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KRÓNIKA

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
Szám: 774/1998

FŐIGAZGATÓI KÖRLEVÉL

Értesítem a könyvtár dolgozóit, hogy az alább felsorolt intézményekkel megállapodtunk abban, hogy 1998, június 
1-jétől az OSZK dolgozói kölcsönösségi alapon ingyenesen látogathatják a felsoroltak kiállításait és használhatják a 
gyűjteményeket.

A kedvezmény akkor illeti meg a munkatársakat, ha a fényképes azonosító kártyájukat - azaz 55000-rel kezdődő 
olvasójegyüket - felmutatják.

Budapest, 198. május 7-én Poprády Géza sk.
főigazgató

Budapest Főváros Levéltára
Budapesti Történeti Múzeum
Iparművészeti Múzeum
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Magyar Nemzeti Galéria
Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Országos Levéltár
Magyar Természettudományi Múzeum
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Műcsarnok
Országgyűlési Könyvtár
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Magyar Irodalom Háza
Szépművészeti Múzeum
Hadtörténeti Múzeum és Könyvtár
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Szentendrei skanzen

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

köszönő levele

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR Budapest, 1998. május 15.
Poprády Géza 

főigazgató

Budapest
1827

Tisztelt Főigazgató Úr!
Ezúton szeretnénk megköszönni az Ön és munkatársai számunkra nyújtott segítségét, hogy a Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum együttes munkája nyomán trA jobbágyfelszabadítás és hatása 
a paraszti kultúrára " című kiállítást sikeresen megnyithattuk a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 1998. május 5-én.

Üdvözlettel:

Dr Cseri Miklós 
főigazgató,

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Dr. Fehér György 
főigazgató,

Magyar Mezőgazdasági Múzeum
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK 
1998. május 1-1998. június 30.

Új dolgozóink: Héder Imre raktáros, Fölöspéldány Közp.

Eltávoztak a könyvtárból:
- áthelyezéssel: Kocsisné Bajnok Tamara könyvt. assz., KMK Titkárság, a Százhalom

battai Városi Könyvtárba, Parragi Márta szaktáj. könyvt., Tájékoztató osztály, a Ma
gyar Irodalmi Múzeumba, dr. Heltai János tud. kút., az RMNY szerkesztőségéről a 
Miskolci Egyetemre.

- kilépett: Máté Tóth Péter szakmunk., Műsz. fenntart, osztály, Móré Lajos szakmunk., 
Műsz. fenntart, osztály.

- elhunyt: Vágó Mihály szakmunk., Műsz. fenntart, osztály.

- felmentéssel: Máger Zsolt üzemvit. alk., Biztonsági osztály, Dobszay Jánosné ügyvit. 
alk., Idősz. kiadv. féld. osztály, Tárcsái Gáborné ügyvit. alk., MNB sajtórep. szerk.

- munkaviszonya megszűnt: Horváth Nikoletta ügyvit. alk., Gazd. lg. Titkárság.

- nyugdíjazással: Farkas Antalné szakmunk., Mikrofilmtár, Veöreös Enikő tud. kút., 
Zeneműtár, Patay Lászlóné könyvtáros, MNB könyvek szerk.

Milhoffer Alajos 
(1926-1998)

Könyvtárunkban 1949-től 1986-ig volt aktív dol
gozó Milhoffer Alajos. 1986-tól szinte az utolsó 
pillanatig bejárt dolgozni.

A gyarapítási osztályon kezdte pályafutását, majd 
a Raktári osztályon volt vezető beosztásban. Nyug
díjasként a két osztállyal kapcsolatos munkákat vég
zett oly speciális feladatokkal, amelyek biztosították 
a két osztály közötti jó szakmai kapcsolatot.

Én olyan embernek ismertem meg őt, aki min
denkor előbbre helyezte az összkönyvtári érdeket

a sajátjánál, jellemző volt rá az állomány iránti sze
retet és felelősség.

1982-ben szakszervezeti munkájáért megkapta a 
Munka Érdemrend kitüntetést.

Egészségi állapotának rosszabbodása miatt ön
ként távozott el tőlünk. Személyesen elbúcsúzni 
tőle már nem tudtunk. Május 24-én az V. kerületi 
Angol Kisasszonyok Templomában tartott gyász
misén lehetett tőle elbúcsúzni.

Szilágyi József
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
Szám: 968/1998

FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS

A főigazgatói Kollégium 1998. június 8-ai ülésén elfogadott határozatok alapján a következő szerve
zeti változtatásokat rendelem el 1998. július 1-jei hatállyal:
1. A Gyarapító és Feldolgozó Főosztály neve Katalogizáló és Bibliográfiai Főosztályra változik.
2. A Dokumentumforgalmi Főosztály neve Gyarapító és Dokumentumellátó Főosztályra változik.
3. A Gyarapítási Osztály a Gyarapító és Dokumentumellátó Főosztályhoz tartozik, kivéve a könyv- és 

folyóirat-érkeztetést végző részlegeket.
4. A Retrospektív Bibliográfiai Osztály az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztályról átkerül a Ka

talogizáló és Bibliográfiai Főosztályra.
5. Megszűnik a Könyvfeldolgozó Osztály és a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Szerkesztősége 

Osztály, és létrejön a Könyvfeldolgozó Osztály, amelynek feladata a könyvek feldolgozása az érkez
tetéstől a nemzeti bibliográfia szerkesztéséig.

6. Megszűnik az Időszaki Kiadvány Feldolgozó Osztály és a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Sajtóbibli
ográfia Szerkesztősége Osztály, és létrejön a Periodika Feldolgozó Osztály, amelynek feladata a pe- 
riodikumok feldolgozása az érkeztetéstől a nemzeti bibliográfia szerkesztéséig.

7. Az időszaki kiadványok rekatalogizálását a Mikrofilmtár hírlap-előkészítő csoportja végzi.
* * *

Minden új vagy módosult (pl. Gyarapítási) osztály vezetője készítse el az osztály ügyrendjét, az osztály 
dolgozóinak munkaköri leírását, a feladatok és elvárható teljesítmények alapján tegyen javaslatot a lét
számra. Az esetleges létszámcsökkentés 50%-a a differenciált béremelésre fordítható az adott osztályon.

A kurrens raktárban kizárólag a kurrens időszaki kiadványokat szabad tárolni addig, amíg az adott 
évfolyam kötészeti egysége(i) össze nem áll(nak). A kollacionálás a kurrens raktár feladata.

A kurrens raktárban felhalmozódott nem kurrens állományrész feldolgozásának irányítására teljes körű 
rendelkezési joggal felruházott felelős személyt - Gajtkó Éva - kérek fel.

Budapest, 1998. június 17. Poprády Géza
főigazgató s. k.

Útmutató a segédkönyvtári és olvasótermi hiánylisták
alapján elvégzendő ellenőrző munkához

1998. június 22-én tartott főosztályvezetői érte- részét a mellékelt lista tartalmazza mindenütt 
kéziét határozata szerint a segédkönyvtári és olvasó- ellenőrizni kell azért, hogy a revízió óta előkerült 
termi hiányokat, amelynek az Önökre vonatkozó példányokat a hiánylistából töröljük és meglétüket
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a kihelyezési listára és a helyrajzi naplóba felve
gyük. Ismeretes továbbá, hogy a Várba történt fel
költözés idején a különböző segédkönyvtárak kö
zött segédkönyvtári kötetek átadására és cseréjére 
is sor került, aminek megtörténtét akkor a helyraj
zi nyilvántartásokban nem vezették át, ebből kifo
lyólag a jelenlegi hiánylistákban fiktív hiányok is 
szerepelnek.

Azért, hogy a most elvégzendő ellenőrzés után 
a hiánylistát és a kihelyezési listát véglegesíteni 
tudjuk és a példánynyilvántartásunk az elérhető 
legpontosabb legyen, az ellenőrzést az alábbiak 
szerint kell elvégezni:

1. Az ellenőrzés alapjai: a) az Önök birtokában 
lévő segédkönyvtári/olvasótermi katalógus, b) a 
mellékelt hiánylista, amely az önöknél hiányzó kö
tetek jelzetét és darabszámát tartalmazza. Előfor
dulhat olyan jelzet, hogy az Önök katalógusában 
a hiánylistán szereplő jelzetnek nincs cédulája. Eb
ben az esetben a VII. emeleten lévő könyvkiadó
ban található helyrajzi nyilvántartásban lehet meg
állapítani a hiányként szereplő kötet szerzőjét és 
címét.

2. Ha a hiánylistában szereplő kötet az ellenőr
zés során előkerül, a mellékelt hiánylistán a kötet 
jelzetét és darabszámát át kell húzni, az előkerült 
kötetbe a revízió során alkalmazott módon a reví
ziós bélyegzőt be kell ütni. A kötet katalóguscé
duláján is hasonló módon a bélyegző beütésével el 
kell végezni a revíziót. Ezeket a katalóguscédulá
kat az ellenőrzés után kérjük, hogy a megkerült 
kötet adatait a kihelyezéseket tartalmazó számító- 
gépes adatbázisba be tudjuk táplálni. Ennek meg
történte után a cédulákat Önök visszakapják.

Itt kell megegyezni, hogy az ellenőrzés során a hi
ányzó kötetek előkerítésére érdemes időt fordítani, 
mert a revízió után már több helyen előkerültek a re
vízió idején asztalfiókokban, illetve az egyes munka
szobák zugaiban lapuló kötetek.

3. Ha a kötet az alapos keresés után sem kerül 
elő, jelzete és darabszáma a listán változatlanul ma
radjon.

4. Ha ismeretes Önök előtt, hogy a hiánylistá
jukban szereplő kötetet a költözéskor vagy bármi
kor egy másik segédkönyvtárnak átadták, akkor a 
hiánylistán a kötet jelzetét húzzák alá és a jelzet 
elé írják annak a segédkönyvtárnak a kódszámát, 
ahová a kötetet átadták. Ennek alapján meg tud
juk szüntetni a hiányt, és ki tudjuk javítani a pél
dánynyilvántartást a számítógépes adatbázisban és 
a helyrajzi nyilvántartási kötetekben is.

5. Az ellenőrzés befejezése után a mellékelt és 
már javított hiánylistát és az előkerült kötetek re
víziózott katalóguscéduláját a Raktári osztály 730. 
szobájában kell leadni.

6. Ha a munka során katalóguscédulára van 
szükség, a revízió gyakorlatának megfelelően a cé
dulasokszorosítótól kell igényelni.

7. Előfordulhat, hogy ennek az ellenőrzésnek be
fejezése után is előkerül a hiánylistában szereplő kö
tet. Ebben az esetben a Raktári osztálynak kell ezt be
jelenteni, hogy a példánynyilvántartást kijavíthassák.

8. Ha az ellenőrző munka során bármilyen se
gítségre van szükségük, Óvári Sándorhoz vagy a 
Raktári osztályon Sefcsik Gyuláné és Szilágyi Jó
zsef kollégákhoz fordulhatnak.

