználása révén. Ezzel az egyjegyű alfa- 
numerikus kóddal a szakozás során 31 átfogó 
szakcsoportba osztottuk be a dokumentumokat: 
a jogé F, a mezőgazdaságé V, az oktatásé H. A 
kódok a 3 földrajzi nevek, tárgykódok nevű 
indexben találhatók. (A dolog szépséghibája, 
hogy a kódok jelentése az indexből jelenleg nem 
olvasható ki közvetlenül, csak gépen kívüli listá

ból.) Ha az indexből kiválasztottuk a megfelelő 
sort, utána z kóddal tárolhatjuk a találati halmazt 
a kombinációk érdekében, s mindez sokkal 
gyorsabb, mint az ETO jelzetekkel végzett kere- 
sés+tárolás. Utolsó lépésként végezzük el a 
megfelelő kombinációkat: 8 és 9; 8 és 10; 8 és 
11. Az eredményül kapott tételek rövid listája az 
5-7. ábrán látható.

Kiss J. László 1945- 
Cooibes, Dávid 
Pinto, Diana
Council of Europe Inforaá 
Kecskés László 1953- 
József Attila Tudoainyegy 
Gáspár Margit 
Szónyi István 
Tóth Tihatér 
Hyitrai Ferencné 1926- 
Aicher, Josef 1 
Soeorjai Adáa 1952-

37 Dokuaentua

Szuverenitás és integráció 1994 
Közigazgatási reforaok keleten és nyug 1997 
A aegtett út: a demokratikus fejlődés 1997 
Az Európa Tanács tevékenysége és eredt 1996 
EK-jog és joghartonizáci (2. átd. ki) 1997 
Európajog (1DK) 1996 
Az állattartás állatvédelmi előírásai 1996 
Alternative futures fór the OSCE [199 
Az Európai Közösség versenyjoga 1996 
A közalkalmazottak és köztisztviselők 1996 
Az áruforgalot szabadsága az Európai U [199 
Milyen Európa felé? keresztények Európ 1995

írjon be eoy számot a teljes tegjelenitéshez vagy válasszon kódot, majd ENTER

5. ábra

10 Dokuaentua

1 Debreceni Agrártudományi A növényvédelem és Magyarország csatla [199
2 Gáspár Margit Az állattartás ál latvédelmi előírásai 1996
3 Balázs Klára 1940- Integrált gyümölcstermesztés az Európa 1996
4 Tóth Benedek 1941- Agrárnépesség és birtokméretek az Euró 1996
5 Vitainé Rotkó Cecília 192 Állati termékek minőségi követelményei 1995
6 (AIR) 1995
7 (RLR) 1995
8 Mezőgazdasági és élelmiszeripari teraé 1995
9 Búzás János Kertészeti termékek szállítása, tárolá 1994
10 Márton András Sertésszektor és -piac jellemzői az Eu 1994

írjon be egy számot a teljes aegjelenítéshez vagy válasszon kódot, aajd ENTER

6. ábra

6 Dokuaentua

1 Nemzeti Szakképzési Intéz Ismerkedés az Európai Unióval 1997
2 Hala Tatás 1954- Európáról a katedrán középiskolai taná 1996
3 Neizeti Szakképzési Intéz Ismerkedés az Európai Unióval 1997
4 Hyitrai ferencné 1926- A felsőoktatás helyzete, finanszírozás 1996
5 Magyarország Munkaügyi Mi Tanítani és tanulni a kognitív társada 1996
6 Gonda Zoltán 'Európa és az ifjúság* Európa-nap '94 1994

7. ábra

Ha az eddigieket olvasva valakinek az a 
benyomása támad, hogy ez így túl bonyolult, an
nak igaza van. Bonyolult, mert már egy összetett 
ETO jelzet, sőt egy elemi ETO jelzet is bonyolult,
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megfejtésükhöz segédeszköz (táblázat) és némi 
tájékozottság és tapasztalat szükséges. (De ne 
legyenek Illúzióink: a 215 tételből álló találathal
maz tárgyi sokrétűségét tekintve tárgyszavak
kal keresve is nehezen jönne össze.) Bonyolult 
továbbá, mert Ismerni kell azt a keresési techni
kát, amellyel a számítógépes adatbázisban ke
resni lehet. Rendszere válogatja, melyik mennyi

Felköltözött a Várba
A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című fo

lyóirat - becenevén 3K - szerkesztősége több 
éves Hold utcai tartózkodás után ez év júniusá
ban felköltözött a vári épületbe. A helyváltozta
tás jó apropót kínál arra, hogy az OSZK Híradó
ban - mint most már a mi házi lapunkban is - 
hírt adjunk magunkról, a lap törekvéseiről, és 
persze megpróbáljuk megnyerni olvasóinknak 
azokat a kollégákat is, akiknek osztályára ma 
már nem jut el „automatikusan” a folyóirat.

Amikor 1992 decemberében a lap a jelenle
gi címen a régi Könyvtáros örökébe lépett, vol
taképpen jó alkalom kínálkozott egyfajta profil- 
módosítás megkezdésére is. Addigra ti. egyér
telműen elfoglalta helyét a könyvtári lapok me
zőnyében a „könyvtárosok üzenőfüzeteként” 
funkcionáló Könyvtári Levelező/lap, amely rö
vid hírközléseivel, párbeszédeivel, műhelybe
számolóival mintegy tehermentesítette lapunkat 
néhány, korábban vállalt feladatától. Terepünk 
tehát mindmáig az a tér maradt, amely a Leve
lező/lap és a tudományos igényű, nagy lélegze
tű elemzéseket, tanulmányokat közlő Könyvtári 
Figyelő között húzódik.

Egyik fő feladata maradt a 3K-nak a könyv
tárpolitikai kérdések, döntések nyomon követé
se, bemutatása, esetleg megvitatása. Az Idei év 
legnagyobb horderejű kérdése természetesen a 
könyvtári törvény elkészítése volt, amellyel több 
számunkban is foglalkoztunk, s közöltük a tör
vény szövegét is, valamint értékelő interjút dr. 
Skaliczki Judittal, az MKM Könyvtári Osztályának 
vezetőjével. Ugyancsak ez évben közöltük a 
közkönyvtárak fejlesztési programjával foglal
kozó írást, és a nemzetiségi könyvtári ellátás 
kérdéseit taglaló cikket. Általában könyv
tárpolitikai súlyú összeállításokat tartalmaznak a 
lap 1994 óta majd minden évben megjelenő kü- 
lönszámai (az Országos Szakirodalmi Informáci
ós Rendszer kialakításának rendszerterve; a 
Nemzeti Információs Stratégia tervezete; tanul
mányok kilenc dunántúli megye nyilvános struk-

re használóbarát, a D/L-ó nem a legrosszabb. A 
bemutatott példával nem taníthattuk meg a 
szükséges ismereteket, csak arra hívtuk föl a fi
gyelmet, hogy használónak és szolgáltatónak is 
szükséges van ismeretekre. Az ezek birtoká
ban választott keresési stratégiával válik haté
konnyá munkája.

Zöldi Péter

a 3K szerkesztősége
túrájáról). Természetesen folyamatosan teret 
adunk külföldi szerzők számunkra is érdekes 
könyvtárpolitlkai írásainak is.

A másik állandó rovatunk a műhelykérdé
sekkel foglalkozik. A folyóirat jellegének megfe
lelően az országos érdeklődésre számot tartó, 
nagyobb volumenű kérdésekre igyekszünk kon
centrálni, és persze tájékoztatni olvasóinkat az 
új megoldásokról, lehetőségekről (CD-ROM-on a 
magyar sajtóbibliográfia; az MNB Könyvek Bib
liográfiája az Interneten; a zenei tájékoztatási 
eszközök tipológiája; hatékonyságvizsgálatok a 
közművelődési könyvtárakban; felmérés az 
OSZK könyvtárhasználói között, stb.).

És hogy a lap címének teljesen megfelel
jünk; a harmadikként megvan az állandó könyv
rovatunk. Arra persze nem lehet meg a kapaci
tása a lapnak, hogy minden könyvtári bib
liográfiai tárgyú könyvre reagáljon, ezért azt a 
gyakorlatot igyekszünk követni, hogy a fontos
nak ítélt könyvekről nagyobb lélegzetű, elemző 
ismertetést vagy esszéórtékű bemutatást közöl
jünk (Borsa Gedeon tanulmánykötete, Gyurgyák 
János Kézikönyve, a könyvtári menedzsment 
füzetei sorozat, stb.).

A felsorolt alapfeladatokon kívül fontosnak 
tartjuk, hogy - akár még egy lapszám „olvasmá
nyosságának” terhére is - közreadjuk a könyv
tárak, könyvtárosok munkáját segítő alapvető 
információs csomagokat. A már említett könyv
tári törvényen kívül ilyennek tekinthetjük pl. az 
évenkénti „Pótlások a lexikonokhoz" c. adatsort 
vagy az NKA-pályázatok eredménylistáját.

Ugyancsak természetesnek tartjuk, hogy 
külföldi kitekintéseink során hangot kapjon a 
szomszéd országok magyar kisebbségeinek 
könyvtárügye is. Mind a jelenlegi helyzetre, mind 
a történeti visszatekintésekre biztosítunk teret 
Extra Hungáriám rovatunkban. (A vajdasági 
könyvtárak; határon túli olvasáskutatási tapasz
talatok; Kovászna város könyvtártörténete a 
századelőtől napjainkig stb ).
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A múltismeret, a folyamatosságtudat ébren
tartását próbáljuk szolgálni azzal Is, hogy alkal
manként jelentős hazai könyvtáros személyisé
gek emlékezéseinek adunk helyet (Lipták Pál, 
Rózsa György).

A fenti példákból, utalásokból nyilván ész
revették a kollégák, hogy az OSZK munkája, 
eredményei folyamatosan jelen vannak a folyói
ratban. Emellett a könyvtár legalább tucatnyi 
munkatársát állandó szerzőnknek is tekinthet
jük. És - noha e tekintetben nem kívánunk ver
senyre kelni az OSZK Híradóval - egy kicsit ab
ban az értelemben is „az OSZK lapjának” tekint
hetjük magunkat, hogy felelős kiadónk a könyv
tár főigazgatója, és hogy a folyóiratot az OSZK 
Nyomdaüzeme állítja elő és terjeszti.

Hisszük, hogy a nemzeti könyvtár bármely 
egységében dolgozó munkatárs számára érde
kes és hasznos lehet az egész országban zajló

írás tegnap

Az információtechnika fejlődése és a számí
tógépek használatának gyors elterjedése a 
könyvtár mindennapi életét is jelentősen áta
lakította. Ezeket a változásokat nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, akár örülünk neki, akár nem. Mi 
is a könyvtár feladata? Gyűjteni és megőrizni kul
turális értékeinket az utókornak, hozzáférhetővé 
tenni ezeket a kincseket, és kiszolgálni az olvasók 
növekvő igényeit. Képesek lennénk-e számon 
tartani irodalmunk, könyvnyomtatásunk gazdag 
termését csupán a cédulakatalógusok segítsé
gével? Meddig mehetne ez így? Nem gyorsabb-e 
a keresés a sokféle katalógusban egy jól felépí
tett keresőprogram segítségével?

Sokszor hallani, hogy minek nekünk a szá
mítógép, csak lassúbb a munkánk tőle, vagy mi
re jó az Internet, tudjuk-e használni a munkánk
hoz?, jobb a régi, bevált módszer, miért kell ne
künk egy csomó új dolgot megtanulni?. Úgy gon
dolom, hogy minden jelentős újdonság először el
lenérzést vált ki az emberek többségéből. Egy 
kicsit érthető, hiszen amióta világ a világ, azóta 
tartunk az ismeretlentől, idegennek érezzük, talán 
szükségtelennek is. Ráadásul manapság olyan 
ütemben zúdul ránk a sok technikai változás, 
hogy bizony nem mindig könnyű lépést tartani, 
pedig nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
lemaradjunk. Ezekkel a dolgokkal is meg lehet 
barátkozni, ha jobban megismerjük őket.

könyvtári folyamatokra való rátekintés, mások 
munkájának és az általános tendenciáknak a 
megismerése. Nem szólva arról, hogy magának 
az OSZK-nak egyes osztályain folyó munkák, 
kísérletek eredményeiről - terjedelmi lehetősé
geink és sűrűbb periodicitásunk jóvoltából - 
nemegyszer bővebb, részletesebb ismertetése
ket, beszámolókat van módunk közölni, mint a 
Híradónak.

A Vili. szinten, a Könyvtártudományi Szak- 
könyvtárban mindig hozzáférhetők a 3K számai. 
Abban a reményben ajánljuk őket olvasói fi
gyelmükbe és jóindulatukba, hogy fontos ta
pasztalataikat, gondolataikat minél többen szer
zőként is megosztják folyóiratunkkal.

A szerkesztőség a 438-as szobában talál
ható. Házon belül a 791-es melléken; kintről a 
224-3791-es számon érhető el.

Sz. Nagy Lajos

és holnap
Első és legfontosabb, hogy nyitottak le

gyünk a változásra. A fejlődésből a könyvtár 
sem maradhat ki, az előrelépés elengedhetetlen 
kelléke pedig a tanulás, az új technikák alkalma
zása. Az olvasók is joggal elvárják tőlünk, hogy 
a világ hatalmas információs tengeréből minél 
nagyobb mennyiséghez férjenek hozzá, a lehető 
legkevesebb utánajárással. Ezt a feladatot is 
vállalnunk kell, de ez már nem megy a számítás- 
technika eredményeinek felhasználása nélkül. 
Elég ha arra gondolunk, hogy milyen széles ajtók 
tárulnak a világra az Internet segítségével: per
cek alatt kapcsolatot tudunk teremteni más or
szágok könyvtáraival, rövid idő alatt kiderül, hol 
érhető el leghamarabb a keresett dokumentum. 
Az elektronikus levelezéssel hihetetlenül lerövi
dült az idő, amíg egy szakmai kérdésre választ 
kapunk, vagy a kollégákkal - akár a világ má
sik végén - kapcsolatot teremtünk. Jó bizo
nyíték lehet erre az Országos Széchényi Könyv
tárban évek óta kitűnően üzemelő könyvtárközi 
kölcsönzési szolgáltatás, amely például a világ
hálón keresztül elérhető OCLC-adatbázis segít
ségével rövidebb idő alatt és a korábbi levele
zés módszerhez képest sokkal hatékonyabban 
teljesíti a kéréseket.

