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KRÓNIKA

A Főigazgatói Kollégium üléséről

A Főigazgatói Kollégium 1998. január 12-i ülé
sén elfogadta a könyvtár 1998. évi munkatervét.

A Kollégium az 1998. február 3-i ülésén a Nem
zetközi Csereszolgálat tevékenységét tárgyalta meg. 
Ezzel a kérdéssel azért időszerű foglalkozni, mert 
az új kötelespéldány-jogszabály megfosztja a cserét 
a köteles példányokból való részesedéstől, és ezáltal 
veszélybe kerül a határon túli magyarok könyvvel 
való ellátása.

A Kollégium részletesen megtárgyalta az osztály 
munkáját és határozatot hozott a további tenniva
lókról.

A Főigazgatói Kollégium február 9-én és március 
2-án a Hungarika dokumentációs osztály tevékeny
ségével foglalkozott és határozatban rögzítette az 
osztály feladatait.

Illyés Katalin

MAGYAR IRODALOM HÁZA
MAGYAR IRODALMI MÚZEUM KORTÁRS IRODALMI KÖZPONT

Budapest V., Károlyi M. u. 16. 
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK 
1998. január 1.-1998. február 28.

Új dolgozóink: Andrási Áron ügyvit. alk., Gyarapító és Feldolg. Főosztály, Ármós Bertalan szakmunk., 
Műsz. fenntart, osztály, Benke János szakmunk., Műsz. fenntart, osztály, Bosánszki Mi
hály szakmunk., Nyomdaüzem, Gombás Ferencné kiseg. alk., Zirc, Havasi István szak
munk., Műsz. fenntart, osztály, Krasznai Márton főkönyvt., Könyvtárközi köles., Lakos 
Márton Zsolt ügyvit. alk., MNB Könyvek szerk., Tanosné Dóra Éva kvt. assz., Könyv
tárközi kölcsönzés, Tóth Júlia ügyvit. alk., Szem. és munkaügyi osztály.

Eltávoztak a könyvtárból (munkaviszonyuk megszűnt): Bodnár Edward szakmunk., Műsz. fenntart, osz
tály, Gazdag Istvánná kiseg. alk., Műsz. fenntart, osztály, Kiss Zoltán üzemvit. alk., 
Biztonsági osztály, Tóth Tünde könyvtáros, MNB Könyvek szerk., Rétfalvi Erika könyvt. 
assz., Számítógépes inf. csop.

BAK BÉLA 
(1955-1998)

Vívódó, töprengő ember volt, aki a jól végzett 
munka tiszta örömét is legfeljebb néhány órán át 
élvezte, aztán már azzal gyötörte magát: nem le
hetett volna jobban? Szebben? Pedig igencsak jól 
és szépen dolgozott. Ha hosszabb életet adott vol
na neki a sors, bizonyára az elismert filmdokumen- 
taristák sorába kerül. De önmagával akkor sem lett 
volna elégedett.

Közel nyolc éve dolgoztunk együtt - hét hosszú 
dokumentumfilmet készítettünk el közösen. Bak 
Béla nemcsak az operatőre és a vágója volt ezek
nek a filmeknek, hanem társ volt a munkában, 
szellemi partner, aki együtt élt a munkájával, ha
zavitte a készülő film kérdőjeleit éjszakára is és 
másnap azzal kezdte, hogy: „Kitaláltam valamit”. 
De mindig hozzátette (igaz, hogy olykor provokál
ta a cáfolást): „Biztosan butaság.” Általában jó 
gondolatok voltak. Mindig megfontolásra érde
mes, vitát is megérő gondolatok. Olyan ötletek,

megoldások, amelyekkel hozzáadott valamit a fil
münkhöz.

Akik a közelében éltünk, tudtunk a betegségé
ről. Pontosabban: tudtuk, hogy nem egészséges. 
Időnként észre kellett vennünk: erős fájdalmak 
gyötrik. És azt is, hogy harcban áll a fizikumával, 
hogy küzd a munkaképességéért. Sosem sejtettük 
azt, amit ő bizonyára igen régóta tudott: hogy ke
vés az esélye a kór legyőzésére. Érzékeltük ezt a 
küzdelmet - sosem sejtettük, hogy milyen ember- 
feletti küzdelemre kényszerítette a sors.

Színlelni, pózolni, ügyesen helyezkedni, könyö
kölni és törtetni nem tudott. Voltaképpen egyedül 
a munkája (meg a családja, a két kisfia) foglalkoz
tatta. Ameddig élt - dolgozott. Vagy talán inkább: 
addig élt, ameddig dolgozott. Az utolsó filmjén 
végzett legutolsó simítás után ment kórházba.

Ahonnan többé nem tért vissza hozzánk.
Bokor Péter
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Intézményi fórum
a szerkezetátalakítási javaslatokról

1998 februárjának közepét mutatja a naptár, ami
kor ezek a sorok íródnak. Ezt a tényt azért tartom 
fontosnak mindjárt az első mondatban hangsúlyoz
ni, mert tudom, hogy a múlt év decemberétől ez év 
januárjáig átnyúló esemény beszámolóját majd csak 
valamikor nyár végén olvassák a kollégák, s lehetsé
ges, hogy a (több éve tartó) folyamat - az Országos 
Széchényi Könyvtár munkaszerkezetének átalakí
tása - már jóval előrébb tart majd. Másokkal együtt 
mégis úgy gondolom: nem szükségtelen, hogy az 
OSZK Híradó hasábjain is megörökítésre kerülje
nek a könyvtárunk belső életét jelentősen megha
tározó folyamatok egyes szakaszai, eseményei.

Különösen azért tartom fontosnak, hogy beszá
moljak az 1997. december 15-én, a VI. szinti elő
adóteremben megrendezett fórumról, mert ismere
teim szerint a könyvtár munkaszervezetének átala
kítására irányuló elképzeléseknek ilyen széles körű 
intézményi megvitatására könyvtárunkban eddig 
még nem került sor.

E fórum előzménye az volt, hogy főigazgatói fel
kérés alapján, 1997 augusztusában Szerkezetátala
kítást előkészítő munkafolyamat-tervező csoport 
alakult meg a könyvtárban. A csoportba Gellén 
Miklósné, Nagy Anikó, dr. Nagy Attila, Nagy Zol
tán, Patayné Balogh Éva, Rácz Ágnes, Rády Ferenc, 
Tüske László, Ungváry Rudolf, Vajda Erik és dr. 
Vásárhelyi Judit kapott meghívást. A Nagy Anikó 
vezetésével működő munkacsoport azt kapta fel
adatául, hogy elemezze a könyvtárban folyó feldol
gozó, tájékoztató, szolgáltató és tárolási munka fo
lyamatait, kritikus pontjait, tegyen javaslatokat a 
könyvtári technológia racionálisabb megvalósításá
ra és az ehhez szükséges szerkezeti átalakításra.

A munkacsoport az intézmény működéséről már 
korábban elkészült dokumentumokat is (köztük 
Maurice B. Line, Richard Heseltine, Ernst & Yung 
jelentései) figyelembe véve alakította ki saját alap
elveit, végezte feladatát és fogalmazta meg (egyes 
területeken alternatív) javaslatait. A javaslatok már

egy „eszményi” állapotnak megfelelően elképzelt 
számítógépes rendszer meglétét tételezik fel; arra 
az alapelvre épülnek, hogy a szervezet meghatáro
zója csak a logikus munkafolyamat lehet.

A csoport Az Országos Széchényi Könyvtár mun
kafolyamatainak döntcselőkészítő elemzése című, 
67 oldalas tanulmányában foglalta össze tevékeny
ségének eredményét. Az 1997. december 3-ai kel
tezésű, név- és tárgymutatóval ellátott belső kiad
vány összefoglalja az intézményben folyó munka- 
struktúra és könyvtári technológia általános alapelvcit, 
elemzi a könyvtárba beáramló dokumentumok ér
keztetésének és feldolgozásának munkafolyamatait. 
Külön fejezet foglalkozik az olvasószolgálati munka- 
területtel, ezen belül a tájékoztatás és dokumen- 
tumszolgáltatás, a mikrofilmek tárolása, keresése és 
olvastatása, valamint a központi katalógusok közvet
len és távolabbi jövőjének kérdéseivel. Végül mellék
letként összefoglalja az MNB Időszaki Kiadványok 
Repertóriumával kapcsolatos kérdőíves felmérés ada
tait, továbbá a mikrofilmolvasóban található szolgálati 
cédulakatalógusok áttekintését és értékelését.

Néhány témát érdemesnek tartok konkrétan is 
megemlíteni. A törzsgyűjtemény feldolgozására két 
alternatíva, a dokumentumtípusokra, illetve a mű
veletekre alapozott szervezeti rendszer előnyeit és 
hátrányait ismerhetjük meg. (A tanulmány a doku
mentumtípusok szerinti szervezet megvalósítását 
javasolja.) A tájékoztatás és dokumentumszolgálta
tás területének áttekintése során - egyebek mel
lett - azzal a javaslattal találkozunk, hogy a jelenlegi 
Tájékoztató Osztály és az Olvasószolgálati Osztály 
egy közös osztályt alkosson újra, továbbá a tájékoz
tatás cs dokumentumszolgáltatás feladatait ellátó 
főosztály keretébe tartozzék a Könyvtárközi Köl
csönzés, illetve a központi mikrofilmolvasó terem és 
a hozzá kapcsolódó tájékoztatási szolgáltatás is.

A tanulmányt valamennyi vezető és vezetőhe
lyettes (és természetesen a szakszervezet titkára, 
valamint a közalkalmazotti tanács elnöke is) kéz
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hez kapta a munkacsoport vezetője által aláírt 
meghívóval együtt. A meghívóban a könyvtár ve
zetősége és a munkacsoport azt kérte/az illetéke
sektől, hogy az anyag tanulmányozását beosztott 
munkatársaik számára is tegyék lehetővé, s egyben 
minden kollégát meghívott a december 15-ei fó
rumra, ahol lehetőség nyílik a munkacsoport elem
zéseivel, javaslataival kapcsolatos észrevételeik eh 
mondására. Ugyanis a tanulmány címlapján az is 
fel van tüntetve, hogy ez az anyag csak 1. változat
nak tekintendő, s a munkatársak véleményét is 
megismerve, azok figyelembe vétele nyomán jön 
majd létre a végleges változat.

A VI. szinti előadóteremben rendezett fórum 
levezetésére e beszámoló íróját kérték fel. A mint
egy 110-120 kolléga (a munkatársak közel húsz 
százaléka) és a munkacsoport tagjainak jelenlété
ben, bevezetőként Poprády Géza főigazgató be
szélt arról a több éve tartó folyamatról, melynek 
során az áremelkedések ellenére sem kaptunk 
plusz anyagi támogatást a megnövekedett dologi 
kiadások fedezésére. Az ebből adódó gondokat 
csakis a bér és bérjellegű költségek csökkentésé
vel, vagyis létszámcsökkentéssel lehetett és lehet 
megoldani. Olyan munkaszervezetet kell tehát ki
alakítani, amely kevesebb létszámmal is jobban ké
pes dolgozni, hiszen a könyvtár szolgáltatásaival 
szemben egyre növekszenek az igények, különös 
tekintettel a számítógépes szolgáltatásokra. A mun
kafolyamatok tervezése egyrészt szakmai, másrészt 
pénzügyi, költségvetési tervezés, s e kettőt össz
hangba kell hozni. Nemcsak a legfelsőbb vezetés 
szintjén, hanem osztályvezetői szinten is tudnunk 
kell, hogy havonkénti bontásban melyik munkafo
lyamat mennyibe kerül. Ez az ismeret elősegíti 
majd azt is, hogy minisztériumunk számára alaposab
ban meg tudjuk indokolni döntéseinket - mondta 
többek között bevezetőjében Poprády Géza.

Ezt követően tizenhat kolléga mondta el a mun
kacsoport elemzéseire, szerkezet-átalakítási javas
lataira vonatkozó észrevételeit, véleményét. Mint 
a fórum levezető elnöke, arról győződhettem meg, 
hogy mindegyik hozzászóló átérezte a fórum jelen
tőségét, kiérezhető volt a munkacsoport döntés
előkészítő tevékenységével kapcsolatos őszinte és 
jobbító szándékú együttműködésre való törekvés. 
Javaslatok hangzottak el a tanulmányban eseten
ként félreértelmezhetően megfogalmazottak tisz
tázására, egyes terminológiai fogalmak pontosítá
sára. Véleményeket hallhattunk - a jelenlegi gya
korlat szempontjából is megközelítve - a jelenlegi

és a tervezett munkafolyamatok elemzéséről, a 
munkaszervezet elképzelt módosításainak támoga
tásáról és kritikájáról. Az egyes kérdésekre a mun
kacsoport tagjai azonnal válaszoltak megköszönve, 
továbbgondolva az elhangzottakat, vagy eseten
ként tisztázva a döntés-előkészítő elemzésük értel
mezésekor keletkezett félreértéseket.

Poprády Géza - összegező hozzászólóként - úgy 
ítélte meg, hogy a munkafolyamat-tervező csoport 
rendkívül alapos és pontos munkát végzett, s az el
készült anyaggal kapcsolatban a munkatársak részé
ről sem tapasztalt lényeges ellenérzést. Helyesnek 
bizonyult tehát az a kiinduló elv, hogy a folyamatok
nak kell - minden területen - meghatározni a szer
kezetet. Olyan alapvető szerkezet-átalakításról van 
szó, amelyet elhalasztani nem lehet, viszont elkap
kodni sem szabad. Úgy fogalmazott, hogy az 1998. 
évet elsősorban erre kell szánni.

Számomra úgy tűnt, hogy több kollégának lett 
volna még mondanivalója, azonban a rendezvényt 
dél körül be kellett zárnom, mivel - hétfő lévén - 
egy órakor a munkatársak egy részének szolgálat
ba kellett állnia. A „fórum”, a munkafolyamatok 
döntés-előkészítő elemzésével kapcsolatos észre
vételek, javaslatok megtételének lehetősége azon
ban nem zárult le. Az összefoglalóban az is elhang
zott, hogy a munkacsoport szívesen fogad minden 
további írásos anyagot, a főigazgató pedig alkalmat 
ad bármely munkatársnak, hogy 1998-ban, a janu
ári keddeken délután három órától elmondhassa 
személyesen véleményét. (Tudomásom szerint vol
tak, akik éltek ezzel a lehetőséggel.)

A munkafolyamat-tervező csoport a decemberi 
fórumon elhangzottak, illetve a későbbi észrevéte
lek alapján kiegészíti és véglegesíti döntés-előké
szítő elemzését. A könyvtár vezetősége ezt köve
tően hozza meg azokat a döntéseit, melyek nyo
mán egy - várhatóan a csökkentett létszámmal is 
ellátható - hatékonyan működtethető munkaszer
kezet alakul ki.

Befejezésül a Dávid Lloyd George brit politikus 
által mondottakat ismétlem meg, melyet a munka- 
csoport tanulmánya idéz mindnyájunk bátorítására: 
„Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. 
Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon.”

Az OSZK, e beszámoló elkészültekor még a 
szakadék innenső oldalán van. Bízunk abban, hogy 
a lehető legkevesebb lesz az a veszteség, melyet a 
túlsó oldalra való átlépéskor hátrahagy.

Kégli Ferenc
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A Könyvtártudományi Szakkönyvtár könyvállományának
feldolgozása a NEKTÁR-ban

A közelmúltban csodálkozó kérdést szegeztek 
nekem a gyarapítási osztály munkatársai:

- Igaz, hogy ti a külföldi könyveket is a DOBIS-ban 
dolgozzátok fel, és nem használjátok a KATAL-t?

- Igaz.
- Eddig úgy tudtuk, hogy a DOBIS/LIBIS-be 

csak a magyar könyvek kerülnek, és a külföldi 
könyvek adatai az OSZK-ban kizárólag a KATAL- 
ban kereshetők...

Először meghökkentett a kérdés, aztán beláttam: 
honnan is tudhatnának a kollégák a Könyv
tártudományi Szakkönyvtár on-line katalógusáról, 
amikor erről eddig szemérmesen hallgattunk?! 
Nem lehet haszontalan hát egy rövid tájékoztató 
írás feldolgozó munkánkról.

1995 végén kezdtünk a DOBIS/LIBIS-ben kialakí
tott tagkönyvtárunkban dolgozni. Az állományunkba 
kerülő modern külföldi könyveket válogatás nélkül az 
on-line katalógusban dolgozzuk fel, a magyar könyvek 
feldolgozásának rendjét pedig a következők szerint 
egyeztettük a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek 
Bibliográfiája szerkesztőségével:

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár minden 
magyar könyvet behasonlít az on-line katalógus
ban, illetve az MNB CD-n:

- ha a könyv leírása már szerepel a katalógus
ban, a Szakkönyvtár hozzáfűzi saját adatait és 
elkészíti példányrekordját;

- ha a könyv nem szerepel a katalógusban, de 
megtalálható az MNB CD 1976-1991-es évkö
rében, nem dolgozzuk fel az on-line katalógus
ban - ezeknek a könyveknek a leírása a CD 
anyagának konvertálása után bekerül az on-line 
katalógusba, ezért a mi idő előtti feldolgozá
sunk a rekordok duplikálásához vezetne; így 
csak a konvertálás után tudjuk majd elkészíte
ni a Szakkönyvtár példányrekordjait;

- ha a dokumentum leírása nem szerepel sem a 
katalógusban, sem a CD-n, de beletartozik az 
MNB gyűjtőkörébe, az MNB szerkesztősége a 
Szakkönyvtár példánya alapján feldolgozza;

- ha a dokumentum leírása nem szerepel sem 
a katalógusban, sem a CD-n, és nem tartozik 
az MNB gyűjtőkörébe sem, a Szakkönyvtár 
önállóan dolgozza fel.

Ez utóbbi eset a Szakkönyvtár gyakorlatában 
igen gyakori, mi ugyanis a könyveinkéhez hasonló 
jelzettel látunk el és egyedileg dolgozunk fel olyan 
dokumentumokat is, amelyek az OSZK különgyűj- 
teményeinek gyűjtőkörébe tartoznak, vagy még oda 
sem, pl. kéziratok, irattári jellegű dokumentumok, 
szabványok.

A tankönyvek, jegyzetek feldolgozásában ha
sonló módon járunk el, vagyis a Könyvfeldolgozó 
osztály által elkészített rekordokat használjuk fel, 
kivéve az OSZK gyűjtőkörébe nem tartozó okta
tási anyagot (pl. változatlan utánnyomások), ame
lyet önállóan dolgozunk fel.

Annak ellenére, hogy - amint erről az eddig el
mondottak is tanúskodnak - a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtár nagy mértékben haszonélvezője az 
OSZK-ban folyó katalogizáló munkának, ez a fel- 
dolgozási rend, valamint az a tény, hogy a saját 
nyomtatási formátumunk még nem készült el, jelen
tős többletmunkát is okoz a Szakkönyvtárnak:

- azokat a könyveket, amelyeket a DOBIS/LI- 
BlS-szel egyelőre nem dolgozhatunk fel, a cé
dulakatalógusban kell feltárnunk,

- a nyomtatási formátum hiánya miatt az on-line 
katalógusba kerülő dokumentumokról is szük
séges hagyományos, „kézi” leírást készítenünk 
a szolgálati alapkatalógus, illetve kiadványa
ink, A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bib
liográfiája, valamint a Könyvtári Figyelőben 
közzétett gyarapodási jegyzék számára, nem 
beszélve a könyvek központi katalógusa szá
mára szükséges cédulákról.

Ennek az állapotnak a mielőbbi megszüntetése 
égetően szükséges a Szakkönyvtár számára, hiszen 
a kurrens feldolgozás mellett nagy erőket kellene 
fordítanunk az állomány kölcsönözhető részének 
visszamenőleges gépi feldolgozására is, hogy az új 
integrált rendszerben minél zökkenőmentesebb le
gyen a gépi kölcsönzés beindítása. Ehhez első lé
pésként

- az on-line katalógusban már szereplő, 1992 
és 1995 között megjelent magyar, állomá
nyunkban meglévő dokumentumok leírásait 
kellene példányrekordokkal ellátnunk,
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- az MNB CD konvertálása után az 1976 és 1991 
között megjelent anyaggal kellene ugyanezt a 
munkát elvégeznünk,

- majd ezután meg kellene kezdenünk a még ma 
is gyakran kölcsönzött régi könyvanyag reka- 
talogizálását az on-line katalógusban.

Gondjainkat csak fokozza, hogy egy státusz el
vesztése miatt nincs teljes munkaidejében csak fel
dolgozással foglalkozó munkatársunk.

A továbbiakban azt szeretném bemutatni, milyen 
sajátosságai vannak a Könyvtártudományi Szak- 
könyvtár által kiegészített, illetve elkészített rekor
doknak, és hogyan kereshető állományunk az on-line 
katalógusban.

A DOBIS/LIBIS-szel egy közös, ún. rend
szerkatalógust építünk. Ezt azt jelenti, hogy min
den dokumentumról csak egyetlen leírás készül, 
amelyet a dokumentumazonosító azonosít. A do
kumentum teljes bibliográfiai leírása, akármelyik 
tagkönyvtárban készítették is, minden tagkönyv
tárból „látszik”, azaz a rekordokat közösen hasz
náljuk.

Ezek a közös rekordok azonban nem feltétlenül 
azonos felépítésűek. Az on-line katalógusban sze
replő dokumentumtípusok feltárása az OSZK-ban 
sem teljesen egységes, sőt a tagkönyvtáraknak olyan 
speciális adatai is lehetnek, amelyek csak a tag
könyvtár állományát képező dokumentumokra jel
lemzők. A legtipikusabb ilyen adatok a tárgyszavak: 
köztudomású, hogy a különféle dokumentumtípu
sok tárgyi feltárásában az OSZK is használ az ETO- 
n kívül más eszközöket (pl. a videodokumentumok 
feldolgozására tezauruszt alkalmaz, illetve a tan
könyveket, jegyzeteket az ETO-számokon kívül 
tárgyszavakkal is jellemzi). A Könyvtártudományi 
Szakkönyvtár 1975 óta nem használja az ETO-t, ha
nem a dokumentumok tartalmát a Könyvtári és tá
jékoztatási tezaurusz deszkriptoraival fejezi ki. E 
speciális adatoknak egy része a rendszerkatalógus 
indexeibe kerül, a Könyvtártudományi Szakkönyv
tár esetében azonban a tagkönyvtári indexek is tar
talmaznak adatokat.

A rendszerszintű tárgyszóindex a legösszetet
tebb része az on-line katalógusnak: nemcsak a kü
lönböző tárgyszójegyzékek, a videotezaurusz, a 
tankönyvtezaurusz, illetve a könyvtártudományi 
tezaurusz anyagát tartalmazza, hanem ide kerül
nek a törzsgyűjteményi és a videoállomány feltá
rására használt földrajzi nevek, illetve az ún. Inter- 
marc kódok is.

A gépi katalogizálás megkezdésének első lépé
seként a könyvtártudományi tezaurusz összes 
deszkriptorát és a tárgyszavakhoz tartozó szinoni
mákat „bevittük” a tárgyszóindexbe. így ebben az 
indexben gyakori, hogy a kiválasztott tárgyszóhoz 
nem tartozik még bibliográfiai rekord, mert az ed
dig feldolgozott dokumentumok tárgyszavazásánál 
nem használtuk.

A különböző tezauruszokból származó tárgysza
vakat a szögletes zárójelbe tett minősítésük külön
bözteti meg az indexben. A könyvtártudományi te
zauruszból származókat a [KMK] minősítés jelöli. 
Nem gyakran, de előfordul, hogy egy tárgyszó több 
tezauruszban is szerepel, pl.

Művelődéstörténet [VIDEOJ 0 
Művelődéstörténet [KMK] 6

Általános iskola [VIDEÓ] 1 
Általános iskola [KMK] 0 
Általános iskola [TANK] 2939

Ilyen esetekben a feldolgozónak különösen fi
gyelmesen kell kiválasztania a tárgyszót, hogy a 
megfelelőhöz kapcsolja az adott leírást. A figyel
metlenül kiválasztott indextétel a keresésnél is za
varokat okoz, és előfordulhat, hogy az olvasó nem 
azt a rekordot jeleníti meg, amelyet akart.

A tárgyi feltárás eltérő voltából még egy lényeges 
tény következik, amelyet az on-line katalógus hasz
nálatánál ismerni kell: a Könyvtártudományi Szak- 
könyvtár állománya nem kereshető az 5 Osztályozási 
jelzetek nevű indexen keresztül. (Ha mégis találunk 
pl. a 02 ETO szakba tartozó jelzeteknél szak- 
könyvtári állományt képező könyveket, az azért 
van, mert az OSZK példányait szakozták, és a közös 
rekordokban az ETO jelzetek és a mi tárgyszavaink 
egyaránt szerepelnek. Külföldi könyvtártudományi 
könyveknél ilyen - egyelőre - nem fordul elő.)

A téma szerinti feltárásban a Szakkönyvtár a 
könyvtártudományi tezauruszon kívül eső fogal
makat is használ, ezeket „egyéb tárgyi ismérvek
nek” nevezzük. Ezek olyan ismérvek, amelyeket 
nem lehet deszkriptornak minősíteni, mert egy-egy 
konkrét jelenség egyedi azonosítói, elnevezései, és 
nem több, hasonló jelenségre alkalmazható tárgy
szavak. Ilyenek pl. a márkanevek, rendszernevek: 
a HUNMARC, a USMARC, a UNIMARC egyedi 
azonosítók, míg deszkriptoruk a „formátum -gépi”; 
az AMICUS, a DOBIS/LIBIS, az ALEPH egyedi 
azonosítók, míg deszkriptoruk az „integrált gépi
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rendszer”. Ezeket egyetlen rendszerindexben sem 
tudtuk elhelyezni, ezért a tagkönyvtári tárgyszóin
dexbe kerültek. Keresésükkor a 13 Tárgyszavak in
dexet kell kiválasztani.