Óvári Sándor
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Gondolatok a nemzeti bibliográfia 
retrospektív konverziójának lehetőségeiről

Interneten elérhetők 
az OSZK hungarika-adatbázisai

Két aktuális, közérdekű téma 
az MKE Bibliográfiai Szekciójának 

márciusi fórumán

Mindnyájan tapasztalhattuk, akik kerestünk 
már könyvet az Országos Széchényi Könyvtár 
katalógusában, hogy az 1712 utáni kiadványok 
esetében legalább három betűrendes, illetve 
egy on-line katalógust kell használnunk, és a 
katalóguscédulák is legalább háromféle címleí
rási szisztémát tükröznek. Ha csak tájékozód
ni szeretnénk a megjelent művekről, használ
hatjuk a Magyar Nemzeti Bibliográfia 1976 és 
1997 közötti CD-ROM anyagát, de ott is 
ügyelnünk kell, mivel ez az adatbázis is bizo
nyos feldolgozási rétegződést mutat: eseten
ként egy-egy szerző több egységesített néven 
is megtalálható.
Mindezek az anomáliák csak egy retrospektív 
adatbázis építésével, retrospektív konverzió
val szüntethetők meg. Berke Bamabásné 
(OSZK) erről az időszerű témáról, a nemzeti 
bibliográfia retrospektív konverziójának lehe
tőségeiről mondta el gondolatait az MKE Bib
liográfiai Szekciójának 1998. március 24-én, 
az OSZK-ban tartott szakmai rendezvényén. 
Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy nem az Or
szágos Széchényi Könyvtár katalógusainak ret
rospektív konverziójára vonatkozó kidolgo
zott tervek bemutatására, hanem csupán saját 
elképzeléseinek ismertetésére vállalkozott, me
lyek azonban megfelelő háttéranyagként szol
gálhatnak a majdani kiinduláshoz. Kitekintés
ként utalt a nemzetközi gyakorlatban elter
jedt megoldásokról szóló gazdag 
szakirodalomra, jelezve, hogy egyetlen olyat 
sem talált, amely módosítás nélkül követhető 
volna. A hazai könyvtárakban megkezdődött 
retrospektív feldolgozásokról pedig alig jelen
nek meg publikációk.

A nemzeti könyvtárra e téren kettős feladat 
hárul: saját retrospektív on-line katalógusá
nak létrehozása és a magyar nemzeti bib
liográfia rekordjainak hozzáférhetővé tétele. 
Az ilyen méretű retrospektív számítógépes fel
dolgozások rendkívüli pénzügyi forrásokat kí
vánnak. A nagy nemzeti bibliográfiai konverzi
ós programok külföldön külön e célra biztosí
tott állami támogatásokat igényeltek és 
kaptak. Biztos, hogy az Országos Széchényi 
Könyvtár önerejéből, saját pénzügyi lehetősé
geiből nem tudja a szükséges anyagi forráso
kat előteremteni.
Mit is jelent a retrospektív konverzió? Tulaj
donképpen egyszerre értünk alatta valódi kon
verziót (rekordok átemelését már meglévő 
adatbázisokból), meglévő állományok újrakata- 
logizálását adatbevitellel, nyomtatott vagy cé
dulakatalógusokban rendelkezésre álló adatok 
alapján, vagy adatok bevitelét optikai karak
terfelismerő programok alkalmazásával - ösz- 
szegezte Berke Bamabásné. Hallhattunk azok
ról az utóbbi években lezajlott munkálatok
ról, eredményekről és megvalósításra váró 
feladatokról, amelyek egybeesése újfajta meg
oldási javaslatok megfogalmazására késztette 
az előadót:
- Az OSZK még ez évben a DOBIS/LIBIS in
tegrált rendszerét egy korszerűbbre váltja, s 
meglévő adatbázisait fokozatosan ebbe az új, 
AMICUS rendszerbe integrálja.
- Megtörtént az OSZK teljes törzsállományá
nak revíziója, közel 1,7 millió kötet adatainak 
egyeztetése és pontosítása, így a helyrajzi napló
kötetek most híven tükrözik a tényleges ál
lományt.
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-Szükség van az 1976 előtti hazai könyvter
més és az 1986 előtti időszaki kiadványtermés 
mielőbbi számítógépes feldolgozására.
- Halaszthatatlan feladat az OSZK katalógusai
ban a besorolási adatok egységesítése.
A retrokonverzió koncepciójának újragondolá
sa során azt kell eldönteni, hogy számítógépes 
retrospektív nemzeti bibliográfia vagy számító- 
gépes retrospektív OSZK on-line katalógus va- 
lósuljon-e meg. Berke Barnabásné szerint elő
ször az OSZK on-line retrospektív katalógusá
nak bővítése lenne célszerű, mert ebből 
eredeztethető az on-line nemzeti bibliográfia is. 
A teljes retrokonverziós program kiinduló
pontjaként a következőket javasolta:
1. Elsőként az egységesített besorolási adatál
lományok létrehozása az AMICUS-ban.
2. Önálló döntésre képes, magasan kvalifikált 
munkatársakból álló csoport kialakítása (új fo
galmat is alkotott elnevezésükre, a találó retro- 
feldolgozó kifejezést).
3. Az MNB CD rekordjainak átvételekor a hiány
zó OSZK raktári jelzetek és példányadatok pót
lása.
4. A forrásként felhasználandó dokumentu
mok körének meghatározása.
5. Az adatok folyamatos bevitele az AMICUS- 
ba a revízió során ellenőrzött, leírásokat is 
magukba foglaló helyrajzi naplók alapján.
6. Folyamatos adatbevitel, az időben visszafelé 
haladva.
Elgondolásai a feladatok széles körét érintet
ték: az adatbevitel módja, a dokumentumok 
körének feldolgozási prioritása, a munkafolya
matokat érintő részletes kivitelezhetőségi terv 
és tanulmány készítése, a munkafeltételek 
megteremtése, a szabályzatok és útmutatók el
készítése, az adattartalom meghatározása az 
IFLA álláspontjával összhangban. Nem java
solta a nyomtatott könyvészetek szkenneléssel 
történő adatbevitelét, mert mint mondta, e 
módszerrel alig lenne olyan tétel, amely ne kí
vánna javítást vagy kiegészítést. Rendkívül 
fontos az anyagi feltételek folyamatos biztosí
tása, állami támogatások, pályázati források 
igénybevétele egyaránt. Záró gondolataiban 
kiemelte: Ugyanígy szükségesnek látom a ma
gyar könyvtári közösség szakmai jóváhagyásá
nak és támogatásának elnyerését.
Berke Barnabásné előadását a jelenlévő mint
egy száz fő nagy érdeklődéssel fogadta. A hoz

zászólók a retrokonverziós folyamat legfonto
sabb területeit érintették. Az adatfeldolgozást 
végző munkatársak személyét illetően Bánhegyi 
Zsolt (MTA Könyvtára) külön, ún. külső tea
met javasolt a bevitelre, adatrögzítésre és külön 
belső teamet a revíziós munkára.
Vajda Erik (az MKE elnöke) inkább az előadó
nak azzal az elgondolásával értett egyet, mely 
szerint ha biztosítható olyan szakértői gárda, 
amely adatrögzítésnél szelektál és a revíziót el
végzi, akkor hozzáértő munkatársak alkossák a 
retrofeldolgozó teamet. Egyetértett azzal, hogy 
az egyetlen lehetséges út az, hogy előbb az 
OSZK katalógus-konverziója készüljön el, és 
abból jöjjön létre a retrospektív nemzeti bib
liográfia. Arra viszont felhívta a figyelmet, hogy 
vannak olyan dokumentumok, amelyek a bib
liográfia gyűjtőkörébe tartoznak, azonban nin
csenek az OSZK-ban katalogizálva. Mindannyi
unk közös problémáját fogalmazta meg, amikor 
arra utalt, hogy a magyar authority fájl vala
mennyi könyvtárnak borzasztóan hiányzik. 
Kertész Gyula (OSZK) hozzászólásában arra 
hívta fel a figyelmet, hogy nem egészen meg
bízhatók a revideált katalógusok. Használatu
kat ott tartja helyesnek, ahol részben kézbevé
tel alapján kerültek be az adatok. Az adatfel
dolgozók személyét illetően ő is úgy 
vélekedett, hogy nem lehet külső vagy techni
kai munkatársakra bízni a bevitelt.
Bényei Miklós (szekcióelnök) a témát lezáró 
összefoglalásában kiemelte, hogy az anyagi 
források biztosítása mellett fontos a szakma 
jóváhagyása, támogatása. Ám az is szükséges, 
hogy megfelelő fórumokon képviseljük a ma
gyar nemzeti bibliográfia retrospektív konver
ziójának megvalósíthatóságát. Úgy vélekedett, 
hogy ez nemcsak a kulturális tárca feladata, 
hanem nemzeti ügy is.
Az előadás szerkesztett szövege részletes és 
korszerű irodalomjegyzékkel kiegészítve meg
jelenik majd a Könyvtári Figyelőben.
Berke Barnabásné egy megvalósítás előtt álló 
retrospektív on-line katalogizálás lehetőségeit 
elemezte, a rendezvény második témakörének 
előadója, Kovács Ilona (OSZK) viszont az Or
szágos Széchényi Könyvtár már megvalósult on
line elérésű hungarika adatbázisairól: a Hunga- 
rika Információról, a Hungarika Névkataszter
ről és a külföldi hungarika könyvtári 
gyűjtemények Interneten elérhető adatbázisai
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ról tartott érdekes és látványos gyakorlati be
mutatót.
Röviden ismertette az adatbázisok létrejötté
nek előzményeit. Az OSZK Hungarika Doku
mentációs Osztályának célja az volt, hogy 
olyan közös adatbázist hozzon létre, amelyből 
mindkét szolgáltatás, a Hungarika Információ 
és a biográfiai index adatai is lekérdezhetők. 
Ennek megfelelően alakították ki a rekord
szerkezetet és állapították meg a mindkét 
adatbázishoz alapvetően szükséges adatok kö
rét. Alapját a Hungarika. Külföldi Folyóirat
szemle (1971-1976) és a Hungarika Irodalmi 
Szemle (1977-1989) anyaga képezte. A fej
lesztés 1984-ben indult az Országgyűlési 
Könyvtár indexe alapján, és 1990-ben jött lét
re az on-line visszakeresésre alkalmas adatbá
zis. A Hungarika Információ és a Hungarika 
Névkataszter 1998 januárjától már a Nemzeti 
Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) 
Program WWW-n elérhető adatbázisai között 
kereshető (http: //www.iif.hu/db/).
Kovács Ilona kiemelte, hogy a hungarika-adat- 
bázisok on-line hozzáférésének biztosítása 
mellett továbbra is fontos a nyomtatott bib
liográfiák megjelentetése. A Magyar Nemzeti 
Bibliográfia keretében tervezik kiadni az 1990- 
es tárgyévtől évente az MNB Külföldön megje
lenő hungarikumok Könyvek és az MNB Kül
földön megjelenő hungarikumok Cikkek köte
teit. Ugyanakkor a CD-n való megjelentetést 
is mindenképpen szükségesnek vélte a régió 
számára. A számítógépes bemutató során 
konkrét keresési példák alapján ismerkedhet
tünk a három hungarika-adatbázissal.
A Hungarika Információ 
(http://www.iif.hu/db/huni/index.html) fejlesztő
je Horváth Ádám. A HUNI adatbázis a külföl
di magyar és idegen nyelvű magyar vonatkozá
sú közlemények szakirodalmi információs 
rendszere, mely tartalmazza az ún. szórvány 
hungarikumok gazdadokumentumainak címeit 
is. Tájékoztatást ad a határainkon kívül élő 
magyarság tudományos alkotó tevékenységé
ről, a külföldi szerzők magyar vonatkozású és 
a magyarországi szerzők külföldi magyar vo
natkozású közleményeiről.
A regisztrált adatok köre négy fő csoportra 
oszlik: bibliográfiai leíró adatok, tartalmi feltá
rás eszközei, egyéb információk és kódok, for
rásdokumentumok címe.