Az Internet megjelenésével hatalmas mér
tékben kitárult a világ, lényegesen több hasznos 
információ érhető el rövid idő alatt, és más minő-
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English

Francai s

r

írás tegnap és holnap
Internet folyóirat

1. évfolyam 1. >■
tutynsztn^

'•& Előszó

^ Tartalomjegyzék 

'•& Szcrkcs/.töscei adatok

írás tegnap és holnap
Internet folyóirat

1. évfolyam 1. szám (1997. július)
http://www.oszk.hu/kladvany/lras

Készült a Soros Alapítvány támogatásával

A lógót tervezte: Szántó Tibor Kossuth-díjas grafikusművész

Felelős szerkesztő: Lőrlncz Judit (Tel.: 175-75-33/296)
Technikai szerkesztő: Bánkeszl Katalin (Tel.: 175-15-82)

E szám szerzői: Köpeczi Béla (az MTA tagja, egyetemi tanár), Lőrlncz Judit, (Országos Szé
chényi Könyvtár), Tószegi Zsuzsanna (Országos Széchényi Könyvtár), Büky Béla (Miskolci 
Bölcsész Egyesület), Havas Katalin (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár), Sebestyén György 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem), Rózsa György (MTA Könyvtára, Pro Bibliotheca Alapít-

séget öltött az kollégák közti kapcsolat Is, orszá
gos szinten és nemzetközi téren egyaránt. Sok
szorosan több információhoz Juthatunk hozzá, 
ráadásul lényegesen rövidebb idő alatt és keve
sebb költséggel.

Más fontos hatása is van az információtech
nika fejlődésének, a fejlett technológiák megjele
nésének. Forradalmian új módszerek születnek 
az adattárolás és visszakeresés terén. Gondol
junk arra, hogy mennyi nyomtatott anyag helyez
hető el és kezelhető biztonságosan egyetlen CD- 
ROM-on, vagy a digitalizálás milyen fantasztikus

megoldás a dokumentumok kis helyigényű és 
tartós megőrzésére. Arról nem is beszélve, hogy 
a dokumentumok egyetemes hozzáférhetőségé
nek megoldásához milyen kézenfekvő eszköz 
az Internet.

Sokan, sokféle szemszögből nyilvánítanak 
véleményt ezekről a változásokról a különböző 
fórumokon. Engedjék meg, hogy felhívjam fi
gyelmüket egy új folyóiratra, amely kizárólag az 
Interneten olvasható és éppen ezzel a kérdés
körrel foglalkozik. A könyvtártudomány elismert 
szakértői, kutatói elmélkednek a könyvtárakat,
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English

Tartalomjegyzék Krancns

Kopec/.i Béla (az MTA tagja, egyetemi tanár): 
írás tegnap és holnap

t.örincz Judit (Országos Széchényi Könyvtár):
Könyv, olvasás, kulturális identitás

1 oszeüi Zsuzsanna (Országos Széchényi Könyvtár):
Robinson esete a számítógépnél - avagy a multimédia és az olvasás

Büky Béla (Miskolci Bölcsész Egyesület):
A magyarországi médiák nyelvi gondiai

Hav as Katalin (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár):
A közművelődési könyv tár cs az információrobbanás, avagy így érezheti inasát a mezei
nyúl az. autópályán

Sebestyén György (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
A (iutenherg-galaxis és a digitális kultúra szintézise: a/, elektronikus-virtuális könyvtár

Ró/sa Gvorüv (MTA Könyvtára, Pro Bibliotheca Alapítvány):
Ómenben; néni vonul nyugdíjba - a kulturális örökség és a digitális kultúra kapcsolatáról

az írást, az olvasási szokásokat megbolygató új 
szelekről. A kezdeményezés a Magyar Tudo
mányos Akadémia keretén belül működő Ma
gyar Bibliológiai Munkacsoporttól indult és a 
Nemzeti Kulturális Alap, ill. a Soros Alapítvány 
támogatásával valósulhatott meg.

Nem ez az egyetlen, csak elektronikusan 
megjelenő folyóirat, de témáját tekintve tudomá
sunk szerint egyedülálló Magyarországon. Az el
ső szám 1997 augusztusa óta olvasható a 
http://www.oszk.hu/kiadvany/iras Internet-cí
men. Mint az a megadott címből is kiderül, az Or
szágos Széchényi Könyvtár szerverén kapott 
helyet, és az OSZK kezdő lapjáról az On-line 
szolgáltatások alatt helyezkedik el. Feltétlenül 
érdemes belelapozni, mert az alapos szakmai 
tájékoztatás mellett szubjektív gondolatok is he
lyet kaptak a cikkek közt. Biztos vagyok benne, 
hogy mindenki talál köztük értékes Információt,

érdekes, gondolatébresztő anyagot. A szerkesz
tőség örömmel veszi, ha olvasgatás közben ki
alakult véleményüket, észrevételeiket továbbít
ják Lőrinc Judithoz, a kiadvány felelős szer
kesztőjéhez. Ezzel elősegítenék, hogy minél szé
lesebb szakmai körök érdeklődése szerint ala
kíthassuk a tartalmat.

Azok számára, akiknek nincs lehetőségük 
Internet-elérésre, a tartalomjegyzék mellékelé
sével próbálunk képet adni a folyóirat arculatá
ról, az írások sokféleségéről.

A készülő második számban külföldi kollé
gák írásait is megtalálják majd, sőt örömünkre 
szolgálna, ha a hazai szakértők és könyv
tárbarátok is jelentkeznének közlésre szánt cik
keikkel.

Bánkeszi Katalin 
az „írás tegnap és holnap” 

technikai szerkesztője
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A Szabad Európa Rádió dokumentumai 
az Országos Széchényi Könyvtárban

1997. május 22-ón szerződést írt alá a Sza
bad Európa Rádió képviseletében A. Ross John
son tanácsadó és Poprády Géza az Országos 
Széchényi Könyvtár főigazgatója a SZER ma
gyar adásanyagainak könyvtárba kerüléséről, 
azok átmásolásáról és kutathatóvá tételéről.

A szerződés értelmében a SZER örökös, át 
nem ruházható jogot és engedélyt ad a könyv
tárnak a dokumentumok tárolására, kezelésére, 
az archív gyűjteményekre vonatkozó szabá
lyoknak megfelelően.

A dokumentumokról készített másolatok a 
Különgyűjtemónyl Főosztály Kézirattárába kerül
nek és lesznek hozzáférhetők, a kutatók és min
den érdeklődő számára.

A SZER magyar adásainak dokumentumai 
ez év szeptemberében érkeztek meg Prágából 
az OSZK-ba.

A dokumentumokat hangszalagokon, mik
rofilmeken és gépelt szöveg formájában kaptuk 
meg, amelyek mindegyike az elhangzott adáso
kat tartalmazza. A 4582 tekercs hanganyagra 
jellemző, hogy azok 1951-től különböző Időkből 
és különböző technikával készült felvételek.

Az iratanyagból 67 doboznyi szövegkönyv 
érkezett, kötött irattartóban, ez az összes kézirat 
1/3-a. Ezek 1973 és 1984 közötti anyagok.

A mikrofilmen lévő szövegek az 1951-től 
1960-ig terjedő időszak anyagait tartalmazzák 
(kb. 200 tekercs mikrofilm), ezekből 10 db te
kercs érkezett.

A mikrofilmtekercsek a magyar osztály 
megszervezésében résztvevő munkatársak első 
műsorainak szövegkönyveit tartalmazzák, pl. 
Gallicus (Mikes Imre) „Reflektor” című műsora, 
Bálint gazda (Czupy Bálint) parasztműsora, Máral 
Sándor vasárnapi levelei. A mikrofilmek meg
őrizték pl. Borsányl Julián tudósításait, érdekes 
és értékes kommentárjait a koreai háborúról.

1953 végétől állandósultak a műsorok és 
szerkesztőik, a műsorokban elsősorban a napi 
eseményekről, a nemzetközi és magyar fejlemé
nyekről tudósítottak, nemzetközi és hazai hír- és 
helyzetmagyarázattal foglalkoztak. A különböző 
dokumentumtípusok között átfedések vannak, 
hiszen a hanganyagok és a mikrofilmeken lévő 
anyagok sok esetben megegyeznek.

A dokumentumokat formai és tartalmi feltá
rással tesszük kutathatóvá:

- tartalom összeállítása a dokumentumok címei 
alapján

a rádiódokumentum műfaját megnevező 
deszkriptor (pl.„ÚJévl köszöntő”, „Politikai kom
mentár”, „Riport”) elkészítése
- szerzőségi közlésben szerzők, szerkesztők 

neveinek kigyűjtése
- az időadatokban az év, hónap, nap, óra, perc 

megjelölés szerepel, amikor az adás elhang
zott

- a rádiódokumentum részletesebb jellemzése, 
ha a tartalom kiemelkedően fontos (pl.„Emig- 
rácló”, „Kollektivizálás”, „Nemzetiségi kérdés” 
stb.)

Az Archívum hozzáférhetővé tételének fo
lyamatát egy tanácsadó testület - magyar-ame
rikai konzultációs bizottság - segíti.

Reméljük, hogy a XX. század egyik legna
gyobb vállalkozásának, a SZER-nek pótolhatat
lan forrásértékű dokumentumai segítséget nyúj
tanak történelmünk mélyebb feltárásához, ösz- 
szefüggóseinek megértéséhez.

Simándi Irén

MEGJELENT
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A Sebestyén Géza-hagyaték
Könyvtárunk főigazgatója levelet kapott 

Sebestyén Katalintól, Sebestyén Géza (1912- 
1976), a Széchényi Könyvtár egykori főigazga
tó-helyettese leányától. Az alábbiakban közöljük 
a levelet és az arra adott választ.

Poprády Géza 
Főigazgató Úr
Országos Széchényi Könyvtár 

Budapest, 1997. július 31.

Tisztelt Főigazgató Úr!

1997. július 30-i megbeszélésünk értelmében a kö
vetkező kéréssel fordulok Önhöz.

1. Birtokomban vannak Édesapámnak, dr. Sebes
tyén Gézának iratai, jegyzetei. Nézetem szerint főleg 
könyvtártani tanulmányokról, tanulmánytervezetekről 
van szó, de nem lévén szakember, nem tudom bizto
san megítélni.

2. Ugyancsak birtokomban van Édesapám szemé
lyes könyvtárának egy része. Mivel emlékeim már ho
mályosak az eredeti könyvtár méretéről, s néhány 
könyvet magam is megtartottam, nem tudom, az ere
deti könyvtár hányadrészéről van szó.

Ezeket az iratokat és könyveket az Országos Szé
chényi Könyvtárnak szeretném ajándékozni.

Meggyőződésem, hogy az 1. pontban említett ira
tok jobb helyen nem lehetnének, mint az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárának Sebestyén Géza 
fondjában, melynek létezéséről örömmel értesültem.

Ami a könyvek sorsát illeti, legjobban szeretném, 
ha ennek a könyvtárnak a darabjai együtt maradnának 
az Országos Széchényi Könyvtár állományában. De 
meg tudom érteni, ha ez nem lenne lehetséges. Az 
egyetlen, amit szeretnék kikötni: akármi történik ezekkel 
a könyvekkel, a sorsuk legyen méltó „hasonlítson” 
Édesapám életművéhez, szelleméhez. (Engem is ez az 
elv vezérelt, mikor ezt a könyvtárat felajánlottam az Or
szágos Széchényi Könyvtárnak.)

Lehetséges megoldásnak tartanám, ha az Orszá
gos Széchényi Könyvtár a könyveket vagy egy részü
ket a határon túli magyarság számára ajándékozná. 
(Még akkor is, ha ez a megoldás a könyvtár szétdara- 
bolását jelentené.)

Miután feldolgozták az általam adományozott irato
kat és könyveket, kérem, juttassanak el hozzám egy 
átvétel' elismervényt az iratok jellegéről és a könyvek 
hozzávetőleges mennyiségéről. Ugyancsak kérném, 
hogy a könyvek végleges sorsáról értesítsenek.

Nagy örömmel tölt el, hogy ez év februárjában 
Édesapám emlékére emlékülést rendeztek. Kérem, tol
mácsolja köszönetemet dr. Somkuti Gabriellának, aki 
ezt a megemlékezést megszervezte.

Befejezésül engedjen meg néhány személyes mon
datot.

Tizennyolc éve Franciaországban élek. A könyvek 
szeretetét, tiszteletét Édesapámtól tanultam. Ezt a szel
lemi örökséget hűségesen és eredményesen adtam to
vább ma már tizenhét éves leányomnak.

Legutóbbi Széchényi könyvtári látogatásom alkal
mával sok régi tanítványával, munkatársával találkoz
tam. Mindannyian meleg szeretettel emlékeztek Édesa
pámra. Nekem is jól esett emlékezni, róla beszélni 
olyan emberekkel, akik tisztelték, szerették.

Tisztelettel és Őszinte barátsággal köszönti

Sebestyén Katalin

Sebestyén Katalin részére
Budapest
Dráva u. 12.
1133

Budapest, 1997. augusztus 27. 
1127/1997

Tisztelt Asszonyom!

Örömmel vettem szíves sorait, melyben édesapjá
nak, dr. Sebestyén Gézának, könyvtárunk egykori fő
igazgató-helyettesének kéziratait és könyvtárát ajánlja 
fel gyűjteményünknek.

Magam is úgy gondolom, hogy Sebestyén Géza 
írásos hagyatékának legjobb őrzőhelye az Országos 
Széchényi Könyvtár lesz, hiszen édesapja életműve el
választhatatlanul összefonódott a nemzeti könyvtár 
ügyével. A Sebestyén-fond létrehozásával Kézirattárunk 
már megtette az első lépést Sebestyén Géza emléké
nek ápolása érdekében, és a februári konferencia is 
ezt szolgálta.

A kéziratok természetesen a fondban nyernek el
helyezést, de a könyvtár esetében valamelyik újonnan 
alakult hazai egyetem is szóba jöhetne az Ön által ja
vasolt határon túli magyar intézmény mellett.

Nagylelkű adományát ismételten megköszönve szí
vélyesen üdvözli

Poprády Géza

Nyári budapesti tartózkodása alatt alkal
munk volt Sebestyén Katalinnal személyesen is 
elbeszélgetni.

- Kedves Kati, a könyvtár hivatalos köszö
neté mellett hadd tolmácsoljam a könyvtár mun
katársainak, az OSZK Híradó olvasóinak köszö
netét is. Sokan vagyunk még, akik Édesapáddal 
még együtt dolgozhattunk s személyes emléket 
őrzünk nemcsak nagy tudásáról, hanem párat
lan munka- és ügyszeretetéről, igaz emberségé
ről is. Hallhatnánk most valamit a Te személyed
ről, esetleg a vele való kapcsolatodról is?