Sajátos eltérés van a földrajzi nevek használatá
ban is az OSZK és a Könyvtártudományi Szak- 
könyvtár gyakorlata között.

Az OSZK könyvfeldolgozásában szabványosan 
alkalmazzák a földrajzi neveket mind a megválasz
tásukat, mind a közlésmódjukat illetően. A föld
rajzi nevek a 3 Tárgyszavak” rendszerszintű index
ben kereshetők. (Hogy a videodokumentumok 
esetében miért térnek el a földrajzi nevek közlés
módjának szabályaitól, és ha már eltérnek, miért a 
rendszerszintű tárgyszóindexet használják, az kü
lön kifejtést érdemelne az illetékesek részéről.)

A Szakkönyvtár a tárgyszavazás bevezetésével 
egyidőbcn, 1975-ben kezdte építeni a földrajzi ka
talógusát. A földrajzi neveket a szokásosnál sokkal 
szélesebb körben, ráadásul eltérő szabályok szerint 
használjuk a dokumentumok jellemzésére. A kül
földi dokumentumok esetében különösen gyakori 
keresési szempont egy-egy téma földrajzi helyhez 
kötése, ezért igyekszünk minden szükséges eset
ben megnevezni a földrajzi területet a dokumen
tumok tárgyi feltárásában. A földrajzi nevek köz- 
lcsmódján a DOBIS-ba való belépésünkkor nem 
akartunk változtatni, hogy a tárgyi feltárás a Szak- 
könyvtáron belül továbbra is egységes maradjon a 
katalógus és a dokumentációs feldolgozás, vala
mint a gépi katalógus és a kényszerűségből még 
folytatott kézi feldolgozás, illetve a cédulakataló
gus között. Az országneveket többé-kevésbé a mai 
szabványos közlésmódnak megfelelően választjuk 
meg mi is, de a településneveknél már jelentős az 
eltérés: pl. a szabványos forma Paris, a mi általunk 
adott földrajzi tárgyszó pedig Franciaország, Paris. 
Földrajzi tárgyszóval tesszük visszakereshetővé a 
konferenciák, kongresszusok helyszíneit is, mégpe
dig úgy, hogy a tárgyszóhoz -K jelölést ragasztunk. 
Egy Párizsban rendezett konferencia anyaga tehát 
a földrajzi katalógusban a Franciaország Paris -K 
tárgyszónál található meg. Több országot felölelő, 
nagyobb földrajzi egységeket is tárgyszóval feje
zünk ki, pl. Arab országok.

E jelentős eltérések miatt úgy véltük, célszerűbb 
lesz a földrajzi nevektől eltérő indexben tartani 
földrajzi tárgyszavainkat. Erre is szolgál a 13 Tárgy
szavak nevű tagkönyvtári index.

Sajnos, az on-line olvasói katalógusban megje
lenített rekordokban a tagkönyvtári indexekből

származó adatok nem látszanak, de szeretnénk, ha 
a nyomtatási formátumba bekerülnének.

A tagkönyvtári indexek csak akkor használhatók, 
ha az olvasó a megfelelő tagkönyvtárba lép be. A 
Könyvtártudományi Szakkönyvtár anyagának kere
séséhez a Keresés képernyőjén a 3 KMK Könyv
tártudományi Szakkönyvtár menüpontot kell kivá
lasztani.

Példányrekordjaink is csak ekkor láthatók. Ha pl. 
a Déry Péter szerkesztésében megjelentél könyvtári 
munka jog szabályozásá é, könyvet az L02 Országos 
Széchényi Könyvtár- Törzsgyűjtemény tagkönyvtár
ban keressük, akkor az OSZK példányrekordjait 
látjuk:

Ha a 3 KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
nevű tagkönyvtár felől közelítünk, akkor ugyaneh-

Elhelyezés Raktári jelzet Állapot Vissza

rakt MCI 18.953 Leírt
rakt C 118.953 Leírt

hez a rekordhoz a Szakkönyvtár példányrekordjait 
jeleníti meg az on-line katalógus:

Ebből az látszik, hogy a keresett példányok a 
Könyvtártudományi Szakkönyvtár olvasótermében

Elhelyezés Raktári jelzet Állapot Vissza

olvt 3-11691 2.21 HU K 89 Leírt
olvt 3-11690 2.21 HU K 89 Leírt

vannak elhelyezve. Raktári jelzetük 3-11691 és 3- 
11690, amelyhez egy szóközzel a bevitelkor „rak
tári jelzet kiegészítőnek” minősített olvasótermi 
szabadpolcos jelzet (2.21 HU K 89) kapcsolódik. 
A raktárba kerülő példányok rekordjaiban csak a 
raktári jelzetek szerepelnek, amelyekből külön 
tagkönyvtári index is épül: 20 Raktári jelzetek.

A külföldi könyvek feldolgozásáról végül is nem 
sok szót ejtettem, mivel ennek nincs különösebb sa
játossága gyakorlatunkban. Teljes bibliográfiai le
írást készítünk róluk, néhány könnyítéssel, pl. a 
könyvből hiányzó ISBN-számot nem pótoljuk, az 
egységes névformákban csak szükség esetén köz
lünk kiegészítő adatokat stb. Leíró adataik ugyan
azokban a rendszerindexekben kereshetők, amelye
ket a magyar könyvek katalogizálására is használunk.

Készültünk a DOBIS/LIBIS gyarapítási moduljá
nak alkalmazására is, amire, sajnos, nem került sor 
egyrészt azért, mert a DOBIS-szal nem lehetett
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nyilvántartani a dcziderátumokat, így továbbra is 
fenn kellett volna tartanunk DESIRE (alias DE
ZSŐ) nevű MikroISIS-es gyarapító rendszerünket, 
másrészt személyzeti okokból (a Szakkönyvtár mun
katársai közül összesen ketten tudunk a DOBIS- 
szal feldolgozni, a gyarapító könyvtárosunk pedig 
hároméves távoliét után csak 1996 végén állt újra 
munkába).

Már nagyon várjuk, hogy mielőbb átállhassunk 
az új integrált rendszerre, amitől gondjaink egy ré

szének megoldását várjuk: a saját nyomtatási for
mátumot, az MNB CD anyagának konvertálása 
nyomán a magyar könyveink teljes körű gépi fel
dolgozását, a gépi kölcsönzés és a gépi gyarapítás 
bevezetését. Reményeink szerint ezt nem befolyá
solhatja az sem, hogy milyen lesz a Könyv
tártudományi Szakkönyvtár szervezeti helye a 
Könyvtári Intézet megalakulása után.

Rácz Ágnes

Tények, adatok 
az OSZK olvasószolgálati 

és tájékoztató munkájáról az 1997. évben
Szolgáltatások

Olvasószolgálat, tájékoztatás

Felmérések, intézkedések
Január első két hetében felmérést végeztünk az 

olvasószolgálati és tájékoztató szolgáltatások igény
bevételéről, az OSZK használatával kapcsolatos 
kérdésekről. A 607 kitöltött kérdőív feldolgozásá
ban a KMK Olvasószolgálati kutató osztálya műkö
dött közre. Részletes elemzésük, továbbá a főosz
tály álláspontja az olvasók által felvetett igényekről, 
észrevételekről a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 
1997. 5. számában jelent meg, majd különlenyomat 
formájában is az érdeklődők rendelkezésére bocsá
tottuk. A felmérés tapasztalatainak megbeszélésé
re, az OSZK már bevezetett és tervezett intézkedé
seinek ismertetésére március 26-án olvasói fórumot 
rendeztünk.

A főosztály szolgáltató tevékenységét érintő ol
vasói észrevételek közül többet az év során sikerült 
megoldani. Sokan kifogásolták pl. az olvasótermek 
korszerűtlen világítását. A Művelődési és Közokta
tási Minisztérium energiatakarékossági programja 
segítségével a nyáron kicserélték a déli szakolvasó
termek mennyezeti világítását, az olvasóasztalok 
legtöbbjén egyedi világítást helyeztek el és sor ke
rült a szőnyegpadló cseréjére, valamint a tájékoz
tató pultok felújítására. Az olvasók tájékoztatására 
valamennyi olvasóteremben elhelyeztük a kézi
könyvtárak szakrendi térképét, elkészült az Útmu
tató az Országos Széchényi Könyvtár használatához 
című tájékoztató kiadvány kézirata is. A könyvkiadó

állomás több év óta szorgalmazott átalakítása 
ugyancsak megvalósult, a korábban tervezettnél 
sokkal egyszerűbb, olcsóbb megoldással is sikerült 
az olvasók és a munkatársak számára is egyértelmű
en jobb kiszolgálást biztosító elrendezést létrehoz
ni. A kihelyezett dokumentumok évek óta elkészült 
adatbázisát is lehetőség nyílik így használni a könyv
kiadó állomás két terminálján, folyamatos kiegészí
tésére és pótlására szükség van, mint ahogy számí
tunk a mikrofilmezett időszaki kiadványok adatbázi
sára is. Kívánatos lenne mindkét adatbázis hálózati 
hozzáférése.

Az olvasói észrevételek legtöbbje a számítógépes 
hálózattal, az adatbázisok tartalmával, illetve elérési 
módjával volt összefüggésben. A könyvtár számítás- 
technikai fejlesztése (ld. ott) rövidebb-hosszabb táv
latban lehetőséget nyújt a helyzet javítására, a nem
zeti könyvtárhoz méltó számítógépes eszközök biz
tosítására.

Az olvasó- és dokumentumforgalom adatai
Az Országos Széchényi Könyvtárban olvasóként 

regisztráltak száma 1997-ben 28 063 volt. Az 1996. 
évi 28 871-cs számban szerepeltek az 1995. szep
tember-december között kedvezménnyel beiratko
zottak is (5561), így a növekedés szembeötlő. A re
gisztrált olvasók közül az éves időtartamra beirat
kozottak száma ugrásszerűen nőtt: 10 229 az előző 
évi 6501-gyei szemben, a napijegyet váltók száma 
17 834 volt (1996:16 803). Továbbra is érvényes az 
a tendencia, hogy a kutatók és a bölcsész egyetemis
ták, főiskolások inkább éves olvasójegyet váltanak,
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míg a nem kutatók, nem bölcsész diákok előnyben 
részesítik a napijegyet. A regisztráltak teljes körét 
figyelembe véve a kutatók aránya 7.2%, az egyete
mi, főiskolai hallgatóké már 67%. A beiratkozottak 
mintegy fele bölcsész hallgató.

A beiratkozás bevétele az év során 11 233 300 Ft 
volt, ebből az éves beiratkozok könyvtárhasználati 
díja 8 738 000, a napijegyeseké 2 495 000 (1996: 
8 0750 500, 5 906 000, 2 169 500). A bevételt a 
könyvtár állománygyarapítási, továbbá - kisebb 
részben - állományvédelmi célokra fordította.

A könyvtár a 270 nyitvatartási napon fogadott 200 
ezer olvasóval meglehetősen magas szintre állt be. 
1996-ban a 274 nyitvatartási napon hasonló számú 
olvasót fogadtunk, ez - figyelembe véve, hogy az 
előző évinél jóval több volt a 17 óráig tartó nyitva 
tartás is -, a napi olvasói létszám növekedését jelzi: 
740 olvasó/nap (1996:730). Ezek a számok azonban 
nem tükrözik kellően a meghosszabbodott időtarta
mú vizsgaidőszakban állandósult zsúfoltságot, sor
ban állást. Az olvasók többsége, 56,4%-uk csak saját 
könyvet használt, a kézikönyvtári anyagot vette 
idénybe, vagy a katalógusokban, adatbázisokban 
keresett, raktári dokumentumot 43,6%-uk, 91 604 
olvasó kért (1996: 41%, 83 286). A raktári doku
mentumok használói számával párhuzamosan az év 
során újra emelkedett a részükre kiadott dokumen
tumok száma: könyv 218 840, időszaki kiadvány 
66 566, mikrofilm 24 550 (1996: 190 695, 59 661, 
23 088). Különösen a könyvek számának 15%-os 
emelkedése jelentős, ebben a fő szerepet az állo
mányellenőrzéssel összefüggő korlátozások meg
szűnte játssza, de figyelembe kell venni a kibővített, 
jobb szolgáltatásokat nyújtó könyvkiadó állomás 
előnyös hatását is.

A belső kölcsönzés az OSZK munkatársainak 
munkaköri feladataik ellátásához, kutatásaik vagy 
egyéb irányú érdeklődésük kielégítése céljából 
29 287 db könyvet, időszaki kiadványt szolgáltatott 
(1996: 27 632). Igyekeztünk fenntartani a kölcsön
zések rövidebb átfutási idejét, de ehhez a készülő 
belső kölcsönzési szabályzat ad majd kellő támoga
tást, mint ahogy a szabályzatnak kell rendeznie a 
VII. szinti ún. fehércédulás kölcsönzés jelenlegi 
gyakorlatát is.

Az Olvasószolgálat keretében működő gyorsmáso
lás 2 983 065 Ft bevételt hozott (1996:1923 939 Ft). 
A felhasznált papír mennyisége 242 174 db A/4, 
2736 db A/3. A másológépek megbízható működé
se alapvető fontoságú a nemzeti könyvtári állomány 
kímélése céljából is, ezért az egyre gyakrabban javí

tandó gépeink mellé egy kölcsönzött másológépet 
állítottunk munkába. A szerződés keretében a köl
csönző meghatározott összegért adja a gépet, a to- 
nert cs a folyamatos szervizt. Több, eddig nem ta
pasztalt problémát okozott viszont a bizonytalan 
papírellátás.

Az olvasó- és tájékoztató szolgálat folyamatos 
feladatai

A munkatervben foglalt feladatainkat az olvasó- 
szolgálat, a tájékoztatás és a Számítógépes Informá
ciós csoport munkatársai folyamatosan, a nemzeti 
könyvtári igényeknek megfelelően ellátták. Szemé
lyesen, telefonon, számítógépen vagy levélben szol
gáltattak információt a könyvtár gyűjteményéről, 
katalógusairól, szolgáltatásairól. A technikai lehe
tőségek növekedésével párhuzamosan tovább nőtt 
a telefonon és az e-mail-en érkezett kérések száma. 
A különböző levelezési listákat is folyamatosan fi
gyeljük a nemzeti könyvtári információszolgáltatás 
érdekében. Az 545 lcvélbeni referenszkérdés mint
egy 40%-a, 228 külföldről érkezett. A kérdésekre 
adott válaszok között sokszor teljes bibliográfiákat, 
irodalomkutatásokat, adat-összeállításokat is készí
tettünk. Néhány példa: Jánossomorja története, ka
tolikus középiskolák Budapesten 1848-1939, fran
kofon sajtó Magyarországon, kisgazda politikusok 
életrajzai, magyar Nobel-díjasok, Drakula-ábrázo- 
lások, horvát szépirodalom magyar nyelven, hol
land-magyar kiállítás anyaga, irodalmi kávéházak 
Budapesten, bakonyi betyárvilág, irodalompolitika 
Magyarországon 1948-1980 között, a kárpátaljai 
zsidóság története, Báthory Erzsébet sorsa stb. Az 
irodalomkutatások más részében egy-egy jelentős 
személyiség életrajzi adatait, műveinek bibliográfiáját 
vagy a róluk szóló irodalmat állítottuk össze: Zajzo- 
ni Rab István, Polcz Alaine, Martin Buber, Hauser 
Arnold, George Mikes, Friedrich Nietzsche, Lion 
Feuchtwanger, Vitányi Iván, Ignazio Silone, Csá
szár József, Hóman Bálint és mások. A gyűjtött 
anyag kiválogatott részét, továbbá más, a gyors tájé
kozódáshoz szükséges információs anyagokat a re- 
ferensz adattárban is hozzáférhetővé tesszük.

Az információszolgáltatás színvonalának emelé
sét elsősorban a technikai lehetőségek hiánya gátol
ja. Az olvasók számára fontos katalógusinformáci
ók, bibliográfiák, kézikönyvek mind nagyobb része 
érhető el csak számítógépen, így a hálózat korábbi 
gyakori hibái miatt alapvető szolgáltatásokat sem 
tudtunk nyújtani. Elengedhetetlen a CD-ROM- 
szolgáltatás megújítása, az olvasói terminálok szá
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mának emelése, az Internet-hozzáférés számottevő 
növelése. A munkaszobák egy részében továbbra 
sem áll rendelkezésre számítógép.

Az olvasótermi kézikönyvtárak gyarapodásának 
évek óta csökkenő tendenciája végre megfordult, a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásának is köszön
hetően a kézikönyvtárakba 930 mű 1259 kötete ke
rült (1996: 779 kötet). Az olvasói felmérés is utalt a 
kézikönyvtárak hiányosságaira, most végre sikerült 
megkezdeni a hiányok pótlását, de a kézikönyvtári 
állomány folyamatos ellenőrzését, a kihelyezett ál
lomány adatbázisának teljessége érdekében is foly
tatni kell. Sajnos, megállíthatatlan az állomány fizi
kai romlása, a csonkítások, aláhúzások, firkálások, 
egyáltalán a nemzeti könyvtárhoz méltatlan doku
mentumhasználat komolyan veszélyezteti az ál
lományt. A kötészet a kézikönyvtárak anyagából 
1596 db kötését vagy újrakötését végezte (1996: 
1152), a növekvő mennyiségre sajnos nagy szükség 
is volt. A Hírlaptári olvasó polcain elhelyezett kötetek 
kitépett lapjait másolatok formájában pótolják, hogy 
a komoly olvasók, kutatók ne szenvedjék meg fele
lőtlen társaik hibáit; az évben 57 ilyen pótlás készült

További feladatok 

Olvasószolgálat
Az új számítógépes beiratkozó és beléptető 

rendszer használata általánossá vált, de állandó 
gondot jelent a kártyanyomtatáshoz használt 
nyomtatófej gyakori meghibásodása. Az év során 
az OSZK dolgozói részére kiállítottuk a fényképes 
munkahelyi igazolványt.

Folytatódtak A Magyarországon magyar és idegen 
nyelven megjelent, valamint a külföldi hungarika hírla
pok és folyóiratok lelőhelyjegyzéke a budapesti könyv
tárakban című kiadvány munkálatai. Elkészült az F-L 
kötet. A hiánypótló vállalkozás 17 könyvtár anyagát 
tartalmazza. Ugyancsak elkészült a Magyarországi egy
házak, felekezetek, vallási közösségek és alapítványok 
lapjai 1996-1997. című összeállítás, továbbá aKépiáo- 
rázolások, fényképek a közgyűjteményekben c. mutató. 
Folyamatosan újítjuk fel a VII. emeleti kézikön/vtá- 
rakban elhelyezett időszaki kiadványok jegyzetét. A 
monografikus művek mikrofilmezéséhez dokumen
tumokat válogattunk ki.

Tájékoztatás
A tájékoztató szolgálat munkaszervezetét a lét

számcsökkenés miatt átalakítottuk. Folytatódott az 
olvasótermi kézikönyvtárak felülvizsgálata, egyes

szakterületeken átadtuk a pótlólag beszerzendő 
könyvek jegyzékét a gyarapításnak. Az OSZK gyűj
tőköri szabályzatának részeként elkészítettük az ol
vasótermi kézikönyvtárak gyűjtőköri szabályzatá
nak tervezetét.

A magyar irodalomtudományi szakkönyvtári infor
mációs feladatok ellátása érdekében a munkaterv
nek megfelelően elkészült - a NEKTÁR-bizottság 
által korábban elfogadott javaslat alapján -Az iro
dalomtudományi bibliográfiai adatbázis kialakításá
nak koncepciója c. anyag. Az év során érdemi iroda
lomtudományi bibliográfiai gyűjtő és feldolgozó 
munka nem folyt, az Irodalomtudományi bibliog
ráfiai osztály két megmaradt munkatársa - egyikük 
munkája az említett koncepció - a Számítógépes in
formációs csoporthoz került az onnan eltávozott 
munkatársak pótlására.

Számítógépes információ
A csoport 1997-ben is ellátta a főosztály számí

tógépes eszközeinek működtetésével kapcsolatos 
munkákat, közreműködött az OOK használatának 
biztosításában.

Egyedi igények alapján folyamatosan végeztünk 
irodalomkutatást különböző OSZK és más adat
bázisok alapján. A NEKTÁR-rendszcr keretében 
a csoport folyamatosan végezte a törzsgyűjteményi 
olvasótermekbe kerülő könyvek példányrekordjai
nak gondozását, szám szerint 712 rekord készült.

1997-ben a könyvállomány revíziójának befejezé
se után az Olvasószolgálati osztálynak átadtuk a ki
helyezéseket tartalmazó adatbázist, az észrevételek 
alapján 1998-ban folytatódik ennek aktualizálása.

A változó körülmények között, cserére érett 
eszközökkel folyt a CD-ROM adatbázisok szol
gáltatása hálózatban. Az eszközpark cseréje 1998 
folyamán megtörténik, ettől a szolgáltatás színvo
nalának emelkedését várjuk.

Az elektronikus adathordozón megjelenő doku
mentumokat a csoport gondozza, a folyamatosan 
vezetett raktári nyilvántartásban már 1352 tétel 
szerepel. Ez a nyilvántartás jelenleg az egyetlen az 
OSZK-ban, amely minden számítógépes hordozó
ra kiterjed és teljes körű példányinformációt nyújt. 
Megkezdődött ezen dokumentumok OSZK tulaj- 
donjelzcsscl való ellátása.

A már az általános részben említett szolgáltatá
sok mellett új szolgáltatásként külső megrendelés 
alapján meglévő dokumentumok digitalizálását vé
geztük. Ennek eredményét az állományvédelemben 
is hasznosítani lehet. (Teljes címeket rögzítettünk
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elektronikus hordozón, az OSZK számára is készült 
példány. Eldöntendő lenne, ezekkel mi történjen.)

Folytattuk a volt Irodalomtudományi Bibliog
ráfia már kinyomtatott, szövegformátumban meglé
vő köteteinek adatbázis formába történő konvertá
lási munkáit egy jövőbeni lehetséges felhasználás 
reményében. A tájékoztatási feladatok között már 
említett adatbázis megvalósulása csak külső, pályá

zati források biztosítása esetén, nem OSZK feladat
ként lehetséges. A társintézményekkel együtt vég
zett munkában az OSZK részéről a csoport venne 
részt. Az év során folyamatos konzultációs lehető
séget biztosítottunk a főosztály dolgozói számára.

A tapasztalatok alapján módosított formában 
folytatódik ez a tevékenység.

Ottovay László

KIÁLLÍTÁS

Plakáttári tárlatok

Szinte alig van az Országos Széchényi Könyv
tárnak olyan történeti vagy irodalmi kiállítása, ahol 
a Plakát- és aprónyomtatványtár anyagából ne szere
pelnének különféle válogatott dokumentumok. 
Elég ha utalunk a Nemzet Könyvtárának jubileumi 
kiállítására, az első világháborús, vagy a báli tárla
tokra. Az említett kiállításokon több tárlónyi anyag
gal, nagyméretű plakátokkal szerepeltünk.

A Plakáttár nem rendelkezik saját, olvasótermi 
kiállítási lehetőséggel, így régi vágyunk vált valóra, 
amikor négy évvel ezelőtt megkaptuk a lehetőséget, 
hogy az V. szintű folyosón - közvetlenül a Tár olvasó
terme előtt - néhány fali tárlóban bemutathassunk 
egy-egy kollekciót a gyűjtemény igen gazdag, sokré
tű anyagából. Az 1935-től önálló egységként funk
cionáló Tárban ti. sokkal több anyagféleség találha
tó, mint amennyit a Tár nevéből sejteni lehet. Eb
ben a rövid ismertetésben erre az elmúlt négy évre 
tekintünk vissza, milyen kiállításokat, bemutatókat 
láthattak az érdeklődők?

1994 szeptemberében került sor a bemutatkozó 
tárlatra, melyben igyekeztünk az előbbiekben jel
zett sokféleséget figyelembe venni, és úgymond 
keresztmetszetet adtunk a tár anyagából. A keres
kedelmi plakátok mellett az aprónyomtatványok 
szinte teljes skálája megjelent, így felhívások, körö
zőlevelek, számolócédulák, gyászjelentések, menükár
tyák, táncrendek kerültek a vitrinekbe. Helyt kapott 
ezeken kívül még néhány aprónyomtatvány és iskolai 
oktató anyag is.

Az ezt követő további tárlatok mindig tematiku- 
sak, egy adott témakörből valók, és lehetőség sze
rint több anyagféleségből állnak össze. Technikai

eszközeink a legegyszerűbbek, az anyagok összeál
lítása és a kivitelezési munka kollektív jellegű.

A bemutatkozó tárlatot egy ünnepi összeállítás kö
vette. Karácsonyi kiállításunkon múlt századi és a XX. 
század elejéről való színes képeslapokon mutattuk be 
az ünnepi köszöntés módjait, változásait. Ezt a kollek
ciót stílusosan egészítették ki a régmúlt karácsonyi 
könyvvásárok reklámanyagai, és az ugyancsak ünnepi 
gyermekjáték-vásárok legszebb katalógusai.