Gyakorlati példák során hívta fel Kovács Ho
na a figyelmet a HUNI adatbázis azonos szer
kezetű és felépítésű, de más-más lekérdezést 
biztosító keresőfelülete által kínált lehetősé
gekre. Végezhető egyszerű keresés tárgyszó
ra, illetve bibliográfiai adatra, és összetett ke
resés tárgyszóra vagy ETO szerint. Tervezik a 
tárgyszóindexben, illetve a deszkriptorláncok 
ajánlásával történő keresést is.
A Hungarika Névkataszter 
(http://www.iif.hu/db/hung/index.html) - fejlesz
tője Vajda Mária - a XX. századi külföldi ma
gyar személyiségek életrajzi adatairól és azok 
forrásáról tájékoztató számítógépes adatbázis. 
Nem lexikon - ahogy Kovács Ilona mondta -, 
hanem egy belső, OSZK-s gyarapítási igényből 
létrejött biográfiai index. Az adatgyűjtés időha
tára 1880, de feldolgozza az c korszak előtti sze
mélyek adatait is, ha rendelkezésre állnak.
A regisztrált adatok köre: 1. életrajzi adatok 
(név és névváltozat, a születés és halál éve, a ta
nulmányok szintje és helye, a külföldre távozás 
ideje és helye, vándorlások, foglalkozás). A sze
mélynév nem az egységesített név, hanem egy 
hungarika névforma, amely ugyanakkor közli 
valamennyi névváltozatot. 2. forrásadatok (első
rendű céljuk az adatok hitelesítése, valamint to
vábbi információk nyújtása). 3. kódok, rövidíté
sek, deszkriptorok (az információk szervezését 
és a visszakeresést segítik). A Hungarika Név- 
kataszter kétféle keresőfelületet kínál: egysze
rű keresésnél névre, városra, országra, évre, dá
tumra, foglalkozásra, generációra, archivált ada
tokra kereshetünk, míg az összetett keresésnél 
valamennyi adatelemre kérdezhetünk. 
Bemutatta Kovács Ilona a Hungarika WWW-t, 
a külföldi hungarika könyvtári gyűjtemények 
Interneten elérhető adatbázisát is 
(http://www.oszk.hu/fejleszt/hungarika/taje- 
ko.htm). Tervezte és karbantartja a Hungari
ka Dokumentációs Osztály, fejlesztője a Sof- 
ting Kft. Az OSZK Hungarika Dokumentáci
ós Osztálya egy 1990-ben végzett felmérés 
során számba vette azokat a nyugat-európai 
és tengeren túli könyvtárakat, amelyek jelen
tősebb hungarika-anyagot őriznek. E felmérés 
eredményeit tette közzé a Hungarika-anyagot 
őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke sorozat 
eddig megjelent tizenkét kötetében. A nemze
ti könyvtár arra törekedett, hogy a hungarika 
könyvtári anyag felkutatását megkönnyítve
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olyan hálózati hozzáférési pontot hozzon lét
re, ahol ezekről a könyvtárakról áttekintést 
ad, és a kapcsolatot megteremti a felhaszná
lók, különösen a hungarológia témakörében 
kutatók számára.
A Hungarika WWW 1997-ben készült el, s az 
UNESCO támogatásával jött létre mint nemze
ti, Patriotica WWW modell. Adatbázisa két
nyelvű: angol és magyar. Keresni benne tárgyi 
indexre, könyvtártípusra és a könyvtárak nevé
re lehet. Kovács Ilona egy németországi könyv
tári katalógusban végzett keresési példán mu
tatta be a jelenlévőknek a Hungarika WWW 
adatbázisát, és szemléltette a külföldi hungari- 
kumok hozzáférési lehetőségeit és módjait.

Az MKE Bibliográfiai Szekciójának tavaszi 
rendezvényén úgy vélem, mindnyájunkat to
vábbgondolásra késztető, értékes szakmai el
képzelésekről hallhattunk Berke Barnabásné- 
tól és a hazai on-line információszolgáltatás 
szép megvalósulásait ismerhettük meg Kovács 
Ilona bemutatásában. Az Országos Széchényi 
Könyvtár immár Interneten elérhető hungari- 
ka-adatbázisait, mint informatikus könyvtáros 
és számítógépes tájékoztató, saját gyakorlati 
tapasztalataim alapján is jó szívvel ajánlom va
lamennyi könyvtár és könyvtáros kolléga fi
gyelmébe.

Tóth Katalin 
Könyvtári Levelező/Lap, 1998.

Szentmihályi János-emlékülés 
1998. május 19.

Mint arról már értesülhettek a Könyvtári Leve
lező/lap olvasói a 4. számban megjelent meghívó
ból, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bib
liográfia Szekciója, az Országos Széchényi Könyv
tár és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Könyvtártudományi és Informatikai Intézete kö
zös rendezvényeként Szentmihályi Jánosra emlé
keztünk születésének 90. évfordulója alkalmából. 
A mindnyájunk által tisztelt professzor, tudós bib
liográfus, kedves kolléga, szeretetreméltó ember 
már több mint 16 éve nincs köztünk. A halála óta 
eltelt évek, amelyek semmit nem halványítottak 
emlékén, a gyász szomorú érzésétől már megsza
badítottak bennünket.

Az emlékülést mégis szomorú szívvel nyitotta 
meg Győri Erzsébet levezető elnök, amikor azt a 
bejelentést kellett megtennie, hogy a magyar 
könyvtárügy ismét gyászol: 1998. május 13-án el
hunyt Fülöp Géza, a tudós és szeretett tanár. Az 
emlékülés résztvevői egyperces néma felállással 
tisztelegtek emlékének.

Ezt követően kezdődhettek meg a visszaemléke
zések, előadások, amelyek sorát Bóday Pál nyitotta 
meg. Nem csupán hajdani kedves munkatársáról és 
barátjáról szólt, hanem az 1945 utáni korról is, ami
kor sok magas szellemiségű ember került a könyv
tárak csendes és ártalmatlan falai közé (idézet Bó

day Pál 1982-es nekrológjából: Könyvtári Figyelő 
1982, 1. sz.). Nem ő választotta tehát a könyvtárat, 
hanem a könyvtár választotta őt, az akkor már 41 
éves, sokoldalú és nagyműveltségű értelmiségit. Ad
digi pályafutása bebizonyította azt, hogy soha nem 
elégedett meg egyetlen terület művelésével: joghall
gatóként is szívesen vett részt a bölcsészeti előadá
sokon, újságíróskodott a 8 ÓRAI ÚJSÁG-nál, nagy 
gondot fordított nyelvtudása tökéletesítésére (egy 
évig Angliában tanult). Érdekelte a művészet, a ze
ne, minden, ami élet. így került 1935-ben Debrecen
be, ahol rögtön bekapcsolódott a város pezsdülő 
szellemi, művészeti életébe. Bényei Miklós igen ér
dekes, sok új tényt megmutató előadásából megtud
tuk, hogy a Debreceni Független Újság első ízben 
1935. április 9-én közölt olyan zenekritikát, amely 
alatt az újonc újságíró neve olvasható; igaz még csak 
a névjele: Szm. J. Ettől kezdve rendszeresen jelen
tek meg zenekritikái, zenei, művészeti tárgyú írásai 
nem csupán a DEBRECENI FÜGGETLEN ÚJ
SÁG, hanem más lapok - például a DEBRECENI 
SZÍNHÁZ - hasábjain is. Bényei Miklós előadásá
ból egy másik Szentmihályi Jánost ismertünk meg. 
akinek debreceni életében is felvillan jó néhány 
olyan vonás, amely a majdani, sokunk által ismert 
széles látókörű, precíz bibliográfust és a szigorú, 
mégis jóindulatú tanárt sejteti.
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A háború Szentmihályi János életében is meg
határozó volt: 1943-ban munkaszolgálatra kellett 
bevonulnia, 1944 decemberében pedig a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztériumba került (Debrecen, 
majd Budapest).

1949-től az Egyetemi Könyvtárban, majd 1960- 
tól a Könyvtártudományi és Módszertani Központ
ban, 1963-tól pedig az Országos Széchényi Könyv
tárban alakította ki egyre felfelé ívelő, szakmailag 
egyre magasabb szintű pályáját. Az emlékülésen 
Szabó Sándor beszélt e pálya sokszínűségéről, má
ig ható értékeiről, kiemelve és részletezve a bib
liográfus Szentmihályi-pályát.

Szentmihályi Jánosról, a tanárról Ferenczi Zsu
zsanna emlékezett meg. A hálás tanítvány előadá
sa nem csupán szellemi, hanem esztétikai, érzelmi 
élményben is részesítette a hallgatóságot.

A kollégáról Horváth Tibortól hallhattunk na
gyon érdekes előadást. Valóban kivételes, sokszí
nű személyiség lehetett Szentmihályi János, ha a 
róla szóló megemlékezések is ilyen sokfélék: hol a

kissé bohém újságíró, hol a magas mércét állító 
zenekritikus, hol a tudós bibliográfus, hol a tájé
koztatás szervező és irányító alakja, hol a lelkiis
meretes, de az előírt tantervtől esetenként ugyan
csak eltérően oktató tanár, hol a szervezőegyéni
ség, hol a bonmot-iról híres kolléga volt köztünk 
ez alatt a pár óra alatt.

Máig emlékszünk rá, ezt hangsúlyozta Sebestyén 
György zárszavában. De nem csupán emlékszünk, 
hanem folytatjuk is életművét. Kégli Ferenc előadá
sában ismerhettük meg e gazdag életmű egyik sze
letének folytatását, vagyis az 1919 és 1944 között 
külföldön nyomtatott magyar nyelvű könyvek bib
liográfiai adatbázisának programját. A program el
őkészítése, kidolgozása méltó Szentmihályi János 
bibliográfiai tevékenységéhez, reméljük megadat
nak azok a körülmények, amelyek a megvalósítást 
lehetővé teszik.

Nagy Anikó
Könyvtári Levelező!Lap, 1998. 6-7. sz.

Szirén-felhasználók országos konferenciája

Mintegy 250 könyvtáros utazott az országból a 
Pest Megyei Könyvtárba, Szentendrére 1998. má
jus 13-án, a Szirén programot felhasználók orszá
gos konferenciájára.

A meglehetősen feszesre tervezett program 
megnyitása után Mohai Lajos, a program egyik 
szerzője és tulajdonosa beszélt a Szirén múltjáról, 
születésének körülményeiről. A pannonhalmi 
könyvtár részére készült szoftver - a folytonos fej
lesztés következtében - kilépett a kisebb intézmé
nyi könyvtárak rendszerének köréből, s ma már a 
nagyobb könyvtárak munkafolyamatainak támoga
tására alkalmas, integrált könyvtári programmá 
nőtte ki magát.

Krakk József, a Postás Központi Könyvtár igaz
gatója beszélt elsőként a Szirén program gyakor
lati alkalmazásáról. Az első lépések nehezek vol
tak, helyzetük a sok letéti könyvtár (42) miatt meg
lehetősen speciális, a könyvtárosok számítógépes 
felkészültsége a Magyarországon megszokott volt. 
A program kiválasztásánál a fő szempontok: az ár, 
a letétek gépi gondozhatósága, a fejlesztések fo
lyamatossága, a felhasználóbarát kezelhetőség 
volt. A legnagyobb feladatot az állomány retros

pektív feldolgozása jelentette, szerencsére ma már 
túl vannak a nehezén. A Szirén program teljesen 
kiiktatta a katalógusok használatát, ma már nem 
is építik. Tárgyszólistát építenek, amit a keresés 
során nagyon jól tudnak használni. Megtanulták a 
Szirén programon keresztül a számítógépes háló
zat biztonságos üzemeltetésének szabályait.