- Biológia-kémia szakot végeztem a buda
pesti egyetemen. Mikor pályaválasztásomat 
édesapámmal közöltem, ő örült, hogy nem fi
losznak mentem. Ekkor mondta el, hogy ő maga
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annak idején a műszaki egyetemre szeretett 
volna beiratkozni - elsősorban a matematika 
vonzotta, amit nagyon szeretett - de mivel ez az 
egyetem anyagilag nagyobb megterhelést Jelen
tett volna, mint szegónysorsú diák Inkább a böl
csészkart választotta. 1973-ban végeztem el az 
egyetemet és Édesapám halála után három év
vel, 1979-ben mentem ki Franciaországba s az
óta ott élek.

- Mivel foglalkozol odakinn?
- Az első időkben egy laboratóriumban 

dolgoztam. Ezek voltak az integrálódás nehéz 
évei. Ma szabadfoglalkozású vagyok és gyer
mekek számára népszerű-tudományos ismeret- 
terjesztést végzek a természettudományok terü
letén. Ez iskolán kívüli tevékenység, bár fűződ
het iskolához is, de az esetek többségében kul- 
túrházak iktatják programjukba az általam ve
zetett előadásokat, tanfolyamokat. Általában 8- 
10 éves gyerekek a hallgatóim, ez a legjobb 
korosztály új ismeretek befogadására. Nagyon 
érdeklődőek a gyerekek, sok örömet ad a velük 
való foglalkozás.

- Ez a fajta tevékenység azonban egyfajta 
létbizonytalansággal jár együtt?

- így van, hiszen magam keresem meg a 
munkalehetőségeimet, programjaimat - melye
ket állandóan fejlesztek - magam ajánlom ki. A 
teljesen önálló munkának, a nagyfokú szabad
ságérzésnek egy állandó egzisztenciális ve
szélyhelyzet az ára.

- Családi körülményeid?
- Egyedül nevelem 17 éves lányomat, aki 

most érettségizett és történelem szakra készül. 
Jól beszél magyarul, mert otthon magyarul be
szélünk. Minden évben hazalátogatunk s ápoljuk 
a Magyarországhoz fűződő kapcsolatokat. Ne
kem annak Idején Édesapámmal különlegesen 
szoros és bensőséges kapcsolatom volt, sokat 
kirándultunk, sétáltunk együtt a budai hegyek
ben. Sokszor beszélt nekem a határon túli ma
gyarság sorsáról, kb. 1970/71-ben magával is 
vitt egyhónapos erdélyi kőrútjára. Igen sok jó 
baráttal találkoztunk ott, maradandó emlék ez 
számomra. Igyekszem én is a leányomat ebben 
a szellemben nevelni.

- Tervek, vágyak?
- Erről nem könnyű beszélni, de egy biztos: 

nyugdíjas éveimet szeretném Idehaza, Magyar- 
országon eltölteni.

Somkuti Gabriella

KIÁLLÍTÁS

A Pesty Frigyes-emlékkiállítás elé 
1997. szeptember 15-től december 20-ig

Pesty Frigyes (1823-1889) helységnévtára 
Kézirattárunk első számú „bestsellere". 68 vas
kos kötetének lapjait annyira tönkretette a sok 
használat, hogy az eredetit ki kellett vonni a for
galomból. Ma már csak mikrofilmen lehet tanul
mányozni a hatalmas méretű, kimeríthetetlen 
adatgyűjtést, mely egyedülálló forrásbázist ké
pez a történeti földrajz, a nyelvtörténet, a hely- 
történet, a néprajz és egyéb rokontudományok 
művelői számára. Néhány kötet anyaga nyomta
tásban is hozzáférhető.

Pesty Frigyes neve örökre összefonódott 
helységnévtárával, bár nem ez volt az egyetlen 
tudományos teljesítménye. Csak a szűkebb 
szakma tartja számon róla, hogy ott bábáskodott 
a Századok c. történelmi szakfolyóirat és a Ma
gyar Történeti Társulat létrehozásánál. Akadé

miai tagság és tisztség, számos szakmunka jelzi 
pozitivista szellemű tudós munkásságának szer
teágazó vonulatait. Neki sikerült a „tudományt a 
munkás élettel egybekötni”. Országgyűlési kép
viselő volt a szabadelvű párt színeiben, s politi
kai vitáit történeti érveléssel támasztotta alá. A 
polgárosodás és az iparosodás szószólójaként 
lépett fel már Temesváron is, amikor német kö
zegben élete hívta az első magyar nyelvű lapot 
és titkári tevékenységet fejtett ki a helybéli Ke
reskedelmi és Iparkamaránál. Pestre kerülve az 
Első Magyar Iparbank főtitkári teendőit látta el 
1864-től élete végéig.

Kiállításunk - Weeber Tibor kutatásainak 
eredményeképp - arra a kevéssé ismert tényre 
is fel szeretné hívni a figyelmet, hogy a Temes-
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várer Wochenblatt tényleges szerkesztője - bár 
a fejlécen más név szerepel - az ifjú Pesty Fri
gyes volt, akinek köszönhetően a lap egyszer 
csak magyar hazaszeretet kezdett sugározni.

Köszönetét mondunk mindazoknak a társ- 
intézményeknek, akik értékes Pesty-anyagokat 
bocsátottak rendelkezésünkre. így a Magyar Tu
dományos Akadémia Művészeti Gyűjteményé
nek, a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tára Kézirattárának, a Magyar Nemzeti Múzeum

Történeti Fényképtárának és a Magyar Országos 
Levéltárnak.

Végül köszönet Illeti Pesty Frigyes leszár
mazottjait, dr. Pesthy Pál Frigyest és feleségét, 
Pesthy Zsuzsannát, akiknek a kiállítás ötletét és 
néhány eredeti dokumentumot köszönhetünk, il
letve Pesthy Norbertét, akinek Pesty Frigyesről 
készített gazdag bibliográfiája nélkül kiállításunk 
soha nem készülhetett volna el.

Megyetérképek a Széchényi Könyvtár térképtárában
(1723-1948)

A magyar térképkészítés történetének 
egyik legjellegzetesebb térképfajtájából, a me
gyetérképek köréből válogattunk kamarakiállí
tásunkhoz.

A 18. század elején megjelenő első megye
térképek egy több mint 200 éven át tartó folya
mat kezdő lépését jelentették a kartográfiai 
szakma hazai történetében. Az ezen korszak
ban élt térképkészítők számos feladatának volt 
ugyanis elméleti és gyakorlati keret a vármegye, 
a megye, s ezért munkájuk eredményének je
lentős része is megyék térképeiben öltött testet.

Akár az ország topográfiai felméréséről, 
akár a közigazgatás területi változásairól, a föld
rajzi ismeretek oktatásáról és terjesztéséről, 
vagy a gyakorlati élet által támasztott számos 
egyéb feladatról lett légyen is szó, a térképké
szítők és -kiadók számára a (vár)megyék s így 
a (vár)megyetérképek - s ez a 18. századra és 
a 19. század első felére különösen jellemző - 
természetes, magától értetődő keretül szolgáltak 
feladataik végzése során.

Térképtörténetünk meghatározó személyi
ségei közül nem egynek az életét töltötte ki me
gyetérképek készítésének és -kiadásának szer
teágazó (számunkra ma már sokszor nehezen 
érthető módon) számos nehézséggel járó, áldo

zatokat is követelő munkája. Elég ha most csak 
Mikoviny Sámuel, Korabinszky János Mátyás 
vagy Görög Demeter nevét említjük.

A több mint 200 óv alatt készült és kiadott, 
igen nagy mennyiségű anyagból (Térképtárunk 
2000-nél is több példányt őriz) kiállításunk az el
ső nyomtatott térkép megjelenésének időszaká
tól (1723) az 1940-es évek vége szocialista álla
mosításának koráig (1948) mutatott be megye
térképeket.

Törekedtünk arra, hogy a kiemelkedő mű
vek mellett a térkópfajta, a „műfaj" néhány, kor
szakunk egészére jellemző vonását is érzékel
tessük. így a lehetőségek adta keretek között 
elkülönítve mutattuk be a 18. század második és 
a 19. század első felében ólt és tevékenykedett 
megyei mérnökök által készített térképek cso
portját, a 19. század második felében létrejött, és 
a megyetérképek készítésében meghatározó, 
országos jelentőségre szert tett legfontosabb ál
lami és magán térképkészítő intézetek megye
térkép-kiadását - néhány jellegzetes térképlap
pal -, és így tettünk a megyeatlaszok valamint 
az egyéni vagy helyi kezdeményezéssel, vállal
kozásban készült térképek körénél is.

Danku György



KIADVÁNYAINKRÓL
Megjelent:

Németh Mária: Az Országos Széchényi Könyvtár
története 1919-1920 
(Az OSZK füzetei 10.)

A közzétett tanulmány nemzeti könyv
tárunk történetének egy kevéssé ismert, csak 
egyes részleteiben taglalt, Illetve érintett korsza
kát szeretné az érdeklődőkkel a maga egészé
ben megismertetni. Fel akarja hívni a figyelmet 
arra, hogyan próbált a háború alatt anyagi csőd
be jutott, az 1919-es politikai változásokkal, 
majd az ország teljes összeomlásával szembe
néző intézmény nehéz helyzetén úrrá lenni.

Az utóbbira vonatkozó terveket két kiváló 
tudós-könyvtáros fogalmazta meg: Melich Já
nos igazgató és helyettese, Bajza József szá
mos tervben és előterjesztésben, a jövő köve
telményeit figyelembe véve alapozta meg és 
alakította ki a kiútkeresés irányítását és a cé
lok gyakorlati megvalósításának formáit. A hang
súlyt a gyarapításra; ezen belül a korabeli hun- 
garikumok beszerzésére, az állomány haszná
latának biztosítására, a hazai és nemzetközi 
kapcsolatok megalapozására, illetve újraélesz
tésére, az intézmény adósságainak csökkenté
sére helyezték, de új feladatként sort kerítettek 
a kurrens nemzeti bibliográfiai munkálatok meg
indítására, úgy, hogy a könyvtár tisztviselői sa
ját tudományos munkásságukat sem szorították 
háttérbe.

A kitűzött célok elérése érdekében minden 
lehető módszert és kapcsolatot felhasználtak. A

Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának támo
gatásával igen jó kapcsolatot építettek ki több 
minisztériummal, továbbá hivatalos szerveze
tekkel, társadalmi egyesületekkel, kulturális te
rületen dolgozó személyekkel.

Az osztályigazgatók és beosztott tisztvise
lők teljes mértékben magukévá tették főnökük 
elképzeléseit és maguk is részt vettek megvaló
sításukban. A vezetők és beosztottak egy célért 
dolgoztak, és ezt olyan eredménnyel tették, 
hogy az 1922 végére megalakult Országos Ma
gyar Gyűjtemónyegyetem szervezetébe adós
ságmentesen és alapjaiban rendezetten kapcso
lódhatott be a könyvtár.

NÉMETH Mária
Az Országos Széchényi Könyvtár története 1919- 

1922 / írta Németh Mária ; [kiad. az Országos 
Széchényi Könyvtár]. - Bp. : OSZK, 1997. - 168 p. ; 
24 cm. - (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei, 
ISSN 0865-7548 ; 10.)

Angol nyelvű összefogl.: [169 ] p.
ISBN 963 200 372[l]

Megrendelhető: Lados Andrea OSZK Kiad
ványtár Bp. I. Budavári Palota „F” ép. Postai cím: 
1827 Budapest
Telefon: 175-7533/553 mellék 
Ára: 500 Ft

Wix Györgyné: A szerzetesi könyvtárak sorsa 
Magyarországon 1950-1952 

(Az OSZK füzetei 11.)

A szerzetesrendek feloszlatásáról szóló 1950. 
34. sz. törvényerejű rendeletet, amely kimondta a 
„szerzetesrendek működési engedélyének meg
szűnését” 1950. szeptember 23-án hirdették ki. 
Valójában azonban addigra már sok épületbe az új

tulajdonost Is beköltöztették, s a rendtagok de
portálását a rendeletben engedélyezett három 
hónap helyett már július elejétől megkezdték.

A gazdátlanul maradó épületekben a 
könyvtárak szabad prédává váltak; „klerikális
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kacatnak”, idegennyelvű s mint ilyen értéktelen
nek stb. ítélve, bezúzás várt rájuk, vagy a beköl
töző intézmények (javítóintézet, Ipari tanulók ott
hona, honvédség stb.) lakóinak pénzforrásul, 
esetleg fűtőanyagul szolgálhattak.

A tudományos könyvtárak felügyeletével 
megbízott Országos Könyvtári Központ (OKK) Il
letékes osztályvezetőjeként a nagytekintélyű és 
kiváló tudós és még kiválóbb ember, Kőhalmi 
Béla a feloszlatás első híreire megkezdte harcát 
e hatalmas nemzeti kincs megmentése érdeké
ben. 1950 júliusától októberéig tartott, míg sike
rült hatáskört biztosítania az OKK-nak a gazdát
lanná vált könyvtárak védelmére, helyszínen 
történő zárolásukra. 1951. január 4-én pedig, azt 
követően, hogy az állam és az egyház között ún. 
Paritásos Bizottság létesült, az OKK és a Paritá
sos Bizottság egyházi képviselői megállapodhat
tak a könyvtárak anyagának az állam és az 
egyház közötti megosztása szempontjairól. E 
jegyzőkönyvbe vett megállapodás szerint az

után az OKK erre kijelölt dolgozói a helyszínen 
választották szét az egyes gyűjtemények állo
mányát, majd az egyházat illető részt átadták a 
Paritásos Bizottság megbízottá Inak.

Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei c. 
sorozatban megjelent tanulmány ezeknek a 
munkatársaknak útjelentései és emlékezései 
alapján íródott, még 1988-ban. A szubjektív ele
mekkel is tarkított írás első része - amely 
egyébként 1993-ban már megjelent a Magyar 
Könyvszemlében - a történeti előzményeket és 
az OKK-nak a könyvek megmentését célzó te
vékenységét tárgyalja. A második, eddig nem 
publikált rósz az egyes rendházak könyvtárai
nak sorsáról tudósít röviden, betűrendben, An- 
docstól Zircig.