Igen hangulatos, tetszetős tárlat lett a karácsonyi 
bemutatkozást követő farsangi összeállításunk is, 
Földes Imre 1926-ban készült Farsangi sör, és Rich- 
ter-Vermes: Grafikai munkások jelmezestélye c., 
1929-ben készült plakátjain kívül a bemutató gerin
cét Kner Imre 1920-as években készült gyönyörű 
báli meghívói képezték. Méltó társai voltak a vitrin
ben a múlt századi díszes táncrendek. Igen sok láto
gató fordította figyelmét a ritkábban látható színes 
báli képeslapokra, valamint a pezsgőzést, szépte
vést mutató számolócédulákra. A farsangi összeál
lítást báli divatképekkel tettük teljessé. Ez a tárla
ton ritkán látható anyagegyüttes a Monaszterly és 
Kuzmik divatház igényes, színvonalas munkáját di
cséri a múlt század 60-as, 70-es éveiben.

Az elmúlt évek során kiemelkedő, történelmi témá
jú tárlatokat is rendeztünk: ilyen volt az 1848. március 
15-re és a szabadságharcra emlékező összeállítás. A 
forradalmi eseményeket követő kiállított dokumentu
mok közül kiemelkednek az alábbiak: a hazafiakat 
megszólító felhívás, a 12 pont, a Nemzeti dal, Táncsics 
börtönben írt éneke. A színes nyomaton megjelenített 
Kossuth imája a hősi csaták idejét, a rögtönbíráskodási 
ítéletek a megtorlás éveit idézték fel.
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1996- ban, a Millecentenárium évében ismét egy 
kiállítással emlékeztünk meg a száz évvel ezelőtti 
Ezredéves évfordulóról. Szerény, de annál érdeke
sebb, ritkán látható anyagok bemutatásával örven
deztettük meg az érdeklődőket. Ezen a helyen te
kinthették meg az Ezredéves kiállítás díjnyertes 
plakátját, a kiállítás helyszínrajzát, az ünnepi ese
ményekre szóló meghívókat és a kiállítás pavilon
jait megörökítő fotókat, képeslapokat.

Ugyanebben az évben még egy tárlatunk készült 
el: nevezetes magyarországi gyógyfürdőket mutat
tunk be plakátokon és képeslapokon. Néhány igen
csak egyedi aprónyomtatványt is láthattak az érdek
lődők, így a fürdőhelyeken megszállt vendégek név
sorát, házirendeket, stb.

1997- ben az év nagy részében „Kell a jó könyv” 
címmel az olvasás öröméről, elemi szükségességéről 
szóltunk a nézőknek, plakátok, képeslapok, ex lib
risek segítségével.

Két alkalommal, 19%. és 1997. báli szezonjában 
„megrendelésre” készültek vitrintárlataink. Kiállí
tásainkat illetve a könyvtári jótékony célú bált anya
gilag is támogató cégek anyagából készítettünk ösz- 
szeállítást. így kerültek a nagyközönség elé a Tör
ley, Richter Gedeon, Pécsi Dohánygyár, Egervin, 
Gundel stb. reklámanyagai.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
150. éves évfordulója tiszteletére ünnepi kiállítás 
készült könyvtárunkban. Vitrintárlatunk ehhez az 
eseményhez kapcsolódva tette még ünnepélyeseb
bé, gazdagabbá ezeket az emlékező szép napokat. 
Az ünnep eszmei súlyának megfelelően a korábbi
hoz képest kicsit bővebben ismertetném az itt ki
állított dokumentumokat.

Nemzetiszín keretben először került bemutatásra 
egy 1848-as egylapos falinaptár. Erényei közül meg
említem a többnyelvűségét, valamint a naptári egy
ségek felvonultatása mellett megjelenő sokoldalú

információkat is. Ugyancsak első ízben látható az a 
képeslapsorozat is, melyet a magyar szabadságharc 
50. évfordulójára adtak ki. Az eredeti boríték tanú
sága szerint: „Képes levelezőlapok a magyar szabad- 
ságharcz 50 éves emlékére a gróf Kreith Béla-féle 
1848-49-iki szabadságharcz és Kossuth múzeumban 
levő eredeti festmények és metszetek után.”

A szabadságharc kiemelkedő eseményeit meg
örökítő műalkotásokról Divald Károly, a kor neves 
fotográfusa készítette el a reprodukciókat. Ugyan
csak a képeslapok játsszák a főszerepet a Petőfi 
Sándor életútját bemutató tárlóban is. A költő port
réja és Sandmann Nemzeti Múzeumot ábrázoló li
tográfiája egészíti ki a személyének szentelt vitrin 
anyagát. Kedves hangvételű, személyes megjegy
zéssel ellátott egy másik tárlóban látható Kossuth 
portré: „Szeretett bátyámnak 1849* legsikerültebb 
egyetlen jó arczképe.” Aláírás: Ruttkay Kossuth 
Lujza. Az ünnepi tárlat befejező részében csak jel
zésszerűen utalunk (néhány kiállítási meghívó, 
programfüzet erejéig) a hálás utókornak a 150. év
fordulóra készített megemlékezéseire.

A Plakáttári tárlatok immár négyéves törté
netének rövid áttekintése mellé még egy gondolat 
kívánkozik. Az olvasók és kollégák (munkatársak) 
időről időre történő visszajelzéseiből úgy tűnik, ko
moly sikere volt és van e szerény bemutatóknak, ami 
jelentős ösztönzést ad a további tárlatok elkészíté
séhez. A könyvtári „falatozó” terében megrende
zett kiállítások a közelség és az érdekesség miatt 
úgymond szellemi táplálékává lett a kutatást, tanu
lást pihenéssel, étkezéssel megszakító olvasóközön
ségnek, a folyosón elsiető munkatársak számára pe
dig lehetőséget ad a Tárral történő ismerkedésre, 
valamint komoly okot a visszatérésre.

Folytatása következik...

Cseh Mária

Kiskőrös - Petőfi szülőháza
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Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendha
gyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág fia
tal nők, válogatott étkek vérpezsdítő és feledkezést nyújtó ita
lok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartás

ból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes 
kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség Az ünnep

az élet rangja, felsőbb értelme. 
Márai Sándor: Füves könyv 52. p.

Hozz rá víg esztendőt
(Megemlékezés a Himnusz 

születésének 175. évfordulójáról)

Az infláció, a folyamatos áremelkedés, a fenye
gető munkanélküliség, a romló közbiztonság, a né
pességfogyás és önpusztítás növekvő jelzőszámai, 
a lassan állandósuló létbizonytalanság érzése, a 
költségvetési intézmények érzékelhető eróziója 
külön is nyomatékosig ák Márai szavait. Elemi és

egyre erősebb igényünk, hogy alkalmanként meg
állítsuk a hétköznapok őrlőmalmait, hogy fejünket 
felemelve, távolabbra tekintve, az élet legfonto
sabb tényeire, feladataira, az emberi élet értelmére 
gondolva, emlékezzünk és ünnepeljünk. Idézzük 
önmagunk és utódaink számára a feledésbe nem 
merülhető tetteket, tényeket és szavakat s ezzel az 
ősi, tiszta forrásokhoz visszahajolva, belőlük friss 
erőt merítve, lélekben és testben megerősödve, a 
tisztábban látás reményéi is megszerezve folytat
hassuk ott, de kissé máshogyan, ahol tegnap, teg
napelőtt abbahagytuk.

Fassang Árpád zongoraművész javaslata nyomán 
10. éve a Himnusz megírásának évfordulóján, (1823. 
január 22.) a Magyar Kultúra Napján országszerte 
ünnepi megemlékezéseket szerveznek. A Magyar 
Olvasástársaság kezdeményezésére 1998. január 
21-én az OSZK VI. emeleti előadótermében csak
nem kétszázan gyűltünk össze, hogy a reformkor nagy 
dilemmáit aktualizálva mai feladatainkról, bűneink
ről és reményeinkről áhítattal, a hetedik nap rang
jához illően együttesen töprengjünk. Terveink sze
rint, melyeket Poprády Géza főigazgató úr köszön
tőjében, nyitóbeszédében ismertetett, a következő 
években a Petőfi Irodalmi Múzeum (Magyar Iroda
lom Háza) és az OSZK felváltva lesz házigazdája, 
rendezője az éppen esedékes ünnepségeknek. Az 
említettek mellett az est szervezői voltak még az 
Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Gara
bonciás Szövetség.

(A rendezvény napján Kölcsey és Erkel eredeti 
kéziratai ugyancsak megtekinthetők voltak az 
OSZK-ban.)

Az ünnepély bensőséges, emelkedett hangulatát 
az írásos forma csak töredékesen közvetítheti, hi
szen Sudár Annamária szavalata, Berecz András 
XVII. századi szlavóniai, protestáns éneke, meséje 
a szemnek és fülnek egyszerre szóló előadói pro
dukciók voltak. Mégis hisszük, hogy az elhangzott 
szövegek közzétételével a távolmaradottak, a sze
mélyes részvételben akadályozottak is osztozhat
nak velünk ennek az estének az élet rangját, felsőbb 
értelmét sugárzó erejében.

Nagy Attila
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Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink!

Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy Sudár 
Annamária a Szt. Imre Gimnázium tanárnője, az 
Országos Széchényi Könyvtár volt munkatársa szép 
tolmácsolásában hallottuk a Himnuszt. Köszönjük 
szépen.

Tiszteli Ünneplő Közönség!
Január 22-ike, a Himnusz születésnapja, január 

22. a Magyar Kultúra Napja. Ebben az évben külö
nös hangsúlyt ad ennek a dátumnak, hogy 175. évvel 
ezelőtt 1823. január 22-én írta Kölcsey Ferenc a 
Himnuszt. Ez a jeles dátum ösztönözte a Magyar 
Olvasástársaságot arra, hogy kezdeményezze egy 
olyan emlékülés megrendezését, amelyen a magyar 
kultúra - és ahogy a programból láthatták, itt a kul- 
túrát a legtágabb értelemben fogtuk fel - jeles kép
viselői, tudósok, kutatók, művészek, szakemberek 
mondják el véleményüket a Himnuszról, vagy a 
Himnuszhoz kapcsolódóan a magyar kultúra aktu
ális, általuk fontosnak tartott kérdéseiről.

A Magyar Olvasástársaság kezdeményezéséhez 
az Anyanyelvápolók Országos Szövetsége, a Gara
bonciás Szövetség, a Petőfi Irodalmi Múzeum és az 
Országos Széchényi Könyvtár örömmel csatlako
zott, így jött létre ez a mai rendezvény. Egyúttal azt 
szeretnénk, ha ezzel a mai ünnepséggel hagyományt 
indítanánk el. Azt tervezzük, hogy függetlenül a ke
rek vagy nem kerek évfordulótól, a jövőben éven
ként megrendezzük ezt az emlékülést, felváltva az 
Országos Széchényi Könyvtárban és a Petőfi Irodal
mi Múzeumban. Abban bízunk, hogy mindig lesz
nek jeles emberek, akiknek lesz mondanivalójuk a 
Himnuszról és a magyar kultúráról, és mindig le
szünk mi, akik kíváncsiak leszünk ezekre a gondo
latokra.

Tisztelt Emlékülés!
A házigazda Országos Széchényi Könyvtár ne

vében tisztelettel és szeretettel köszöntök minden
kit, külön köszönöm előadóinknak, hogy vállalták 
a mai napon a szereplést, és Önöknek pedig kö
szönöm, hogy elfogadva a meghívást együtt ünne
pelnek velünk.

Mielőtt átadnám a szót kolléganőmnek, Kalydy 
Dórának, aki a mai emlékülést konferálni fogja,

hadd hívjam fel figyelmüket, hogy a jeles évfordu
lóra tekintettel, csak egy napra, a mai napra kiál
lítottuk itt az előtérben a Himnusz kéziratait, Köl
csey Ferenc versének kéziratát, és Erkel Ferenc 
kottájának a kéziratát. Ha még nem látták, javas
lom, hogy az ünnepség után nézzék meg őket.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

(Poprády Géza)

Himnusz és reformkor

Kedves Barátaim!
Mint köztudott, Kölcsey protestáns szerző, ne

kem pedig elég református pap ősöm volt ahhoz, 
hogy tudjam, textussal kell érkezni. Tehát hoztam 
egy katolikus szerzőt, Eötvöst, aki 1839-ben a Ma
gyar Tudományos Akadémia 8. Közgyűlésén meg
emlékezett Kölcseyről.

Ha már az előbb elhangzott, hogy a két kézirat - 
Erkelé és Kölcseyé - itt látható ezen az egy napon 
kiállítva, nekem a Csaba utcai általános iskola jut 
eszembe, ahol egy diák tökéletesen komoly arccal 
elmondta, hogy a nyelvújítás legérdekesebb szava az 
a szó, hogy „erkölcs”, mert ez a Himnusz két szerző
jének, Erkelnek és Kölcseynek a nevéből van össze- 
téve. Gyönyörű az okfejtés a gyerektől, mert ezek 
az emberek határozottan morális szerzők voltak.

Gondoljuk el: ez a szerencsétlen gyerek Kölcsey 
az apját egészen kis korában temeti el, bekerül egy 
kis földes, nádfedelű házba, Debrecenbe, és 6 éves 
korában ráadásul elveszti a bal szemét. Ne higgye
nek a képeknek, melyeken rendszerint a jobb szeme 
hiányzik! Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ennek az 
embernek kevés boldogságban lesz része, hiszen 
egész további életén át egy bélyeget kell viselnie. Ha 
nincs az a szerető, gyermekkori dajka, aki nemcsak 
őt, hanem a többi Kölcsey gyerek közül is egynéhá
nyat felnevelt, akkor Isten tudja, hogy mi lett volna 
belőle. Az biztos, hogy az a debreceni nevelés na
gyon komoly nyomot hagyott ezen a fiatalemberen. 
Olyan nyomot, amit elsősorban a költészetében le
het látni. Hiszen ha meggondoljuk azt, hogy három 
verset ír egyidőben - ezt el szoktuk mindig monda
ni: a Himnusz mellett még másik kettőt - és mind
egyikben előfordul egy szó, az hogy balsors, akkor e 
mögött igenis ott van a protestáns hagyomány. Né
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mileg ki vagyunk szolgáltatva a végzetnek, ami bal
végzet is könnyűszerrel lehet, hogy sorsunk előre 
meg van írva, és szerencsére ezen a ponton megál
lunk. A költészetben tehát ez a nyelvi, elemi erő, ez 
vissza-visszacseng. Nincs költő, prózaíró - csak Né
meth László -, aki többször leírta volna ezt a szót a 
magyar irodalomban, hogy sors. Debrecenben azért 
valami mást is lehetett tanulni és hiába írja Köl
csey - ne tessék hinni neki - hogy:

„...keleten nőtt törzsöké fámnak,
Nyúgoti ég forró kebelem nem tette hideggé. ”

Amikor Kölcsey gondolkodik és elkezdi - első
nek ebben az országban - a modern kritikát gyako
rolni, akkor egy nyugati dolgot, egy nyugati tudo
mányt művel. Maga az atyamester Kazinczy Ferenc 
is nyugati mintákat vett elő a semmiből, nem akár
milyen előzmények nélkül természetesen, a semmi
ből megcsinálja a korszerű magyar irodalmat. Egy 
picit azt is mondhatnák, hogy a polgári irodalmat, 
hiszen a nyugati országokból ezeket vettük át, és ne 
felejtsük el, hogy az a rettenetesen szegény nemes
ség, amiből Kölcsey is származott, valamennyire pó
tolni tudta a polgárságot. Mi pótlékokból éltünk, 
gyönyörű középkori településszerkezetünket a tö
rök hódoltság szétverte, megsemmisítette. Nekünk 
ugyanolyan városaink és falvaink voltak, mint bár
mely nyugati államnak. És mi lett belőle? Ez a ma
gyar hősköltemény, meg torz virág egyszerre, ez a 
mezőváros!

A faluból igenis kívánatos volt az Alföldön ösz- 
szetömörülni, mert ez egy pici védelmet nyújtott. 
Ha valaki szerette ezt a hajdani városi életet, ha va
laki nosztalgiával gondolt élete fogytáig Debrecen
re, az Kölcsey volt. Mert neki megint csak többnyire 
parányi házak jutottak. Sződemeter, a szülőház 
most román papiak, az emléktábla leverve, aztán 
Álmosd, aztán Szatmárcseke, ahol a Himnusz is szü
letik, mind-mind parányi házak. Ahonnan egy egye
dül maradt ember, egy magányos ember valóban 
csak hő gondolatokat tud küldeni szerte a világba. 
Valami mégis alakul, és a Kazinczyval való kapcsolat 
nemcsak azért fontos Kölcsey szempontjából, hogy 
első klapanciáit Kazinczynak küldi el megbírálásra, 
hanem azért is, hogy alakul azért ebben az ország
ban valami, vannak emberek, akikkel levelezni le
het. A csodálatos a XIX. században, hogy minden 
írásban történik, mindennek, a legvalószínűtlenebb 
történetnek is megvannak az írásos nyomai. Nincs 
telefon és III. Béla óta az írásbeliség jellemző Ma
gyarországra.

Tehát alakulóban van itt egy irodalom, ha talán 
gyenge, ugyanakkor nagyon erős egyszerre. Hallat
lanul gyenge, hiszen most kezdődik, és erős azért, 
mert erős a szándék ezekben az emberekben, hogy 
a korszerű Magyarországot meg kell végre teremte
ni. Horváth Mihály szerint a reformkor 1823-ban 
kezdődik, íehát abban az évben, amikor a Himnusz 
megszületik, hiszen ez a vármegyék Béccsel szem
beni ellenállásának a kezdete. Tudjuk jól, hogy ez 
nagyon szép, de ugyanúgy tökéletesen nem mond
ható igaznak, mint az a remek pillanat sem, amikor 
Széchényi huszárkapitány megalapítja az Akadémi
át, melynek ezen említett közgyűlésén Eötvös el
mondja az emlékbeszédet, mert ez is egy gyönyörű 
gesztus. Valahol a reformkor igazi kezdete 1830 kö
rül van, és ez egyben Kölcsey politikai pályájának, 
vagy társadalmi pályájának a kezdete, mert ez az 
ember eleinte a szatmári, középszolnoki, bihari ma
gányban verseket ír. Verseket ír és irodalommal fog
lalkozik, és a kritika az már ebből születik meg. 
1828-ban Szatmár megye aljegyzője lett. Ez a vár
megyei szolgálat, egy olyan ember számára, mint 
Kölcsey, komolyan veendő. Nagyon jól tudta, hogy 
kötelességet kívánatos teljesíteni, sőt ahogy Teleki 
Pál mondta, kötelességet kell keresnünk, és tudta 
azt, hogy a kötelesség nem valami szörnyű dolog, 
amit alig lehet elviselni, csak összeszorított foggal és 
ökölbe szorított kézzel. Nem! A jól végzett munká
nak értelme, szépsége, szerencsés esetben eredmé
nye is van! Ha Kölcsey közpályájáról kezdünk el
mélkedni, akkor különösen időszerű ezt az Eötvös 
idézetet meghallgatni:

, AJem szándékom Kölcsey országos pályáját taglal
ni. E tudós körben - hogy megtisztel bennünket az 
első miniszter -, mely nem a politika érdekeit, hanem 
a tudomány igazságait keresi, a pártok zajának hall
gatni kell. O tisztán fut át a nehéz pályát és fog állani 
emlékeinkben, mint oly férfiú, kit nem önzés, hanem 
honszeretet lelkesített. S ki, midőn azon meggyőző
désből indult ki, hogy a föld nem egyeseknek, hanem 
az egész emberi nemnek élvezetére adatott, oly elve
kért fáradott, melyeket a jövő kor, létesíteni fog. ” 

Nyilvánvaló, nagy a kísértés, különösen egy vá
lasztási évben, hogy a pártok nemcsak a szavazó
kat, hanem a magyar irodalmat is felsorakoztassák 
maguk mögött. Lesznek itt hamis hivatkozások 
minden oldalról. Talán érdemes megszívlelni azt, 
amit Eötvös mondott.

Említettem, milyen érdekes az, hogy három egy
idejűleg született versben ott van ez a szó, hogy 
balsors, de sok előzménnyel, sok sorssal, sok ballal,

16



ami jelző ebben az esetben, sok szerencsétlenség
gel és balszerencsével, de ez a szó azt hiszem elő
ször talán Kölcsey költői oeuvre-jében ekkor jele
nik meg. Az egyik vers, a Remete c. balladácska, 
ezzel is kezdődik:

„Balsors akit számkivetekedve 
és öröm közül a kunyhójában 
a remete fejét leszegve ül.”

Ez a remete természetesen maga Kölcsey is egy 
kicsit. Hiszen ő is úgy érezte, hogy ő a sors számki
vetettje. És ott van a Himnuszban az a balsors, 
amely régen tép bennünket. De ott van - és ez már 
egy kicsit a feloldás - abban a nagy, nagyon modern, 
nagyon nyugati ironikus versben, a Vanitatum Vo
nításban is, hogy „Füst a balsors, mely elszáll”. Igen, 
ezt az utat kell valahogy végigjárni, hogy elmond
hassuk, ,Eüst a balsors, mely elszáll”, hogy nincs 
olyan végzet rajtunk, amely ezt az országot örök 
időkre megbélyegezné vagy erre kényszerítené. Ér
demes meghallgatni, hogy amikor prózát ír, vagy be
szédet mond Kölcsey, akkor is előfordul ez szó. A 
Mohácsról szóló beszédében az van: „Szerencsés 
történetek felvirágoztathatják, dicsőségre emelhetik a 
nemzetet, de a balsors csapásaiból is eredhetnek ma
gas érzelmek. Szerencse hiúvá isteszen, szerencsétlen
ség magábaszállást, önismerést, erőkifejtést, hoz ma
gával. Hányszor szült veszteség hasonló lelkesedést a 
legragyogóbb győzedelemhez!

Ez egyben azt is mutatja, hogy Kölcsey modern
sége abban is áll, hogy felnőtt szerző, akiben igenis 
a szív az hév és nem hűvös, de az ész nagyon dol
gozik. Tudja is, hogy ezt az országot az ész által, 
és nem az ökölrázás, vagy a lázadozás által lehet 
valamilyen magasabb grádicsra segíteni. Előfordul 
ez a balsors szó még egy helyen, egy másik beszéd
ben, amelyet Ferenc királyunk megkoronozásának 
évfordulóján mondott el. Kicsit hasonló a gondo
latmenet.

„Szakadatlan boldogság az emberiség tiszta érzel
meit kifejteni nem hagyja. Balsors érezteti velünk, 
hogy emberek vagyunk. S önfájdalmainkban tanul
juk tisztelni a szerencsétlent, önfájdalmainkban is
merjük meg a nemesített vonást, mit a tiszta lelkű 
szenvedő arcán keserv és küzdés nyomul hagytanak. 
Ezért van a szenvedő oly közel embertársaihoz. ”

Ez pedig Kölcsey társadalomról alkotott képe. 
Az az ember, akit megpróbáltak már a pártok a ma
guk szolgálatába állítani, akinek a szatmári adózó 
nép állapotáról szóló beszédének utolsó bekezdését 
évtizedeken keresztül nem publikálták. Mert azt

annak idején a magyar szélsőjobboldal lobogtatta, 
hogy lám Kölcsey, mint az első magyar antiszemita. 
Hiszen a zsidóság északkelet-magyarországi térfog
lalásáról beszél ebben a bekezdésben. De annak a 
beszédnek a lényege az, amit a reformkor elkezd a 
valóságba is megpróbálni átültetni, hogy az ország 
szempontjából (nemcsak az emberiesség szempont
jából), az ország érdekeinek szempontjából is véget 
kell vetni egy intézménynek, amely remekül megáll- 
hatott évszázadokon keresztül, csak az idő elszaladt 
mellette: a jobbágyságnak. Jobb munka várható, ha 
valakit az érdek, a szabadság és tulajdon vezet, mint 
az, ha valamit a kényszer ír elő. Ez a reformkor nagy 
küzdelme, a jobbágyság fokozatos, majd 1848-ban a 
reformkor betetőzésekor a forradalom napjaiban 
teljes megszüntete. Óriási küzdelem ez, és a legna
gyobb magyar társadalmi változás a kereszténység 
fölvétele óta. Hiszen akkor volt egy ilyen hatalmas 
társadalmi életforma változás, ezek a csodálatos lo
vas nomádok, akik benyargalták egész Európát, és 
az Atlanti óceántól Bizáncig végigszáguldoztak, 
akár csak a hunok, akárcsak az avarok, de hogyha 
megmaradtunk volna ennek, akkor eltűntünk volna 
Európa térképéről. Letelepedtünk, fölvettük ezt az 
európai gondolkodásmódot, és azóta nem pislo
gunk vissza Ázsiába, s nem nézünk le Balkánra esz
mékért és eszményekért, hanem az ország nyugat 
felé néz. Ezt tették a Kazinczyék! Ezt tették a Köl- 
cseyék! Ezt tette a reformkor nagy nemzedéke, 
Kossuthék és Petőfiék. Ebben a küzdelemben hal
latlan nagy szerep várt volna az óriási munkabírású 
Kölcseyre, ha nagyon fiatalon, 48 éves korában meg 
nem hal. Akkor, amikor az éppen megerősödő re
akcióval szemben Wesselényi perbe fogásakor a vé
delemnek az egyik kidolgozója Kölcsey, aki Wesse
lényi mellé áll. A másik Szatmár megyei, hiszen az a 
beszéd, hogy a „kormány a nép zsírját szívja”, az 
Szatmár megyében hangzik el Wesselényi szájából, 
ezért nem Erdélyben - ott más per folyik ellene -, 
hanem Magyarországon fogják perbe.