Tiszavári Ferencné, az Iparművészeti Múzeum 
Könyvtárának vezetője szintén a Szirén program 
elkötelezettje. Egy numerus kurrens szerint tárolt, 
teljesen feldolgozatlan állományú könyvtárat vett 
át, mely ugyanakkor egy speciális szakterület iro
dalmát tartalmazó gyűjtemény. Az utóbbi hét év
ben sikerült a Szirén segítségével feltárni, hozzá
férhetővé tenni egy négy órás adatbevivő három 
éves munkájával 44 ezer kötetet, 15 ezer folyóira
tot. A dicsérő szavak után felsorolta azokat a gon
dokat, a felmerült problémákat, melyekkel a hasz
nálat során találkoztak, majd a tervekről beszélt, 
az analitikus feltárásról, a könyvtárközi együttmű
ködésről.

Nagyné Babos Magdolna, a körmendi Faludi Fe
renc Városi Könyvtár feldolgozó könyvtárosa a 
Szirén alkalmazásáról beszélt.
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1993-ban, a sárospataki vándorgyűlésen válasz
tották ki a programot, a hálózatos változatot vet
ték meg. Jól tudták hasznosítani a Szirén program 
mögött található Magyar Nemzeti Bibliográfia 
1976-adatbázis leírásait, a régebbi könyvekről rö
vidített bibliográfiai leírást készítenek.

A kölcsönzési modult 1997. január 1-jétől hasz
nálják, folyamatosan álltak át a kézi adminisztrá
cióról a gépire. A kölcsönzést úgy kezdték, hogy 
mintegy 50 ezer könyv volt digitalizálva. Ha fel 
nem dolgozott könyv került kölcsönzésbe, úgy egy 
rövidített leírással adták ki az olvasónak.

A programot rendkívül könyvtáros- és felhasz
nálóbarátnak tartják, s sok segítséget kaptak a 
szerzőktől is.

Vándor Katalin, a Pest Megyei Könyvtár mun
katársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a számító
gépek megjelenése a könyvtárakban forradalmi 
változásokat jelent, hiszen a hatalmas mennyiségű 
adat, információ kezelése a régi, manuális módsze
rekkel lassú és megbízhatatlanná vált. Különösen 
fontosnak tartja az adatok egységes kezelését, fő
ként a retrospektív (1976 előtti) adatok rögzítésé
nél.

Az adatok digitalizálása nagy odafigyelést kívá
nó, kitartást igénylő munka, de ezen minden 
könyvtárnak át kell esnie. Ugyanakkor a számító- 
gépes feldolgozás fölöslegessé tesz nagyon sok ma
nuális könyvtári adminisztrációt, amelyet a könyv
tárak igen nehezen adnak fel, nem bíznak még a 
számítógépekben. Fontos dolog a katalógusok 
megszüntetése előtt a megfelelő számú olvasói ter
minál biztosítása, illetve az olvasók megtanítása a 
számítógépes katalógusok használatára. Felhívta a 
figyelmet Pest megye könyvtárainak együttműkö
désére, a közös lelőhely-adatbázis létrehozásának 
terveire.

Berke Bamabásné, az Országos Széchényi 
Könyvtár főosztályvezetője a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia két évvel ezelőtti, egy 3 K-ban megje
lent cikkben felsorolt problémáit idézte fel. Sze
rencsére mára a gondokat sikerült megoldani.

A füzetes formában megjelenő MNB szerkezete 
szakrendi és vannak mutatói, a CD-ROM évente 
kétszer jelenik meg, a floppy változat ára olcsóbb 
lett, a hálózatos felhasználók 60 ezer forintért fér
hetnek hozzá.

Az MNB kapcsolata a Szirénnel nem indult fel
hőtlenül, mert szerzői jogi problémák merültek fel, 
de szerencsére ezeket sikerült tisztázni. Ma már 
kiváló az együttműködés, hiszen a Szirén rendszer

is egy tovább-szolgáltató, amely elérhető áron köz
vetíti akár a legkisebb könyvtárak számára a Ma
gyar Nemzeti Bibliográfiát. Ez a munkája a Szirén
nek úttörő munka volt, e tapasztalatra építve szol
gáltatja ma már a Széchényi Könyvtár a többi 
rendszer számára a bibliográfiai rekordokat. Meg
valósulni látszik az a nagyon fontos könyvtári alap
elv, miszerint az egyszeri leírás, többszöri felhasz
nálás szolgálja igazán a könyvtári rendszer egysé
gességét.

A program második részében a Szirén program 
szerzői a fejlesztésekről beszéltek.

Mohai Lajos a 8.6-os verziót mutatta be, három 
fő téma köré csoportosítva: a keresés - az ETO- 
val és a tárgyszavakkal -, a szabadon definiálható 
output listaformátum megtervezése, illetve a köl
csönzés módosított változata.

Feldolgozták a rövidített ETO-t, ETO jelzetek
kel és fogalmakkal, utalásokkal együtt, ami lehe
tővé teszi, hogy ne csupán ETO jelzetek alapján, 
hanem kombinált tárgyszavak alapján is lehessen 
keresni. Több példán keresztül mutatta be a hasz
nálat lehetőségeit.

A Szirén lehetővé teszi szabadon tervezhető lis
ta létrehozását, a nyomtatott formátum meghatá
rozását. Ennek megalkotására is mutatott példát.

Fejlesztették a kölcsönző modult is, a könyv
táraktól származó tapasztalatok alapján. Ilyen vál
toztatások például: a lejárat határideje dokumen
tumtípusonként állítható be, tiltott lelőhelyek ál
líthatók be (pl. prézens állomány), az olvasók 
kölcsönzési jogosultsága meghatározható, figyel
meztet a rendszer a késedelmesen visszahozott 
könyvekre.

Lévai Gábor a központi lelőhely-adatbázis prog
ramjáról beszélt. Pest megye könyvtáraitól megbí
zást kaptak (részben pályázati pénzre, részben sa
ját forrásokra alapozva) egy központi lelőhely
adatbázis megvalósítására, amely egy levelező 
rendszerrel alátámasztva a könyvtárközi kölcsön
zésre is alkalmas. A rendszer segítségével az egyes 
könyvtárakban digitalizált állományt gépi úton el 
lehet küldeni a központi gépre, mely automatiku
san ellátja az adatokat a lelőhelyi információval. 
Az így létrejövő adatbázishoz csatlakozik egy ke
reső- és levelezőrendszer, melynek segítségével 
megkereshető és megrendelhető a keresett doku
mentum. Első lépésként telefonos, modemes elér
hetőséget terveznek (a kis könyvtáraknak, olva
sóknak nincs internet-kapcsolatuk), de párhuza
mosan fejlesztik a funkciók interneten keresztül
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történő elérhetőségét. Fontos tényező, hogy ehhez 
az adatbázishoz azok is hozzáférhetnek, akik nem 
rendelkeznek a Szirénnel, illetve olyanok is adhat
nak adatokat, akik nem Szirén rendszerben dol
goznak.

Végül Szilágyi Lóránt a Szirén internetes válto
zatáról, pontosabban az ezzel kapcsolatos tervek
ről beszélt, mely fejlesztés elkezdődött.

Az előadásokat a kérdések és feleletek órája kö
vette, ahol számos olyan apró, de a működés szem
pontjából fontos kérdés hangzott el, amely nem 
csupán a kérdezők, hanem a választ megadó szer
zők számára is irányadó volt.

Úgy illenék, hogy a nap összefoglalója végére va
lamiféle summázatot írjak. Két okból nem vállalko
zom rá: egyrészt elfogult vagyok, mert mint szerve
zőnek fontos visszacsatolás volt az az érdeklődés, 
ami a nap folyamán megnyilvánult, másrészt kétsze
resen elfogult vagyok, mert a Szirén használata köz
ben kiderültek számunkra erényei, amelyek miatt 
szeretjük használni. Egy módon tudom összefoglal
ni: higgyen mindenki a saját szemének és tapaszta
latának, nézze meg valamely felhasználónál a rend
szert működés közben.

Biczák Péter
Könyvtári Levelező/Lap, 1998. 6-7. sz.
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A Rudas fürdő belseje
(Rohbock rajza, Gunkel és Kobl acélmetszete, 1856)



KIÁLLÍTÁS

A mi fürdőink

Színházi élet
a monarchia magyar fürdőhelyein

(Kiállítás a Színháztörténeti Tár és a Zeneműtár folyosóján)

1900. május 4-én a fővárosban, a híres orfeum 
palotájában - mely ma is áll, és mint mozi csalo
gatja a szórakozni vágyók ezreit -, az Uránia Tu
dományos Színházban dr. Hankó Vilmos „A mi 
fürdőink”-ről tart előadást - amint az ebben a tu
dományos és közkeletű modern ismereteket be
mutató színházban dívott - vetített képekkel és a 
kor legújabb találmányának, a mozgófilmnek a se
gítségével. Az izgatott nézők láthatták néhány má
sodpercre a hullámzó Balatont is. (Itt vetítették le 
egyébként az első, vagy legalábbis az egyik legelső, 
megkomponált, híres színészek közreműködésével 
készült rövidke filmet: Pékár Gyula: A tánc.)

Ekkorra már a fürdő nemcsak a gyógyulni vágyó 
és ráérő, a környékbeli lakosságot leszámítva több
nyire előkelő közönség úri kedvtelése; sem a sokkal 
később kialakuló tavi és tengeri lubickolás, vagy 
mint például Magyarországon a Balatonban vagy az 
olykor ma is veszedelmes Dunában való úszás, mely 
hajdan, jó 50 évvel korábban, csak amolyan külön
leges csodabogaraknak, furcsa arisztokratáknak 
volt kedvelt időtöltése, mint Wesselényinek vagy 
Széchenyinek. De így volt ez a hegymászással, sőt a 
komolyabb kirándulással is. Nagyobb utakra nemi
gen vállalkoztak, a cipszereket leszámítva, kik már 
a XVII-XVIII. században is jelentősebb számban 
rótták a Magas-Tátra bérceit (ezzel az 1850-es 
évekre népszerűsödő nyugati alpinistákat messze 
megelőzve); csak a XIX. század végére vált, némi 
meglehetős gúny és értetlenség mellett is népszerű
vé a turizmus, természetesen ez is a Felvidék tehe
tős polgárainak s a magyar városi értelmiség néhány 
tagjának s részben egy-két arisztokratának a kezde
ményezésére vagy példája nyomán. A színház létre
jötte vagy elterjedése is részben hasonló ehhez, ha

bár a főúri befolyás, legalábbis ami a kezdeteket il
leti, a főúri kastélyszínházakat tekintve, sokkalta 
egyértelműbb.