Megrendelhető: Lados Andrea OSZK Kiad
ványtár, BP. I. Budavári Palota „F” ép.
Postai cím: 1827 Budapest 
Telefon: 175-7533/553. mellék 
Ára: 350 Ft

MUNKATÁRSAINKRÓLiw-l K*r I-m iYA I 11^1 l\i 1 Km*

Beszélgetés Nagy Anikóval, 
a Szinnyei József-díj kitüntetettjével

- Kedves Anikó! Először is gratulálok 
kitüntetése alkalmából magam és a Híradó 
szerkesztősége nevében, egyben megkérde
zem, hol végezte tanulmányait?

- Köszönöm szépen a gratulációt. A Sziny- 
nyei-díj váratlan meglepetés volt, nagyon-na- 
gyon örülök neki. Szerencsés vagyok, hogy 
olyan sok kiváló kolléga mellett engem ért ez a 
megtiszteltetés.

Ami a kérdését illeti: debreceni vagyok, ott 
születtem, ott jártam iskolába. A híres Dóczy 
Gimnáziumban érettségiztem, akkoriban a Kos
suth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimná
ziuma volt. Éppen az érettségim évében volt 
százéves a gimnázium, így a szalagavatónk iga
zi nagyestélyis bál volt, ez ritkaságszámba ment 
azokban az Időkben. Érettségi után leginkább jo
gász szerettem volna lenni, ám jogi kar nem volt 
Debrecenben, engem pedig a szüleim nem en
gedtek máshova, ezért - bár kacérkodtam a 
matematikával is, csak nem találtam hozzá ne
kem tetsző szakot - magyar-francia szakra je

lentkeztem. Magához a tanuláshoz volt kedvem, 
egyébként pedig a tanári pályához éreztem né
mi elhivatottságot.

- Mely munkahelyeken dolgozott az 
OSZK -ba kerülése előtt?

- Diplomaosztáskor már anya voltam, ez 
megnehezítette a munkavállalást. Szerződéses 
tanárként dolgoztam egy fél évig egy hajdúbö
szörményi általános iskolában (ma is örömmel 
emlékszem vissza erre az időszakra), majd Püs
pökladányra kerültem - ez is félévig tartott. 
Debreceni lakos lévén, gyermek mellett lehetet
len volt a pendlizés. Ekkor ismét nagy szerencse 
ért, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyv
tárába sikerült bekerülnöm. Csűry István volt az 
igazgatóm, akire ma is hálás szeretettel gondo
lok. Aki ismerte őt, az tudja, hogy rendkívül ked
ves, szeretetreméltó ember volt.

Mi, a könyvtár fiatal munkatársai nagyon jól 
éreztük magunkat a könyvtárban. Voltak prob
lémák, de mindig megoldódtak valahogy,
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egyébként sem a mi dolgunk volt, hanem az 
„öregeké". Nekünk csak a napi feladatokat kel
lett ellátnunk, nem unatkoztunk, mert akkoriban 
is nagyon sok volt a munka. Én ott könyvfeldol
gozóként kezdtem, elsősorban régi könyvek fel
dolgozása volt a munkám. Majd a folyóiratokhoz 
kerültem, ahol minden munkafolyamatban dol
goztam: gyarapítás, rendelés a központi könyv
tárnak és a tanszéki könyvtáraknak, kardexe- 
lós, feldolgozás. Többször felmerült bennem, 
hogy ha már elköteleztem magam a könyvtár 
mellett, el kellene végeznem a könyvtárszakot 
is. Akkoriban a vezetőim lebeszéltek erről, 
mondván, hogy az egyetemi könyvtárnál jobb is
kola nincs. Lehet, hogy így van, tény, hogy sokat 
tanultam az igazgatómtól és a munkatársaktól.

- Mikor került az OSZK-ba?
- 1972-ben a férjemnek adódott egy jó 

változtatási lehetőség, így a család Pestre költö
zött. Nehezen hagytam ott szüléimét, testvérei
met és a barátainkat, minden lelki és fizikai 
energiámat lekötötte a lakáscsere, a költözés, a 
gyerekeknek iskola és bölcsőde keresés. A pes
ti állás volt a legkisebb gondom. Nem mintha ez 
olyan egyszerű lett volna akkoriban, hanem 
azért, mert Csűry István levette ezt a gondot ró
lam, ő keresett és talált nekem munkahelyet. Itt 
az OSZK-ban Pajkossy Györgynél kellett jelent
keznem, aki azonnal felvett a Hírlapfeldolgozó 
osztályra. Nagyon örültem, ma is büszke vagyok 
arra, hogy a nemzeti könyvtárban dolgozhatok. 
Az első benyomásokat nem lehet elfelejteni: Her
nádi Dénes, a Munkaügyi osztály vezetője foga
dott, fantasztikus füstben, rengeteg cigarettaha
mu és papír között, valami elragadó kedvesség
gel. Nagyon sajnálom azokat, akik úgy jöttek ide, 
hogy már nem ő nézett rájuk kissé maszatos 
szemüvege mögül, miközben végtelen gondos
sággal és pontossággal felvette az adatokat. Az 
első alkalommal biztosított arról, hogy bármilyen 
ügyben fordulhatok hozzá bizalommal, nem is 
csalatkoztam soha.

- Mely munkaterületeken tevékenyke
dett eddig?

- 1982-ig a Hírlapfeldolgozó osztályon ma
radtam, kollacionáltam, címleírtam (ma ezt bib
liográfiai feldolgozásnak hívjuk). Belekóstoltam 
a kardexelésbe is, helyettesítőként, gondoztam 
a katalógusokat. 1976-tól (máig) nagyon érde
kes a munkám, ekkor kezdtük el a kurrens saj
tóbibliográfiai kötetek összeállítását és közrea
dását. Nehéz időszak volt, egyes részei mára 
már nem fontosak. 1982-ben - életemben elő

ször és remélem utoljára - személyes okok mi
att hagytam el az osztályt. Úgy gondoltam, leg
jobb, ha egy másik könyvtárba megyek - az 
utolsó pillanatban visszatartott Fügedi Péterné 
főosztályvezető, ma is köszönettel tartozom érte 
neki is, Szűcs Jenőnének (Petinek) is. Ekkor ke
rültem a Repertórium szerkesztőségbe, ahova 
magammal vihettem a sajtóbibliográfiai munkát 
is, hiszen akkor már a Kurrens időszaki kiad
ványok 5 (éves) kötete jelent meg az én szer
kesztésemben. A repertórium felelős szerkesz
tője Sándor Ernő kedves kollégám volt, az ő ve
zetésével folyt a munka akkor is, amikor már én 
lettem az osztályvezető.

Egyébként pedig ugyanaz a légkör foga
dott, mint amit Debrecenben hagytam. Fel kelle
ne sorolnom az osztály akkori minden egyes 
tagját, de most csak Kovács Istvánné, Cin! alak
ját emelem ki, akinek derűs lényére nem tudok 
meghatottság nélkül emlékezni. Ami a munkát il
leti, az nagyon sok volt akkor is, most is sok.

1988 után megkezdődtek a gépesítési 
munkák a periodikumokra vonatkozóan. Túlzás 
nélkül nevezhetjük hőskornak ezt az időszakot, 
akkor is, ha tudjuk, hogy sok ehhez hasonló ki- 
sebb-nagyobb hőskort él meg az, aki sokáig 
dolgozik egy munkahelyen. Kidolgoztuk a mos
tani IKB - Magyar Periodika Adatbázis alapjait, 
aztán fokozatosan fejlesztettük, építettük. 1987- 
től hozzánk tartozott a Magyar ISSN Iroda, las
san kinőttük egy hagyományos osztály kereteit. 
Javaslatomra, a vezetőség egyetértésével 
1992. november 1-jétől a Repertórium szer
kesztőség önálló osztály lett. Én továbbra is a 
magyarországi periodikumok feldolgozásával 
foglalkozom. 1990-ig megjelentettük a sajtóbib
liográfia éves, kétéves köteteit, azóta pedig on
line adatbázisból érhetők el a kiadványok ada
tai. Számítógépes programmal állítjuk elő a havi 
nemzeti bibliográfiai füzeteket (MNB Új periodi
kumok) és a negyedéves tájékoztató kiadvá
nyunkat (Új periodikumok).

1996-tól újabb fejlesztés eredményekép
pen a periodikumok adatait az IKB adatbázis 
alapján CD-ROM-on is megjelentetjük.

- Milyen könyvtári vonatkozású, vagy 
egyéb publikációi jelentek meg az idők fo
lyamán?

- Az előbb már említett sajtóbibliográfiai 
kötetek, füzetek, CD-ROM-ok szerkesztésén kí
vül társszerzője voltam a magyarországi kultu
rális sajtóról készült összeállításnak. Évente 
megjelenik a magyarországi irodalmi lapokról 
készített jegyzékem A magyar irodalom óv-
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könyvében. Az időszaki kiadványok feltárásá
val foglalkozó szabványok elkészítésénél köz
reműködtem előterjesztőként, véleményező
ként.

Cikkeim, közleményeim jelentek meg a 
könyvtári szaksajtóban (1995-ig Nagy Zsoltné, 
1996-tól Nagy Anikó néven), folyamatosan min
dig arról a témáról, amivel a napi feladatok so
rán Is foglalkoztam.

A témaválasztás szempontjából egyetlen 
kivétel van: a 70-es években foglalkoztam a 
Magyar asszonyok könyvtára történetével. Az 
akkor elkészített kéziratomat - a szerkesztőség 
kérésére - átadtam a Nőszemély című folyói
ratnak, jelen interjúval kb. egyidőben fog megje
lenni.

- Hogy érzi magát jelenlegi beosztásá
ban, mik a további tervei?

- Köszönöm, kiegyensúlyozottnak érzem 
magam. Az osztályomon olyan munkatársak dol
goznak, akik szeretik a munkájukat, azt felelős
ségteljesen végzik. Úgy érzem, s remélem a 
munkatársaim is, hogy kellemes légkörben dol
gozunk. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek prob
lémák, időnként változó a hangulatunk, de én 
feltétlenül bizakodó vagyok, hiszen amit csiná
lunk, az hasznos és érdekes. A kiadók, szer

kesztőségek pedig gondoskodnak arról, hogy 
ne legyen monoton a munkánk. A 90-es évek
ben olyan típusok jelennek meg, amelyekkel ed
dig nem találkoztunk. Ebbe a munkába azért 
nem lehet elfásulni, mert maga a munka folyto
nos változásban van.

Ha már kimondtam magamnak a végszót: 
változás, szólnom kell pár szót jelenlegi megbí
zatásomról. Az óv első felében az Ernst & Young 
Kft. munkáját segítve részt vettem az 1997. má
jusában megalakított Munkafolyamat-tervező 
csoport munkájában, augusztustól pedig az im
már függetlenül dolgozó csoport vezetője lettem. 
A feladatunk az, hogy az intézmény vezetőségét 
döntóselőkészítő javaslatainkkal segítsük a vár
ható szerkezetátalakítás munkájában. Tevé
kenységünkről most csak annyit mondhatok, 
hogy tizenegyen vagyunk, mindnyájan lelkiisme
retesen szeretnénk megfelelni annak, amit elvál
latunk.

További terveim? Csak rövidtávra tervezek 
most is, mint eddig mindig: a havi füzetek szerkesz
tése, az 1997. évi Magyar nemzeti bibliográfia. Pe- 
riodikumok CD megjelentetése, a folyamatterve
zési feladatok tisztességes ellátása.

- Köszönöm a beszélgetést.
Riporter: Batári Gyula

Csipkerózsika-álom
Michael Haydn második rekviemjéről*

Nehéz elhinni, hogy előbukkanhatnak még 
ismert bécsi klasszikus szerzőtől származó, fi
gyelemreméltó mesterművek. Pedig ezúttal va
lószínűleg ez történt: mintegy 200 éves lappan
gás után mai tudásunk szerint első ízben hang
zott fel Budapesten egy keletkezését tekintve 
rejtélyes halotti mise, Michael Haydn (1736— 
1806) eddig ismeretlen második c-moll rekviem
je. Hogy miként kerülhette el a szakirodalom fi

gyelmét a korszak egyik legjelentősebb egyházi 
komponistájának tartott szerző befejezett műve, 
arról csak feltételezéseink lehetnek. A „salzbur
gi” Haydn, a nagy Haydn testvóröccse - akinek 
kottáin Salzbugban és környékén ugyanolyan 
természetességgel pótolták a Michael nevet, 
mint ahogyan Becsben és vidékén Haydn mindig 
Joseph-et jelentett - magyar püspöki rezidenci
án, Nagyváradon kezdte pályáját. Innen szerző

* Zenei gyűjtemények munkatársai - muzsikusok, zenei könyvtárosok egyképp vallják: akinek van fűle a hallásra, 
van szeme a látásra, mindennapi munkája során csodák közt él. Az itt közreadott írás arról tanúskodik, velünk is, 
általunk is megtörténhet a csoda. (Szerző Katalin)
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dött Salzburgba, hogy a családra Jellemző hű
séggel 1763-tól haláláig Mozart városának le
gyen rangelső muzsikusa. Impozáns latin és né
met nyelvű liturgikus oeuvre-Je - egyebek mel
lett 35 misét komponált, köztük 3 halotti misét, 
utolsó műve egy B-dúr, a Liber crlptus szövegré
szig megírt rekviem-torzó - a kortársak osztat
lan elismerését váltotta ki. A morózus és kritikus 
(és persze kenyérféltő-rivalizáló) Leopold Mo
zart sem volt kivétel, Wolfgang egyházi zenéje 
pedig - a salzburgi időszak kompozícióitól a 
Rekviemig - egyenesen elképzelhetetlen lenne 
a példaértékű salzburgi hagyomány és benne 
Michael Haydn műveinek ismerete nélkül.

Michael Haydn legtöbbet játszott, legismer
tebbnek tartott szakrális kompozíciója nem a 
második, hanem az első, 1771-es c-moll rekvi
em. Ez már a maga korában sem lehetett más
képp, Mozart például valóságos referencia-mű
ként kezelte a darabot: nyitótótelének faktúrája 
és a húsz évvel későbbi K. 626 requiem-tétele 
már első rápillantásra is meghökkentő azonos
ságokat mutat. Keletkezését, első és ismételt 
bemutatását pedánsan igazolja számos doku
mentum és szólamanyag-másolat. De a Mária 
Terézia megrendelésére készült 1806-os har
madik rekviem-töredékről is sokat tudunk. An
nál különösebb, hogy a második c-moll halotti 
mise keletkezését csak a felhasznált papír víz
jele alapján lehetett datálni (az 1792-95 közötti 
évekre), bemutatásáról, „címzettjéről” - egyál
talán létezéséről is - hallgatnak a máskor oly 
pontos feljegyzések. Bár egyik hűséges kotta
másolója, Nicolaus Láng a megtévesztésig utá
nozta a zeneszerző írását - beleértve a névalá
írást és a hozzáfűzött manu propria bejegyzést 
is - kéziratunk sorsa azt mutatja, autentikus mű
ről van szó.