Amint látható tehát, egy olyan nagy szerzőről 
van szó, aki sokban meg tudta előzni a korát, és 
amit előtte mások elkezdtek, de irodalmi nívóra 
nem tudtak még igazán nevelni, azt ő megtette a 
legmagasabb mércével mérhető költészettel. Köl
tészettel, amelyben nagyon eleven az a protestáns 
hagyomány, hogy mi - akárcsak a zsidóság egy
fajta választott nép vagyunk, és rettenetes szenve
déseken kell keresztül mennünk, hogy eljussunk 
az ígéret földjére. De ott van az a modern gondolat 
is, hogy az ígéret földje, ha egyáltalán elérhető,
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csak fáradságos munkával, izzadsággal, érhető el. 
Ezért dolgozik Kölcsey. A nagy tragikus versekben 
legföljebb ennek a lelki lecsapódását láthatjuk, azt 
az aggodalmat, hogy vajon sikerül-e az országnak, 
ennek a társadalomnak ez a vesszőfutás? Sikerül- 
e, mert rettenetes versenyfutás ez az idővel. Hogy 
újra teljes jogú tagjai leszünk-e az európai család
nak, ugyanolyan társadalomban, ugyanolyan kor
mányzati rendszerrel, ugyanolyan művészettel és 
irodalommal, vagy pedig visszacsúszunk. Mert a tö
rök idő rettenetes gazdasági elmaradottságot ha
gyott hátra, és ez óriási visszahúzó erő, ez a magyar 
oblomovizmus ugyanúgy megvolt, mint a muszka. 
Néha az ember, ha nem is a gondolataiban, ha nem

is a beszédeiben - ott nem szabad ezt bévallni -, 
a verseiben hajlamos csüggedni. Kölcsey is megtet
te, de ezek a nagy versek, a Zrínyi második éneke 
például, ezek is ostorcsapások akartak lenni, azért 
ostorcsapások, hogy tegyünk valamit, hogy segít
sünk magunkon, mert csak akkor mondhatjuk el 
azt, ami ölt van a Vanitatum Vanitasban, hogy 
,füst a balsors, mely elszáll”.

Azzal lehet talán leginkább befejezni, hogy ez 
az Erkel és Kölcsey, ez az erkölcs, ez kívántatik, 
és remélhetőleg megérünk egy víg esztendőt.

Katona Tamás

Kölcsey Hymnusának vers- 
és dallammintája

Kedves Hallgatóim!
Épp itt, a Széchényi Könyvtár falai közölt kezdő

dött az a történet számomra, amely oda vezetett, 
hogy ezt az előadást itt most megtarthassam, amely
nek előzménye az, hogy az Irodalomtudományi In
tézetben, szakmai körökben, mindazt már előhoz
tam, amit Önökkel is szeretnék most itt megosztani.

Kölcsey-kutató barátom, Szabó G. Zoltán volt 
az, aki sokat beszélgetett velem annak kapcsán 
Kölcseyről, hogy én Balassi-kutató lévén, mit szó
lok ahhoz, hogy Kölcseynek van egy Balassa című 
verse, és hogy vajon mennyire ismerhette Balassi 
Bálintot Kölcsey. Valójában csak kevéssé, a Balassi 
és Rimay istenes énekeit tartalmazó kis könyvecs
kékből, amely igen gyakran jelent meg, és bizo
nyos, hogy Kölcsey debreceni kollégiumi diákként 
is, reformátusként nemcsak a gyülekezeti énekes
könyveket, hanem ezt a kis, kézben fogható köny
vecskét is lapozgatta. Ám beszélgetésünk tovább 
haladt, és ő a Himnusszal kezdett foglalkozni, és 
engem arról faggatott, hogy vajon a reformátusok
nál a himnusznak milyen hagyományai lehetnek, 
mint műfajnak, és ennek milyen nyomai vannak. 
Én érdekesnek találtam ezt a felvetést, és ismer
tettem vele, hogy a református énekeskönyvekben 
himnuszok, dicséretek és zsoltárparafrázisok is 
vannak, de egyúttal rendkívül kezdett érdekelni, 
hogy miért éppen ezt a versformát használta Köl

csey, amikor ezt a magasztos szöveget megírta. Iro
dalomtörténész körökben gyakran tréfa szinten 
elő szokott jönni, hogy ez egy kanásztánc forma, 
és bizony enyhe blaszfémiának hat, hogy el is szok
ták énekelgetni egy két kanásztánc nótára a him
nuszt. Erőteljesen a fülünkben él az Erkel által 
szerzett a dallam, amely abban a tekintetben egyál
talán nem követi a magyar hagyományokat, hogy 
hajlítások vannak benne. Minden második zenei 
sorban hajlítás van, sőt a „hozz rá víg esztendőt” 
verssorban reá-t szoktuk énekelni. A magyar ének
lő gyakorlat a reformáció korában még a hajítá
sokra is szótagokat írt. Tehát amennyiben Kölcsey 
gondolatvilágában versforma előzményeket keres
géltem, a kanásztánc formát félretéve, arra gon
doltam, hogy a műköltészet szintjén, az ő általa 
ismert versszövegek között, hol lehetnek hasonló 
formák, amelyekre ez a vers visszavezethető. Va
lójában azt tapasztaltam, és itt nem akarom a hall
gatóságot azzal terhelni, hogy pontos incipiteket, 
kezdősorokat mondok, hogy XVI. századtól kezd
ve az énekes gyakorlatban, kéziratokban, vagy 
nyomtatásban terjedt ez a versforma. Próbálják 
felidézni magukban a himnusz versformáját, talán 
így lesz legegyszerűbb a mondandómat kifejtenem. 
Négy tizenhármas sorról van szó, amelyek 7-6-os 
tagolásúak, ám egy-egy verssor valójában gondola
tilag 13 szótagon át tart. Rímképlete: a b, a b, c 
d, c d, tehát keresztrímek vannak benne, azaz min
denféleképpen idegenből átvett műköltészeti ha
gyományra kell gondolnunk, hiszen a magyar köl
tészet a XVIII. század végéig bokorrímes volt. 
Egyszerűen nem ismerték azt a fajta a bonyolult
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rímtechnikát, amit a nyugat-európai költészet már 
nagyon rég óta művelt. A XVIII. századtól kezdő
dött az a gyakorlat, különösen a protestánsoknál, 
hogy az énekeskönyvekbe szánt énekeknél másfaj
ta versformákkal is éltek, mint a bokorrímes. Az 
egész magyar irodalom XVIII. század végi megúju
lása e tekintetben óriási változásokat hozott. Ez a 
versforma még nincs képviselve, tehát nem lehet 
a műköltőknél sem megtalálni. A keresgélések so
rán végigvettem az előzményekben a 4xl3-as dal
lamokat. Csak az érdekesség kedvéért említem, 
hogy Balassi Bálint versei között is az „Áldj meg 
minket Úristen” kezdetű 4xi3-as dallamra, amely 
egy lengyel dallam, rá lehet énekelni a Himnuszt. 
És egyáltalán, ha már a ráéneklésről beszélek, azt 
mindannyian tudják, hogy valamikor a vers és dal
lam szorosan egymáshoz tartozott. A XVI. század
ban elképzelhetetlen volt a vers dallam nélkül, Ba
lassi Bálint verseskönyvében is vannak a nótajel
zések. A XVII. századtól fokozatosan eltűnik (az 
európai költészetben már korábban) a vers mellől 
a dallam. Mégis feltételezhető, hogy nagyon sok 
esetben, amikor a költők már régen leszoktak ar
ról, hogy nótajelzéseket írjanak, kötött formáknál 
az emlékezetükben valahol ott motoszkálhatott 
valamilyen dallam. Stoll Béla meglátása szerint pl. 
József Attila versei mögött is sok esetben dallamo
kat lehet sejteni. Nagyon könnyű belátni azt is, 
hogy dallamokkal könnyebb megjegyezni a szöve
geket. Sok esetben pedig utólagos kívánalom az, 
hogy a szövegekhez dallamokat fűzzenek, ugyanis 
így könnyebb memorizálni őket. Különösen az 
olyan énekeket, mint amilyen a Himnusz vagy a 
Szózat, nem is volna elképzelhető másokkal együtt 
igazán átélni anélkül, hogy közösen énekelnénk. 
Tehát jogos volt az, hogy annak idején ezekhez 
dallamot rendeltek. Az én előadásom, valójában 
arról szól, hogy van egy feltételezésem arra nézve, 
hogy Kölcseynek mi motoszkálhatott a fejében, 
milyen dallam, és milyen forma.

Valójában az elején ismertetett gondolatébresztő 
beszélgetések hatására néztem végig, különösen a 
protestáns énekeskönyveket és más költői szöve
geket a Régi magyar költők tárától kezdve. Leg
utoljára gondoltam arra, hogy meg kellene nézni 
Szenei Molnár Albert zsoltároskönyvét. És nagy 
meglepetésemre Szenei Molnár Albert zsoltáros- 
könyvében a 128. és a 130. zsoltárnak a versfor
mája tökéletesen megegyezik a Himnuszéval. A 
Himnusz versformájában Kölcsey egyetlen más 
verset sem írt. Mindössze egy műfordítása van,

amelyik ugyanilyen formájú, ez egy bizonyos Pa- 
locsay nevű, ugyan magyar, de németül verselő 
költő versének a fordítása. Ez a versforma nem 
egyedülálló a nyugat-európai költészetben, hiszen 
a Szenei Molnár féle zsoltárfordítás a francia zsol- 
lárkönyvre megy vissza a XVI. századra, Clément 
Marót és Théodore de Béze, magyarosan Marót 
Kelemen és Béza Tódor - így szokták mondani - 
szerzeményei ezek a zsoltárparafrázisok, és külön
böző ismert és ismeretlen francia szerzőktől való 
dallamokat párosítottak hozzájuk. Szenei Molnár 
fordítása a XVII. század elején született, és azóta 
a református gyülekezeti gyakorlatban a mai napig 
használják. Nyilván Kölcsey maga is - akár deb
receni diákként, de akár Szatmárcsekén is - éne
kelhette ezeket a zsoltárokat, különösen a neve
zetes és közismert zsoltárokat. A 128. és 130. zsol
tár közül a 130. az ismertebb és ami még külön 
érdekessége, hogy ez a zsoltár egyúttal a hét bűn
bánati zsoltár egyike: a hatodik. És ez az, ami 
megerősítette azt a feltevésemet, hogy nem rossz 
úton járok, és talán nem csak egy tetszetősnek 
látszó hipotézis az a gondolatom, hogy Kölcsey a 
Hymnus írásakor Szenei Molnár Albert 130. zsol
tár parafrázisára gondolt, és annak a versformáját 
követte. Amikor elolvastam a 130. zsoltár paraf
rázisát, akkor azt érzékeltem, hogy gondolatilag is 
ott van a Himnusz hátterében. Talán minden ma
gyarázó szónál többet mond, ha felolvasom ezt a 
4 strófás verset. Már maga a felirata is sokatmon
dó. Szenei Molnár Albert megfogalmazásában Kö
nyörgés az bünnec megboczánattyáert. így szól a 
vers:

TE hozzád tellyes szívből 
Kiáltoc szüntelen 
Ez siralmas mélységből,
Halgass meg Ur Isten,
Nyisd meg te füleidet,
Midőn téged hivlac,
Tekints meg én igyemet,
Mert régen ohaytlac.

Ha Uram bününc szerint 
Minket büntetnél meg,
Uram, ez világ szerint 
Ki állhatna úgy meg?
De az te irgalmad nagy 
Az téged félöken,
Es te engedelmes vagy 
Hogy diezérjen minden.
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Én nékem, reménységem 
Vagyon czak Istenben,
Es bízik az én szivem 
Oe szent igéjében:
En lelkem erős hittel 
Az Urat ohaytya,
Mint az verraszto éyjel 
Az virrattát várja.

Izrael az Istenben 
Vesd reménségedet,
Mert szent irgalma bőven 
Nagy messze kiterjet 
Oe segítő mindenben:
Hívein könyöröl,
Az Izrael kegyesen 
Kimenti büniböl.

Itt két olyan pont is van, amely nagyon rímmel a 
Himnusz gondolatmenetére. Az egyik: „Ha uram, 
bűnünk szerint minket büntetnél meg”. A másik a 
vers végéhez kapcsolódik. A magyarság körében a 
XVI. század óta, és különösen a protestánsok kö
zött erőteljesen élt a zsidó-magyar történelmi pár
huzam keresése, amely Farkas András énekétől 
kezdve századokon keresztül folyamatosan jelen 
volt. Mint a jeremiádokban, hasonlatos a magyar 
nép és Izrael sorsa, úgy Az Izráelt kegyesen kimenti 
bűniből” zárósort is lehet applikálni a magyarságra. 
A zsoltárnak a dallama is igen szép. Talán furcsa do
log előadótól, hogy énekel, de azt hiszem, hogy itt 
nem kerülhetem el azt, hogy Önöknek ne mutassam 
be azt, hogy ennek a zsoltárnak a dallamával hogy 
hangzana a Himnusz. Tehát megpróbálom eléne
kelni, szerény tehetségem szerint, a Himnusz szöve
gével a 130. zsoltár dallamát.

Arra gondolok, hogy ez a dallam a formájával 
együtt ott élhetett Kölcsey gondolataiban, és akár 
ennek a vezérlésére választhatta ezt a formát, anél
kül, hogy kiírta volna a szöveg elejére a dallamuta
lást. Hogy apró momentumokat is mutassak, ame
lyek esetleg némi bizonyságot adhatnak az egyébként 
csak a hipotézis szintjén maradható gondolatom
hoz, utalnék arra a verssorra, ahol az hangzik, hogy 
„Bércre hág, és völgybe száll”. Itt érdekes módon és 
talán véletlenül, a dallam is föllép illetve alászáll. 
Tehát a versbeli a képszerű emelkedést és süllye
dést a dallam is követi. Az irodalomtörténész kollé
gák véleménye szerint is elképzelhető, hogy Kölcsey 
gondolataiban megjelenhetett ez a dallam. A ma
gam részéről a 128. zsoltárt, amelyik szintén ebben

a formában íródott, nem hoznám elő, mert az egy
részt nem illik annyira a Himnusz gondolatmeneté
hez, másrészt egy csonka strófával zárul, de annak is 
ugyancsak szép dallama van. Egyébként is elmond
ható a genfi zsoltárokról, hogy nagyon nemes a ze
nei anyaguk, amely zsoltárok közül a reformátusok 
gyakorlatában kb. 30 vált igazán népszerűvé. Ez a 
130. is a közismert és gyakran énekelt zsoltárok kö
zé tartozik, azaz bizonyosan jól ismerhette a költő.

Most már csak egy apróságra akarnék kitérni, 
amint az előbb is említettem, hogy nagyon kíváncsi 
voltam arra, hogy ez a versforma előfordul-e más 
versnél is Kölcsey szerzeményei között. Nem for
dul még egyszer elő, kizárólag Az ifjú című műfor
dítás esetében. Ezt egy bizonyos Palocsay nevű 
magyar ember írta németül. A Kölcsey és Eötvös 
József közti levelezésben maradt fönn az a levél, 
ahol Eötvös arra kéri Kölcseyt, hogy Palocsay Dér 
Jüngling c. versét fordítsa le. A német eredeti és a 
műfordítás versformája tökéletesen megegyezik a 
Himnuszéval. Ennek akár a felvetésemet csökken
tő szerepe is lehet, akár növelheti is, mindenesetre 
a német koráldallamok között is jó néhány van, 
amelyik pontosan egyezik a 130. genfi zsoltár, ill. 
a Himnusz formájával. Elképzelhető, hogy Palo
csay, aki németül verselt, egy koráldallam és szö
veg mintáját követte. A XIX. század elején Ma
gyarországon a német koráldallamok - legalábbis 
protestáns egyházi gyakorlatban - egyáltalán nem 
voltak ismertek. A református énekeskönyvekben 
egészen a XVIII. század végéig a régi XVI. századi 
énekanyagot használták, és csak a XIX. század ele
ji énekeskönyvi reform változtatta meg gyökeresen 
a bennük lévő énekeket. Kölcsey akkor járt a deb
receni kollégiumba, amikor még a régi XVI. szá
zadi énekanyag benne volt az énekeskönyvekben. 
Az a tény is, hogy Balassi Bálintról is írt Kölcsey 
egy kétstrófás verset, amelynek az a címe hogy 5a- 
lassa, erősíti azt a gondolatomat, hogy ha Balassi 
istenes versei, amelyek protestáns közegben ter
jedtek, és mintegy magán-ájtatatosság célját szol
gálták, számára érdekesek voltak, odafigyelt rájuk, 
akkor, amikor már senki nem foglalkozott igazából 
Balassival és a többi régi költővel, akkor még va
lószínűbb, hogy a templomban énekelt Szenei 
Molnár Albert zsoltárok még erőteljesebben él
hettek benne, és talán nem lehet véletlen, hogy a 
Himnusz versformája a 130. zsoltáréval egybeesik.

Köszönöm figyelmüket.

Szenlmártoni Szabó Géza
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„Megbűnhődte”?

Tisztelt Barátaim!
Néhány szót azért hozzáfűznék egy rémes Gyur- 

kovics vers elé. Elöljáróban mondom, minden meg- 
botránkoztatás elkerülése végett, hogy szent és 
nagy dolognak tartom a Himnuszt, és megemelem a 
kalapom mélyen olyan mű és olyan költő előtt, mint 
a Himnusz és Kölcsey, csakúgy, mintha Szent Ist
vánt, vagy IV. Bélát emlegetnénk. Ezzel együtt, mi
után itt mesterdalnok verseny is folyik, ahogy ta
pasztalom, elő kell bocsátanom, nekem is ezt a kis 
dalt, igen gyönge előadásmódban. [Gyurkovics itt 
tréfás-szomorú ütemezéssel elénekli a Himnuszt az is
mert Kanásznóta dallamára, bizonyítandó, hogy Köl
csey erre a dallamra is írhatta nagy versét. Különösen 
érdekes, hogy míg Erkel nótájában - a versszöveggel 
ellentétben - hajlítani kell az első versszak sorkezdő 
rá szavacskáját reá-ra, addig a Kanásznóta dallama 
pontosan kiadja az ütemes verselés eredeti rá időtar
tamát, helyét.]

Azt akartam csupán érzékeltetni, amit tudós kol
légám valóban nekem nagyon nívósán és imponáló
an fejtegetett Szenei Molnár Alberttel kapcsolat
ban, hogy ugyanúgy a mérleg másik serpenyőjébe 
esetleg betehető ez a kis kanász nóta is. A kanász 
nóta akkor már fölfedeztetett, mégpedig éppen 
Berzsenyi által, tehát ő gyűjtötte éppen, nem tu
dom, hogy ismerte-e Kölcseyt, nem is érdekes. A lé
nyeges az, hogy ez se sokkal kínlódóbb, mint a Szenei 
Molnár Alberté. Noha az - a Szenci-féle - hasonla
tosabb az Erkel féléhez, és ezzel mindjárt megraga
dom a mondandóm középpontját, engem a Himnusz 
mindig elkeserít. Énekelve, szavalva, anyagában, és 
dallamában. Most ezzel nem értékítéletet akarok 
formálni, hanem valamilyen módon úgy érzem, mint 
mikor egy óriási sas, az a nagy bizonyos, talán nem 
is létező turul, meglebben a szárnyával és inkább a 
leesés, a leborulás nagy pillanatát érzékeljük a Him
nuszban. Ezt ugye közfoglalkozásom révén is lát
hattam, miután mi nem voltam én még, a magyar fut
ballválogatott pszichológusaként is, számtalanszor 
kelletett énekelnem és énekeltetnem ezekkel a bal
fácánokkal, és annyit nem tudtam elérni - azt hogy 
megnyerjék a meccset, azt nem tudtam elérni, ugyan 
négy döntetlent értünk el abban az időszakban, tes
sék elhinni, mielőtt megváltam volna a csapattól -, 
de annyit nem, hogy erre a tájra - a szívedre — tedd 
oda a kezedet, a négy ujjadat.

Azt akartam az egészből kihozni, hogy van egy 
ilyen lehullás ebben a Himnuszban. Dallamában is, 
ebben Erkel a nagy ludas, de magában az anyagban 
is, ebben a költői anyagban is. Most ezért én rövi
den, két-három gondolatot fölvetek.

Az egyik az, hogy ez a siratás, ez a nemzet 
siratás, ez a nép siratás - nálam sokkal tudósabb 
kollégák tudják ezt - egy olyan toposszá vált a 
magyar költészetben a török kortól egészen 
mondhatni a napjainkig, amely egy megjegesedett 
bélyeget nyom rá minden költői műre, így a Him
nuszra is. Ezt egyrészt hozta a katolika, maga az, 
hogy itt egy siralomvölgyben élünk - általánosan 
is, nemcsak mi magyarok -, és ennek a bűnhődés- 
nek a mértékével élünk. És erre jött még a, nem 
kell féltenünk, hogy a reformaták jobbak, jött 
még, hogy még mi magyarok is főbűnösek va
gyunk, és ezért is büntet minket az Isten. Ezt a 
toposz rendszert - Önök is ismerik és tudják -, ezt 
viseli végig kezdettől - ezt a sírást, ezt a panaszt - 
és viseli a magyar költészet mondhatnám napjain
kig, egy-két kivételtől hál’ Isten, eltekintve és ez 
a Querela Hungáriáé, ez a siralma az országnak, 
a gyászének. Minden himnusz induló, riadó, föl
keltés, támadás, fölemelkedés, a sas fölszárnyalá
sa, ez pedig egy sirám. Ez arra vezet vissza, hogy 
mi most már immár 400 éve egy túlélő nép va
gyunk, mondhatni úgy, mint mikor egy megtáma
dott szervezet túléli önmagát, ez a magyarság. 
Mondták már ezt a XX. század elején. Ez igaz. 
De nem létezhet hogy, a megsebesülést, önhege- 
sedés nélkül meg lehessen gyógyítani. És ennek 
az önhegesedésnek a formája nem a gyász, nem 
a sirám, hanem valamilyen alkotás, valamilyen 
tett, valamilyen öncsinálás. A magyar nép nem 
talál haza. Önök is látják - most nem akarom ezt 
egészen miniatűr politikai síkra terelni - ezt az 
öncsinálást csak úgy lehet végrehajtani, hogy ha 
ebben valamilyen erő van, valamilyen fölemelke
dés, valamilyen vágy, hogy valamilyen nemzetté 
csinálja magát a magyar. Erre talán a Himnusz 
nem alkalmas, egész valószínű. A gyászra, a lehul
ló turul árnyékára igen, de erre biztos nem.

A másik dolog, ami számomra ebben igen zavaró, 
az amiről tudós kollégám, nagyszerűen, elbűvölően 
beszélt, ez a műköltészetnek és a népköltészetnek 
a keveredése. Kölcsey a legrosszabb hasadékban áll, 
amit el lehet mondani. Minden mű, és ugyanakkor 
igyekszik nép lenni. Természetesen ezek most nem 
vádpontok, tessenek már megérteni, de nem Petőfi 
kaliberű költővel állunk szemben. Nem Vörösmarty
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Mihállyal, nem Arany Jánossal, inkább talán egyéb. 
Na most Ő ezt az óriási feladatot - amit Ő érzett, 
hát Ő kutakodott azon, hogy a népköltészetet vala
milyen módon műköltészetté változtatni, tehát ez 
nem egy tőle idegen dolog -, ezt a feladatot, úgy 
gondolom, kifejezetten nem tudta megoldani. De 
ezt nem csak ő, hanem a korai Vörösmarty sem tud
ta megoldani, aki nála őrületesen nagyobb volume
nű költő volt. Néhány sort idézek abból például, 
hogy hogyan is fest ez, hogy benne legyen a népköl
tészet, és legyen műköltészet is belőle. Pár sor, a 
nyelvtörés határán:

Mennyel ígér lángszerelme,
Hajh, de búsat, mely ont vészt,
Édes hagba foly gyötrelme,
Mégis keblet tép, emészt.
Álmot űz, s mert nem találja 
A valót, s jelent utálja, 
s kényből nem vesz, nem hagy részt.

Ugye ezt tetszenek érzékelni, hogy a nyelvtörés, 
a bicsakolás, a nyelvvel való birkózás magas iskolája, 
vagy elemi iskolája. Nos ezzel küzdött Kölcsey Fe
renc, a maga végtelen tisztességével és végtelen érzé
kenységével, és ez, mint nyelvi lelemény, ez a verse- 
lési rendszer, én úgy érzem nem teljesen sikeredett.

A harmadik, és nem utolsó szempont az, hogy 
amit itt Katona Tamás igen szellemesen és igen 
plasztikusan előadott, hogy ki élt ott, ki is volt az 
a Kölcsey, és hol élt. Idézet, egy rövid idézet:

Rendesen két inassal indultunk útnak. Ezek rend
kívüli ügyességgel tudták a kocsit egyensúlyban tar
tani. Fölállottak a két felhágóra, és a szerint, hogy 
jobbra vagy balra akart dőlni, ugráltak fel vagy le a 
kocsi lépcsőjére, és tartották vagy emelték. Eső vagy 
áradás után voltak, akik ladikot készítettek és elébe 
fogattak négy ökröt, és így vontatták végig magukat 
a feneketlen sáron.