A fürdők előbb közönséget vonzottak magukhoz: 
a módosabb, kikapcsolódni, nyaralni járó, vagyis a 
szóval hajdan megegyező „fürdőre menő” réteg erő- 
södtévcl majd ennek a „finom” közönségnek válik 
igényévé, hogy, különösképp az esős napokat vala
hogy átvészeljék: az idő ilyetén elütésére szolgálha
tott egy alkalmi faszínház is. Általában nem valami 
magasztos kultúrigény honosított meg ideig-óráig 
ezeken a helyeken színészetet. Többnyire ilyen s 
nem valami emelkedett cél vezérelte a fürdőigazga
tóságot, hogy cgy-egy évadra, vagy csak néhány hét
re szerződtessen egy vidéki színtársulatot. Ez alól bi
zonyos fokig a József nádor által „Magyarország 
díszé”-nek nevezett Balatonfüred sem kivétel. Még
is a magyar fürdők ezen gyöngyszeme a magyar szín
háztörténet legelőkelőbb helyét foglalja cl, hisz Kis
faludy Sándor jóvoltából, s az előkelő fürdővendé
gek bőkezű adományaiból itt épült fel és nyílt meg a 
kolozsvári után az első önálló kőszínház 1831. július 
2-án, Kisfaludy „Nemzeti Ének” című prológusával. 
S ha kissé meghökkentő is első hallásra, itt játszották 
a világ első frakkos Hamletját! „A királyné abroncs- 
szoknyában s koronás fején szalmakalappal jelent 
meg a színen, míg a király megszemélyesítőjén ócska 
huszárdolmány feszült, amelyet egy pandúr közben
járására az öregbíró obsitos veje adott kölcsön. Po- 
lonius csíkzöld mellényben, fekete szarvasbőrnad- 
rágbans vörös kordován csizmában parádézott. Ma
ga Hamlet pedig fekete frakkban jelent meg, mely a 
helybeli kocsmáros tulajdona és egy lengyeltóti sza
bó remeke volt.” (Ez még abban a korhadt deszka
házban történt, melyből az egyik hirtelen támadt

13



szélviharban a közönség fejvesztve menekült, attól 
félve, hogy a rozoga építmény kártyavárként zúdul 
rá.) A híres színészek, színésznők, mint Szerdahelyi 
József, Déryné és a többiek mellett ma már Füredtől 
elválaszthatatlan két közismert és kedves állandó 
nyaralója, Laborfalvi Róza, s különösen férje, Jókai, 
ki érdekes módon/íz aranyemberben a téli Balatont 
írta meg, csodálatos elevenséggel, mit Eötvös Ká
roly szerint sohasem látott. S a magányra vágyó, 
csendes, kora őszi vízben úszó főhősben Wesselényi 
alakja dereng föl. S meghitt családi körben, villája te
raszán ott látjuk a „nemzet csalogányát”, Blaha Luj
zát. De ne feledjük, hogy eredetileg - Hankó 1900- 
as előadásához igazodva is, már több mit száz évvel 
korábban is - ide sem ám a tó vize vonzotta a vendé
geket, hanem a híres füredi savanyúvíz:

„Isza ezen Vizet mind Füred, mind Arács,
Fő Rend, Úr, Közép Nép, kőmives, úgy mint Ács, 
Veszprém, Szala, Somogy, Fejérvár, Tolna, Bács,
Vass, Sopron, Baranya, Győr, Honth, Ghymes és Gács."

„Ez már fel öltözött, a'máz most öltözik,
Ez a kútra siet, amaz már öltözik,
Azon eret vágnak, emezt köpölőzik,
E Sétál, a’Tánczol, ez Kádba költözik. ”

E szép sorokat Fejér Antal, „Nemes Heves, és külső 
Szolnok törvényessen egybe kaptsoltl megyéknek 
Tábla Bírája” 1777 szent Jakab havában vetette papír
ra, „A’Savanyú víznek Fördő Tornáczában.”

Magyarország és Erdély fürdői most egy helyen! 
Itt a Balaton-part mellett a Felvidék régi fürdői, ta
lán a legpatinásabb Pöstyén, majd Stubnya, Tren- 
csénteplic, Bártfafürdő bemutatása után egy újabb, 
magaslati üdülőcsoport, a tátrai, Ó- és Uj-Tátrafü- 
red kap helyet, mondhatni szoronkodik a többi mel
lett, mely utóbbiak nevüket ama fent emlegetett Fü
redről nyerték, s mely szó jelentése talán nem is a 
fürdésből, hanem esetleg a fürjes szóból ered. Azért 
egy-két nyugatibb hely is szerepel színes képeslapon 
vagy kis fürdőkalauzon, Tarcsafürdő és Hévíz, majd

Erdélybe látogatunk, Tusnádra és Szovátára, s az
tán a délebbi tájak jönnek, Herkulesfürdő s a többi
ek, néhány metszetes, rajzos kotta s díszes képesal
bum segítségével, s a színlapok tömkelegével. Az a 
sok elénk táruló hely mind, mind a maga nemében 
páratlan szépségű és gyógyhatású, honnan a termé
szeti szépségben való gyönyörködés és a remek, vi
dám társaságon kívül a könnyedebb, szórakozta
tóbb vígjátékok, operettek sem maradhattak el, 
mint az 1902. december 20-án a Népszínházban be
mutatott, mondhatni azóta is közkedvelt Huszka- 
operett, a Bob herceg. S ugyan, sok más fürdőhellyel 
ellentétben legjobb tudomásom szerint Szovátán - 
ezen az egyik legújabban, a múlt század második fe
lében földcsuszamlással keletkező meleg, sós vizé
ről híres fürdőn, mely Jászai Marinak is igen kedvelt 
pihenőhelye volt - Bob herceg sosem járt, a fürdő- 
közönség mégis becsempészte: 1904-ben egy öltö
zőkabin oldalán ez a vers jelent meg:

„Szovátán hej, van három sós-tó 
És mindenikben víz elég,
A tóban úszkál sok bájos nőcske 
S a férfi szíve majd elég,
Gömbölyű váltak, formás lábak 
Keltenek forró, édes vágyat...
Hát még amit elrejt a tó 
A bűvös-bájos Medve-tó!"

Kit az itt elhangzottak kicsit is kíváncsivá vagy iz
gatottá tesznek, vagy valamiféle, legalábbis átmene
ti lelki nyavalyában szenvednek - mint a munkakedv 
látványos hanyatlása vagy ilyesféle-, szeretettel vár
juk július 23-án egészen új, kiváló alkalommal ke
csegtető „fürdőévadunk” megnyitójára, mely az 
Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tá
ra, a szomszédságában található Zeneműtár s a vala
mivel lejjebb fekvő Plakáttár közreműködésével s a 
Nagyállomány anyagának részbeni felhasználásával 
jön létre. További felvilágosítás a Színháztörténeti 
Tár munkatársaitól.

Kis Domokos Dániel
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„Pest, Buda régi látképei és egyéb ritkaságok”

A fenti címmel rendeztek kiállítást május 20-a 
és 30-a között az Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattárában. A rendszerváltoztatás után haza
tért emigráns magyar értelmiségi, dr. Skultéty Csa
ba három évtizedes gyűjtőmunkájának az eredmé
nye vált első ízben hozzáférhetővé a hazai közön
ség számára. A gyűjtő és a gyűjtemény egyaránt 
érdemes arra, hogy a Várnegyed olvasói is dióhéj
ban megismerkedhessenek velük.

Skultéty Csaba 77 esztendővel ezelőtt látta meg 
a napvilágot az akkor már Csehszlovákiához csa
tolt Nagykapuson. Késmárki és ungvári középis
kolai tanulmányai után a budapesti közgazdasági 
karon szerzett oklevelet és doktori címet. Viszon
tagságos háborús éveit követően a Külügyminisz
térium összekötőjeként tevékenyen részt vett a 
lakosságcsere munkálataiban, majd leváltása miatt 
Párizsba disszidált. Nemzetközi és jogi politológiai 
tanulmányokat folytatott. 1951-83 között a mün
cheni Szabad Európa Rádió hírszerkesztője, 
utóbb - Ambrus Márton néven - nemzetközi po
litikai kommentátora lett. 1985-90-ig a Pax Ro
mána, a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom 
elnökeként tevékenykedett, azóta is a határon túli 
magyarokkal foglalkozó elnökségi tagja, egyben 
közíró.

A müncheni évek alatt a honvágy természetsze
rűleg munkál benne, ahogy írja: „Nő a haza von
zása: aki Európát és annak szellemét esztendőkön 
át nyugati nyelveken szívta magába, olvasmányai
ban kezd visszatérni, irodalomban és főleg törté
nelemben, a gyökerekhez.” Egy antikváriumban 
fölébred az érdeklődése egy, a fővárosunkat áb
rázoló rézmetszet iránt. Ekkor kezdődött élete új 
szakasza: „felfedeztem valamit, ami ezernyi, erre 
a célra szabaddá tett órámnak örömteljes tartal
mat adott. A régi Pest és Buda, mellette más 
városok, várak, csaták. Majd lassan tágabb érte
lemben: hungarica. Antikváriusoknál, aukciókon, 
előbb csak Münchenben, később amerre csak jár
tam (...) Olykor, nagyot nyelve, komoly áldozatot 
is vállaltam, nehogy a számukra csak mérsékelten 
érdekes magyar ritkaságot valamilyen német 
könyv- vagy levéltár nyelje el. A végső szándékkal, 
hogy mindez egyszer hazakerüljön.”

Borda Lajos, a jeles pesti antikvárius és neje 
segítségével a Műgyűjtő magyarok sorozat első da
rabjaként elkészült a Skultéty-gyűjtemény repre
zentatív, színes katalógusa, az anyag színe-javát 
pedig kiállították a nemzeti könyvtárban. A látni
valók öt fő csoportja a következő: Buda, Óbuda, 
Pest, illetve Budapest látképei, térképei és a velük 
kapcsolatos kiadványok; térképek, látképek, egy- 
leveles nyomtatványok a történelmi országterület
ről és a tágabb térségből; jeles magyar történelmi 
személyiségek képei; kéziratok a XIV-XX. száza
dig, végül könyvritkaságok.

Terjedelmi okokból csupán felvillantani tudunk 
néhányat a hazamentett kincsekből. A fővárosáb
rázolások között szerepel a legkorábbi, nyomtatás
ban megjelent Buda-látkép, az 1493-ban, Nüm- 
bergben készült fametszet, de több, Buda 1686. évi 
visszavívását megörökítő alkotás is. Hasonlóképp 
unikum a Felső-Magyarország fővárosa, Kassa tö
rökkori históriáját felidéző, könyvészetileg eleddig 
ismeretlen nyomtatvány, rézmetszettel. A szemé
lyiségek képei között IV. (Kun) László, Bethlen, 
Bocskai, Apafi, Thököly, a Zrínyiek, Nádasdy, az 
Esterházyak és Batthyány portréja egyaránt meg
található. A legrégebbi, 1384-ből való kézirat mel
lett, saját kezű aláírással számos hazai vagy európai 
uralkodó történelmünk és művészetünk olyan ki
magasló alakjai is föllelhetők a gyűjteményben, 
mint Wesselényi Ferenc országnádor, Kollonich 
Lipót esztergomi érsek, Kossuth Lajos, Munkácsy, 
Ady, Károlyi Mihály. Az első kiadású könyvek Mi
kes Kelementől Széchenyi Istvánig szintúgy széles 
kört ölelnek föl.

Skultéty Csaba értékmentő áldozatvállalása tisz
teletet parancsoló tett. Csak sajnálhatjuk, hogy a je
len Magyarországán nincs olyan helyzetben lévő 
múzeum, könyvtár vagy levéltár, amely az egész 
anyagot megvásárolhatná. így minden bizonnyal a 
közel 300 tételből álló kollekció kisebb része kerül 
csupán a hazai közgyűjteményekbe, a zömük szét
szóródik tehetős magángyűjtők szalonjaiba. Honfi
társunk legfőbb célja: a kincsek hazakerülése azon
ban megvalósult.