A mester 1806-ban bekövetkezett halála 
után özvegye életjáradék reményében a teljes 
zenei hagyatékot II. Esterházy Miklósnak ajánlot
ta fel, aki nagyra tartotta Michael Haydn művé
szetét, aki nem sokkal korábban állást ajánlott 
neki rezidenciáján. Ezután a hercegi archívum 
leltárjegyzékei (1858: K. Zagitz, 1931: Hárich J.) 
rendre említik ezt a cím és évszám nélküli 
gyászmisét.

Nem úgy a századfordulótól kezdve egyre 
gazdagodó Michael Haydn-szaklrodalom. Az 
egyházi zenével foglalkozó első jelentős mű
jegyzék, a ma is sokat idézett Klafsky 1925-ben 
jelent meg a DTÖ 62. kötetében - és nem említi 
a második halotti misét. Szintén nem szerepel a 
mű Hans Jancik 1952-es monográfiájának mű
jegyzékében, R. Paulynak a Klafskyhoz készült

kiegészítései között (1957) és az MGG szerzői 
címszavában (H. Jancik, 1957). Ch. Sherman 
1967-ben kiadott disszertációja már említi a da
rabot, de befejezetlen műként ír róla, mint aho
gyan 1980-ban a rove-enciklopódla legutóbbi 
kiadása is. A Sherman-Thomas szerzőpáros 
1993-as legújabb tematikus műjegyzéke foglal
kozik először érdemben a kompozícióval (MH 
559 jegyzékszám alatt). Itt teljes, befejezett, vi
tathatatlanul autentikus műként kezelik és leírá
sát közük.1

Az Esterházy-kottatár egyházzenei részét 
1949-ben, az államosítással az Országos Szé
chényi Könyvtár Zenei gyűjteménye kapta meg. 
A több ezer kézirat feldolgozása ma Is tart. Mu
rányi Róbert Árpád szíves közlése szerint vala
mikor a 80-as évek közepén készült el a vonat
kozó OSZK katalóguscédula. A kutatók érdeklő
dése azonban az új műjegyzék megjelenése 
után mutatkozott meg igazán. Ebbe a körbe tar
tozva Szerző Katalin, a Zenei gyűjtemény veze
tője múlt év tavaszán egy lehetséges (ős)bemu- 
tató tervével Záborszky Kálmánnak, a Szent Ist
ván Király Szimfonikus Zenekar vezetőjének ad
ta át a kéziratot. A hangversenyt (november 8., 

Zeneakadémia) és a kedvező szakmai fogadta
tást (november 16., Kroó György, Új Zenei Újság) 
követően a műnek talán kiadója is lesz.

E sorok írója a mű közreadójaként nehéz 
helyzetben érzi magát, amikor több hónapnyi 
kutatás és a bemutatóhoz kapcsolódó szakmai
zenei munkálatok után, tehát abszolút szubjektív 
álláspontot képviselve, a zene kvalitásairól kell 
írnia. Bár Michael Haydn ma már nem számít 
„kismesternek” a szó igazi értelmében, e kiváló, 
nagy tudással megírt halotti mise dicsérő mélta
tásának reflex-szerűen tartalmaznia kellene a 
kortárs Joseph Haydn- és Mozart-misékkel való 
összevetést. Erre e helyt - a cikk jellegét, terje
delmét tekintve - még felületesen sem érdemes 
vállalkozni. További, immár kortárs toliból szár
mazó mentségként-indokként álljanak itt E. T. A. 
Hoffman dicsérő sorai a Mária Teréziának szánt 
befejezetlen B-dúr rekviem szerzőjéről: „Minden 
zeneértő és a zeneirodalmat ismerő jói tudja, 
hogy egyházi zeneszerzőként M. Haydn min
den idők legjobb mesterei közé tartozik... E 
téren bátyjának teljes mértékben egyenran
gú kort ár sa, sőt fogalmazásmódjának ko
molyságával nemegyszer messze felülmúlja 
őt..." (Allgemeine musíkalische Zeitung, 
XIV/1812)

Csak elképzelni lehet, hogyan fogadta vol
na a ceciliánus mozgalom létrejötténél bábásko
dó E. T. A. Hoffmann szerzőnk második, szólisták
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nélküli, exponált a cappella szakaszokat felvo
nultató c-moll halotti miséjét.

A mű megkapóan bensőséges egyszerűsé
ge és komoly hangvétele számunkra ismeretlen 
személyes gyászra enged következtetni - mint 
ahogyan a szintén c-moll 1771-es első rekviem 
megírásához csak ürügyként szolgált Schratten- 
bach érsek halála, a műben egyetlen gyerme
kének elvesztése fölötti, egész életét végigkísé
rő gyászát írja meg a zeneszerző. Változatos fel
építésű, a kor egyházi zenéjének úgynevezett 
vegyes stílusában komponált, éretlen virtuóz 
kompozícióról van szó. Zenekarának összetéte
le - clarino-párral, oboákkal, collá parte harso
nákkal, üstdobokkal kiegészített vonósok és or
gona -, valamint a több különálló (tempó, hang
nem, ütem) szakaszban megzenésített Dies Irae 
szöveg arra utal, hogy ünnepi alkalomra, 
és/vagy esetleg nem salzburgi megszólaltatásra 
szánta a szerző.2

Fúgái, fugatói a stílé antico szabályai sze
rintiek, külön említést érdemel a nyitó Kyrie ko
mor gyászmenetre emlékeztető, monumentális 
kettősfúgája és a teljes műnek megkapó a cap
pella kicsengést adó Cum sanctis tuis. Ez 
utóbbi egyfajta „hamis” kettősfúga: a dinamikus 
fúgatéma folytatásaként megszólaló lágyabb, 
következetesen végigvezetett quia pius es-dal- 
lam szinte új, egyenrangú témaként gazdagítja a 
hangzást. Vérbeli sti/e concertato modorban je
leníti meg a szerző a Liber scriptus szövegrészt 
(barokkos pillanat: a lépegető basszus felett a 
két hegedű komplementer ritmusú „folyondár- 
dallamai jelentik a kíséretet), az lngemisco-\ (lí
rai g-moll tétel a két oboa szólójával) és a továb
biakat szinte végig. Az Oro supplex jellegzetes, 
aláhajló vonósmotívumai a szövegjelentéssel 
keresnek hangulatos párhuzamot, a Lacrimosa 
„vízfolyás”-kísérőformulái drámai erővel alkal
mazzák a hangfestés Ismert zsánereszközeit. A 
mise első csúcspontja talán a Dona eis requiem 
fugatója a tételt záró Ámennel. Külön kell szól
nunk a szinte aránytalanul - avagy „mennyei
en?" - terjedelmes, bensőséges hangú, izgalmas 
harmóniaváltásokkal telített Benedictus-tételről 
(barokkosán egységes motivikájú, szeszélyes 
rajzú kíséret fölött lágyan kizengő akkordok

skandálják a háromszori szöveget). És végül új
ból a két a cappella pillanatról: a Confutatls fu- 
gato zsúfolt hangzása az elárvult Voca me kö
nyörgés, míg a már említett zárófúga a quia pi
us es kórusakkordjainak lélegzetelállító kont
rasztjával zárul.

A bensőségesen egyszerű hangvétel sze
mélyes gyászra enged következtetni - írtuk az 
Imént, bár ez nem más, mint nehezen alátá
masztható feltételezés. Mindenesetre a 18. szá
zad zeneszerzője nem az íróasztala számára 
komponált. ÚJraböngészve Salzburg és környé
ke templomi archívumait, talán előbukkanhat a 
mise szólamanyaga - esetleg más szerző neve 
alatt! -, és képet alkothatunk a bemutató alkal
máról. Addig Is eljátszhatunk a gondolattal, hogy 
a Mlchael Haydn által tisztelt és szeretett szemé
lyek közül a „címzett” talán II. József (meghalt 
1790-ben), esetleg W. A. Mozart (meghalt 1791- 
ben), II. Lipót (meghalt 1792-ben), vagy P. Flórian 
Relchsiegel (szövegíró, meghalt 1793-ban) lehe
tett...

Gyenge Enikő

JEGYZETEK
1. Az viszont tény, hogy a szerző halálát követően a 
kortársak által összeállított nem kevesebb, mint hót 
Michael Haydn-műjegyzék - köztük a szerző műhely
titkaiba is beavatott P. Werigand Rettensteineré, a 
komponista közeli barátjáé - egyike sem említi misén
ket. A partitúra vázlatos, de igen precíz és javítások 
nélküli lejegyzési módja szokványosnak számít, de is
mervén az alkotó szokását, hogy időnként újramásolta 
régebbi műveit, úgy tűnik, a pontos datálás, illetve az 
esetleges első verzió kérdése ma már aligha dönthető 
el...
2. Hieronymus Colloredo érsek 1782-es pásztorlevelé
ben a liturgikus zene egyszerűsítése, terjedelmének 
csökkentése, az öncélúnak ítélt hangszeres muzsika ki
iktatása céljából elrendelt reformintézkedései a kor salz
burgi termésében általában nyomon követhetők.

Muzsika, 1997. 2. sz.

(Reményeink szerint az OSZK Zeneműtárá
ban őrzött szerzői kézirat alapján készülő CD-le- 
mez a karácsonyi lemezkínálatban már szere
pelni fog.)
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Magyar forradalom ’56
Tik Tamás, a szófiai magyar nagykövet 

T997 októberében „Szent Cirill és Metód” Nem
zeti Könyvtárban megnyitotta az '56-os forrada
lomnak szentelt kiállítást.

A kiállítás anyaga fotókból és több mint 
100, az eseményekről szóló könyvből áll.

A kiállítás anyaga az 1990 óta Magyaror
szágon megjelent dokumentumok és tudomá

nyos munkákból állt össze, továbbá az emigrá
cióban élő magyarok munkáiból.

A kiállítás záró szövege a következő: „Az 
1956-os őszi magyar forradalom bebizonyította, 
hogy van reménység a demokratikus társada
lom megteremtésére, a haza függetlenségéért 
mindig érdemes áldozatot hozni. . .”

Literaturen Fórum c. bolgár lap alapján 
közli Hargitai Gáborné

MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK

Ady Endre Vallomásai olvasmányairól
Közeledik Ady Endre születésének 140. év

fordulója, ezen jeles évfordulóról abban a formá
ban kívánunk megemlékezni az OSZK Híradó 
hasábjain, hogy közöljük vallomását legkedve
sebb olvasmányairól, melyet 1918-ban írt, nem 
sokkal halála előtt. Adynak ez az itt közölt nyi
latkozata Kőhalmi Béla szerkesztésében, 1918- 
ban „Könyvek Könyve" címmel kiadott összeál
lításban látott napvilágot. Ebben az igen érdekes 
kötetben „87 magyar író, tudós, művész, közéleti 
ember és kiadó vallomása kedves olvasmányai
ról” olvasható. Az írók közül nyilatkozott többek 
között Babits Mihály, Gárdonyi Géza, Heltai Je
nő, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Mó
ricz Zsigmond, Tóth Árpád válaszolva a követ
kező körkérdésre:

„Most, hogy a háború véres függönye mö
gött hihetetlen hódításokat tesz a magyar könyv, 
ideje talán arra gondolni, hogy ezt a hirtelen tá
madt könyvkultuszt el is kellene mélyíteni azok 
tapasztalataival, akik a könyvvel régóta intim vi
szonyban vannak. Ezért jutott eszünkbe ma, 
hogy megkérjük, írja meg - tetszésére bízva, 
hogy tíz sorban vagy százban -, melyek azok a 
könyvek (nemcsak magyarok), melyek állandó 
vagy újra és újra visszatérő olvasmányai, és 
hogy átmenetileg mely könyvek gyakoroltak 
Önre mély hatást?

Könyvek Könyve

87 MAGYAR ÍRÓ. TUDÓS. MŰVÉSZ, 
KÖZÉLETI EMBER ÉS KIADÓ VALLO
MÁSA KEDVES OLVASMÁNYAIRÓL

SZERKESZTETTE ÉS BEVEZETÉST IRT HOZZÁ

Kőhalmi Béla

LANTOS KIADÁSA, BUDAPEST
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íme Ady Endre válasza a körkérdésre:

„Nagyon korán kezdtem olvasni, nagyon sokat olvas
tam, sokáig nem válogattam az olvasnivalók között s 
néhány év óta megint e nem gazdaságos módszerre 
tértem. Állandó olvasmányom voltaképpen nincs is 
más, mint a Biblia, de vissza-visszatórő olvasmányaim 
szép számúak. Például Jókai regényeit, olyikat talán 
negyvenedikszer, olvasom, emlékezéssel, néha-néha 
és néhol-néhol az első olvasás nagy szenzációjával. 
Külön örömem megtalálni a még gondosabb Mik
száth-^ is, egy-egy anekdotának, ötletnek, furcsa
ságnak ismétlődését, elváltozását. Tanulságos olvas
mányok ezek annak, aki a mostani Magyarországot 
szeretné kicserélni egy kevésbé úrival, káprázóval, de 
frisebb erejűvel, jobbal. Petőfi-1 igazán, gyakran most 
néhány év óta olvasom és szeretem, de Arany nagy 
bűnbánó megtérésem után se lett gyakran óhajtott ol
vasnivalómmá. Shakespeare-re petőfiesen áradozót 
nem írnék, de szintén kellett s ma is sokszor kell me
sés világainak némelyikében el-elbarangolnom. 
Különös, hogy ama »mólyebb hatást« reám az olvas
mányoknak micsoda vegyes társasága tette hót éves 
koromtól máig. Hót éves koromban kaptam nem ép
pen jól választott ajándókkóp Kisfaludy Sándor összes

verseit; nekem ez a megnyílt menyország volt. (Most 
jut eszembe, hogy Csokonai Vitéz Mihályt majdnem 
legsűrűbben forgatom ma is könyveim közül s ő is 
nagyon fiatal koromban mámorositott meg.) Sue-regó- 
nyek s hasonlók után Goethe forgatott fel és a Tor- 
quato Tasso-t diákoromban majdnem egészen lefordí
tottam. Ha jól emlékszem, Byron, Baudelaire, Vajda 
János és Tolnai Lajos voltak nagy, mély szenzációim. 
Ha még tovább sorolnám őket, még furcsább, vegye- 
sebb s együtt komikusabb volna a névsor. De. az ol
vasnivalóimban is vallom predesztinációs hitemet: mit 
el kellett olvasnom, kezembe került, akár boltból, akár 
kölcsön, akár a vasúti kocsiban találtam. Vagy lég-’ 
alább is evvel vigasztalom magam, ha néha kétsége
im vannak: vájjon okosan, gurmand-módra, jól válo
gattam össze s fogyasztottam-e el irodalmi fogásai
mat?"