Ez Kölcsey Ferencnek az a vidék, az a táj, amely
ben megszüli a Himnuszt, amelyben mi is a sas 
leereszkedését, lecsapódását érzékeljük. Egy fran
cia tábornok azt mondta, Napóleon tábornoka, 
Lengyelországra, hogy ezt a sarat nevezik ők a ha
zájuknak. Ebben van valami borzalmas, van valami 
tragikus, van valami őrületesen szomorú, és ezt a 
szomorúságot, ezt a ladikos túlélést csináljuk mi 
immár 150-170 éve, hiszen ugyanúgy végigcsinál
tuk ezt a Bach-korszakban, ugyanígy végigcsinál
tuk ezt a század elején, végigcsináltuk a németek
kel szemben, végigcsináltuk az oroszokkal szem
ben, és mindig négy ökröt fogtunk a ladik elé, hogy

átkeljünk a sáron. Na most az egészet azért sze
retném érzékeltetni, hogy ugye egy népnek - nem 
azt mondom hogy mi lett volna ha, kanásznótára 
írja kifejezetten, mi lett volna, ha olyan költő lett 
volna, mint Vörösmarty, mi lett volna ha... - csak 
érzékeltetem, hogy nekünk ez van, ez egy szent 
anyag, ez égy csoda, félreértés ne essék, és én ma
gam is így gondolom. Én mégis vásároltam Szat- 
márcsekén egy kis fejfát, biztos ami biztos, hogy 
legyen. Tetszenek bizonyára ismerni, sokan láthat
ták, Szatmárcseke ilyen fejfákból áll, ilyen kopja
fák vannak. Kérem szépen talán nem véletlen, gyö
nyörű ráírás:/4 boldog feltámadás reménye alatt. Itt 
egy emberarc is bele van ezekbe a kopjafákba vés
ve. És mint a jó kereskedők - ugye az észak-kele
tiek, ahogy említette a mi remek Tamásunk - csi
nálnak feketét, és csinálnak fehéret. Én csak 
annyit akarok mondani, hogy én a fehérre szavaz
nék, ha ezen a sáron mi át akarjuk húzatni ezt a 
ladikot, akkor néha fehér kopjafát, fehér ladikot 
is veressünk legalább magunknak, és utódainknak. 
Remélem, hogy nem tetszettek félreérteni, és az 
egészet, hogy még bolondosabban tudjam ezt be
fejezni, elnézést kérve, néhány sort Magyar dal 
címmel írtam ezt a verset körülbelül tizenöt évvel 
ezelőtt.

Itt egy magyar ott egy magyar 
nem is tudom hogy mit akar 
tulajdonképpen fiatal, 
de sír akár a zivatar

Nem öreg, látom a szemén 
de siránkozik nemzetén 
ahogy Vörösmarty szokott 
vagy Arany Gyulai Vachott

A múlt században kezdtük el 
a jövőnket siratni el 
Vörösmarty is így fogott 
eposzaiba és Vachott

Arany így kezdte költeni 
énekeit meg Kölcsey 
olyan Himnuszt kanyarított 
hogy sírt az ország meg Vachott

Köröttünk a történelem 
csak áradt mint a förtelem 
hogy többé nem maradhatott 
szem szárazon lábon Vachott
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Mindig féltettük nemzetünk 
azt kérdeztük mi lesz velünk 
féltünk hóhért hívtunk papot 
sírtunk és velünk sírt Vachotl 
Turkálunk ezer éve már 
múltunkban mint a vak búvár 
régi dicsőség hol van ott 
ahol fiskálisunk Vachott

Összebújtunk hogy megmaradjunk 
horkoltunk nehogy elaludjunk 
hogy legalább a látszatot 
óvjuk meg Vachotl-magyarok

Egyszer már föl kéne ébredni 
nem sírni hanem jámi-kelni 
szabadon, mint a magyarok 
kiket nem vahottál Vachott

Szegény Vachott vahottkodása

nem csapna át vahottkodásba 
ha látná hogy a magyarok 
Vachott nélkül is szabadok

És élni minden magyarázat 
nélkül fiai hazának 
és tudni hogy a látszatot 
bizonyítják a századok

*
Es tudni nem alávalóbbak 
vagyunk mint a román a holland 
és akkor is megmaradunk 
ha magunk nem is akarunk

Talán kicsit elegánsabban 
csak úgy mint magyar a magyarban 
és mit ránk kentek a századok 
lemossuk a gyalázatot!

Gyurkovics Tibor

Anyanyelvűnkről

Tisztelt Ünneplő Közönség!
így szólítom Önöket, hisz mindnyájan, akik itt va

gyunk, ünnepelni jöttünk ide: a Himnusz szüle
tésének 175. évfordulója, illetve az ez alkalomból 
több intézmény és szövetség által rendezett emlék
ülés hozott össze bennünket. Ez az ünnep nem 
örömünnep, még azt figyelembe véve sem, hogy a 
Kölcsey kéziratán olvasható dátum éppen a tavaszi 
megújulási ünnepet jelöli meg a keletkezés idejéül. 
Ezen az ünnepen nem lelkendezni illik, hanem 
megfontoltan s felelősen végiggondolni annak a 
népnek, a magyarnak a múltját, jelenét s amennyire 
lehetséges, a jövőjét is, amelyik népnek a múltján, 
jelenén s amennyire lehetséges volt, a jövőjén is el
gondolkozott épp 175 évvel ezelőtt a Himnusz al
kotója, Kölcsey Ferenc.

Hogy ez a Himnusz nem valamiféle dicshimnusz, 
dicsőítő ének, afelől Kölcsey egy pillanatra sem 
hagyja bizonytalanságban olvasóját, hiszen minden 
félreértés elkerülése végett azonnal odaírja az alcí
met is. Himnusz -A magyar nép zivataros századai
ból. Keletkezésekor még csak abban az értelemben 
sem himnusz ez a vers, hogy nemzeti himnusz, a ma
gyar nemzet tagjainak együvé tartozását kifejező,

emelkedett hangú, megzenésített költemény lett 
volna, hiszen Erkel csak jó két évtizeddel később 
szerzett hozzá zenét, s csak azután lett belőle, leg
alábbis első versszakából, valóban nemzeti himnusz. 
Ez a vers keletkezésekor még nem is annyira him
nusz, inkább egy nagy vers, amelyben - mint csepp- 
ben a tenger - benne van egész történelmünk, s 
benne van a szülőföld népéért, a magyarságért ér
zett aggodalom, majd a fohászkodás:

Szánd meg isten, a magyart, / Kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védő kart / Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen lép, / Hozz rá víg esztendőt, 
Mcgbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt!

Tisztelt Hallgatóim! Ilyen rövid előadásban nincs 
módom arra, hogy e hatalmas verset beleágyazzam 
a korba, amelyben fogant, ezért a továbbiakban - iga
zodva ahhoz a címhez, amely a meghívóban az én 
nevem alatt olvasható: Anyanyelvűnkről - csupán a 
Himnuszból kisugárzó, a költeményt teljesen átjáró, 
kitöltő magyarságtudatról, nemzettudatról szólok. 
Kölcsey nemzettudatáról is, meg az öt emberöltővel 
későbbi magyarságnak, napjaink magyarságának 
nemzettudatáról is. Lehet, hogy nem szükséges, de 
bizonyára nem árt ehhez egy meghatározásfélét is 
adnom.

A Magyarok Világszövetsége kiadásában 19% 
végén megjelent egy csaknem 400 oldalas, gazdag
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kötet: Nemzetstratégia a harmadik évezred küszö
bén. A könyv a Magyarok IV. Világkongresszusá
nak az év nyarán elhangzott előadásait tartalmazza. 
A kétnapos ülésszakon a vajdasági Hódi Sándor a 
következőképpen határozta meg, azaz inkább jelle
mezte a nemzeti tudatot:

A nemzeti tudat az emberek állásfoglalásában, 
magatartásában nyilvánul meg: közös igényekben, 
törekvésekben, célkitűzésekben. Ha ezek a közös igé
nyek és törekvések hiányoznak, ha a nemzeti érde
kek nem fogalmazódnak meg világos és határozott 
célkitűzésekben, az adott népesség nem tekinthető 
nemzeti közösségnek. Az a meghatározás tehát, hogy 
magyar az, aki annak mondja magát, önmagában 
véve nem elegendő. A nemzethez tartozás közösségi 
sorsvállalást jelent. A magyarság esetében ez a ma
gyar nyelv tudatos ápolását, a szokások és hagyo
mányok őrzését, a történelmi múlt vállalását, és leg
főképpen a magyarság erősödésére, gyarapodására, 
boldogulására irányuló törekvést [jelenti].

Ugye megfigyelték kedves hallgatóim: e megha
tározás szerint - amellyel magam is teljesen egyet
értek - a nemzeti tudathoz szervesen hozzátarto
zik, annak elengedhetetlen velejárója a magyar 
nyelv tudatos ápolása is. Nos, ehhez a ponthoz érve 
nyelvészként föl kell tennem két megkerülhetetlen 
kérdést. Elsőként azt, hogy szükségszerű-e a nyelv- 
használat) és a nemzeti tudat összetartozása. Már
is válaszolok: nem szükségszerű. Egyrészt azért nem 
szükségszerű, mert valakinek anyanyelve lehet egy 
nyelv anélkül, hogy hozzákapcsolódna - vagy in
kább így mondom: kellő fokon, érzékelhető mó
don hozzákapcsolódna - a megfelelő nemzeti tu
dat. Ezt nem bántó éllel mondtam, hiszen sok oka 
lehet, inkább tényszerű megállapításnak számon. 
Itt most mindenekelőtt arra utalok, hogy mindig is 
voltak, akikben az a bizonyos nemzeti tudat nem 
buzgott eléggé vagy egyáltalán nem buzgott. Köl
csey bezzeg nem volt ilyen! Ezt nemcsak a Him
nusz és nemcsak számos más nagy verse bizonyítja, 
hanem az, hogy már egészen fiatalon felismerte: ha 
valaki a szó minden értelmében európaivá akar 
válni, a világirodalomba akar belépni, akkor ezt nem 
nemzeti mivoltának elfojtásával, félretevésével kell 
elérnie, hanem azzal együtt, sőt annak megerősítésé
vel. íme, hogy írt erről Kölcsey már 1816-ban, 25 éve
sen!

Polgára lenni az egész világnak énelőttem nem azt 
a veszedelmes indifferentizmust (közömbösséget) 
teszi, mely minden patriotizmust, minden nationa- 
lizmust kizár. Interesszálva (érdekeltté téve) lenni

az egész emberiséget, s mégis el nem veszteni azt az 
édes s mintegy instinctuális (ösztönös) érzelmet, 
mely a születés földjére von: ez a kettő nem ellen
kezik egymással... És, hogy napjaink felé közeled
jünk, nem volt ilyen jó fél évszázaddal később 
Arany sem, másokkal ellentétben. Gondoljunk 
Arany János Kosmopolita költészet című, 120 évvel 
ezelőtt alkotott versére, amelyet éppen azokra vo
natkoztatva írt, akik az egyetemes emberi igényt 
nem a népi, nemzeti jelleg megőrzésével, hanem 
annak ellenében tartották csak érvényesíthetőnek.

Nem szégyellem, nem is bánom,
Hogy ha írnom kelle már,

Magyaros lett irományom
S hazám földén túl se jár;

Hogy nem »két világ« csodája 
Lettem, csak népembül egy:

Övé (ha van) lantom bája,
Övé rajta minden jegy.

Ám terjessze a hatalmos 
Nyelvét, honját, istenit!

Zúgó ár az, mindent elmos,
Rombol és termékenyít:

De kis fajban, amely ép e 
Rombolásnak útban áll,

Költő az legyen, mi népe - 
Mert kivágyni: kész halál.

S vannak korok, amelyek eleve nem kedveznek a 
nemzeti tudatnak, sőt az ellen dolgoznak. Balsze
rencsénkre mi épp ilyen korban élünk. íme, hogy ír 
e kérdésről a Magyar Nemzet egyik közelmúltbeli 
számában (1997. november 1.) egy jeles orvos- 
professzor, sugárbiológus, immunológus, Bertók 
Loránd:

Nálunk a magyarságtudat kifejlődését nem támo
gatta se az előző, se a mai rendszer. így, ha valaki 
otthonról nem hozott magával nemzeti tudatot, úgy 
a hazánkhoz való ragaszkodása, az érte való tenni 
akarás vágya többnyire nagyon gyenge vagy teljesen 
hiányzik Ennek köszönhető, hogy értelmiségünk je
lentős részének nincs megfelelő nemzeti tudata.

Egyrészt tehát ezért nem szükségszerű a nyelv- 
használat) és a nemzeti tudat összetartozása. De 
nem szükségszerű fordítva sem, vagyis úgy, hogy a 
nemzeti tudathoz mindig szorosan kapcsolódik az 
anyanyelv ismerete, használata. Utalhatok itt arra, 
hogy vannak esetek, amikor több nemzet használja 
lényegében ugyanazt a nyelvet, s vannak példák arra 
is, hogy a nyelv, az anyanyelv már csak mint jelrend
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szer kapcsolódik a nemzeti tudathoz, mint nyelv- 
használat, mint praxis már nem. Bodor Pált, az Er
délyből áttelepült jeles publicistát idézem.

Nem igaz, hogy csak nyelvében él a nemzet. 
Vannak nemzetek, amelyek nem a nyelvük
ben élnek. A belgák egy része hollandul, egy 
része franciául beszél - s a holland nyelvűek 
nem hollandok, a francia beszédűek nem 
franciák

Jártam a baszkok földjén. Minden tizedik 
baszk, ha meg tud szólalni anyanyelvén. S ő 
mégis baszk, büszkén és ingerülten, rátartian 
és spanyolul: baszk. Beszéltem egy ifjú és bal
oldali baszk nacionalistával, aki szívig pirult, 
amikor bevallotta: már a harmadik intenzív 
anyanyelvlanfolyamol végzi, és még mindig 
nem tud baszkul: fránya nehéz.

Ha csak a fülemre hallgatok, a szerbek és 
a horvátok is egy nyelvet beszélnek. ... Foly
tathatnám a sort.

A magyarság azonban a nyelve nélkül meg 
nem maradhatna. ...A nemzeti léleknek a 
nyelv a teste. Legalábbis nálunk

Igen. Ezzel a megállapítással - A magyarság 
azonban a nyelve nélkül meg nem maradhatna - 
egyet is érthetünk. De csak a hozzábiggyesztett Leg
alábbis nálunk-kai együtt. Nálunk csakugyan így 
van.

De nem mindenütt van így. Nálunk a nyelvhasz
nálat gyarlóságai ellenére a nyelvet nem fenyegeti 
közvetlen veszély, a nemzeti tudat viszont, mint 
szóltam róla, eléggé megrendült. A történelmi Ma
gyarországon, a határokon túl a nemzeti tudat 
ép(cbb), mint nálunk, persze korántsem egyenlő 
mértékben, de a nyelvet fenyegető veszély na
gyobb. - És még távolabb? Ott jószerével csak a 
nemzeti tudat maradt meg. Mert pl. a - ne firtassuk 
most, hogy milyen okból - külföldre került, idegen
be szakadt magyarok leszármazottjai, a második, 
harmadik, negyedik nemzedék tagjai között nem 
kevesen vannak, akik őrzik a nemzeti tudatukat, a 
magyarságtudatukat, de anyanyelvismeretük már 
csak néhány szóra terjed ki. A nyelv adománya nél
kül nem lehet sem kereskedni, sem országot igazgat
ni - írta egy helyütt (Van-e szükség nyelvművelés
re? című szép fejtegetésében) Déry Tibor. Nos, a 
hazájuktól elszakadt magyarokat már nem segíti, 
nem segítheti a nyelv adománya. Azokat sem igen, 
akikben még ott zsonganak az anyanyelv szavai, a 
többieket azonban egyáltalán nem. De nemzeti tu

datuk - legalábbis sokuknak - így is megmarad. 
Büszkék a magyar tudósokra, sportolókra, művé
szekre, kiemelkedő eredményeikre, a magyar(os) 
ételekre, ízekre, italokra, a magyar (os) táncra, ze
nére, népszokásokra - és mindenre, ami magyar.

Néhány hónappal ezelőtt, 1997. szeptember 26- 
án, amikor a Duna TV anyanyelvi napot rendezett, 
azaz szinte minden aznapi adása valamiképpen a 
magyar nyelvhez kapcsolódott, a magyar nyelvről 
szólt, tanúja voltam, hogy egy kerekasztal-beszélge- 
tésben a külföldön, Írországban élő jeles író, költő 
és műfordító, Kabdebó Tamás arról beszélt, hogy a 
nyelvében él a nemzet formula helyett mindenkép
pen egyetemesebb, jobb, a tényekkel jobban számo
ló ez a forma: kultúrájában él a nemzet. Magam is 
így gondolom. Ilyen értelemben szóltam erről már 
1992-ben Nemzetközpontú nyelvművelés című előa
dásomban (ld. Nyr. 1993.4.402-4), s ugyanígy véle
kedett és nyilatkozott többször is Glatz Ferenc, az 
MTA elnöke. Tette ezt most, a közelmúltban a te
levízióban, de tette már korábban is számos alka
lommal. Egy néhány évvel ezelőtti mondatát idé
zem, ezzel mindjárt le is zárva a nyelv(használat) és 
a nemzeti tudat összefüggései kérdésének tárgyalá
sát: A nemzetfogalom eddigi értelmezéséből fokoza
tosan száműzni kell a gazdasági (nemzetgazdasági) 
és az állami (nemzetállami) alapelveket. A nemzet el
sősorban kultúmemzet, nyelvi, hagyománybeli azo- 
nosságú emberek közössége (Népszabadság, 1992. 
augusztus 19.).

Kedves hallgatóim! Tudom, nem szabadna itt 
megállnom, hanem azok után, hogy nagy vonások
ban tisztáztam az anyanyelv és a nemzeti tudat 
összefüggéseit, legalább röviden foglalkoznom kel
lene a nyelvhasználat minőségének a kérdéseivel 
is, vagyis azzal, hogy ahol az anyanyelv betölti vagy 
betöltheti kommunikatív funkcióját, ott megfele
lően betölti-e, de kérem, mentsenek fel ez alól, 
mert az időkeret ennek gátat szab. Dió-, vagy in
kább mogyoróhéjban - a hangképzési, kiejtési, 
hangsúlyozás- és hanglejtésbeli, szóhasználati, 
grammatikai és stiláris jegyeket, jellemzőket, sőt 
még az idegen szavaktól és kifejezésektől hemzse
gő reklámok özönét is figyelembe véve s mérlegre 
téve - azt mondhatom: nyelvhasználatunk egészé
ben véve megfelel rendeltetésének, azaz betölti 
kommunikatív funkcióját; igaz, nem hiánytalanul, 
nem kifogástalanul, hanem csak olyan közepes 
eredménnyel, de mégiscsak betölti, hála Kölcsey- 
nek, Kazinczynak; hála a nyelvújítóknak; hála a 
nyelv művészeinek és tudósainak, közülük is első
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sorban azoknak, akikből a magyarságtudat nem 
tűnt el, nem hunyt ki, s akik a magyar nép és nyelv 
korunkbeli zivataros évtizedeiben is tudják, hogy 
a nemzethez tartozás közösségi sorsvállalást jelent. 
Én rendületlenül bízom abban, hogy miközben, 
megértve a kor parancsát, Európába, mármint az 
egyesült Európába tartunk, s az idegen hatás még

az eddiginél is jóval erősebb lesz, nyelvünk, ez az 
idegenek számára különös, rejtelmes, de gyönyörű 
szép nyelv itt, indoeurópai népek gyűrűjében is 
megmarad népünkkel, nemzeti sajátságainkkal 
együtt, hosszú évszázadokon át is magyarnak!

Grétsy László

Költői képek
és a természettudományos 

gondolkodás
Igen tiszteli hallgatóim!

Szeretettel és egy kicsit feszengve szólalok meg, 
hiszen a Magyar Garabonciás Szövetség, mint az 
egyik szervezője ennek a rendezvénynek, pont en
gem küldött be ide az arénába, hogy helytálljak, sa
ját nevemben is, mint csillagász. Az általunk rende
zett táborokról annyit hadd mondjak, hogy mi úgy 
hívjuk a diákokat, hazánkon belülről és kívülről, 
hogy hozzon néhány szép verset, ami neki a magyar 
kultúrát jelenti, és akkor rá szoktak kérdezni: - És 
a csillagászat? -Az majd a táborban. Valami ilyesmi 
lehet az a garabonciásság. Nem könnyű ezt most tö
mören, gyorsan előadni, ahhoz az a 10-14 napos 
együttlét kell éjjel-nappal, csillagok a fejünk fölött, 
mi pedig ott tesszük a dolgunkat. Természetesen 
eszünk is néha, ha meg tudjuk enni a saját főztünket. 
Ezekbe a táborokba vissza is jönnek a gyerekek. A 
tavalyi táborban három Amerikába szakadt magyar 
gyerek, aki már beszélni is alig tudott, de eljött csil- 
lagászkodni, a tábor végén már együtt dalolt velünk. 
Valami ilyesmit teszünk ezekben a táborokban. Ez 
egy kis reklám lett volna, ha arról tetszenek hallani, 
hogy a Garabonciás táborba hívjuk az embereket, 
ott meg nem rontjuk őket, egy picikét az agyukon 
túl a lelkűkkel is foglalkozunk. A fordítottja is igaz 
természetesen, hiszen költői képekkel szerettem 
volna kezdeni. Gondolom, sokuk emlékezetében 
ott élnek olyan versek, mint Kosztolányi Hajnali ré
szegsége vagy Tóth Árpád Lélektől lélekig című mű
ve. De azért már Janus Pannoniusnál A nyár, dél 
egén ragyogó üstökösben is klasszikus csillagászati 
műveltséget lehet felfedezni. Hiszen ezek a költők 
ismerték az eget, akkor nekünk, ma élőknek leg

alább ilyen közünk lehetne hozzá. Mindössze annyit 
szoktam ajánlani, hogy egyetlen kis csillagtérkép 
kell, hogy otthon legyen, ha már megvannak az alap
könyvek - gondolok itt a Bibliára, meg az anya- 
nyelvről szóló gyönyörű Koszorú kötetre, amibe az 
anyanyelvápolók 100 magyar verset, magyar anya
nyelvről szóló verset válogattak be.

Ezek az égen lévő csillagok magyarul is szólnak, 
Önhöz is szólnak! Az, ami ebből kijön a táborok 
végére, de akár egy egyéni foglalkozás is lehet be
lőle, akármikor el lehet kezdeni az égbolton való 
tájékozódást, netán mostanában is. Kedvet tetsze
nek hozzá kapni, fölsétálnak az Uránia Csillagvizs
gálóba - ez nem a reklám helye, hanem van lehe
tősége még egy Pesten élő embernek is - belenéz
ni egy távcsőbe, hogy ezek a dolgok mind ott 
vannak, tehát nem csak azért, mert itt most ösz- 
szehordom gyors egymásutánban ezt a néhány 
gondolatot.

O hányszor állottam az ég alatt augusztusban,
Nagy hullócsillagok futása széles fénysávot ha
gyott az égen, és a szívemig szaladt.

Ennyi a költői kép, úgy bele tetszenek döbbenni, 
hogy ja hát ez az az eset, amikor meteor zuhan át 
az égen. Az én nagymamám falun élt, keresztet 
vetett ilyenkor, mert biztos meghalt valaki. Szóval 
elkezd az ember rágódni azon, hogy hát lehet-e 
nekem, földön élő egyszerű embernek közöm a 
csillagos éghez, és esetleg viszem tovább a gondo
latot. Nemrég, 1974-ben, akkor még matematikát, 
fizikát is tanítottam, pontosan ilyesmi gondolatok
kal próbáltam a gyerekeket bekeríteni, hogy hátha 
ezen a ponton a lelkén játszva, hogy is szoktuk 
mondani a jó Ratkó Jóska szavaival, hogy lélek
pendítő táborokba hívtuk a gyerekeket. Akkor 
még olvasótábornak álcáztuk, mert akkor nem volt 
divat ilyen komplex gondolkodásra, hivatalos ke
retek között utalni. Akkortájt jött egy üstökös, ez 
is eszembe jut most hirtelen. Behívtak a rádió stú
diójába 1974-ben bennünket, az egyik beszélgető
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társ épp egy költőnő volt, Nemes Nagy Ágnes, és 
ezt írta: A költők és a csillagok.

Hát már ezentúl nem ragyognak,
Vagy ragyognak, de nem nekünk,
A bölcsek vették át a posztot 
És mi költők talonba tétetünk,
De hisz marad a Hold,
Marad a csillag ez a berendezés marad,
S miénk marad az ősi szakma, a mindig új, az ámulat.

És amikor itt vagyunk, akkor már egy aprócska 
ugrás, hiszen bárki, a saját irodalmi tájékozottságá
ban megtalálja a számára kedvező pontot, ahol ő be
lekapaszkodhat az égbe, és netán fölmerül benne is 
a nagy kérdések közül bármelyik, hogy vajon ne
kem, itt élő embernek lehet-e bármilyen közöm a 
csillagos éghez, és ez az egyéni út, ami tényleg ver
sekkel, odafigyeléssel, tapasztalással, együtt gyűlik 
az emberben, mondatja majd a záró gondolatokat a 
végére.