Székely András Bertalan 
Vámegyed, 1998. 11. sz.
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A Császár malom és a Császár fürdő Budán 
(Rohbock Lajos rajza, Richter J. acélmetszete, 1856)
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A pesti Vigadó
(H. Lüders rajza, Hess acélmetszete, 1863 körül)



Országos Széchényi Könyvtár 
Baranyai Decsi kiállítás

Négyszáz éves az első magyar szólás- és közmondásgyűjtemény

1598-ban az észak-magyarországi Sáros megyei 
Bártfán (ma: Bardejov, Szlovákia) a Klösz nyom
dában jelent meg Baranyai Decsi Csimor János, a 
székelyvásárhelyi partikula (kisiskola) rektora által 
összeállított Adagiorum graecolatinoungaricorum 
chiliades quinque, azaz „Ötezer görög-latin-ma- 
gyar szólás gyűjteménye” című kötet. Ez az első 
magyar szólás- és közmondásgyűjtemény. Egy ke
véssel korábbi cseh s egy valamivel későbbi lengyel 
gyűjteménnyel együtt régiónkban az elsők közé 
tartozik. Korábban készült már például angol, 
arab, német, olasz, spanyol, török gyűjtemény, míg 
az első ukrán, finn, észt, orosz, szerb, szlovák, bol
gár és román gyűjtemények jóval későbbiek.

BARANYAI DECSI CSIMOR JÁNOS 1560 
körül született a mai Tolna megyei, akkor a Fel
ső-Baranyai Református Egyházmegyéhez tartozó 
Decsen (innen származik a nevében a Baranyai 
és Decsi). Az akkor neves tolnai iskolában, majd 
a debreceni és a kolozsvári kollégiumban végzett 
tanulmányok után Losonczy Bánffy Farkas erdélyi 
fejedelmi tanácsos fia kísérőjeként a Wittenbergi 
Egyetemre ment 1587-ben. Elindulása előtt Ko- 
vacsóczy kancellár és tanácsosai arra is felkérték, 
hogy a jogharmonizáció céljából foglalkozzék a 
magyar és német birodalmi jog összehasonlításá
val. Wittenbergben 1587-ben megjelent Hodoepo- 
ricon című munkája az első, magyar szerző által 
írt útleírás. Ez a Bonchida-Székelyvásárhely (e 
város csak 1616-ban, Bethlen Gábor fejedelem 
rendeletére lett Marosvásárhely néven szabad ki
rályi város) -Moldva-Varsó-Danzig-Wittenberg 
utat írja le latin nyelven. Ennek ma ismert egyet
len példányát a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai 
könyvtár őrzi.

Wittenberg után tanulmányait Strassburgban 
folytatta. Itt készült doktori értekezése, a Synopsis 
Philosophiae (A filozófia összefoglalása) 1591-ben, 
latin nyelven, Johann Ludwig Hawenreuter, a filo
zófia és orvostudomány professzora irányítása 
alatt, aki szintén összeállított egy szólásgyűjte
ményt. Decsi doktori értekezését 1595-ben Wit
tenbergben is kiadták, s a londoni British Library- 
ben van egy kéziratos angol fordítása is.

1592-ben tért haza Kolozsvárra, majd 1593-ban 
meghívták Székelyvásárhelyre, az ott 1557 óta fenn
álló partikula (a marosvásárhelyi kollégium elődje) 
igazgatójának. Két elődje, Tordai Ádám és Laskói 
Csókás Péter szintén wittenbergi diák volt.

Kolozsváron, a Heltai Nyomdában 1593-ban je
lent meg a két jogrendszer 700 oldalas összehason
lítása, a „Syntagma institutionum iuris imperialis ac 
Ungarici”. Ez a munka őrizte meg a szerző képét 
számunkra. Decsi volt az első, aki latin klasszikust 
fordított magyarra. ,Az Caius Crispus Sallustiusnak 
két históriája ” minden rangú szereplőivel való be
szélgetések alapján megírta az 1592-1598 évek kró
nikáját. A latin kézirat Kulcsár Péter magyar fordí
tásában 1982-ben jelent meg. Értekezett a magyar 
rovásírásról, s ismertek latin és görög, diáktársainak 
írt üdvözlő versei is. Fennmaradt öt latin nyelvű le
vele, amelyet Strassburgból Johann J acob Grynaeus 
bázeli professzornak írt.

1601. május 15-én halt meg váratlanul Székely
vásárhelyen. Valószínűleg a Vártemplom körüli, 
régen felszámolt temetőben temették el.

Az ADAGIORUM mintája Rotterdami Erasmus- 
nak 1574-ben Baselben kiadott latin-görög, ma
gyarázatos, néhány más szerző gyűjteményét is tar
talmazó kötete volt. Decsi elhagyta a magyaráza
tokat, viszont a latin és a görög mondásokat 
magyar megfelelőkkel, vagy magyar fordításokkal 
egészítette ki. A magyar szövegek jellegzetessége, 
hogy a mássalhangzóval kezdődő főnevek előtt is 
a legtöbbször az névelő van, pl. „Egy az szoba, az 
kemencével.” A -val, -vei rag a legtöbbször, ugyan
úgy mint a moldvai csángómagyar nyelvjárásban, 
nem hasonul: „Sem Istenvei, sem embervei nem 
gondol”. A nyáron, télen helyett azt olvassuk, hogy 
nyárban, télben, pl. „Aki nyárban nem gyűjt, télben 
aggebül bánkódik” - A mony helyett ma tojást 
mondunk („Tarka, mint a szárcsamony”), az eh he
lyett májat pl. „Szép az szava de ördög az eha”. - 
Minden olyan közmondásban, amelyben kutya van, 
Decsinél eb található, pl. Az mely ebet botval haji
nak az nyúl után, soha az nyulat meg nem fogja”, 
az iskola akkor még következetesen schola, pl. 
„Még az scholabeli gyerekek is tudják”. A mai
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„Suszter maradjon a kaptafánál” Decsinél: „Ne 
feljebb varga az kaptafánál”.

Az Adagiorum összesen 4827 magyar mondatot 
tartalmaz, ebből kb. ezer tekinthető szólásnak, 
közmondásnak, mert sokszor csak egy szóval (pl. 
gazember), vagy egy egyszerű jelzős szerkezettel 
(pl. ostoba ember, hitvány ok) értelmezi a latin, 
vagy görög mondást.

Adatai közül százat megtalálunk korábbi kiad
ványokban, korabeli levelekben is. A leggazdagabb 
forrás Heltai Gáspár Esopusi fabulái (Kolozsvár, 
1566), de jó néhányat találunk más szerzőknél, így 
Szegedi Lőrinc Theophania című vígjátékában 
(Debrecen, 1575), Balassi Bálint, Tinódi, Borne
missza Péter és mások műveiben, Salamon és Mar- 
kalf históriájában, Báthori István levelezésében 
stb. A magyar adat olykor a latin szöveg, ritkábban 
egy német közmondás fordítása.

Decsi szólásainak, közmondásainak egy része ma 
is pontosan, vagy kis változtatással úgy hangzik, mint 
négyszáz éve. Néhány példa mai helyesírással (Decsi 
pl. a cs betűt - mint a lengyelek - cz-vel írta): Kü- 
csiny az bors, de erős. - Te sem vagy jobb az Deákné 
vásznánál. - Nagy fába vágta az fejszét. - Szemé
rem (ma: szégyen) az futás, de hasznos. - Ember 
kell az gátra. - Jó volnál halálnak. - Olcsó húsnak 
híg a leve. - Az igazmondás betöri embernek fejét. 
(Ma: Mondj - vagy szólj - igazat, betörik a fejed.) - 
Lassan járj s hamarébb elérsz. (Ma: tovább érsz) - 
Jótött helyébe jót ne válj. - Köz(ös) lónak túrós 
(azaz feltúrt, sebes) az háta. - Sok lúd disznót 
győz. - Olyan messze van, mint Makó Jeruzsálem
től. - Az minemű mosdót énnekem tartasz, én is 
olyan kendőt tenéked. (Amilyen a mosdó, olyan a 
törülköző.) - Nemakarásnak nyögés a vége. (!) - Jó 
pap holtig tanul. - jobb ma egy veréb, mint holnap 
egy túzok. - Zsák meglelte foltját. - Ugyancsak 
közismert, de ugyanakkor Európa számos (zárójel
ben feltüntetett) nyelvében is megtalálhatók: Aján
dék lónak nem kell a fogát nézni. (48) - Csak a sző
rét veti el farkas, nem természetét. (45) - Várja, 
hogy a sült galamb menjen a szájába. (30) - Egyik 
kéz a másikat mossa. (47) - Más szemében meglátja 
az szálkát, az magáéban a gerendát sem. (47) - Nem

árulok zsákbamacskát. (38) stb. A magyar mellett 
egyes szomszédos nyelvekben is megtalálhatók: Az 
sok bába között az gyermek is el szokott veszni. - 
Ne hányj borsót a falra. - Meghalt az gyermek, el
költ a komaság.

A szólások, közmondások egy része ma már 
nem közismert, de például a bakonyalji, északi 
csángó, drávaszögi, háromszéki, kórógyi, szatmári 
és más gyűjtésekben előfordul. Például: Még az 
ebnek sem jó az első fia. (Azaz: senkinek sem 
tökéletes az első munkája.) - Híres eperre nem 
kell kosárval menni. - Addig hántsd az hársfát, 
míg hámlik. (Ezt Heltai Gáspár 1495-ből „Addig 
üsd a vasat, míg meleg” értelemben idézi Kinizsi 
Páltól.) - Elég egy kő száz varjúnak is. (Ismert a 
török és a perzsa nyelvben is.) - Ahol malacot 
ígérnek zsákoddal ott légy. - Még üdén meglát
szik, az mely tejből túró lészen. - Az ki urával 
pöröl, Isten annak orvosa, stb.

Feledésbe merültek már pl. a következők: Egy 
babot nem adnék rajta. (De mondjuk azt, hogy 
„Nem babra megy a játék”) - Úgy illik, mint az 
bot az tegezbe. - Minden botnak az végén az feje. 
(Ha a vége jó, minden jó - értelemben.) - Min
den hitvány (azaz rossz) lövő nyilára vet. - Nem 
tudhatom, hogy tök-e, vagy túrós étek. (Halvány 
sejtelmem sincs, hogy micsoda.) - Hadd morogjon 
varga Pál, csak jó talpat csináljon. - Pokolban is 
esik egyszer egy ünnep. - Későn sütve. (Eső után 
köpönyeg.) stb.

A talán kb. 300 példányban megjelent Adagio
rum csakhamar ritkasággá vált (mára 4 teljes pél
dány maradt fenn), de közmondásaiból, szólásaiból 
több százat átvett Szenczi Molnár Albert - aki 
Strassburgban szintén Hawenreuter tanítványa 
volt - magyar-latin szótárának 1611-es hanaui és 
következő kiadásaiba, onnan bekerültek más szó
tárakba, kézikönyvekbe és sokat közöl - Decsire 
való hivatkozás nélkül - Kis-Viczay Péter a Bárt- 
fai Városi Nyomda által Kassán 1713-ban kiadott 
második magyar közmondásgyűjteményben. Az 
Adagiorumból 1978-ban kis példányszámban ha
sonmás kiadás készült.

Paczolay Gyula
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MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK

Széchenyi István olvasmányai

Széchenyi István elképzelhetetlen könyvek, olvas
mányok nélkül, atyja példája, a külföldi utazások mel
lett ezek hatottak életszemléletére a legerőteljeseb
ben. A könyvekkel történt egyik első találkozásának 
kedves dokumentuma az a levél, melyben megköszön
te atyjának, Széchényi Ferencnek a tőle kapott „Ma
gyar Könyvházak lajstromá”-t, mely összeállítás a 
nemzeti könyvtár alapításának céljára adományozott 
könyvek kéziratok jegyzékét tartalmazza. Érdemes
nek látszik idézni ezen figyelemreméltó gyermekkori 
levélből: „Édes Kedves Jó Atyám! Noha én gyenge 
időm miatt nemis érdemlcm-meg a szép Magyar 
Könyvházak lajstromát és nem is tudhatom megítélni 
elegendően ennek a betsét, mégis adott az én kegyes 
Atyám; hogy én is példáját valaha kövessem és édes 
Hazámnak boldogságát, a mennyire tőlem kitelhet, 
előre mozdítsam. - Fogok is iparkodni, jól tanulni is... 
hogy Édes Atyámnak örömet tsinyálhassak hálaadásul 
ezért a szép könyvházának lajstromáért. Édes Jó At- 
tyának - Pesten 26-ik Dec. 1803. - hálaadatos enge
delmes fia, Széchenyi István.”