Végül Ady Endrének e kevesek által ismert 
értékes írásának a közlése után megjegyezzük, 
hogy „Könyvek könyve” szerkesztője, Kőhalmi 
Béla (1884-1970), néhány évig az Országos 
Széchényi Könyvtár munkatársa is volt.

Batári Gyula

SAJTÓFIGYELŐ
Gutenbergtől az Internetig

Nemzeti könyvtárak Igazgatói 
a közművelődési könyvtárak jövőjéről

Fővárosunkban a hót végén ért véget az a 
nemzetközi könyvtáros-konferencia, amelyre ti
zenöt európai országból több mint kétszáz 
résztvevő Jött el, hogy arról cseréljen eszmét, 
milyen legyen a jövő könyvtára. A tanácskozást, 
mint arról már hírt adtunk, a magyarországi 
francia és német nagykövetség, a budapesti 
Francia és a Goethe Intézet közösen rendezte 
meg a művelődési tárca közreműködésével a 
Francia Intézetben. A magyar, a francia és a né
met nemzeti könyvtár igazgatójával a felada
tokról beszélgettünk.

Poprády Géza, az Országos Széchényi 
Könyvtár főigazgatója úgy látja, hogy a biblioté
ka, az ismeretek tárháza hosszú Ideig a művelő
dést, a tanulást, szórakozást segítette, manap
ság inkább az a hely, ahol minden egyéb Infor

máció Is hozzáférhető. A városi, megyei könyv
tárakba ma sokszor azért mennek az emberek, 
hogy megtudják, milyen vállalkozások léteznek 
ott, ahol élnek, milyen befektetési lehetőségek 
nyílnak meg számukra. Ahhoz, hogy kérdéseik
re választ kaphassanak, a modern technika nél
külözhetetlen. Ahhoz pedig, hogy értelmet kap
jon a manapság nálunk kampányszerűen han
goztatott jelszó: meg kell teremteni az informá
cióhoz Jutás esélyegyenlőségét, nemcsak tö
mérdek pénzre van szükség, hanem arra is, 
hogy tisztázzanak egy sor technikai, etikai és 
szerzői Jogi kérdést. Meg arra, hogy a technikai 
lehetőségekkel élni Is tudjanak az emberek: az 
Internet-használatért ugyanis a látogatónak fi
zetnie kell, könyvtártól függően 600-750 forint 
plusz áfát óránként. A könyvtárosnak kettős fel
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adatot kel vállalnia: el kell látnia alapfeladatait 
(az állomány beszerzése, feldolgozása, védel
me, az olvasók-felhasználók tájékoztatása), és 
Ismernie kell az új információhordozók haszná
latát, és a használókat is meg kell rá tanítania. Át 
kell tehát alakulnia a könyvtárosképzésnek is. 
Ez a téma kapta a legerősebb hangsúlyt a kon
ferencián. Abban mindenki egyetértett, hogy ma 
az egyszer megszerzett diploma nem elég, fo
lyamatos, színvonalas továbbképzésre van 
szükség.

Jean-Pierre Angremy, a részlegesen nem
régiben megnyitott, Frangois Mitterand nevét is 
viselő Bibllotheque nationale de Francé (BNF) 
író-elnöke abban az irigylésre méltó helyzetben 
van, hogy már most a XXI. század könyvtárát 
vezeti. Amint arról már hírt adtunk, a párizsi rue 
de Richelieu-beli ódon palotából az állomány 
legnagyobb része fokozatosan áttelepül a Tolbiac 
nevű városrészbe, a Szajna-parton felépült, leg
korszerűbb eszközökkel felszerelt tornyokba, 
amelyeket az építész a hajdani kolostorok min
tájára hatalmas belső udvarok köré tervezett 
meg. A földszinten kapott helyet a kutatókönyv
tár, ahol kivételesen jó körülmények között dol
gozhatnak a szakemberek. Fölötte tizenöt mé
terrel helyezték el az 1600 személyes, szabad- 
polcos, hagyományos közkönyvtárat, amely 
minden tizennyolcadik életévét betöltött vagy 
érettségizett látogató előtt nyitva áll. A most 
meglévő számítógépes katalógus mellett készül 
a több francia könyvtár állományát összefogó 
kollektív katalógus is (catalogue col/ectif de 
Francé, CCF). Az állomány egy részét (a leg
gyakrabban használt könyveket vagy olyan 
műveket, amelyek csak a BNF-ben találhatók 
meg) - 87 ezer kötetet - elektronikusan is fel
dolgoztak. Ez a munka három évig tartott, és 
százmillió frankba került, ezért nem is folytatták. 
Jean-Pierre Angremy hangsúlyozta: az elektro
nikus szövegfeldolgozást csak fokozatosan, eu
rópai összefogással lehet megvalósítani - nem 
kell és nem is lehet a teljes állományt fölvin
ni. Már csak azért sem, mert - amint Poprády 
Géza elmondta - a jelenlegi elektronikus infor
mációhordozók élettartamáról még nincsenek 
megbízható tapasztalataik a szakembereknek. 
De az kiderült, hogy bizonyos anyagokat már 
most nem lehet olvasni, mert valamiért tönkre
mentek. Az elektronikus archiválásban és meg
őrzésben egyelőre sok a bizonytalanság. Klaus-

Dleter Lehmann, a német nemzeti könyvtár, a 
Deutsche Bibliothek (DB) igazgatója szerint 
minden esély megvan arra, hogy a nagy európai 
könyvtárak együttműködjenek. Hogy a különböző 
rendszereket hozzáférhetővé tegyék, az Európa 
Tanács segítségével a nagy nemzeti könyv
tárak most építik ki az OPAC- (ön Line Acces 
Catalogue) rendszert, amelynek az a lényege, 
hogy a felhasználók egyetlen cím alatt találják 
majd meg mind a 39 tagország nemzeti könyv
tárát. Az észak-európai országok által kezde
ményezett One-hálózat is folyamatosan össz
európaivá szélesedik. A PubliCA- (Public Libra- 
ries Concerted Action) programmal az Európai 
Unió a közkönyvtárak összekapcsolódását se
gíti. Magyarországról már most is elérhető Inter
neten több nagy európai könyvtár a Gabriel- 
rendszeren keresztül, valamint a francia nagykö
vetség (http:/íwww,ambasfrance.referbme.hu - 
franciául és magyarul) és a Goethe Intézet 
(http://www.goethe.de - németül és angolul) 
honlapján keresztül. Klaus-Dieter Lehmann be
számolt arról, hogy a német könyvkiadók és 
könyvterjesztők egyesületével aláírt megállapo
dásnak megfelelően felvesznek állományukba 
leadható nyomatott köteteken és CD-ROM-okon 
kívül - az Interneten megjelenő anyagokról is - 
öt év türelmi idővel. Öt év elmúltával viszont ha
tároznak arról, hogy mit érdemes ebből a jövő 
számára megőrizni.

A Gutenberg-galaxis sorsáról három nem
zeti könyvtár igazgatója szinte szó szerint 
ugyanúgy nyilatkozott: egyikük sem félti a 
nyomtatott könyvet az elektronikától. Aligha 
képzelhető el - mondják -, hogy az emberek 
esténként, például az ágyban, monitorról olvas
sanak Balzac- vagy Jókai-regényt, netán ver
set. A Frankfurtban májusban felavatott, hiper
modern, új német nemzeti könyvtár 350 szemé
lyes olvasótermében ma negyven hely alkalmas 
multimédia-olvasásra. Frankfurtban és Párizs
ban is hatalmas szabad raktárterületek várják a 
könyveket - jeléül annak, hogy Gutenberg talál
mánya fontos marad abban a korban is, amelyet 
a költő Juhász Ferenc többek között a „sivár 
kép-magányból, vetített gép-érzékiségtől, 
tudományos-fantasztikus szí vkopárságt ól” 
féltett hetvenes években.

Ferch Magda 
Magyar Nemzet, 1997. szept. 30.
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A jövő európai könyvtára

Nemzetközi konferencia Budapesten

Kétszáz résztvevő érkezett Európa külön
böző országaiból arra a konferenciára, amely 
csütörtökön nyílt meg Közművelődési könyv
tárak az új Európáért címmel Budapesten, a 
Francia intézetben - a francia és német 
nagykövetség, a budapesti Francia Intézet és a 
Goethe intézet közös rendezésében, a műve
lődési tárca és a Soros-alapítvány támogatá
sával.

A tanácskozást megnyitó Paul Poudade 
francia és Hasso Buchrucker német nagykövet 
arról szólt, hogy az ezredfordulót megelőző idő
szakban, a robbanásszerű társadalmi és műsza
ki változások korában a közművelődési könyv
tárak is új technológiákat, új orientációkat keres
nek, hiszen meg kell találniuk a válaszokat a jö
vő kihívásaira.

A konferencián, amelyen részt vesz Jean- 
Pierre Angremy, a Francia Nemzeti Könyvtár 
író-elnöke, Klaus-Dieter Lehmann, a Német 
Nemzeti Könyvtár igazgatója, Poprády Géza, 
az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, 
a szakemberek arról cserélnek eszmét: hogyan

kell átfogalmazni az új időknek megfelelően a 
gyűjtemény kialakításának, megőrzésének és 
terjesztésének alapfeladatát, hogyan valósítható 
meg az információhoz jutás esélyegyenlősége.

Inkei Péter, a művelődési tárca helyettes 
államtitkára bejelentette: a konferencia nyitó
napján, csütörtökön vitatta meg az Országgyűlés 
kulturális bizottsága azt a törvénytervezet-cso
magot, amelyet gyorsított eljárásban tárgyal
nak majd, és amelyet a könyvtár-, a múzeum-, a 
levéltárügyet, a régészetet és a közművelődés
sel összefüggő kérdéseket szabályozza.

Klaus-Dieter Lehmann optimista a könyv
tárügy jövőjét illetően - nyilatkozta lapunknak -, 
és arról az Európa Tanács által szorgalmazott 
tervről szólt, amely szerint a jövőben összeköt- 
hetők lesznek Európa nagy nemzeti könyvtárai. 
Jean-Pierre Angremy sem tart attól, hogy a tech
nikai fejlődés kiszorítja a könyvet.

A vendégek egy része csütörtök délután az 
Országos Széchényi Könyvtárba látogatott.

(f. m.)
Magyar Nemzet, 1997. szept. 26.

így is lehet jót tenni

Rendhagyó koncert vesebetegeknek
Ahol élesednek a társadalmi ellentétek, ahol 

gazdagok és szegények felismerhető és elkülö
níthető táborára osztható az ország népessége, 
ott szokásból, divatból, netán lelkiismereti okból 
gyakorolják az adakozást. Ki-ki a maga sajátos 
módján. Puccos, magamutogatós bálokon, fé
nyes fogadások alkalmából, APEH-bosszantás- 
ra, kivagyiságból, reklámfogásként és sorolhat
nánk még a módozatokat, mert a találékonyság 
e területen is széles skálát mutat.

E jótékonysági kavalkádban is félreérthe
tetlenül felismerhető azonban a szívből jövő, az 
érzelmek diktálta szolidaritás, a segítés vágyá
nak önzetlen öröme.

Éppen ezért volt - ha nem Is rendhagyó, de 
mindenképpen figyelemre méltó -, hogy az Or
szágos Széchényi Könyvtár nagy múltú és 
méltán hírnevet szerzett énekkara jótékonysági 
koncertet szervezett a vesebetegek számára. A 
még 1970-ben alakult, 16 taggal verbuválódott

kórus 27 esztendős fennállása során kinőtte a 
„kamara” jelzőt és a hazai, valamint a nemzet
közi kórusranglistán méltán került a legjobbak 
közé. A kórus egyik alapító tagja vetette fel az 
ötletet, hogy vesebetegek javára rendezzenek 
koncertet.

A szándék szerencsére találkozott a foga
dókészséggel, hiszen Újpesten 1991 óta műkö
dik a vesebetegek Nephrocentrum elnevezésű 
alapítványa, amely vesebetegek folyamatos 
művesekezelósót, ambuláns kivizsgálását, gon
dozását és mintegy 60 rokkantnyugdíjas rehabi
litációs foglalkoztatását segíti.

Mindehhez az alapítvány jelentős segítsé
get kapott és kap folyamatosan az újpesti ön- 
kormányzattól, amely nem csak helyet, hanem 
ezen túl is minden támogatást megad nekik a 
helyi szociálpolitika példamutató részeként.

Ezúttal is segítettek a koncert méltó meg
tartásában. Olyan helyiséget adtak, ahol valódi
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zenei élményben lehetett részük a résztvevők
nek. A polgármesteri hivatal egyik vezetője is je
len volt, és a koncerten vásárolható bónuszok- 
ból Is megvett jó néhányat.

A koncert nagy sikerű volt. Egyrészt, mert 
Kodály, Bartók, Bárdos művei mellett Haydn, 
Schubert, Liszt és a zeneirodalom hasonló 
nagyszerű alkotói szólaltak meg a neves kórus 
előadásában, másrészt, mert az ott árusított bó- 
nuszokból is elkelt jó néhány, ezzel anyagi segít
séget is adva a csodás repertoár mellé.

Egy állandó dializálásra szoruló vesebeteg 
grafikus művész által készített emléklapot ka
pott a kórus valamennyi tagja, a résztvevők 
pedig ígéretet: a Jól sikerült koncert folytatódik, 
ősszel újra eljönnek Újpestre, hogy átadhassák 
ajándékukat zenében és anyagiakban is, em
beri módon, művészi alázattal, egy nagyszerű 
produkció keretében.

(Leopold) 
Kiáltás, 1997. szept. 2.

Tankönyvi adatbázisok
Karlovitz János Tibor cikket írt Tankönyvi 

adatbázis címmel. Oktatásunk (s hazánk) jövő
je szempontjából igen fontos kérdést vetett fel, 
amikor a könyvtáros és oktatási berkekben 
már eléggé közismert Szirén adatbázist bemu
tatva érintőleg szólt egyéb kezdeményezések
ről is (Profil, T-index), valamint írt a hivatott in
tézmények - Országos Széchényi Könyvtár 
(OSZK), Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú
zeum (OPKM) vonatkozó feladatairól, munkáiról.