Jó lenne megfigyelni, hogy egész műveltségünk 
onnan származik, hogy a régi ember teljesen normá
lisan úgy gondolta, mi vagyunk a dolgok közepén. 
Tehát a geocentrikus modell nem is volt olyan rossz. 
Szoktam azt mondani, hogy aki ebben biztos, az már 
a többit is könnyebben emészti. Na de hát abba se 
szoktak biztosak lenni az emberek, hogy egyáltalán 
hol vagyunk, jó helyen vagyunk-c a világban, akár 
emberként, akár magyarként, akár földlakóként, 
mitől van ez az őrület, amit a világban tetszenek ér
zékelni. Nem bántom a tömeges kultúra terjesztő
ket, tehát a médiákat, de azért naponta látja az em
ber ezeket a távgyógyításokat a TV-ben, ufók jön- 
nek-mennek, viszik a nagymamát, hozzák, tehát 
mindenki gyanakszik, hogy most normálisak ezek 
ott fönt, vagy én vagyok alul művelt és alul tájéko
zott. Ha ez az égbolt egy kicsit közelebb kerülne 
mindannyiunkhoz, akkor nem tudnának bennünket 
ilyen jó gyorsan becsapni. Fontos lenne legalább 
megmagyarázni az égitestek mozgását, tényleg az 
égitestek keleten kelnek, nyugaton nyugszanak, az
tán egy ugrás innen már csak annyit megkérdezni, 
hogy: „Tessék mondani, miért pont hét napból áll 
egy hét?” Mindenki megrökönyödik, hogy ez érde
kes kérdés. Múltkor egy gyerek kapásból válaszolt, 
fitogtatva a matematikai műveltségét hatodikban, 
hogy 4x7 = 28. Hát, mondom ez is igaz, össze akarta 
hozni valahogy a kettőt. Nem jött rá, nem jött rá arra 
az egyszerű tényre, hogy ha csak az első sorokat a 
Bibliából megnézte volna, akkor rögtön kapcsol, itt 
csak egy költőtől átiratban mondom:

Kezdetben teremté Isten az eget, a földdel
egyetemben,

majd fényük sorrendje szerint feltűzte a csillagokat is
az égre,

hogy a hetedik napon megtérjen pihenni.

Milliárd évekkel utána az ember,
akit az Isten saját képére teremtett,
de aki nem tért meg még pihenni sohasem.

Véges világ, eszével, biztos kézmozdulatokkal 
egy októberi éjszaka, fölröpítette az új holdat, 
testvérül azoknak melyek a világ kezdete óta

kerengenék.
Ámen.

Salvatore Quasimodo verse volt, Az új holdhoz, 
akkor írta, amikor az oroszok a Szputnyikot fellőt
ték 1957-ben. Hát gondolta volna valaki, hogy ilyen 
ravaszul lehet eladni egy csapásra az űrtechnikát és 
a Bibliát? Hát ehhez kell Nobel díjas költőnek lenni, 
ajánlgattam itt a költőknek, csak már néhányan el
mentek közülük. Szóval amikor pontosan fogalmaz, 
ismeri az égitestek járását, naprakész, az mindent 
tud. Beszélgetünk költőkről, s felmerül a jogos kér
dés, mi a nagy költők ismérve? Akár ír egy ilyen 
nagyszerű korszak-himnusszá váló verset, akár meg
sejt valamit, amikor még fogalma nincs róla másnak. 
Tessék belegondolni, hogy jóval évtizedekkel ha
marabb íródnak e sorok is, bizonyára sokan megta
lálják a memóriájukban.

Mert mi teremtünk szép okos lányt, 
és bátor, értelmes fiút, 
ki őriz belőlünk egy foszlányt, 
mint nap fényéből a Tejút, 
és ha csak pislog már a nap, 
sarjaink bízón csacsogva 
jó gépen tovább szállónak 
a művelhető csillagokba.

Alig merték bevallani, hogy József Attila ilyet 
megálmodott, évtizedekkel az űrkutatás előtt, ami
ről a másik verset már elmondtam. Valami hasonló 
hangulatba mennek át ezek a tábori beszélgetések 
általában.

Most egy picikét hadd kanyarodjak búcsúzóul oda 
vissza, hogy olyan ismeretek hadd kerüljenek köz
kinccsé ebben a pillanatban, amire már készültem is. 
Az előzőeket csak bevezetőnek gondoltam. Szeret
ném, ha olyan ismeretet tetszenének hazavinni, ame
lyek ma is aktuálisak. Tessék csak föltenni a kérdést, 
kíváncsi vagyok, hogy datálnánk a következő sorokat:
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Az idei március kokárdátlan ifjai lányai, lámpa - 
vasra kötözött lobogói láttán ismét fölmerült bennem 
a kérdés, hol a hazám? Mi a te hazád? Nem első al
kalommal szegeződött torkomnak e kétágú szigony, a 
válasz mondatai sem először fogalmazódtak meg. 
Hazám, ez a 93.000 km2-nyi földdarab, a Kárpát-me
dence közepén, ahol megszülettem, fölnevelődtem, 
hazám ez a nép, amely fiának szólít, s amelynek sor
sát fenntartás nélkül a magaménak vallom és válla
lom. Hazám, a családom, gyermekeim, akiknek élete 
közvetlenül rám bízatott, hazám, az e néptől kapott 
nyelv és kultúra, melyet erőm és képességeim szerint 
gyarapítván utódaimnak megőrzés végett tovább 
adok. Fegyverrel védett határok az országot kerítik, a 
haza fogalma nem fér meg az államhatárok között, 
átszáll fölöttük, akár a törvényen kívüli madár. Mert 
a velem azonos anyanyelvűek egyharmada ott él, hal, 
túl a határokon, mert ha kimondom, Arany János, 
Ady Endre, Bartók Béla, Petőfi Sándor nevét, nyom
ban ki kell mondanom azt is, hogy Nagyszalonta, Er- 
mindszent, Nagyvárad, Nagyszentmiklós, Segesvár.

Hadd ne folytassam, gyönyörű az idézet, meg
döbbentő sorok, majdnem 20 évvel ezelőtt írta le 
ezeket Buda Ferenc. Az a Buda Ferenc, aki együtt 
indult a Ratkó Jóskával, akivel mindjárt a befejező 
gondolatokat szeretném színesíteni. Kevésbé is
mert sorok már azok, de engedjék meg, hogy 
mondjam: ezeket a neveket hiába tanulja a gyerek, 
ha éppen nem egy jóérzésű magyar ember tanítja 
neki akár a történelmet, akár az irodalmat, ha nem 
térképpel együtt, azzal a Kárpát-medence térkép
pel egyúttal, ahol ezek a helyek megtalálhatók.

Erre dolgoztam én ki egy olyan gyönyörű végső ma
gyarázatot, amit most felolvasnék. Mondom a neve
ket, ki mire asszociál? A gyerekek nagyon szeretik ezt 
a játékot, még gimnazista korukban is, még érettségin 
is szoktam beugrató kérdésként, segítő szándékkal 
mondani. Mondok ilyeneket, hogy Ógyalla.

Mind a mai napig Ogyallaként van egy kisbolygó 
az égen. Végigmegy a fejünk fölött, fönt megy az égen 
Szalonta - ezt már szokták mondani, hogy Nagysza
lonta - Bólyai, Corvina, Pannónia, Hunnia, Attila, 
Mátra, Balaton. Na most akkor a gyerek kapcsol, 
hogy ezek általában itt vannak a környéken, de ak
kor megyek egy kicsit tovább, na és Liszt, Bartók, 
Semmelweis, Petőfi. Mind fönt vannak a kisbolygók 
között, mintegy vigyáznak ránk. Ez közölhető! 
Szoktam is mondani, miután nincs benne egyik tan

tervben sem, ezért az osztályfőnöki órákat prakti
kusan erre is fel lehet használni, hogy minden olyan 
anyagot leteszünk az asztalra, amit magyarként föl
tettek az égre a csillagászok vagy a fizikusok a ma
guk szintjén, hozzátenném azt is, hogy ha a Holdra 
tetszenek nézni, tessék megtudni egy gyönyörű em
léket, hogy Picii Miksa jezsuita páter, aki annak ide
jén északi útján felfedezte a Nap Föld távolsághoz 
szükséges alapértéket, megmérte, konkrét fizikai 
mérésként, az akkori Európában leghíresebb csil
lagászként, a Bécs melletti temetőben nyugszik. Sír
ján saját végakaratának megfelelően olvasható: Itt 
nyugszik Hell Miksa, a magyar.

A napokban egy baráti körben fölvetettem, hogy: 
tetszenek tudni arról, hogy Bartók kráter és a Jókai 
kráter ott található a Merkúr bolygón, Eger, Paks, 
Kármán Tódor neve pedig a Mars bolygón? Csak 
azért, hogy gazdagodjunk, hogy ne röstellkedjünk, 
hogy nekünk csak egy Himnuszunk van, talán vala
milyen többlet is van a háttérben, pl. a természet- 
tudományos eredményeink fölíródtak az égre örök 
érvénnyel.

Az ígért Ratkó fordulattal fejezem be. Egy iz
galmas kis kötetből. Sajnos Ratkó József 1989-ben 
meghalt, A Kő alól c. verses kötete végén van egy 
interjú, amit Görömbei András debreceni pro
fesszor készített vele, és itt megkérdezett tőle va
lamit a végén. Mit is kell tennünk?

Munkálni egyforma gonddal múltat, jövőt. Ez a 
föladat. Ifjúságunk, úgy látom szellemi inkubátor
ban nevelkedik. Ha már nekünk, mai felnőtteknek 
megártott a közelmúlt, legalább őket neveljük úgy, 
hogy nemzeti bűntudat helyett érzékeny nemzeti és 
történelmi tudatuk legyen, leljék meg hónukat e ha
zában.

Andrzej Wajda írja: Lengyelnek lenni azt jelenti, 
hogy ismerjük azt a helyet, ahonnan származunk, 
szeretni kell néhány fát, ami ott nő körös-körül, is
merni néhány verset, amelyek szebben hangzanak 
lengyelül, mint más nyelven, nem tudni miért. Bele
bonyolódni néhány olyan történelmi eseménybe, 
amely már régen megtörtént, és amely úgy foglalkoz
tat minket, mintha közvetlenül felelősek volnánk ér
tük. Szüleinket, gyerekeinket jelenti. Magyarnak len
ni sem jelent se többet, se kevesebbet.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Zombori Ottó
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Megmaradásunk esélyei

Valaha a közgazdaságtan a dismal Science, vagyis 
a komor tudomány nevet szerezte magának, mert 
első nagy személyiségei a társadalom, sőt az embe
riség olyan súlyos gondjaival néztek szembe őszin
tén, mint a népesség-szaporulat és az élelmiszer
termelés üteme közötti ollóból adódó demográfiai 
veszedelem, a tőkeakkumuláció és a társadalmi ki
zsákmányolás összekapcsolódása, a gazdasági ver
sengésből fakadó állami területszerző hajlam. Ké
sőbb azonban egyre technikaibb és egyre optimis
tább irányzatok jöttek. Az utolsó olyan átfogó 
iskola, amely nagy társadalmi kérdésekkel foglalko
zott, a keynesianizmus volt, mely fel- és elismerte 
ugyan a modern gazdaság gyarlóságait - ennyiben 
követője volt az Adam Smith-i klasszikusoknak - de 
a gazdaság és a társadalom összhangba hozatalának 
lehetőségét hirdette. A ma meghatározó közgazda
ságtan (economics) annyira sterillé vált, hogy annak 
nyelvén aligha lehet megfogalmazni azt a nemzeti 
sorskérdést, amelyhez itt hozzá kívánok szólni, ne
vezetesen: mik az esélyei a magyar nemzet megmara
dásának, s vannak-e kilátásai felemelkedésünknek.

A modern közgazdaságtan a gazdasági viszonyo
kat lényegében személyek (individuumok) közötti 
tranzakciókra szűkíti, s ebből végletesen leegysze
rűsített ember- és társadalomkép következik. S ha 
például a személyek egy csoportja huzamosabb ideig 
szűkítetten termeli magát újra, míg más individuu
mok csoportjai bővített anyagi és demográfiai újra
termelést folytatnak, az a közgazdaságtan művelője 
számára értéktöltettel nem bír, s különösen nem 
sorskérdés, legfeljebb gazdasági szerkezeti vizsgálat 
tárgya. S ha a költő keserű víziója szerint Más százai 
és más keblű nép állna a négy folyam partjára (Köl
csey Ferenc: Zrínyi második éneke), akkor azt vizs
gálati tárgyán kívül eső témának tekinti.

A magyar társadalom és kultúra nagy kérdéseinek 
mai megvitatásakor ezért nem a modern közgazda
ságtan képviselőjeként szólok, hanem gyakorló gaz
dasági emberként (és korábbi gazdaságpolitikus
ként). Számomra igenis létezik nemzeti sorskérdés; 
az például, mint amelynek veszélyét Vörösmarty 
Szózata 1836-ban a magyarság elé tárta:

S a sírt, hol nemzet süllyed el,
Népek veszik körül,
S az ember millióinak 
Szemében gyászkönny ül.

A rákövetkező másfél évszázad történelmi ta
pasztalatai alapján azt kell mondanunk, hogy a né
pek gyászkönnyeire nem lehet számítani. Figye
lem: nem azt mondom, hogy a külvilág ellenséges 
velünk, vagy bármely kis néppel szemben. Óvom 
a ma értelmiségét attól, hogy a globalizálódó vilá
got a magyar nemzet megmaradása szempontjából 
leküzdhetetlen ellenségnek tekintse - van erre 
hajlam. S mivel valóban él ilyen modern életérzés, 
érdemes azt egybevetni a XIX. századi reformkor 
költői életszemléletével.

Az nem lehet, hogy... fordul Vörösmarty a világ
hoz, a Sorshoz, a Teremtőhöz, rajtunk kívül álló 
erőkhöz, hivatkozva a megszenvedett magyar tör
ténelemre; Szánd meg isten a magyart fohászkodik 
Kölcsey Ferenc. A kiszolgáltatott, de reménykedő, 
az erkölcsi rendben bízó ember életérzése ez. És 
volt ok a kiszolgáltatottság érzésére, de a remény
re is. A kontinenst megrázó napóleoni háborúk 
után új politikai és gazdasági korszak - mondhat
nánk: egy rendszerváltozás - előjelei mutatkoznak 
akkor: Piemond, Nápoly, Belgium, Moldva függet
lenséget követelt, a régi bizonyosságok elhalvá
nyultak, és e folyamatban megjelent az esélye a 
magyar újrakezdésnek is. De - és ezt mondja ki 
Kölcsey, Vörösmarty fohásza - a magyar nemzet 
már nem nagy, önmagában, önmagától már aligha 
változtathat geopolitikai helyzetén. Nemzetünk 
sorsa főként külső erőkön múlott.

És ma? Tekintsünk szét mai világunkban.
A hidegháborús évtizedek nukleáris kiszámítha

tósága után az 1980-as évek végétől a meglepetések, 
remények és csalatkozások évtizede jött cl.

Az elemzőket meglepetésként érte az, hogy a 
szovjet és szovjetizáll társadalmi és gazdasági mo
dell milyen hirtelenséggel érte el működőképessé
gének határait valamikor az 197ü-es években, és az 
is meglepetést keltett, hogy a szocializmus mennyire 
versenyképtelennek bizonyult (mind ortodox, mind 
megreformált formájában), mihelyt kitették a piac- 
gazdaságok versenyének. A rendszer megváltozta
tását kikényszerítő pénzügyi és piaci válság sokkal 
mélyebb visszaeséssel járt 1990-et követően a kelet
német, a csehszlovák vagy a magyar esetben, mint 
azt a világ gondolta volna, és még ennél is nagyobb 
krízissel e térségtől délebbre és keletebbre.

A szocialista ideológusok, akiknek Kelet-Európa 
népeit nem sikerült teljesen becsapniuk minden si
kerpropagandájuk ellenére, egy célcsoportnál tulaj
donképpen sikerrel jártak: a nyugati kormányok 
egészen a német egyesülés számláinak összeadásáig

29



nem hitték el, hogy a szocialista országok valóban 
ennyire elszegényedve, kifosztva, társadalmilag 
megfáradva kerülnek ki a hidegháborús évtizedek
ből.

Most, amikor a mai kormánypropaganda az örö
költ nehézségekről szólva csak az 1990 és 1994 kö
zött keletkezetteket hajlamos megemlíteni, különö
sen fontos arra emlékeztetni, hogy nálunk, vagy a 
szocializmus akkori kirakatállamában, az NDK-ban, 
meg Csehszlovákiában egyaránt milyen hihetetlen 
termelési visszaesés következett be az 1990-et kö
vető első néhány évben, és csak a visszanyert polgári 
szabadság vagy a nemzeti önrendelkezés új élménye 
volt az, amely legitimálta a sok megrázkódtatást ho
zó új korszakot.

Tény, hogy a Nyugat kisebbnek prognosztizálta 
az átállási veszteséget, és túlbecsülte a keleti blokk
ból várható ember- és árudömpinget. így gazdasági 
segítségét az értelmesen elvárhatónál szűkebbre, 
saját piacai protekcionista védelmét az elfogadha
tónál erősebbre kalibrálta. Ez hiba volt, a rossz 
elemzés és a rövidlátás következménye. Az alapbaj 
azonban maga a megelőző négy évtized, amely alat
tomosabban és mélyebben pusztított, mint azt ma
gunk is gondoltuk volna. így eshetett meg, hogy a 
lengyelek 1989-es rendszerváltoztató gazdasági cso
magja nem 8 hónapig tartó visszaesést idézett elő, 
ahogy Balcerowicz, akkori (és mai) miniszterelnök
helyettes hirdette, hanem három éves depressziót; 
s hogy nálunk is a nemzeti össztermék szintje egé
szen 1993 közepéig csökkent, és csak onnantól nö
vekszik a magyar gazdaság.

Ehelyütt nem a gazdasági mutatószámokról kell 
szólnunk. Arról inkább, hogy az újabb magyar re
formkor, az 1990-es évek rendszerváltozása ugyan
úgy, mint a Himnusz írásának éveiben, megcsillan
totta a változás esélyét, de rögtön annak felismeré
sével együtt, hogy sorsunk jobbra fordulása rajtunk 
kívül álló nagy erőkön is múlik. És ilyenkor nyer 
meghatározó fontosságot az, hogy mi is az igaz ter
mészete e nagy erőknek, s hogy mi is várható a kül
világtól. A „népek hazája, nagy világ” érzékeny-e a 
megelőző korok szenvedésére? Jól tudjuk, hogy 
nem. Ma a rosszul dokumentált szenvedésnek nincs 
hatása; a dokumentációs központok pedig nem a mi 
történelmi szenvedéseinkben dolgoznak. És külön
ben is, a mai kor, amelyben az értékek relativizálód- 
tak, nem képes felmérni a fájdalmakat.

Ezért is hatástalan az a gyakran hallható panasz, 
mi szerint 1990-ben a Nyugat (vagy más megfogal
mazásban a nyugati pénzvilág) tartozott volna ne

künk elengedni külföldi adósságainkat 1956-ra (má
soknál az 1989-es határnyitásra) tekintettel, s úgy
mond csak a kormányaink úriemberi naivitása miatt 
késtünk le a történelmi esélyről. Nézzünk szembe a 
valósággal: 1989-90-ben senki nem volt hajlandó ki
állítani nekünk egy komolyabb csekket. Mint ahogy 
1956 novemberében sem bizonyult elégnek szenve
désünk, és 1849-ben sem. Csak az a miénk, amit ma
gunknak kiharcolunk, kiküszködünk.

Ugyanakkor súlyos hibának tartom azt a külvilág
képet (Nyugat-képet), amelyet a magyar társada
lom sok áramlata oszt (olyanok is, akik szinte semmi 
másban nem egyeznek meg), s amely a külső kör
nyezetben fenyegetést lát. Nem mintha cáfolni le
hetne a példaként felhozott jelenségeket: a privati
záció során az erőfölénnyel mohón visszaélő vevőt, 
egész iparágak külföldi kézre kerülését, a kulturális 
dömpinget, amely - mint minden kis nemzetet - 
minket is elönt. Ám logikátlan a balgaságot kihasz
náló vevőt okolni, s nem a balga eladót. Ha a magyar 
tisztviselő ingyen kínál egy bankot, akkor ne a kül
földi vevőt marasztalják el, elvégre az nem gondol
kodhat a mi nemzeti érdekeink szerint. Mert nem 
neki, hanem a mi nevünkben és felhatalmazásunk
ból cselekvő magyar tisztségviselőnek és döntésho
zónak kell (kellene) felelnie előttünk.

Továbbá a világgazdaság és világkultúra szerke
zete nézetem szerint sokkal bonyolultabb annál, 
mint ahogy nálunk sokan hiszik és hirdetik. A nagy
világ nem annyira ellenséges, mint inkább közöm
bös a helyi sajátosságokkal, a kis népek létéből adó
dó sajátosságokkal szemben. De a világ - úgy lá
tom - respektálja a nemzeti s más közösségek által 
felmutatott erőt, a sikert, az egyöntetűen vallott el
veket, még akkor is, ha azokat nem tudja teljesen 
követni. A nagy gazdasági erőközpontok a további 
gazdagodásukon dolgoznak, de arra nem fordítanak 
erőt és energiát, hogy kis népeket szándékosan le
nyeljenek. Ha valaki ilyen szándékot tulajdonít az 
általa nem ismert és nem értett külvilágnak, akkor 
csak saját cselekvőképességét szereli le.

De még ha valóban ellenséges és tolakodóan ag
resszív lenne is a világ irányunkban, megmaradásun
kért akkor is - sőt akkor még inkább - meg kell ta
nulnunk együtt élni vele. Mert igaz, hogy a globális 
technika vívmányai révén ma a nemzet - kis túlzás
sal - minden más nemzettel határossá vált. így ha
zánk nem néhány, hanem nagyszámú más néppel 
kerülhet demográfiai, kulturális, gazdasági, bizton
sági ellentétbe; másfelől nézve pedig interakcióba. 
Hiszen a nemzetközi érintkezés egyszerre esély és

30



veszély; esély a versenyképesnek és veszély a gyen
gére nézve.

És igaz, hogy a világméretű vetélkedéshez a ma
gyar nemzet mai állapota nem jó, sőt aggasztó. De
mográfiai helyzetünk régebb óta és halmozottan 
rosszabb, mint az egyébként szintén elöregedő töb
bi európai nemzeté. A reformszocializmus évei alatt 
összegyűjtött nemzetközi eladósodottság terhei vé
gig súlyosan ránk nehezedtek a rendszerváltoztató 
évek alatt. E két vonatkozásban objektíve nehezebb 
volt 1990-es kiinduló helyzetünk, mint a legtöbb 
sorstárs országban. Eközben a természeti környezet 
és a nép erkölcse nálunk is hasonló pusztuláson 
ment át a szocialista iparosítás és a téeszesítés évti
zedeiben, mint máshol, mind a mai napig érvénye
sülő hatással.

De - és ez most a lényeg - a világ természetéből 
nem azt kell leszűrni, hogy a nagy erők a mi prospe
rálásunk ellen szövetkeznek, de azt sem, amit az er
kölcs erejében bízó elődeink hittek; nevezetesen, 
hogy számíthatunk a nagyvilág jóindulatú támoga
tására. Sem ez, sem az nem illik e korra. A külvilág 
helyettünk nem old meg semmit, de e mozgalmas 
kor teremt számos felemelkedési alkalmat is. Annak 
nem látszik hihető esélye, hogy kárpát-medencei 
történelmi szerepét visszaszerezze a magyarság. Az 
viszont nem lehetetlen - csak nagyon nehéz -, hogy 
társadalmunk befejezze az 1945 után reánk kény- 
szerített orientális rendszertől való megszabadulás 
folyamatát. (Már rögtön ebben az évben alkalom 
nyílik a korrekcióra.) Magyarul: a rendszerváltozás 
történelmi folyamatát kellene elsőként is sikeresen 
teljesíteni, megteremtve végre a nemzet és annak 
közügyei (azaz a politika) közötti összhangot, hi
szen az ma nincs meg.

A közügyekhez számítom a gazdaság világát is: 
annak lényegét nem a statisztikai adatok adják, ha
nem az egyén, a család, a helyi és nemzeti közösség

anyagi újratermelésének folyamata. Ma már nálunk 
is van gazdasági növekedés, de az nem látszik szol
gálni sem a család, sem pedig a nemzet sikeres újra
termelését. Nő ugyan a nemzeti jövedelem vagy a 
bruttó nemzeti termék (GNP), de igazából csak a 
mutatószámok növekedését látni, s nem a nemzet 
emelkedésének jeleit.

A további gazdasági teendők tulajdonképpen 
elég világosak. Hogy mit kellene még tenni a gazda
ság terén a fennmaradáshoz és prosperáláshoz, az 
nem ördöngős, legfeljebb a közgazdászok zsargon
jában hangzik annak. Egyebek mellett meg kell fé
kezni a pénzromlást, amelynek mértéke ma nálunk 
a legnagyobb a velünk összevethető sorstárs orszá
gok (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Hor
vátország) között. A túladóztatás és a megengedett 
vagy elnézett adókerülés helyébe a közteherviselés 
értelmes rendjét kell állítani. Jó, hogy sok külföldi 
cég telepedett le nálunk, de - amint például a len
gyel gazdaság imponáló növekedési adatai mutat
ják - nincs igazi dinamika a hazai piac és a hazai kö
zéposztály nélkül. Márpedig ma nálunk ez a magyar 
vállalkozói réteg gyenge gazdaságilag is, értékrend
jében is. A teendők között fontos továbbá az, hogy 
a piaci fejlődésből ne maradjanak ki egész megyék, 
se fontos társadalmi rétegek.

Ezek tehát az elvégzendő, és el is végezhető te
endők. Hogy miként lehet megteremteni a teendők 
megvalósításához a szükséges nemzeti összhangot, 
hogyan juthat a cselekvőképes polgárság szilárd el
határozásra, azt már sokkal nehezebb megmondani.