Ez a levél a legnagyobb magyar születésének 
200. évfordulója alkalmából az Országos Széchényi 
Könyvtár által rendezett reprezentatív Széchenyi- 
cmlékkiállításon is látható volt. Jelképesnek is fel
foghatjuk, hogy Széchenyi már ilyen zsenge korá
ban közeli kapcsolatba került egy könyvvel - még
pedig egy bibliográfiával. Bátran állíthatjuk, hogy 
ez a kapcsolat a könyvvel, könyvekkel megmaradt 
egész élete folyamán.

A másik könyv, amelyről tudjuk, hogy házitanító
ja révén igen korán a kezébe került, az „Orbis pic- 
tus” című tankönyv volt. Mikor 17 éves korában stú
diumait befejezte, hadba vonulása alkalmából, 
egyéb ismeretekkel együtt, olvasmányaira nézve is 
kapott tanácsokat atyjától. A katonaságnál, hogy 
megszerezhesse a tiszti rangjához szükséges tudást, 
sok hadművészeti és egyéb szakkönyvet kellett ol
vasnia, jórészt idegen nyelven. Katonasága, utazá
sainak ideje alatt betartotta Goethe tanácsát: „Wer

1791-1860

den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande 
gehen”. Amely országban huzamosabban tartózko
dott, annak nyelvét, irodalmát is tanulmányozta. 
Olasz nyelvtudását Tasso Megszabadított Jeruzsá
lemének olvasásával fejlesztette, az angol irodalmat 
is angliai tartózkodásának idején kedvelte meg, így 
leginkább Shakespeare-t - főleg a Hamletet, az 
Otellót és a Rómeó és Júliát -, de talán a legkedve
sebb olvasmánya Byron Childe Haroldja volt, amely-

* A szabadságharc 150. évfordulója alkalmából továbbra is foglalkozni kívánunk a korszak jeles személyiségeivel.
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nek lefordítását is tervbe vette. Egyik levelében 
megemlítiDefoe halhatatlan regényét: „... eszembe 
jutott a szigetre vetődött Robinson, kinek története 
gyermekkoromban oly sokszor megnevettetett”. 
Magyarra fordította Popé Universal Prayerét, olvas
ta WalíerScott regényeit is. A franciák közül szemé
lyesen ismerte Chateaubriand-t, de a legkedvesebb 
francia szerzője Montaigne volt. Társaságban egy
szer arról beszélgettek, hogy ha egy kivételével min
den könyv elveszne, ki mit szeretne egyetlenként 
megőrizni magának. Széchenyi akkor Montaigne 
esszéi mellett döntött. Természetesen tanul
mányozta Voltaire, Montesquieu és Rousseau műve
it. is. Az utóbbiról így írt: „Rousseau Vallomásit el
olvastam; fölöttébb szórakoztatott. Fehérváry azt 
mondta: »Nagyon veszedelmes könyv«. Ezt éppoly 
kevéssé látom be, mint száz egyéb dolgot; nehezem 
fogom fel.” Naplójában olvasható: „Útközben az 
Émile-t olvastam gyönyörűséggel. - Az olyan em
bereket, mint Rousseau, életükben megégetik, hol
tukban imádják.” Lamartine és Vidor Hugó költe
ményei is sokszor a kezébe kerültek, utóbbinak 
Burg Jargal című regényét is olvasta - nagy tetszés
sel. Nem voltak előtte ismeretlenek George Sand és 
Mme Staél művei, utóbbinak gondolatai hatással 
voltak Széchenyi eszmerendszerére is. Máshol azt 
írta: „Voltaire Siecle de Louis XlV-a állandóan a 
kezemben”, a róla szóló irodalmat is forgatta: „Vol
taire életét olvastam, végiggondoltam. Micsoda 
mélységekbe zuhant az ember, - hogy az előítéletek 
ellen küzdjön, hogy ne legyen Hipokrita!” Arról is 
tudósít: „Nagy érdeklődéssel olvasok Tocqueville- 
t.” Lelkesen tanulmányozta át a nagy francia törté
netírók műveit, például Thiers „L’Historie de la Ré- 
volution Frangaise” című művét, a girondisták tör
ténetét, Séguertől Napóleon és a Grande armée 
történetét.

Utazásai során gyakran felkeresett könyvtárakat, 
így 1822-ben Párizsban a Bibliothéque Royale-ben 
a trappista a szerzetesekre vonatkozó műveket ta
nulmányozta. A montpellier-i egyetem bibliotéká
jában megtekintette Tasso Megszabadított Jeruzsá
lemének tervezetét, Tasso saját kezeírásában. A pá
rizsi Királyi Akadémián megnézte „Montaigne első 
kiadásának saját kezű kijavításait”, „...a házat, 
melyben Montaigne élt, írt és gondolkodott meglá
togattam” - írja egy helyen.

Természetesen a legtöbb művet német nyelven 
olvasta. Naplóját is ezen a nyelven írta. Ismerte 
és kedvelte Lessinget, Goethét, Az utóbbit „világ
alakítónak” tartotta: „Az én életemben világala

kítók: Bonaparte, Washington, Franklin, Pitt, 
Byron, Goethe, Bolivár.” Gyakran idézett a Faust
ból és Goethe verseiből. Schiller drámái, versei 
legkedvesebb olvasmányai közé tartoztak, szín
házban is megnézte darabjait, többek között a 
„Messinai menyasszonyt”-t. Ismerte és színházban 
is megtekintette Grillparzer drámáit, például az Ős
anyát. Theodor Kömer Zrínyi című szomorújáté
kát a pesti magyar színházban nézte meg. Hosszan 
sorolhatnánk még kedves német szerzőit, így Hér
áért, Wielandot és másokat.

Külön érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ko
rának hazai főurai közül Széchenyi István állt sze
mélyes kapcsolatban a legtöbb korabeli magyar író
val, költővel, és az is feltételezhető, hogy akikkel is
meretségben volt, azoknak műveit is olvasta. A 
pozsonyi országgyűlés, pesti tartózkodásai, közéleti 
tevékenykedése számos alkalmat nyújtottak ezen 
kapcsolatokra. Elsőnek Vörösmarty Mihályt kell 
említeni, akivel igen sokszor találkozott, ebédelt 
együtt. Közvetlen része volt abban, hogy a nagy köl
tő megkapta az Akadémia 1842. évi nagyjutalmát 
200 aranyat/ Barátai voltak: Eötvös József, Jósika 
Miklós, Teleki László és Kemény Zsigmond. Bérczy 
Károly a Széchenyi vezetése alatt álló közlekedési 
bizottság tisztviselője volt, Kisfaludy Károlyt az álta
la kezdeményezett és támogatott lap, a Jelenkor 
szerkesztőjének szánta, terve csak az író korai halá
la miatt nem valósulhatott meg. Ekkor írta: „Kisfa
ludy hamari vége nagyon bánt.” Helyette Helmeczy 
Mihály került lap élére. Fáy András személyesen és 
irodalmi alkotásaival is hatott Széchenyi életszem
léletére. De ismerte Vitkovics Mihályt, Bajza Józse
fet, Pázmándy Horváth Endrét, Berzsenyi Dánielt, 
Czuczor Gergelyt, Thaisz Andrást, Gaál Józsefet, 
Garay Jánost, Görög Demetert, Toldy Schedel Feren
cet. Lehetséges, hogy sohasem beszéltek, de leg
alábbis látta 1848-ban Petőfi Sándort és Táncsics 
Mihályt is. Ez a felsorolás korántsem teljes, de talán 
mégis érzékelteti Széchenyi írókkal való kapcsola
tának széleskörűségét.

Természetesen maradtak adatok arról is, hogy az 
itt felsorolt írók műveit is ismerte. Különösen ked
velte Berzsenyi verseit, erről 1828-ban így írt: „Men
nél többet olvasom Berzsenyi költeményeit, szíve
met annál nagyobb fájdalom tölti el, hogy oly keve
sen olvasnak magyarul hogy Crjesccnce] nem 
olvassa ezt... És Berzsenyi sem ír többé... Egy ilyen 
tehetség! Mert megkeseredett. - Senki sem ismeri 
el érdemeit.” Nyomai maradtak annak is, hogy a 
tisztelet kölcsönös volt. A nagy költő egyik verses
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kötetét Széchenyi felségének ajándékképpen is 
megküldte, noha az nem tudott magyarul olvasni.

Kedvelte Jósika Miklós történelmi regényeit: 
„Báró Jósika Miklós Abafiját, 1836, olvasom nagy 
gyönyörűséggel. It will do! [Ez igen!].” Máshol meg
említi, hogy az Utolsó Báthorit olvassa, vagy azt: 
„befejezem »A Csehek Magyarországban«-t. Szín
házban is megnézte Jósika Barcsaiak című darabját.

Naplója tanúsága szerint Fáy András meséit, afo
rizmáit 1826-ban olvasta. Amint már említettük, 
Eötvös József tel is jó barátságban volt, 1838-ban fel
jegyezte róla: „Eötvös Pepi nálam. Felajánlotta, 
hogy tegeződjünk.” Kölcsönösen tisztelték egy
mást: „Meglátogatott Eötvös Pepi... Pest megszé
pítéséről beszélgettünk, - ő ... elismeri átfogó nagy 
nézeteimet.” Kemény Zsigmonddal 1846-ban ismer
kedett meg, „Korteskedését” már 1844-ben olvasta.

Számos íróval akadémiai tevékenykedései folya
mán ismerkedett meg, így Czuczor Gergellyel, Baj
za Józsefiéi, Toldy Schedel Ferenccel, aki 1835-től 
az Akadémia titkára volt.

Rendszeresen járt színházba, azonban szívesen 
olvasta is a színdarabokat, erről például Telekivel 
kapcsolatban feljegyezte: „Teleki L[aci] Kegyenc- 
zét olvasom végtelen gyönyörűséggel. Meg vagyok 
lepve.” Azt is megírta, ha nem tetszett a színmű: 
„Batthyány Lajos a magyar színház páholyában. Az 
Atyátlan Tóth Lőrinctől, gyalázatos darab. Az egész 
darabban nincs egy becsületes jellem.” Tóth Lőrinc 
egyébként a Széchenyi által támogatott Jelenkor se
gédszerkesztője volt és a Nemzeti Kaszinó könyv
tárosa.