Örülünk kérdésfelvetésének, ugyanakkor 
úgy érezzük, hogy tömör fogalmazása miatt né
hány megállapítása félreérthető. Részben ezért, 
részben pedig mert a jövőben alapvető fontos
ságúvá válik jól használható, szakmailag kifo
gástalan, a nemzetközi rendszerekben is hasz
nálható adatbázisok megléte - használatuk az 
oktatásban is mindennapivá fog válni -, szüksé
ges, hogy ezt a kérdést kissé körüljárjuk.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze
um országos hatókörű szakkönyvtárként köte- 
lespóldány-válogatásra jogosult, ezért a jelenlegi 
kötelespéldány-elosztási rendszer szerint folya
matosan megkapja az alap- és középfokú okta
tásban használatos tankönyveket. Annak ellené
re, hogy az 1990-es évek tankönyvpiacán létre
jött változások követése valóban nagy nehézsé
gekbe ütközött, a köteles példányok révén a 
tankönyvgyarapodást biztosítani tudtuk. Az 
utóbbi években kiadott és az OPKM állományá
ba került tankönyvek jóval túlhaladták az MKM 
közoktatási tankönyvjegyzékébe felvett (úgyne
vezett elfogadott) tankönyvek számát.

Könyvbeszerzésre - sok más könyvtárhoz 
hasonlóan - az OPKM-ben is kevés a rendelke
zésre álló pénzösszeg, de a tankönyv-külön-

gyűjtemónyünk gyarapítását ez a tény nem be
folyásolta. (Csupán az új könyvek érkezése volt 
lassú az elosztási rendszer következtében, illet
ve az új kiadók tájékozatlansága miatt. Ezért is 
alakultak országszerte a tankönyvbemutató he
lyek, amire később visszatérünk!)

Az OPKM 1989-től számítógépes on-line 
katalógusban tárja fel a kurrens állományt, az 
1989 előtt beszerzett dokumentumok cédulaka
talógusban kereshetők vissza. A tankönyvek a 
feldolgozás (katalogizálás, tárgyszavazás) után 
a Tornavár utcai tankönyvtárba kerülnek. 1996- 
ban átálltunk az új HUNMARC formátumhoz iga
zodó adatlap használatra, és az adatbázisunkat 
HUNMARC formátumú adatszerkezetbe konver
táltuk. Az adatbázis PAD nevű része (1989-től a 
teljes magyar és válogatva a külföldi szakiro
dalom) a BRS-be történő konverzió elkészülté
vel 1997 elején a HUNGARNET tagok számára 
on-line elérhetővé vált. Az adatbázis tankönyvi 
részét 1997 folyamán a tankönyvtárban, később 
pedig on-line is hozzáférhetővé szeretnénk ten 
ni. Arra törekszünk, hogy a tankönyvek feldolgo
zását ütemesebbé tegyük, és ezzel naprakész 
adatbázis álljon az olvasók rendelkezésére.

A más helyeken létrehozott tankönyvi adat
bázisok (T-index, NSZI adatbázisa) a tanköny
veket bizonyos szempontok szerint váltogatva 
tárják fel: kereskedelmi cél, szakmai csoportosí
tás stb. Ezek gyors, naprakész információt bizto
sítani igyekvő vállalkozások, amelyek azonban 
a szakszerű könyvtári feldolgozást nem helyet
tesítik.

Évek óta készül az OKI szakmai adatbázisa 
is (Profil), amely a helyi programok, tantervek 
megalkotásához ad segítséget. Ebben tantervi 
alternatívák találhatók, melyeket idővel az úgy
nevezett információs központokban (iskolák,
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megyei pedagógiai intézetek) lehet megszerezni. 
Ennek az adatbázisnak készül tankönyvi része 
is, mely a tantervekhez való kapcsolódás szerint 
rendeződik. így a tankönyveknek csak bizonyos 
körét érinti. Feltöltésében a gyártó a kiadók 
adatszolgáltatására szorítkozik. Ezzel behatárol
ja az információrendezés szakszerűségét és 
tárgyszerűségét is.

*

Itt természetesen felmerül a feladatok meg
osztásának, a szakszerű munka felvállalásának 
a kérdése olyan intézmények között, mint a 
OSZK, OPKM, NSZI, valamint az OKSZI, OKI és a 
többi. Gondolok többek között Karlovitz János 
Tibor írásának azokra a részeire, ahol az OSZK 
és OPKM feladataira utal. Megállapítása nyilván
valóan arra céloz, hogy az ezen intézmények ál
tal létrehozott bibliográfiák az adatbázisok feltöl
tését szolgálják. Túl azon, hogy a kérdésnek jogi 
vonatkozásai is vannak vagy lehetnek, melyek 
tisztázhatók, eljutunk ahhoz a sarkalatos kér
déshez, hogy vajon kultúrára, művelődésre 
szánt erőforrásaink mostanra kialakult elosztási 
rendszere kelőképp blztosítja-e, hogy az orszá
gos különgyűjtemények ilyen irányú feladataikat 
hatékonyan, jól és naprakészen elássák. (Illet
ve - továbbgondolva -, miért kapnak támoga
tást olyan vállalkozások, amelyek nem felké
szültek és nem is hivatottak ugyanezen felada
tok megoldására?)

Az OPKM Európa egyik legjelentősebb pe
dagógiai szakkönyvtára, beleértve tankönyv- 
különgyűjteményét is. Az itt dolgozó könyvtáros 
a feldolgozás (katalogizálás és járulékai) terüle
tén megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. A 
könyvtár felkészültsége így lehetővé teszi, hogy 
szükség esetén a készülő vagy elkészült tan
könyves (és egyéb pedagógiai) adatbázisokról 
elfogulatlan szakvéleményt adjon.

Megítélésünk szerint az adatbázisok létre
hozóinak érdekükben állna, hogy az általuk Jó
nak tartott rendszerüket a szolgáltatás jogával 
elhelyezték könyvtárunkban. így országos 
könyvtárunk egyben ezeknek a taneszközök
nek is referenciahelyévé válna.

Végül ejtsünk néhány szót a cikknek arról a 
megállapításáról, miszerint ....az OPKM Tan
könyvtárának vezetője hősies munkát végez: a 
friss tankönyves kiadványokat személyes kap
csolatai felhasználásával szerzi be...” Ez a fára
dozás annyiban kapcsolódik az OPKM munkájá
hoz, hogy Horváth László, az OPKM Tan
könyvtárának gondozását látja el, tehát munkája 
szorosan kötődik a tankönyvekhez. Talán épp

ezért is kapott bizalmat azoktól az intézmények
től, melyek az országban úgynevezett tan
könyvbemutató-helyeket működtetnek. Ezek el
látása valóban sok fáradozást Igényel. Ennek 
oka a következőkben rejlik:

1. Az országban működő 38 tankönyv
bemutató-hely nem élvez semmilyen rendszeres 
támogatást a kormányzat részéről.

2. A bemutatóhelyek létrejötte a tankönyv- 
piac kezdetén a pedagógusok érdeklődésének 
köszönhető, akik elvárták és elvárják, hogy te
rületükön (megye, kerület) legyen olyan gyűjte
mény, ahol a teljes választék megtalálható.

3. A megyei, úgynevezett tankönyvtárak (a 
bemutatóhelyek 60 százalék) létét jogszabály 
biztosítja, de az anyagi fedezet hiányzik műkö
désükhöz.

4. A kiadókat nem kötelezi semmilyen ren
delet arra, hogy ezekre a bemutatóhelyekre egy- 
egy ingyen példányt eljuttassanak engedélyezett 
tankönyvükből. (Noha előfordul, hogy az ország 
háromezer-ötszáz iskolájának küldenek.)

Ide kívánkozik az a kiegészítő információ, 
hogy számos, tankönyvbemutató-helyet működ
tető intézmény, így többek között az OPKM sem 
kapott közoktatási információs irodát.

A fontosabb okok felsorolása után röviden 
elmondhatunk annyit, hogy a bemutatóhelyeket 
működtető intézmények éppen munkájuk bizto
sítása céljából próbálnak együttműködni. Ennek 
az együttműködésnek bázisa 1991-től a TANOSZ 
keretében működő bemutatóhelyek tagozata 
volt, mely 1995-ben egyesületté alakult, Tanesz
köz-bemutatók Információs Egyesülete néven. 
Horváth László az egyesület elnökeként valóban 
azon munkálkodik, hogy az ország 38 tankönyv
bemutató-helye valahogyan megkapja a legújabb 
tankönyveket, és könyvtárosaik kellő tanköny
ves szakmai információval rendelkezzenek.

Ebben a munkában a jelen feltételek között 
egyedül a kiadók belátására van utalva.

KOCZKÁS ZOLTÁNNÉ 
osztályvezető, OPKM 

gyűjteményszervezési osztály

HORVÁTH LÁSZLÓ 
az OPKM Tankönyvtára 

vezetője, a Taneszközbemutatók 
Információs Egyesületének 

elnöke

Köznevelés, 1997. okt. 10.
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Asszonyárnyak
Colette Deblé francia képzőművész munkái 

láthatók szeptember 8-28. között az Országos 
Széchényi Könyvtárban. A budapesti Francia 
Intézettel közösen rendezett Asszony árnyak cí
mű tárlat megnyitójára Budapestre látogat az al

kotó is, aki rajzaival vizuális tanulmányt kíván 
összeállítani a művészettörténet egyes korsza
kaira jellemző történeti pózokról, szituációkról a 
nők „segítségével”.

Népszava, 1997. szept. 8.

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL
Könyvtárunk Vöröskereszt életéből

Olvasva a magyarok egészségéről megje
lenő statisztikákat, úgy érezzük, hogy van értel
me munkánknak. A Vöröskereszt elsődleges 
célja a rossz statisztikák javítása, egészségi ál
lapotunk jobbá tétele. Ennek érdekében mun
kálkodtunk az elmúlt évben.

1996. március 4-én és november 18-án té
rítésmentes véradásra került sor könyvtárunk
ban. Az következő oldalon bemutatott táblázat 
összefoglalóan tartalmazza az erre vonatkozó 
adatokat.

A számokból kitűnik, hogy a két napon 
összesen 156-an jelentkeztek véradásra (ebből 
az OSZK-ból: 104 munkatárs), közülük 110-től 
(OSZK: 74) személyenként 4 dl vért vettek, ez a 
korábbi éveket tekintve jelentős emelkedést je
lent. A könnyebb elérhetőség, azaz a helyben 
vett, ún. kiszállásos véradásnak igen nagy elő
nye, hogy nem kell más intézményhez vagy a 
véradó állomáshoz eljutni.

A megadott napokon nemcsak könyvtá
runk munkatársai, hanem a vári társintézmé
nyek dolgozói és beiratkozott olvasóink is abból 
a meggyőződésből segítettek, hogy hozzájárul
janak beteg embertársaik gyógyításához, nem 
egyszer életük megmentéséhez.

A táblázatban jelzett 110 személy önzetlen 
adakozása 44 liter vért jelent, azonban a vérnek 
morális értékét számokkal kifejezni nem lehet.

Könyvtárunk Vezetősége minden kedves 
véradónknak külön levélben köszönte meg ön
zetlen segítségnyújtását, és olvasóinknak költ
ségmentesen egy félévvel meghosszabbította 
olvasójegyének érvényességét.

Köszönő levél érkezett az Országos Vérel
látó Központtól Demény Ágnes véradószervező 
közvetítésével:

Országos Széchényi Könyvtár 
Poprády Géza főigazgató úr

Budapest
Budavári Palota „F" épület 
1827

Tisztelt Főigazgató Úr!

Ezúton szeretném megköszönni Önnek, hogy 
1996-ban (03. 04-én és 10. 28-án) nagyon eredmé
nyes térítésmentes véradónapokat tarthattunk az Or
szágos Széchényi Könyvtárban.

Az I. kerületben továbbra is egyedülálló az az ön
zetlen segítség, amit Ön tesz, hogy évente két alka
lommal szervezik meg a térítésmentes véradást és az, 
hogy Ön a véradásokon mint főigazgató, példamuta
tóan vért ad.

Kérem még tolmácsolja köszönetemet Dr. Beck 
Ivánnénak, aki a véradók toborzásában és a véradás 
lebonyolításában nagy lelkes és lelkiismeretes, oda
adó munkát végez, mellyel nagyban hozzájárul a vér
adások sikeréhez.

Eddigi együttműködésünket mégegyszer köszö
nöm annak reményében, hogy a továbbiakban is ilyen 
jól fog működni.

Kívánok Önnek és munkatársainak jó egészséget 

Budapest, 1997. április 10.

Tisztelettel:

Demény Ágnes 
véradószervező,

ÓVSZ
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a jelentkezettek aránya a tényleges vérvétel aránya j

Dátum Intézmény Nő Férfi
Össze

sen Nő Férfi
Össze- I 

sen |

1996. márc. 4. OSZK
Ebből: távol 3 fő (betegség miatt) 25 19 44 17 15

32 I

1996. nov. 18. 34 26 60 23 19 42

1996. márc. 4. Budapesti Történeti Múzeum 7 3 10 7 2 9

1996. nov. 18. 5 2 7 4 - 4

1996. márc. 4. Magyar Országos Levéltár - 3 3 - 3 3

1996. nov. 18. 3 6 9 2 5 7

1996. márc. 4. Hotel Hilton
Távol 3 fő (munka miatt) 2 1 3 _ _ _

1996. márc. 4. Beiratkozott egyet, halig, olvasó 3 7 10 1 6 7 l

1996. nov. 18. 3 5 8 2 3 5

1996. nov. 18. Egyéb 1 1 2 1 - 1 |

Összesen 83 73 156 57 53 110

Az elmúlt évben egy kis történeti visszapil
lantást tettünk a vérátömlesztés - véradás törté
netéből, most a hazai véradás történetéről írunk.

Az emberi vér gyógyászati felhasználása ál
talában közismert, a vérszüksóglet állandóan nő.

A transzfúziós állomások is tudnak tarta
lékot készíteni a plazma lefagyasztásával. A 
gamma-globulin, amely az ellenállóképességet 
fokozza, szintén vérplazmából készül, valamint 
az albumin és a Vili. faktor, amely a hemofília 
gyógyításához szükséges. A sokféle eljárás, me 
lyet a vérátömlesztés alkalmazására kidolgoz
tak, két nagy csoportra osztható: indirekt és dl- 
rekt eljárásokra. Indirektnek nevezzük azt, ami
kor a donor vérét edénybe fogják fel és vagy 
mechanikus, vagy vegyi kezeléssel meggátolják 
az alvadást. Az így előkészített vért egyszerű 
fecskendőkkel iniciálják a beteg vénájába. A di- 
rekt eljárásoknál a donor vérét változatlan álla
potban juttatják a beteg vénájába.