A mi korunkban a reformkor fohászaitól eltérő
en nem a külső nagy erők jóindulatáért kell ese
deznünk, hanem azért a magyar csodáért, hogy le
gyen nekünk erőnk leküzdeni saját belső gyenge
ségeinket, a jóra való restségünket.

Bőd Péter Ákos
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Szlavóniai protestáns 
népének a XVII. századból

Moldvai 
csángó népdal

Magasztallak, én Istenem, Uram, én Atyám, 
Mert atyai gondod vagyon, Teremtőm, rejam. 
Szent lelkedet, Uram, övezzed hozzám!
Illik azért magasztalnom, neved áldanom, 
Neved áldanom.

A ganéjból, porból, sárból, lám, fölemelél, 
Érdememből engem, bűnöst, Uram, tiszteiéi. 
Fáraó átkától, tüzétől mentél,
Irgalmasan tartál, Uram, el is nem vesztél, 
Elis nem vesztél.

Tapsolással, tombolással viszem ládádat, 
Vigaságos nagy örömei szent táblázatát. 
Megőrizöm, Uram, parancsolatid,
Igyekezem megfogadni hagyományodat, 
Hagyományodat.

Énekelte: Berecz András

Falunk végin mindég 
Eszembe jutának,
Kik szép helyeinkér 
Még vért es ontának.

Egyszeribe kedve 
Úgy elszomorodék.
Hogy víg szültülésem 
Megkeservesedék.

Ha folyóvíz volnék,
Bánatot nem tudnék,
Hegyek-völgyek alatt 
Zengedezve járnék.

Fát-füvet növelnék,
Porondot hajtanék,
Az apró halaknak 
Magos martot ásnék.

Még e folyóvíz es 
Télbe megaloszik,
Még e vastag jég es 
Nyárba kialoszik.

Én rebegő nyelvem 
Soha meg nem nyugszik,
Míg ezekről eszem 
Mélyen gondolkozik.

Énekelte: Berecz András 
(Domokos Pál Péter gyűjtése)



A magyar műszaki nyelv 
az információs társadalom idején

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egyedüli 
mérnökként lehetőséget kaptam a Himnusz szüle
tésének 175. évfordulóján rendezett megemléke
zésen egy rövid előadás megtartására. Az a tény, 
hogy mérnök is szerepel egy ilyen fontos rendez
vényen, feltehetően az informatika térhódításával 
és a nyelvre gyakorolt hatásával függ össze. Ennek 
megfelelően választottam előadásom címét is.

A magyar műszaki nyelv kialakulása gyakorlatilag 
a Himnusz születésével esett egybe. A teremben 
nagy számban lévő történészek, bölcsészek nálam 
lényegesen jobban ismerik annak a kornak, a re
formkornak a sajátosságait. Mérnöki szemmel néz
ve a korszak jellegzetessége az ipari forradalom ki- 
teljesülése volt. A szövőgép, a gőzgép, a mozdony 
jellegzetes termékei az említett kornak. Az ipari 
forradalom viszonylag hamar éreztette hatását Ma
gyarországon is. Az országban is megjelentek az em
lített termékek. Ekkor szabályozták a Tiszát, építet
ték az első vasútvonalakat, s ekkor zajlott az ország 
első katonai térképészeti felmérése is.

Szerencsés véletlen - vagy talán nem is vélet
len -, hogy az iparosodás egybeesett a nemzeti 
nyelv térhódítása iránti igénnyel. A műszaki nyelv 
viszonylag hamar kialakult. Érdemes figyelembe 
venni a kialakulás néhány sajátosságát.

Elsőként említem, hogy a műszaki nyelv szoro
san kötődött az országokban folyó ipari, közleke
dési tevékenységhez. Ebben az időszakban mind 
az ipart, mind az infrastruktúrát világszerte a nem
zeti jelleg jellemezte. Ez a tevékenység csak átté
telesen kapcsolódott a külföldhöz.

A következő sajátosság volt a műszaki nyelvet 
használók viszonylag szűk köre. A nyelvet elsősor
ban a mérnökök, a szakmunkások, az iparosok 
használták. A műszaki kifejezések jelentős hánya
da feltehetően ismeretlen volt például az iskolá
zottak zöme előtt is.

A magyar műszaki nyelv kialakulására igen jelen
tős hatást gyakorolt a német műszaki nyelv. Saját 
szakterületemen biztos vagyok abban, hogy szak
szavaink jelentős hányada tükörfordításnak tekint

hető. Feltehetően nincs ez másként egyéb területen 
sem. A jelentős német befolyás lényegében a számí
tógépek elterjedéséig kimutatható volt.

Újabb sajátosságnak tekinthetjük, hogy a műsza
ki nyelv kialakításában jelentős szerepet játszó 
szakemberek kötelességüknek érezték a magyar 
szakmai nyelv létrehozását és ápolását. A múlt szá
zad második felében írták meg az első magyar mű
szaki szakkönyveket is. Ekkor jelentek meg az első 
szakfolyóiratok.

Az ipari forradalom korszakának jellemzője volt, 
hogy a termékek, az eljárások s ennek megfelelően 
a szaknyelv is csak lassan változott.

Mi, mai mérnökök hálásak lehetünk a nagy elő
döknek, hogy kialakították a magyar műszaki nyel
vet, megírták az első magyar nyelvű szakkönyveket, 
útjukra bocsátották az első - részben még ma is lé
tező - szakmai folyóiratokat.

S most térjünk át a mára. Nemrégiben lektorál
tam egy magyar nyelvű jegyzetet, s ott olvastam a 
következő mondatot:

NEAR TELEP PATAK LINE

A jelenlévőket nem untatom ennek a rettenetes 
öszvérnek a részletes megmagyarázásával. A szerző 
mérnök, viszonylag szépen beszél magyarul. Célja 
az volt, hogy kisszámú hallgatóját megismertesse 
egy olyan sajátos szoftver használatával, amely szoft
vernek - éppen a kisszámú felhasználó miatt - nem 
készült el a magyar változata. Hasonló példákat fel
tehetően mások is tudnának bemutatni. A példá
ban, mint csepp a tengerben, jól tükröződik a mű
szaki szaknyelv jelenlegi helyzete.

Érdemes összevetni a mai helyzetet a reform
korral. Vizsgáljuk meg napjainkban a mérnöki te
vékenység néhány jellemzőjét, s tekintsük át azok 
hatását a műszaki nyelvre.

Első jellemzőként a tevékenység globalizációját 
említem. Mind a termékek előállításakor, mind az 
infrastrukturális hálózatok (például közlekedés) 
kialakításakor megszűnik az egyetlen országhoz 
kötődés. Ez a tényező azt eredményezi, hogy a

* Megjelent a „Könyv, Könyvtár, Könyvtáros” 1998. februári számában.

33



mérnökök anyanyelvűk mellett kénytelenek min
dennapi tevékenységük során más nyelvet is hasz
nálni. Előfordulhatnak olyan feladatok, amelyek 
megoldásakor csak idegen nyelven tárgyalnak, ír
nak, idegen feliratú ábrákat készítenek.

A második jellemző - amely inkább az informati
kához kötődik - az ismeretek demokratizálódása. 
Amíg korábban a műszaki nyelvet csupán a mérnöki 
tevékenységhez szorosan kapcsolódó területeken 
használták, addig ma teljesen természetes, hogy a 
médiáktól az irodákig előfordulnak műszaki fogal
mak (például: szkenner, frekvencia, printer). A vál
tozást jól tükrözi, hogy az eredetileg angol szavak
nak mára elfogadott a magyar írásmódja.

Következő jellemzőként említem, hogy az új mű
szaki fogalmak jelentős hányada az angol (helyeseb
ben az amerikai angol) nyelv alapján jut el hozzánk. 
Ez mind Magyarországon, mind világszerte az angol 
kifejezések tömeges térhódítását eredményezi. E ten
dencia nemcsak a műszaki területet jellemzi.

A jelenlegi korszak sajátossága az is, hogy a ter
mészet- és a műszaki tudományok nemzetközi nyel
ve az angol lett. Ennek eredményeként a tudo
mánnyal, műszaki fejlesztéssel foglalkozó szakem
berek új eredményeiket - érthető módon - angolul 
publikálják. Ennek következtében a magyar nyelvű 
publikációk szerepe megváltozik, fő - s nem lebe
csülendő - feladatuk az új szakmai ismeretek hazai 
elterjesztése.

Utolsó jellemzőként a gyors technikai fejlődésre 
utalok. A nyelvészettel nem foglalkozó amatőrként 
úgy érzem, hogy a nyelvek a technika fejlődésénél 
csak lassúbb fejlődésre képesek. Ez pedig állandó
sítja a szakadékot a beszélt nyelv és a technika álla
pota között. (Ez a szakadék az egyik oka az angol 
szavak térhódításának.)

A felvázolt - sok szempontból szubjektív - hely
zetértékelés után röviden összefoglalom a magyar 
műszaki nyelv jövőjével kapcsolatos néhány elgon
dolásomat.

Kiindulópontnak tekintem, hogy magyar műszaki 
nyelvre szükség van, s még sokáig szükség is lesz. Az 
önálló műszaki nyelv léte előfeltétele az ország kul
turális és megítélésem szerint gazdasági független
ségének. Az önálló szaknyelv létezéséhez hozzátar
toznak a magyar nyelvű szak- és tankönyvek, a szak
mai folyóiratok, a szoftverek magyar változatai, a 
magyar feliratokkal ellátott termékek, és így tovább.

Az önálló műszaki nyelv szükségességéből kiin
dulva következő megállapításom az, hogy az önálló 
műszaki nyelv megtartása nem könnyű s nem olcsó

feladat. Ismereteim szerint eddig nem végeztek 
olyan számításokat, amelyek a lehetséges költségek 
becslését szolgálták volna. Konkrét számok ismere
te nélkül is érzékelhető, hogy a magyar műszaki 
nyelv megőrzése nem hagyható csupán a piaci me
chanizmusokra. Valószínűleg nem tévedtünk na
gyot, ha feltételezzük, hogy azokon a területeken, 
ahol sok szakember tevékenykedik, s amelyek nem
csak a műszaki szakembereket érdeklik, viszonylag 
könnyű feladat a magyar műszaki nyelv megőrzése 
és folytonos fejlesztése. Ezzel szemben a kevés 
szakembert foglalkoztató, elszigetelt területek ko
moly nehézségeknek néznek elébe. Az első cso
portra példaként a műszaki informatikát, a máso
dikra pedig a kohászatot említem.

Nem veszem a bátorságot ahhoz, hogy általános 
megoldást javasoljak a magyar műszaki nyelv prob
lémáinak megoldására. Ennek ellenére néhány - 
közel sem azonos fontosságú kérdésre kitérek.

Kezdem a szakkönyvek és tankönyvek kiadásá
val. A könyvek relatív fontossága megítélésem sze
rint növekedni fog. Már ma is az a helyzet, hogy a 
szakkönyvek kiadása csak megfelelő támogatással 
lehetséges. Ezen a területen fontosnak érezném - a 
példányszámok növelése érdekében - az országon 
belüli jobb koordinációt. Feltehetően nem tartható 
fenn sokáig az a helyzet, hogy ugyanazon témából 
különböző egyetemeken, főiskolákon egyidejűleg 
kis példányszámú könyveket, jegyzeteket adnak ki. 
Az elkerülhetetlen állami támogatásnak ilyen irány
ban is hatnia kell. Három, a könyvekkel kapcsolatos 
észrevételem a következő:

- kisebb példányszámok esetén elképzelhető, 
hogy a könyv csak számítógépes adathordo
zón kerüljön terjesztésre;

- a könyvekben - főleg az informatikához kap
csolódó területeken - indokolt a megfelelő 
angol kifejezések közlése is;

- a könyveket célszerű úgy összeállítani, hogy 
távoktatás jellegű képzés és tanulás alapjául 
is szolgálhassanak.

A szakmai folyóiratok hagyományos formáit te
kintve nagyobb és kedvezőtlenebb változásokra 
számítok, mint a könyvek esetén. Már ma is érzékel
hető, hogy az elsősorban tudományos jellegű folyó
iratok száma csökken. Ez a csökkenés feltehetően 
folytatódni fog. Személy szerint már annak is örül
nék, ha szakterületenként legalább egy-egy folyói
rat megmaradna. Elképzelhetőnek tartom, hogy a 
kevesebb olvasóval rendelkező szakterületek egy
mással összefogva adjanak ki szakmai lapokat.
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A műszaki nyelv szempontjából is nagy kihívást 
jelent a különböző jellegű hálózatok elterjedése. 
Ezen a területen alig merek jóslásokba bocsátkozni. 
Az az érzésem azonban, hogy a magyar műszaki 
nyelv fennmaradásához szükséges a hálózatokon 
való folyamatos jelenlét. Bízom abban, hogy a fiatal 
szakember-generáció tud élni ezzel a lehetőséggel.

Térjünk vissza röviden az előadás elején bemuta
tott elrettentő példához, s azon keresztül a szoftve
rek magyar változatainak a kérdéséhez. Azt hiszem, 
hogy a szoftver piac alapvetően piac, ahol igen ne
hezen képzelhető el külső - nem piaci jellegű - be
avatkozás. Ebből következik, hogy a viszonylag kis 
példányszámú szoftverek magyar változatának el
készítése nem várható. S ezzel egy igen nehéz prob
lémához érkeztünk. Mi a jobb: a tiszta angol szöveg 
használata, vagy az együttélés a bemutatott lehetet
len, öszvér megoldásokkal? Talán helyesebb lenne 
a „mi a kevésbé rossz” kérdés feltétele, de erre is 
igen nehéz választ adni.

A most leírt kérdés már csatlakozik az utolsó, téte
lesen felsorolt témához. Ez a téma a magyar szöveg
ben felhasznált idegen kifejezések száma. Emlék
szem: a 60-as évek elején, első dolgozataim megjele
nése idején a Geodézia és Kartográfia szaklap nagy 
tudású főszerkesztője, dr. Regőczi Emil a szakmai tar
talommal azonos módon vizsgálta a nyelvi helyessé
get, a szabatos fogalmazást. Az előforduló idegen sza
vakat könyörtelenül kiirtotta. Ma megjelent írásokat 
olvasva érezhető a hozzá hasonló szerkesztők, lekto
rok hiánya. Divattá vagy legalább szokássá vált az ide
gen, mindenek előtt angol kifejezések használata még 
akkor is, ha megfelelő magyar Idfejezéssel már rendel
kezünk. Az ilyen szövegek olvasásakor tanárként min
dig lelkiismeret-furdalást érzek. Lehet, hogy előadá
somban a magyar műszaki nyelv állapotáról festett 
kép néha kissé sötétnek tűnt. A számos leírt gond el
lenére sem vagyok borúlátó. Hiszem azt, hogy a ma
gyar nyelv szerves részeként műszaki nyelvünk is élni 
és fejlődni fog.

Deírekői Ákos

A szomszéd rétje sem zöldebb...

A cseh közélet jeles képviselőinek a cseh nemzeti 
könyvtár nehézségei miatt aggódó nyílt levelét a 
Ctenár 1997/11-12. száma alapján ismertetjük:

Nyílt levél
a Cseh Nemzeti Könyvtár 

problémáiról

Manapság, amikor a Cseh Nemzeti Könyvtár je
les évfordulóit ünnepli (220 éve működik nyilvá
nos könyvtárként, illetve 650 éve szolgálja az egye
temet), olyan gazdasági problémák között vergő
dik, amelyek annak bizonyítékai, hogy a környezet 
nem érti és nem értékeli a könyvtár jelentőségét, 
funkcióit és szolgáltatásait.

Azokra a problémákra, amelyekkel az egyre csök
kenő dotáció mellett küszködnek, a Nemzeti Könyv
tár vezetősége és a Könyvtár Tanácsa többször felhív

ta a figyelmet, és törekedett megelőzésükre. Milyen 
problémákról van szó?

- hiányzik az elegendő dotáció a könyvek és a 
folyóiratok beszerzésére (elsősorban a külföldi 
szakirodalomról van szó; a jövőben megtakarí
tást csak a külföldi napilapok, bizonyos szakfo
lyóiratok, illetve a cseh regionális sajtótermé
kek előfizetésének megszüntetésével lehet el
érni);

- a könyvtár már néhány éve úgy kénytelen „taka
rékoskodni”, hogy pl. nem kötteti a puhafedelű 
könyveket, illetve a folyóirat évfolyamokat (ez 
azonban azt is jelenti, hogy az olvasó nem juthat 
hozzá ezekhez a dokumentumokhoz);

- a könyvtár nem képes alapot képezni az in
gatlan felújításához;

- azoknak a könyvtári tevékenységeknek a fej
lesztése, amelyek teljesebbé, gyorsabbá tehet
nék a könyvtár szolgáltatásait, most csak ala-
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pítványi támogatásokból finanszírozható,
ezért a könyvtár sohasem tudja, a jövőben fog
ja-e egyáltalán e tevékenységeket folytatni;

- ugyanígy, főleg alapítványok nyújtanak támo
gatást a nemzeti kulturális örökség védelmé
nek olyan fontos területéhez, mint a kéziratok 
digitalizálása és az időszaki kiadványok mikro
filmezése. Az alapítványi támogatás megszű
nése e tevékenységek befagyasztásához vezet;

- nem kerülnek a nemzeti könyvtárba fiatal 
munkatársak. A megkövetelt nyelvismeretet, 
számítógépes jártasságot más szakmákban 
sokkal jobban megfizetik. Ez azt jelenti, hogy 
a mostani generáció nem nevel ki új szakem
bereket. A cseh nemzeti könyvtár munkatár
sainak átlagéletkora 46 év (többségükben 
nők), a dolgozóknak kb. 70%-a felsőfokú vég
zettségű, átlagor havi bruttó fizetésük 9-10 
ezer korona között mozog;

- a létszámcsökkentés (1998. január 1-jére 45 
munkahely szűnik meg) a nemzeti könyvtár 
szolgáltatásainak romlásához, a munkaidő 
meghosszabbodásához, a nyitvatartási idő kor
látozásához, stb. vezet.

Folytathatnánk a kedvezőtlen hatások felsorolá
sát.

Nem élünk vissza a jelenlegi gazdasági helyzet
tel. De aggódunk, hogy ha ma nem beszélünk az 
oktatás és a kultúra problémáiról, örökre elfeled
kezünk róluk.

Egyetlen ország sem - ha nem akar az elmaradot
tak közé kerülni - mentesül az állampolgárainak 
műveltségi állapota iránti felelőssége alól. Nem 
dobhatja sutba az előző generációk munkáját, és 
nem áldozhatja fel a következők jövőjét.

A nemzeti könyvtár tevékenységével, produktu
maival (a kéziratok digitalizálása, a régi katalógusok 
retrospektív konverziója, a cseh kiadványtermés le
írásának szabványosítása, valamint belépés a világ 
legnagyobb katalógusába, az OCLC-be, a cseh nem
zeti bibliográfia kiadása CD-ROM-on, a könyvtárak 
közötti számítógéphálózat kiépítése, a központi ka
talógus létrehozása, stb.) reprezentálja országun
kat, megmutatta, hogy vannak olyan munkatársai, 
akik a hosszan tartó nehézségek, az elégtelen finan
szírozás és társadalmi értékelés közepette is előre 
vezetik ezt az intézményt.

Azzal a nyomatékos kéréssel fordulunk a Cseh 
Köztársaság reprezentánsaihoz, az országgyűlési 
képviselőkhöz, a miniszterekhez, az államelnök
höz és a parlament elnökéhez, hogy gondolkodja
nak el a nemzeti könyvtár iránti felelősségükön, és 
a kialakult nehéz helyzetet elvszerűen és gyorsan 
oldják meg. A kulturális és a tudományos élet kép
viselőihez fordulunk, mindenkihez, akiknek a 
Nemzeti Könyvtár a szolgálatára áll, hogy támo
gassák törekvésünket a dolgok orvoslására - mi
előbb, nehogy később cselekedeteink miatt szé
gyenkeznünk kelljen.

A nemzetközi Pen Klub cseh központja nevében:
Jirí Stránsky, 

az írószövetség nevében:
Dr. Antonín Jelinek,

a Cseh Nemzeti Könyvtár Társasága nevében:
Karla Erbová.

Prága, 1997. október 10.
(a tömörített fordítást készítette: Rácz Ágnes)
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SAJTÓFIGYELŐ

Neumann János Multimédia Központ és Digitális 
Könyvtár néven újabb jelentős informatikai „köz- 
vállalkozást” indított útjára a Művelődési és Köz
oktatási Minisztérium. A novemberben megala
kult Neumann-ház igazgatója Tószegi Zsuzsanna.

Felépül
a digitális kultúra háza

Byte: „Ma ugyanolyan válaszút előtt állunk, mint 
hajdan eleink: megtanulják-e a rovásírás helyett a 
latin ábécét? Most hasonló kihívás a magyar kultu
rális örökség átmentése digitális adathordozóra ” Ezt 
Ön írta a Magyar Millenium című kiadványba. A 
gondolat valóban nagyszabású vállalkozást sejtet. 
Hogyan indult?

Tószegi Zsuzsanna: A művelődési miniszter fel
kérése alapján tavaly februárban kezdődött meg a 
Neumann János Multimédia Központ és Digitális 
Könyvtár koncepciójának kidolgozása. Az KMK, az 
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, a Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság szakértői által kidol
gozott előterjesztés a következő funkciókat rendeli 
az intézményhez: kulturális, turisztikai és közhasz
nú információs szolgáltatások, digitális könyvtári 
feladatok, illetve oktatási, kutatási és művészeti te
vékenység. Az igazgatói helyre augusztusban nyil
vános pályázatot írtak ki. Miután ezt elnyertem, no
vemberben megalapítottuk a Neumann János Kul
turális Szolgáltató Közhasznú Társaságot, rövidítve 
a Neumann Kht.-t. A minta egyébként nem egye
dülálló, hiszen néhány gazdagabb országban ugyan
csak nemzeti programok vállalták fel ezeket a fel
adatokat.

BYTE: Vegyük sorra a lehetséges funkciókat. Mit 
terveznek kulturális, turisztikai és közhasznú infor
mációs szolgáltatások alatt?

Tószegi Zsuzsanna: Ezen a területen máris be
számolhatok konkrét munkálatokról. Március 13- 
án az 1848-as forradalom 150 éves évfordulója al
kalmából a Szentháromság téren, a Magyar Kultú
ra Alapítvány épületében nyitjuk meg a Budavári

Virtuális Szalon és Agóra című kiállítást. Az ese
ményen többek között részleteket mutatunk be 
abból a munkából, amelynek célja a Petőfi és Jókai 
gondozta Életképek folyóirat anyagainak digitali
zálása. Ez volt az első olyan fontos és nemes anyag, 
amelynek digitális átmentését az illetékes szakér
tői testület javasolta, s amelynek CD-ROM-válto- 
zata is elkészült. Emellett ízelítőt adunk készülő 
programokból, információs rendszerekből, mint 
például a Virtuális utazások Magyarországon vagy 
a Mit adott a magyarság a világnak? című anya
gokból, avagy a multimédia turisztikai információs 
rendszerből. Hasonló kiállításokat a következő 
évekre is tervezünk.

BYTE: Megjelenik-e mindez az Interneten?
Tószegi Zsuzsanna: Természetesen. Az eseményt 

a http://www.neumannhaz.hu címen lehet nyomon 
követni. Terveink szerint a közhasznú információs 
szolgáltatások folyamatosan működnek a hálóza
ton, s hosszú távon is részben azonosak az évente 
bemutatott interaktív multimédia-feldolgozások
kal. A fő különbséget a folyamatos frissítés adja. A 
szolgáltatási körben kiemelendő a Budapest intelli
gens város adatbázis, amely a közigazgatási, oktatási 
és más intézmények bemutatása mellett foglalkozik 
például a környezetvédelem, a sport és persze a kul
túra eseményeivel is. Alapkövetelményként szab
tuk meg a többnyelvűséget, hiszen a vállalkozás nem 
kevésbé fontos célja, hogy Magyarország méltó mó
don legyen megtalálható a világhálón.

BYTE: Nem kis falat. Akárcsak a digitális könyv
tári funkció...

Tószegi Zsuzsanna: Igen. A digitális könyvtári 
feladatok feltétlenül kötődnek a klasszikus könyv
tári funkciókhoz, ezért az Országos Széchényi Könyv- 

Jtárral (OSZK-val) kölcsönösen szoros együttműkö
dést igyekszünk kialakítani. A nagyobb feladatkö- 
' rök egyike a féltett nemzeti kultúrkincs digitalizálása. 
I Rendkívüli felelősség az átmentendő anyagok kivá

lasztása, ezért az egy tekintélyes szakértői bizottság 
feladata. Hihetetlen mennyiségekről van szó - ezt 
igazán most látjuk, az 1948-49-es anyagok feldolgo
zása során. Számolni kell azzal is, hogy a digitalizálás 
következményeként amolyan elektronikus kiadói 
tevékenységbe kell fognunk, hiszen a válogatás mel
lett olykor szerkeszteni kell, figyelni a szerzői jogi
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kérdésekre, s az elkészült anyagokat természetesen 
közkinccsé kell tenni.