Magyarországon a harmincas évek dereká
tól alkalmazzák a vérátömlesztést: dr. Kubányi 
Endre sebészfőorvos elsőként szervezte meg a 
budapesti Rókus kórházban a szervezett véradó 
központot. Pár évvel később készült beszámolójá
ban az 1935-1938-as években mintegy 573 alka
lommal végzett vérátömlesztésről tett említést.

A második világháború kitörése után a vér
adások Intézményes szervezése időszerű fel
adattá vált. 1939 őszén a Magyar Vöröskereszt 
Elnöksége véradó központot létesített, amely
nek első vezetője dr. Pitrolffy-Szabó Béla lett. A 
véradók szervezése mellett egy országos háló
zat kiépítését tűzték ki célul, mégpedig oly mó
don, hogy a nőkre hárult ez a feladat, mivel ők 
katonai szolgálatra nem kötelezettek, otthonukat 
nem kell elhagyniuk, s segítőkészségükre lehet 
építeni a szervezett véradást.

A hírközlő eszközök (sajtó, rádió és filmhí
radó) Is segítettek a véradásra jelentkezők meg
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nyerésében. Már 1940-ben a Budapesti Nemzet
közi Vásáron pavilont emeltek e cél érdekében. 
A komoly összefogás eredményeképpen Buda
pesten 2247, vidéken 5320 önkéntesen jelent
kező nőt vizsgáltak meg, és közülük 6156-tól 
vettek vért.

A harctereken sebesült katonák gyógyítá
sánál már alkalmazták a vérterápiát. A teljes vér 
tartósítása és szállítása még nem volt megoldott, 
ezért szárított vérsavó előállítására kísérleteket 
végeztek. A Phylaxia kutatócsoportja rövid idő 
alatt kidolgozta az ehhez szükséges eljárásokat, 
készülékeket. Ez a módszer volt az ún. liofilizálá- 
si eljárás (hidegen végzett bepárlás vákuumban).

A szervezett vérellátásra intézményes ke
retek között 1945 után került sor. Külföldi ta
pasztalatok figyelembevételével a magyar kor
mány 1948 novemberében rendeletet adott ki 
az Országos Vérellátó Szolgálat megszervezé
séről, melynek feladata lett a vérterápia alkal
mazása, s a megfelelő szakmai intézményháló
zat kiépítése. A véradásra kész emberek segí
tőkészsége is feltétele volt a sikernek.

Ezt a szervező munkát vállalta magára a 
Magyar Vöröskereszt. A Központi Vérellátó és 
kutató Intézet, későbbi nevén Országos Haema- 
tológiai és Vértranszfúziós Intézet 1949-ben 
kezdte meg munkáját. Az első vidéki véradó ál
lomás szintén ugyanebben az évben Szombat
helyen létesült. Igen nehéz körülmények között, 
megfelelő tapasztalatok nélkül kezdődött a szer
vező munka. Az emberek véradásra történő 
megnyerése akkor is bonyolult feladatot jelen
tett. Le kellett küzdeni az észlelt előítéleteket, a 
tűszúrást megelőző szorongást, félelmet, a szo
katlantól való idegenkedést. Először a betegek 
családtagjait, rokoni és baráti köréhez tartozó
kat igyekeztek megnyerni. Megállapítható: az el
ső véradásokat a rokonnak és ismerősnek, te
hát közeli kapcsolatban álló személynek nyúj
tandó segítség motiválta.

1949-ben 51 I tartósított vért állítottak elő 
és összesen 254 véradót tartottak számon. A 
következő évben már a Bp. XIII. kerületi Sza
bolcs utcai véradó állomás Is fogadott véradó
kat. A fejlődés mértékét jelzi, hogy havonta a 
három véradó intézmény (a központi, a szom
bathelyi és az angyalföldi) együttesen megköze
lítőleg 1000 liter vérkonzervet állított elő.

A szervező munkát könnyítette, hogy a vér
adó állomásokon jelentkezetteknek megtérítet
ték az útiköltséget, a cukor- és húspótjegyet, va
lamint 30 Ft pénzbenl juttatást. A társadalmi elis
merés jeleként „Véradásra kész” fényképes iga
zolványt is kaptak a véradók.

1951 április 14-15-én a Magyar Vöröske
reszt országos értekezletén kiemelt feladatnak 
számított a véradók szervezése, s elsősorban a 
Vöröskereszt aktivistáit szólították fel, hogy mu
tassanak példát és jelentkezzenek véradásra. 
Később a szervező munka egyik fontos feladata 
lett, hogy az alkalmi véradók ismételt véradá
sokra jelentkezzenek, hogy kialakuljon a szer
vezett és nyilvántartott véradók bázisa.

Az Országos Vérellátó Szolgálat Intézmény
hálózata egyre bővült és fokozatosan emelke
dett a levett vér mennyisége is. A véradóknak 
nyújtott különböző kedvezmények, így a kalóri
apénz kétszeresére emelése ösztönzőleg hatot
tak. Az erkölcsi elismerés és megbecsülés elle
nére sem nőtt a véradók száma a szükséges 
mértékben, mivel az egészségügyi ellátás vér- 
igénye gyorsan nőtt.

A Magyar Vöröskereszt l. Kongresszusán 
(1959. május 9-10.) összegezték a vérellátás 
és véradásszervezós első évtizedének tapasz
talatait. Erre az időre már 22 véradó állomás 
működött az ország területén. A nyilvántartott 
véradók száma jelentősen megnőtt, számuk 
130 000 fő volt, azonban közülük csak az egy
negyede volt visszatérő donor. A korszerű 
egészségügyi ellátáshoz szükséges vérmennyi
ség biztosítása tulajdonképpen kevés ember 
áldozatkészségétől függött.

A vérvételek mennyiségi növekedése meg
követelte a vérvételek korszerűsítését is. Az 
egyszer használatos eszközök és a zárt vérvé
teli rendszer bevezetése biztonságossá tette a 
vérvételeket és lehetőség nyílt a vér korszerű 
tárolására is. Ez az új módszer nagy változást 
hozott a véradások társadalmi elismerésében és 
a térítésmentesség tömeges elterjedésében.

A II. Kongresszuson (1964. április 16-19.) 
beszámoltak már arról, hogy a véradók száma 
megháromszorozódott, s a donorok 38%-a térí
tésmentesen segített rászoruló embertársain. Itt 
hangzott el először, hogy a felnőtt egészséges, 
átlagos kondíciójú ember minden káros követ
kezmény nélkül évente 1-2 alkalommal adhat 
vért.

A mennyiségi igények kielégítése mellett, a 
minőségi és korszerű vérterápia felhasználása is 
fokozatosan terjedt.

A Magyar Vöröskereszt IV. és V. Kongresz- 
szusán kiemelt feladatnak jelölték a behívásos 
intézeti vérvételek arányának növelését. Ugyan
is ekkor már 200 000 liternél több vért vettek le, 
azonban mintegy 12 százalékát vértranszfúziós 
intézetben. A vér egyes összetevőinek felhasz
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nálásával kiderült, hogy a levett vér nem minden 
elemére van egyenlő mértékben szükség.

1982. október 9-10-én a Magyar Vöröske
reszt VI. Kongresszusán elhangzott, hogy az elő
ző évben a véradók már 228 ezer liter vért ad
tak térítésmentesen.

A társadalmi változások hatással voltak a 
térítésmentes véradás megítélésére, az utóbbi 
években aránylag csökkent a levett vér meny- 
nyisége és az új véradók száma.

Örömmel állapíthatjuk meg azonban, hogy 
az elmúlt két évben az önkéntes véradás válla
lása ismét közelít a szükséges szinthez.

Az 1996. év rendezvényei
1996. február 22. A Vöröskereszt IX. Kongresz- 

szusát megelőző kerületi közgyűlés,
Jelölő bizottság. Prekop Károlyné, dr. Beck Iván- 

né, Haliczler Mihálynó és Gorza Péternó 
1996. április Titkári értekezlet a Magyar Vörös- 

kereszt I. és II. kerületi Vezetősége szerve
zésében.

1996. május 29. A Magyar Szakszervezetek Or
szágos Szövetsége rendezésében az 
„Egészséges életmódra való felkészülés” 
program keretében dr. Kiszely István alpol
gármester tájékoztatót adott a kerület szo
ciálpolitikai és egészségvédelmi tevékeny
ségéről.

1996. november 20. A Véradók Napja alkalmá
ból az Országos Vérellátó Központ köszö
netét fejezte ki a véradószervezőknek 

1996. november 22. Ünnepség keretében kö
szöntötték a többszörös véradókat és vér
adásszervezőket a Budapest Főváros Fő
polgármesteri Hivatal dísztermében

A beszámoló időben az új szabályozás kö 
vetkeztében elmaradt a már hagyományossá 
vált nőgyógyászati rákszűrés. Változatlanul vár
ja az OSZK nődolgozóit dr. Arató József szülész 
nőgyógyász-onkológus főorvos a Szt. János 
Kórház Maros utcai Rendelőintézetében, hétfőn
ként a délutáni rendelési időben.

Intézményünk orvosa dr. Bajzik Erzsébet a 
korábbi években tapasztalt készséggel és hiva
tástudattal foglalkozik a hozzá forduló könyvtári 
dolgozók és az egyéb vári intézmények munka
társai egészségügyi problémáival. Ez több mint 
öt és félezer vizsgálatot jelentett évente.

Vöröskereszt szervezetünk nem végezheti 
munkáját a tagok és nem tagok anyagi segítsé
gének hiányában. Ezért itt is kérjük a kedves 
kollégákat, hogy a nem jelentős összegű tagdí
jakról, alkalmankénti pártoló bélyegekről ne fe
ledkezzenek meg.

Beck Ivánná 
Vöröskereszt titkár

SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

Helyreigazítás
Az OSZK Híradó 1997. 5-6. sz. 32. olda

lán Förster Miklós: „Egy »oklevél« története" 
című cikkének kiegészítő része sajnálatos

módon kimaradt, ezért e helyen pótlólag kö
zöljük a korábban már megjelent cikke! 
együtt:

Egy „oklevél” története

Az utóbbi években bizonyára sokaknak 
feltűnt egy féltucat tárlóból álló és havonta 
változó kiállítás a könyvtár V. emeleti folyosó
ján. Évfordulókról megemlékező összeállítások 
voltak ezek. Kis helyen és szerény eszközök
kel, de nagy gonddal és komoly szakértelem
mel készültek. Aki átnézte a néhány tárlós 
anyagot valószínűleg tanult valami újat is, de

biztosan felelevenített egy sor régi, elfeledett is
meretet neves és kevésbé neves íróinkról és 
költőinkről.

Szerényen húzódott meg ez a kis kiállítás 
VI. emeleti társa közelében. Nem volt se plakát
ja, se meghívója, se megnyitója, csak maga a 
kiállítás volt. Szerényen és hasznosan. Ezt a 
hasznosságot még növelte, hogy mindegyikről

31



tartalmas beszámoló jelent meg a könyvtár lap
jában, az OSZK Híradóban. Egyben innen talál
hatta ki az érdeklődő, hogy vajon ki Is lehetett a 
rendező. A tárlókban ugyanis ez, szerényen, so
hasem szerepelt. Az író és a rendező mindig 
ugyanaz a személy volt: Vldovszky Ferencnó. 
Az elmúlt télen azonban ennek az egésznek vé
ge szakadt. Kolléganőnk szerződését anyagi 
okokból - sajnos - nem hosszabították meg. 
így nem csak a már megszokottan változó kiál
lításokkal és a róluk szóló beszámolókkal let

tünk szegényebbek, de kedves munkatársunk
tól is búcsúznunk kellett.

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

Förster Miklós

u aS&CHÍWI tösmos gŐA/YVTÁZ, nemzete AszíUl ^
™ ^^^őftzjutlürttttzscít útafioCr a hml Aazimujj mívtltsa/ét

fi a ti cserzd sczUdjazLaJi/ frxz c\ 'fmviJhísaz tiuHasmjubuJL,
mzaMncOteaz iúArtdtot„ Aooy
(rvidvjju/t teoM/ZOAerrdJsuz M/nASZ AMZ'/A nrdrt/i csmcdt 
ieduts munJzos iJÍ*3íwJia£r íz a gat nurezrtt Arden a, itt- 
UrtAczdt mustra- srcyrttcsrf><nZjrz,at*tj etyj ^ 
cjjutl, mint Jnutcicz- /5 dztd, fiye/crtifcxjc trrtzsur íjataMZjr^ 
{/U >a J-tZSL 6S CL AjLZJLZt/cs/d JCviyOxrtlZrULÍy emZo&CZZtct 
frxsrm t&r&r sjcrctuJcMZumrÍLj , iraJajfujzt
cyíjc^r' forvLcsL is szdsneg ezreim Ajn-e&ztút c^nycaCtttm rzar^ 
ja fraunat, e£ nem Aetres orrdmenyessejjjet munttattadettf; 
most mtcüda Aiússzzl, mundds szotja-tatát íe^ejc/zcndé cs 
(2Z di*' +Lrté 4" /< Yps?f7fj/ jrm Vr.r? rd '
te nterzcjcdro tégfú^Aczezict^ rouérVuurjzJ^irdtcmmíiyct 
ezen- sezitditajL £fi£jÜZűS ttJA/lJcS *$té/fULÍcs rzcnn.Lt elts^ 
tncirtic JujoleritfuAi,„ az ezen iisztcssryyct gdsrd minden, 
j(TjoiuzaJL CS ídtcitsseycAuveíj eyy^dyÍL tianaczzlatdscL 
metiett, zne/yrírí -tyazeidsut rzm jiez^dtungjiot cd a,- 
ta tddsciiníticLt eteadott 'OrrCst Ak adni o-endeteutz^ az^ 
íi/r' tpp/ etréjreJcj gasiu d/rt us Aj^ frf euyrjazL,

^IülcUC'

b a to»yZ 

JdCs*> \fxxslbQJ&-

«^rn4W Vx

ÁjCloLo<-> A**-*t**>^-

lll^
i

d(LK Á^hJodc.

7^1^ JÖdliíL

\ /
'JitUig jiij JhÍoíc/Ia,
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