Más jellegű feladatkör az elektronikus formában 
megjelenő anyagok gyűjtése, rendszerezése és köz
zététele. A vonatkozó törvények szerint a köteles 
példányt a digitális könyvtárakból is le kell adni a 
Széchényi Könyvtárnak, ám ezt ma még az ilyen 
anyagok szerzői és kiadói nem igazán tudják. Holott 
ez nemcsak kötelezettség, de lehetőség is, amely 
egyértelműen az ő javukat szolgálja, hiszen az olvasók 
a legkönnyebben akkor érik el anyagaikat, ha beke
rülnek a nemzeti bibliográfiai rendszerekbe. Kapcso
latainkat kihasználva segítünk abban, hogy minél 
több magyar CD-ROM kerüljön a Széchényi Könyv
tár gyűjteményébe. Emellett további feladatunknak 
érezzük egy olyan katalogizáló és kereső rendszer 
kidolgozását, amelynek segítségével könnyebben 
lehet az Interneten lévő magyar anyagokat megta
lálni. Az on-line katalogizálás terén közös fejlesz
tésbe fogtunk többek között az e téren már eredmé
nyeket elért Magyar Elektronikus Könyvtárral.

BYTE: Mindez új eljárásokat is jelenthet? Hiszen 
például a könyvtári kereső rendszer nyilvánvalóan 
más, mint a sok redundanciával működő Internetes 
keresők.

Tószegi Zsuzsanna: Ez már átvezet a harmadik 
nagy feladatcsoportba. A célok között kiemelt sze
repet kapott az egyes feladatok megvalósításál se
gítő eljárások, szabványok kidolgozása, az új tech
nológiákkal kapcsolatos kutatások elindítása. Ezen 
túlmenően terveink között szerepel a kutatási és 
művészeti tevékenységek egyfajta ötvözése, vagyis 
azon tudományterületek elméleti kutatásainak tá
mogatása, amelyek az új információ- és kommuni
kációtechnológiai eszközökkel foglalkoznak. Re
ményeink szerint önálló Művészet, Tudomány, 
Technológia - MTT - kutatóközpont is alakul a 
Neumann-házban, amely természetesen nemcsak

segíti az úgynevezett művészeti technológiai pro
jekteket, de azokat meg is valósítja, a nyilvánosság 
elé viszi, s ha lehet, értékesíti. Itt kell megemlíte
nem, hogy a kulturális törvényben meghatározott 
feladataink mellett bekapcsolódunk az országos 
könyvtári és közgyűjteményi informatikai hálózat 
fejlesztésébe, illetve a könyvtári szakemberek to
vábbképzésébe.

BYTE: A Neumann-ház jelenleg egy szobát bérel 
az OSZK épületében. A hálózatos szolgáltatások en
nél sokkal többet egyelőre nem is igényelnek. De tu
domásom szerint már készülnek az igazi Neumann- 
ház tervei.

Tószegi Zsuzsanna: A tervek szerint a Neumann- 
ház a budavári Szent György téri, ma még romos 
épületben kap helyet az ezredfordulóra elkészülő 
rekonstrukciónak köszönhetően. A földszinten kul
turális turisztikai központ lesz, ahol az érdeklődők 
többek között virtuális magyarországi utazást tehet
nek, a magyarság eredményeivel ismerkedhetnek a 
szabadon használható Internet-állomásokon. Az el
ső emeleten lesz a digitális könyvtár, ahol a központi 
nagyszámítógéphez négyszáz munkaállomást kap
csolunk, így helyben tanulmányozhatók a hálózati 
könyvtárak, a CD-ROM, avagy valószínűleg addig
ra a DVD lemezek. Az épület harmadik szintjén 
kapnak helyet az oktatói, kutatói, művészeti helyi
ségek. A Várban évente hétmillió turista fordul 
meg. A Várszínház, a Nemzeti Galéria, a Széchényi 
Könyvtár környezetében tehát méltó környezetbe 
kerül a digitális kultúra háza. Magyarország két év
századdal ezelőtt alapozta meg a demokráciához el
engedhetetlen nyilvános könyvtári rendszert, s ak
kor a fejlett európai országokhoz képest jelentős 
késésben volt. Most időben léphetünk át az új írás
beliség küszöbén.

Kolossá Tamás 
BYTE, 1998. február 21.
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Ami a könyvek mögött van, 
azaz kik a „sorok” között olvasnak 

Megy-e a könyvek által a világ elébb?

Harminc éve, 1968-ban alakult meg az Országos 
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Mód
szertani Központjának Olvasáskutató csoportja.

Mint Nagy Attila ismert olvasásszociológus - az 
azóta szervezetileg osztállyá lett kutatócsoport ve
zetője - mondja: tízévenként végeznek átfogó ol
vasásszociológiai vizsgálatokat.

- Ezek a felmérések, vizsgálatok, valójában pilla
natfelvételek, amelyek egymás mellé helyezve valami
féle szellemi térképet rajzolnak egy ország kulturális 
állapotáról, legutóbbi, 1996-ban végzett, olvasásra, 
könyvtárhasználatra, könyvvásárlásra, könyvkölcsön
zésre vonatkozó vizsgálatok „tudósítanak”, hogy ala
posan átrendeződtek az olvasói szokások. Minden 
harmadik kézbe vett könyv úgynevezett non fiction 
kiadvány, amelyeket az emberek azért olvasnak, 
kölcsönöznek, vásárolnak, mert az egzisztenciájuk
hoz szükségesek a belőlük nyerhető ismeretek. A 
jogi, az adózási, közgazdasági, számítógépes és 
egyéb praktikus tudnivalók leginkább az egziszten
ciális „túlélés”-hez nélkülözhetetlenek. Ugyancsak 
feltűnő tendencia, hogy a klasszikus- és kortárs iro
dalom vásárlása, kölcsönzése, olvasása a legutóbbi 
évekre háttérbe szorult. Ezzel szemben egyre na
gyobb teret nyer - képletesen is, valóságosan is, 
mind a könyvesboltok polcain, mind a könyvesstan
dokon - a nyugati kommersz irodalom.

19% kora nyarán 5000 embert kérdeztek meg arról 
(MTA Szociológiai Intézet), hogy olvasó embernek 
tartja-e magát. A megkérdezettek egyharmada vála
szolt igennel arra a kérdésre, hogy jelenleg olvas-e? 
Közülük is minden harmadik amerikai kommerszet...

Az olvasáskutató számára azonban a legfájdalma
sabb az, hogy a fiatalok egyre nagyobb hányadáról 
derül ki, baj van az olvasni tudásukkal. Ez azt jelenti, 
hogy ezek a fiatalok ugyan ismerik a betűket, de az 
önképzésre, az iskolában tanultak kiegészítésére 
képtelenek, mert bizonytalanul mozognak a betűk 
által közvetített ismeretek világában. Döbbenetes 
adat, hogy a 9-18 évesek olvasni tudása 20 száza
lékkal romlott az utóbbi években. Az általános is
kolát - éppen a hiányos olvasási ismeretek miatt - 
nem végzi el a gyerekek 6-8 százaléka. Az általános 
iskolát elvégzettek 25 százaléka nem jut el a közép

iskolába, illetve az azt elkezdők 13-15 százaléka 
menet közben abbahagyja tanulmányait, mert nem 
bírja a tempót, nincs olvasási rutinja. Az olvasási 
készség ellen hat, hogy a gyerekek rengeteg időt töl
tenek a televízió képernyője előtt. Felnőtt egy nem
zedék, amely a legtöbb információt nem a könyvek
ből, hanem a televízióból szerzi és folyamatosan „el- 
butul”, kiszorul az iskolarendszerű képzésből is, a 
továbbképzésekből is. Ez pedig sajnos azzal jár, 
hogy növekszik a képzetlen, az önképzésre, a szakmai 
fejlődésre, az önérvényesítésre képtelen, a munka
erőpiacon eleve hátrányos helyzetből indulók szá
ma... Őket nevezzük funkcionális analfabétáknak...

-Ez a vizuális terror bűne, vagy a betűhöz, könyv
höz, önképzésre való viszonyt a család, az iskola 
alapozza-e meg?

- Az a kutatási tapasztalatunk, hogy azokban a 
családokban, amelyekben a szülő nem olvas, amely 
családban nem tartozik a közös időtöltések közé a 
mesélés, ott a gyerekek nemigen válnak iskolás ko
rukban sem olvasókká. Ezekben a családokban baj 
van a tanulással is, annak ellenére, hogy a szülő han
goztatja, fontosnak tartja az iskolai előmenetelt, a 
tanulást... Egyébként sajnos, a funkcionális analfa
bétizmus világjelenség. Nyugat-Európában és 
Amerikában a felnőtt lakosság 10 százaléka tekint
hető olvasásra, önképzésre képtelennek. Nem vé
letlen, hogy manapság ott már foglalkoznak a szülők 
ilyen irányú „felkészítésével”, hiszen felismerték, 
hogy az első években kapott szellemi élményekkel 
nemcsak a gyerek személyiségét, hanem kulturális 
szokásait, sőt egzisztenciális boldogulását is megala
pozzák. A családból, ahol a gyerekek szellemi igé
nyeinek felkeltésére is gondot fordítanak, bizonyára 
kisebb valószínűséggel kerülnek ki majd olyan gyere
kek, akik tudatlanságuk miatt sodródnak a társadalom 
peremére. Egyébként legalább ilyen fontos a pedagó
gusok felkészítése is: nemcsak.a humán tárgyakat ta
nítóknak van szerepük az olvasóvá nevelésben, az 
olvasási készség elsajátításában, hanem minden, a 
gyerekkel kapcsolatba kerülő pedagógusnak. A taná
roknak nemcsak a tankönyvekre kell támaszkodniuk 
a tanításnál, hanem inspirálniuk kell tanítványaikat, 
hogy olvassanak hozzá az órán hallottakhoz, egészít
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sék ki a tankönyvben álló anyagot. Szeretnénk meg
könnyíteni a tanárok munkáját, ezért is adtunk ki 
egy olyan kiadványt, amely annotált bibliográfia és 
egy nyolcvanoldalas tanulmány segítségével segíti 
az olvasóvá nevelést. Ebben a kiadványban arról is 
szó esik, hogyan lehet a televíziót és a számítógépes 
ismereteket a tanulók önképzésébe „beforgatni”. A 
Soros Alapítvány támogatásával belefogtunk egy 
hároméves olvasásfejlesztési programba is...

-Mint mondja, tőlünk nyugatabbra, különösen 
Amerikában már elkezdődött a szülők „felkészítése ”. 
Magyarországon, ahol meglehetősen hátrányos hely
zetben van a gyerekeknek szóló könyvek, újságok és 
folyóiratok kiadása, ahol a fiatal szülők maguk is el
távolodtak az olvasástól, kire vár ez a feladat?

- Mi is megjelentettünk egy szülőknek, óvónők
nek szóló kiadványt, amelyből a szülő, az óvónő 
megtudhatja, milyen életkorban, milyen mondókák, 
mesék segíthetnek a majdani olvasóvá válásban. 
Annál is fontosabb feladat ez, mert a diszlexiakuta
tások is kiderítették: a gyerek csak akkor lesz képes a

belső képek alkotására, ha a különféle történeteket 
nem készen kapja a televíziótól. Fontosnak tartom, 
hogy legyenek jó gyerek- és ifjúsági könyvek, ezért 
is írtunk ki a Millenniumi Emlékbizottsággal közö
sen történelmi regények megírására egy pályázatot.

- Az olvasási és könyvvásárlási szokások ellen hat
nak a könyvárak is, hiszen éppen a gyerekes családok
nak jelent sokszor gondot, hogy könyveket vásárolja
nak. .. A könyvtárak szerepe nő, vagy csökken-e az el
következendő időkben?

- A közkönyvtárak költségvetése évek óta kisebb 
mértékben nő, mint azt a könyvtárak, illetve az át
lagos infláció indokolná. Vannak kisebb települé
sek, ahol a könyvtárak áldozatul estek a gazdasági 
recessziónak. Reméljük, ez a tendencia megáll... 
Meggyőződésem, hogy a nyomtatott betűvel szem
beni felelősségünk közös, hiszen a betű a jövő szá
zadban is nélkülözhetetlen ismeretközvetítő lesz...

T. Puskás Ildikó 
Könyv, Kiadó, Kereskedő, 1998. febr. 26.

Milyen sajtótermékeket gyűjt nemzeti könyvtárunk?

A könyvek, újságok és a különböző kiadványok 
mind kevesebb olvasóhoz jutnak el. Az olvasás 
azonban - a számítógépes világhálózat térhódítása el
lenére - még ma is a tudományos megismerés legfőbb 
lehetősége. Nemzeti könyvtárunk kötelespéldány- 
szolgálatának főosztályvezetőjét, Rády Ferencet elő
ször arról kérdeztük, mióta gyűjti az Országos Szé
chényi Könyvtár kötelezően a kiadványokat?

- A könyvtár alapítása, azaz 1802 óta. E feladatot 
1804-ben már jogszabály is megerősítette. A gyűjtés a 
mindenkori Magyarország közigazgatási területére 
terjed ki kötelezően. Az OSZK csak gyűjtés és archi
válás céljából kapja a köteles anyagokat, cenzúrázást 
sohasem folytatott. A gyűjtött sajtótermékeken a 
könyvek, napilapok, időszaki kiadványok, aprónyom
tatványok, plakátok, sőt halálozási értesítők, étlapok 
és esküvői meghívók értendők. Nemrég kaptuk meg 
például Habsburg György esküvői értesítőjét.

- Mik a gyűjtés kritériumai?
- Ha az adott sajtótermék meghaladja az ötvenes 

példányszámot, nyilvános közlésre szánták és nem 
kizárólag sugárzás útján kerül a közönség elé, akkor 
köteles példánynak számít. Ez alól kivételt képez a 
névjegy. Viszont mindazon rádió- és és televíziómű

sorok alapján készült alkotások is gyűjtésünk részét 
képezik (például CD-k vagy videotékák forgalma
zásába került filmanyagok), amelyeket eredetileg 
sugárzással mutattak be.

—Az 1986-os sajtótörvény szerint sajtóterméknek 
minősül minden információt és emberi ismeretet hor
dozó technikai eszköz is. Az Internetes információ
szolgáltatás gyűjtése hogyan történik?

- Ez nem csak számunkra, világviszonylatban is 
gondot jelent. Ennek oka a fizikai kézzelfogható- 
ság megszűnése. Az eddigi gyűjtési módszer szer
zői jogi szempontból sem követhető a világhálón. 
Ekkora mennyiségű információt felvenni képes 
számítógép nem áll még rendelkezésünkre.

- Vannak-e a könyvtár birtokában olyan sajtótermé
kek, melyek az olvasók számára nem hozzáférhetők?

- A kódexek, ősnyomtatványok, régi könyvek ere
deti formában nem olvashatók, tartalmuk mikrofilmen 
ismerhető meg. A zárt gyűjtemények a rendszervál
tozást követően nyilvánosságra kerültek. Azok a ki
adványok nem adhatók ki, melyeket tartalmuk miatt 
bírói vagy ügyészségi határozat zárolt.

(ambrus)
Magyar Nemzet, 1998. febr. 9.
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Internetes vetélkedő 
a 150. évforduló tiszteletére

Aki az Internetet lapozgatja, ne lepődjön 
meg, hogy egy műveltségi vetélkedő kérdéseivel 
találkozik. A magyar forradalom és szabad
ságharc 150. évfordulójának tiszteletére hirde
tett verseny feladványai február 15-ig szerepel
nek a http://www.1848.hu címen.

Természetesen bárki indulhat, éljen bárhol is a vi
lágon. A vetélkedőt a Magyar Országos Levéltár, a 
Magyarok Világszövetsége, a Magyar Nemzeti Mú
zeum, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az Orszá
gos Széchényi Könyvtár, a Budapesti Történeti Mú

zeum és a Révai Új Lexikon szervezte, a Magyar 
Rádió és a Duna Televízió közreműködésével.

A magyarországi meghívást elnyerő amerikai, 
ausztráliai, európai, kárpát-medencei, valamint anya
országi legjobb válaszadókból verbuválódó öt-öt 
tagú csapatok március 11-én Budapesten, a Hadtör
téneti Múzeumban mérik össze tudásukat. A dön
tőt - felvételről - a Duna Tv is sugározza.

Mai Nap, 
1998. jan. 16.

Páratlan kéziratok a reformkorból

Eddig magántulajdonban lévő reformkori, több 
mint 80 tételből álló kéziratanyag került árverésre 
a múlt vasárnap. A kétséget kizáróan nemzeti ér
tékek túlnyomó része heves licitek után az Orszá
gos Széchényi Könyvtár birtokába került.

A jeles kézirathagyatékot dr. Kovács Pál XIX. 
századi orvos, író és lapszerkesztő egyik örököse 
ajánlotta fel értékesítésre az Első Budai Árverező
háznak. A Magyar Hírlap értesülése szerint a szabad
piaci áruba bocsátás előtt a tulajdonos felkereste a 
Nemzeti Múzeumot és a Petőfi Irodalmi Múzeumot 
(PIM) felajánlva egy tételben a manuscripteket. A 
600 ezer forintos ajánlati árat egyik közgyűjtemény 
sem tudta megfizetni. Az Országos Széchényi Könyvtár 
(OSZK) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
kézirattára már csak az árverés fényéről értesült. Az 
Országos Levéltár mint illetékes közgyűjtemény nem 
tanúsított érdeklődést a kézirathagyaték iránt, de egy- 
től-egyig védetté nyilvánította őket.

Az utóbbi években látványos értékemelkedés ta
pasztalható a kéziratpiacon. A neves magyar törté
nelmi személyiségek és írók-költők keze írása, dedi
kált művei szinte árverésről árverésre többszörözik 
értéküket. Néhány éve példaértékű volt, amikor Jó
zsef Attila Dunánál című versének kéziratát egy 
svájci pénzintézet milliós vételárért megszerezve a 
PIM-nek adományozta. Hasonló gesztusra az idő 
rövidsége miatt ezúttal nem került sor.

A lappangó és a szabadpiacon felbukkanó tör
ténelmi értékű kéziratokat védetté nyilvánítják, tu
lajdonosuk, őrzési helyük ismert, a tudományos 
kutatók számára hozzáférhetők. A magángyűjtő 
pedig gondos gazda, féltve óvja, szakszerűen tárol
ja kincseit.

A Magyar Rádió Márványtermében rendezett 
múlt vasárnapi liciten felvezetésként 222 tétel ke
rült kalapács alá. A pálmát 25 ezer forintos induló 
árról egy 1851-ben Párizsban megjelent magyar tör
ténelmi munka vitte el. A több fametszettel, köztük 
kézzel színezettek is voltak, illusztrált mű 65 ezer 
forintos leütési árat ért el.

A legnagyobb várakozás Vörösmarty Mihály két
lapos, négyoldalas Keserű pohár című bordala kéz
iratának licitjét előzte meg. Az MTA-ban őrzik a 
Czillei s a Hunyadiak Vörösmarty Mihály-kéziratát. 
Ebben utalás szerepel egy később megírandó bor
dáiról. A Keserű pohár című munka ezen árverésen 
került nyilvánosságra. A kézirathagyaték tételei tar
talmuk és terjedelmük szerint 3-25 ezer forintos ki
kiáltási árról kezdték a liciteket. A magángyűjtők 
szorgosan emelgették tárcsáikat, de rendre alulma
radtak az OSZK képviselőjével szemben, aki a lici
tek végén, körülbelül 1,5 millió forint értékben vá
sárolt.

Jókai két levele 65, illetve 31 ezer forintért talált 
gazdára. Kossuth Lajos 1841-ben Kovács Pálhoz írt
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levelének licitje törte át a százezres határt, 120 ezer 
forintnál ütött a kalapács. Vörösmarty Mihály négy 
kézirata összesen 960 ezer forintos leütési árat ért 
el. A Keserű pohár esetében alulmaradt az OSZK. 
Az eredetileg 25 ezer forintos kikiáltási ár a tízsze
resére módosult a teremben, a vételi megbízások so
rán. Egy magángyűjtő 390 ezer forintig tartott ki, a 
vételárat még tíz százalék járulék alkotta. A licit

után a gyűjtő elmondta a Magyar Hírlapnak: eddig 
nem foglalkozott kéziratokkal, de úgy érezte Vörös
marty sorai által fizikai kapcsolatba kerülhet a tör
ténelemmel, irodalommal. A védettségi dokumen
tumot fia nevére fogja kiállítani.

Berényi Péter 
Magyar Hírlap, 1997. dec. 19.

Irány a bécsi Kunsthistorisches Museum!
Ez év február 12-én könyvtárunk negyvenhat 

munkatársa látogatott el Bécsbe két kiállítás meg
tekintésére.

Bruegel nevének már említése is derűs mosolyt, 
jóleső melegséget kelt az emberekben. Nemcsak 
szépnek tartjuk, de a szó szoros értelmében szeret
jük is a képeit. Szeretjük, mert olyan világot tár 
elénk, ahol a természet szép, az emberek dolgosak, 
egyszerűek, természetesek és őszinték. Bruegel fes
tészetének megértése mégsem olyan könnyű. Mun
kássága Németalföld egyik legnyomorúságosabb

idejére esik, amikor és ahol az inkvizíció pusztításai
tól szenvedő eretnekek jajveszékelésétől volt han
gos a vidék. Máig sem tudjuk, hogy táncoló, játsza
dozó figuráinak torz arca eredendő romlottságukat 
vagy nyomorúságukat tükrözi-e. A festő mindene
setre megértéssel és szeretettel fordul feléjük s ez 
nemcsak művészi, de emberi nagyságát is mutatja.

Az 1525-1569 között élt id. Peter Bruegel képeit 
a bécsi Szépművészeti Múzeum legféltettebb kin
cseiként őrzi. Ezek a képek nemcsak számukban al
kotnak jelentős gyűjteményt, de kvalitásukban is 
egyedülálló remekművek. Itt található a „Téli vadá
szat’’, a „Bábel tornya” és a „Parasztlakodalom”, 
hogy csak a leghíresebbeket említsük. A „Bruegel, 
egy festőcsalád Antwerpenből” c. kiállítás rendezői 
úgy rendezték át a tulajdonukban lévő tizenkét ké
pet, hogy tematikailag, hangulatilag a legjobban él- 
vezhetőek legyenek. Az is fontos szempont volt, 
hogy az apjuk mesterségét követő fiúk képeit, mun
káit, akik sokszor megfestették, lemásolták apjuk 
képeit, úgy helyezzék el egymás mellett, hogy azok 
összehasonlítására mód nyíljék. Azokban az esetek
ben, mikor csak a másolatot tudták kiállítani, min
den esetben feltüntették az eredeti fényképmásola
tát és lelőhelyét. Az ifjabb Peter és Jan Bruegel két
száz festménye látható a tárlaton. Míg az idős 
mester esetében nem kölcsönöztek külföldi gyűjte
ményekből, az ifjabb Bruegeléktől számos idegen 
tulajdonban lévő képben gyönyörködhettünk. 
Csaknem három órát töltöttünk az antwerpeni fes
tőcsalád társaságában és őszintén szólva a végén 
már csak felületesen tudtuk megnézni az utolsó ter
mek képeit. De sietnünk kellett, mert rövidke pihe-
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nő után a Künstlerhaus várt minket a „Jeru
zsálem, a Biblia földje” c. kiállítással.

A tárlat tematikailag sokkal többet nyújtott, 
mint ahogy a címe sejtette. Ennek talán az az 
oka, hogy a legtöbb kiállítási tárgy a Jeruzsále- 
mi Bibliai Múzeum tulajdona. Kölcsönzött 
azonban még a Louvre, a Berlini Muzeum, sőt 
a Kunsthistorisches Museum is. A több mint 
négyszáz archeológiái lelet, szobor, ékszer, 
szarkofág stb. az ókori királyi városok kultúrá
jának megannyi emléke. A legkorábbi lelet tí
zezer éves! Nem tudom, kit mi ragadott meg 
legjobban; a jeruzsálemi szarkofágok, Hadria
nus bronzszobra, a Darius király idejéből szár
mazó gyönyörű férfifej relief vagy akár Ur, Ni- 
nive, Babylon városainak és épületeinek szem
léletes makettjei.

Számomra - lehet, hogy szakmai ártalom - 
három írásos emlék jelentette a legnagyobb él
ményt. A Krisztus előtti első századból szárma
zó qumrani tekercsek néhány elrongyolódott, 
megsárgult lapja, a Gilgames eposz kéziratá
nak agyagtáblácskái és az a kőtábla, amelyre Pi
látus nevét vésték fel írásos bizonyítékául an
nak, hogy élő személy volt és Caesareában élt. 
A rendkívül gazdag kiállítás élvezhetőségét 
csak az csökkentette némiképp, hogy a Künst
lerhaus nevével ellentétben nemigen alkalmas 
ilyen kiállítás megrendezésére. A két emeleten 
elhelyezett áttekinthetetlen terek következté
ben többen tévelyegtek, sőt el is tévedtek. Ész
re sem vették például, a Jeruzsálemről készí
tett nagyszerű makettet, holott a kiállítás fon
tos tartozéka volt, de a hozzá vezető út kiesett 
a látogató látásteréből.

Ezen kívül csak a kétnyelvű feliratokat hi
ányoltuk mindkét kiállításon. Igaz, hogy a hor
dozható mobil vezetőként használt készülé
kek pótolták a hiányt. Egyetlen hibájuk, hogy 
az amúgy is borsos belépőjegy árát még 20-30 
schillinggel megdrágították.

Mi szerényen beértük a látottakkal és test
ben ugyan nem, de szellemiekben gazdagabban 
indultunk haza. Akkor még nem sejtettük, 
hogy másfél óra várakozás után jutunk csak át 
a határon.

A kirándulás szervezői feltehetően tudták ezt előre, 
mivel szórakoztatásunkra két videofilmét is magukkal 
hoztak.

Ezért is, de főleg az egész kirándulás megszervezé
séért és lebonyolításáért illesse őket hálás köszöne- 
tünk.

Spányi Marianne

„Jeruzsálem, a Biblia földje” c. kiállítás prospektusa
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