A továbbiakban még néhány, a Naplóból vett 
idézettel szeretnénk jellemezni Széchenyi széles 
körű érdeklődését. „Goldsmith The Vicar of Wa- 
kefieldjét [A wakefieldi pap] olvastam. George 
Sand Indiana-ját. Még egy halom más dolgot is ol
vastam - George Sand Jacquesját...” Feljegyzése
iből az is kiderül, hogy sok szakkönyvet és élet
rajzot is olvasott, némelyiket többször is: „Arthur 
Young politikai aritmetikáját harmadízben olvas
tam el. Elolvastam William Caxton életét. Másod
ízben olvastam Bacon Orgánum Scientiariumát. 
Elolvastam Blake admirális életét. Elolvastam 
Wolsey admirális életét. Elolvastam Sir Edward 
Coke életét. Elolvastam Horváth Endre Á...” Itt 
megszakad a szöveg, az utóbbi Pázmándi Horváth 
Endre Árpád című eposza, amelyért a költő aka

démiai nagyjutalmat kapott. Következő idézetünk
ben is szépírókkal együtt sorolja fel a szakkönyve
ket: „Fáy András Kedv csapongásait I., II., 1824. 
olvastam. Kisfaludy Sándor Gyula szerelmeit ol
vastam. A lótenyésztés tökéletesítésének alapelve
it Justinustól olvastam. Woodstockot Sir Walter 
Scottól olvastam. Határtalan unalom.” Szerette az 
útikönyveket, útleírásokat, például „Az ifjú Ana- 
charsis utazása Görögországban” című munkát Je- 
an Jacques Barthélemytől franciául, de magyarul is 
olvasta Deáky Filep Sámuel fordításában, ismerte 
Fordyce Itáliáról írott könyvét.

Széchenyi rendszeres olvasója-idézője volt a gö
rög és római klasszikusoknak, kedvencei közé tar
tozott Homérosz, Platón, Arisztotelész, Thuküdi- 
dész, Xenophon, Plutharkhosz, Epiktétosz, valamint 
Horatius, Vergilius, Plinius, Seneca, Marcus Aurelius, 
Lucanus, Ovidius.

A vallásos nevelésben részesült Széchenyi ter
mészetesen olvasta a Bibliát, az egyházatyák mű
veit és egyéb hitbuzgalmi jellegű könyveket is.

Végül megjegyezzük, hogy Széchenyi István nem
csak könyveket olvasott, de mint politikai érdeklő
désű államférfiú naponta kézbe vette a hazai és kül
földi hírlapokat, folyóiratokat. Nem csak az őt támo- 
gató Jelenkort, Társalkodót, Tudományos Gyűjteményt, 
de a lényegében vele és a politikájával szembenálló 
Pesti Hírlapot is. Még döblingi évei folyamán is igye
kezett figyelemmel kísérni a hazai eseményeket, on
nan is megrendelte a magyarországi időszaki kiadvá
nyokat és könyveket. Tanúbizonyság erre egy Tas- 
ner Antalhoz, titkárához írott levele: „Kérem január 
1-sőtől 1858. prenumeráljon minden időszaki ma
gyar lapokra és nyomtatványokra s pedig egyenesen 
nevemre, Ober-Döbling, Nr. 163; és bízzon meg egy 
könyvárust, nekem minden magyar könyvet vagy 
bármiféle közleményt, mely 1858-ban világot lát, 
megküldeni.”

* * *

Természetesen nem gondoljuk, hogy e viszony
lag rövid írás keretében sikerült a legnagyobb ma
gyar olvasmányainak teljességét bemutatni, csupán 
érdeklődésének irányára, sokoldalúságára tudtuk 
és kívántuk felhívni a figyelmet.

Batári Gyula 
Könyvtáros, 1992. 3. sz.
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Magyar könyvészet 1921-1944. Ill/A köt. 
Alsó és középfokú iskolai tankönyvek

Az alcímben jelzett kötetszám azt fejezi ki, hogy 
ez a kötet az 1985-ben megjelent 3. kötetnek a 
pedagógia szakirodalmát is tartalmazó kiegészítő 
része. Eredetileg annak 371.67 Tankönyvek c. al- 
fejezete tartalmazta volna az alsó- és középfokú 
iskolai tankönyveket is, de ezek mennyisége szét
feszítette az adott kereteket, szerkesztési és leírási 
igényei pedig nem voltak összehangolhatok az 
alapkötet módszereivel.

A minél nagyobb teljesség megközelítése érde
kében az OSZK retrospektív bibliográfiai osztálya 
összevetette saját állományának kéziratát az Or
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Tan
könyvtárának publikált katalógusaival. Ebből ki
tűnt, hogy az OPKM tankönyvállománya számos 
ponton gazdagítja az OSZK állományát mind a 
műveket, mind a kiadásváltozatokat tekintve. így 
jutott a két intézmény az OSZK kezdeményezésé
re arra az elhatározásra, hogy az OPKM-mel kö
zösen rendezzék sajtó alá és adják közre a tan
könyvek kiegészítő könyvészetét.

A bibliográfia az alsó- és középfokú általános és 
szakképzés tankönyveit és segédleteit (pl. térképek, 
atlaszok, ének- és hangszeriskolák) tartalmazza. (A 
szótárak felvétele elmaradt, mert jelentős részben 
megismételte volna a nyelvészetet tartalmazó 6. kö
tet anyagát.) A gyűjtés forrásai a két intézmény ál
lományát feltáró cédula- és kötetkatalógusokon kí
vül a korabeli kurrens magyar könyvészetek voltak. 
Kontrollként felhasználták a VKM által kiadott ko
rabeli Hivatalos Közlöny éves tankönyvjegyzékeit 
is. A tankönyvek félesége 3461 számozott tétel, 
amelyek leírása alatt több mint tízezer kiadásválto
zat, továbbá a korszak előtt és után is megjelent tan
könyvek kiadási évére történő utalás található.

Az anyag iskolatípusok szerinti megoszlása - amely 
egyben a szerkezet alapjául is szolgált - a következő 
(zárójelben a tételek száma):

1. Alsó fokú általánosan képző iskolák: 1.1. Ele
mi iskola (772); 1.2. Továbbképző (ismétlő) nép

iskola (60); 1.3. Siketnéma-oktatás (4). Összesen 
837 tétel.

2. Középfokú általánosan képző iskolák: 2.1. 
Polgári iskola (két fejezetben 460 tétel); 2.2. Kö
zépiskola (gimnázium, reálgimnázium, reáliskola, 
leánylíceum, leánykollégium: egy fejezetben 1164 
tétel). Összesen 1624 tétel.

3. Alsó fokú szakiskolák: 3.1. Mezőgazdasági 
(30); 3.2. Ipari (123); 3.3. Kereskedelmi (29); 3.4. 
Egészségügyi (1); 3.5. Altisztképző tanfolyamok 
(6). Összesen 189 tétel.

4. Középfokú szakiskolák: 4.1. Pedagógusképző 
intézetek (három fejezetben 199 tétel); 4.2. Me
zőgazdasági (54); 4.3. Ipari (131); 4.4. Kereskedel
mi (236); 4.5. Művészeti (11); 4.6. Katonai közép
iskolák (3). Összesen 634 tétel.

5. Nemzetiségi oktatás: 5.1. Elemi iskola: magyar 
nyelvű közös tankönyvek, horvát, német, román, 
rutén, szerb, szlovák, vend-szlovák tannyelvűek. 
Összesen 135 tétel; 5.2. Polgári iskola: német, ro
mán, rutén, szlovén tannyelvűek. Összesen 10 té
tel; 5.3. Középiskola: német, román, rutén, szlovák 
tannyelvűek. Összesen 54 tétel; 5.4. Líceum és ta
nítóképző: német, román tannyelvűek. Összesen 
11 tétel; 5.5. Kereskedelmi középiskola: szlovák tan
nyelvű - 1 tétel (kereskedelmi levelezés). Mind- 
összesen 211 tétel.

Számos kisebb szakiskola vagy nemzetiségi 
tannyelvű iskola néhány tantárgya csak tételszám
ra hivatkozó egyedi utalókkal szerepel a kötetben.

Az egyes iskolatípusokon belüli további elren
dezés tantárgyak, ezeken belül osztályok, majd vé
gül címek szerinti betűrendes.

A bibliográfiai leírások az MSZ 3424-60 sz. 
Könyvtári címleírási szabályokon alapúinak, ha
sonlóan a 3. alapkötethez. (Azzal a különbséggel, 
hogy a leírások mindig címrendszósak.) A cirill be
tűs címek átírása azonban már az MSZ 3394-1988- 
as szabvány 1. sz. táblázatán alapul. A korszakban 
megjelent első kiadás részletes leírása után meg
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jegyzésként kisebb betűkkel találhatók az esetle
ges korábbi (1921 előtti) és későbbi (1944 utáni) 
kiadásokra történő utalások, valamint az 1921— 
1944 közötti kiadások részletezése. Valamennyi 
alapleírás és kiadásváltozat lelőhelyéről kódhelyjel 
tájékoztatnak: 1 = OSZK, 2 = OPKM.

Az iskolatípusok szerint rendezett fő részt a So
rozatok betűrendes jegyzéke egészíti ki: a tételek 
rövidített leírásával és a fő rész tételszámára hivat
kozással. A címváltozatokról utalók készültek. 
Összesen 85 sorozat tagjainak leírását tartalmazza.

Kiegészítő apparátusa: 1. Rövidítések jegyzéke, 2. 
Szerzők és közreműködők mutatója - a névváltoza
tokra és a kitüntetett nevekre történő utalásokkal. 
Az élőfejes, kéthasábosan szedett bibliográfiában 
való eligazodást a kötet élén Tájékoztató, a végén 
részletes Tartalomjegyzék segíti.

A kötet az OSZK és az OPKM közös kiadásá
ban 630 példányban, vászonkötésben jelent meg. 
Beszerezhető az OSZK és az OPKM kiadványtá
rában (Ára: 750 Ft).

MAGYAR KÖNYVÉSZET 

1921-1944

A Magyarországon nyomtatott könyvek 
szakosított jegyzéke

KÖZREADJA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

III/A

ALSÓ- ÉS KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI TANKÖNYVEK

KÖZREADJA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉS AZ 
ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

BUDAPEST
1998
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SAJTÓFIGYELŐ

Amicus: egy barátságos rendszer
Korszerűsítés a Széchényi Könyvtárban

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyarország 
nemzeti könyvtáraként hét és fél millió könyvtári 
egységet kezel - a nyomtatott könyveken kívül kéz
iratokat, folyóiratokat, térképeket, kottákat és szá
mos egyéb típusú kiadványt. Az IBM üzleti partne
rével, az Intersoft Kft.-vei együttműködve most egy 
olyan új könyvtári informatikai rendszert helyez 
üzembe, amely mind az olvasók, mind a könyv
tárosok számára sok új lehetőséget kínál, egyszer
smind megnyitja az utat az országos szolgáltatások 
és a nemzetközi könyvtári projektekbe való bekap
csolódás előtt.

Az OSZK körülbelül húszezer beiratkozott ol
vasóval, mintegy hatszáz dolgozóval, az évi több 
tízezer példányos gyarapodással méreteit tekintve 
is az ország legnagyobb könyvtára, de ezenkívül 
számos speciális tevékenység is kiemeli a hazai bib
liotékák közül. Nemzeti könyvtárként szerkeszti a 
könyvek és folyóiratok nemzeti bibliográfiáit, inté
zi a köteles példányok elosztását, a nemzetközi 
cserét és a dokumentumok nemzetközi azonosító, 
azaz ISBN, ISSN számokkal való ellátását.

Ezek a különleges feladatok természetesen a 
könyvtár informatikai rendszerével szemben is 
rendkívüli elvárásokat támasztanak. Noha a hetve
nes évek végén fejlesztett, 9372-es IBM nagygépen 
futó Dobis/Libis rendszer a maga idejében oly
annyira a csúcstechnológiát jelentette, hogy az ak
kor még érvényben lévő exportkorlátozások miatt 
csak különleges engedélyek révén volt lehetséges a 
rendszer telepítése, mára egyre nehezebb eleget 
tenni az újabb és újabb továbbfejlesztési igények
nek - ezért írtak ki pályázatot egy új könyvtári in
formatikai rendszer kialakítására, szigorú követel
ményeket meghatározva a támogatandó szab
ványokra és szolgáltatásokra. Alapvető elvárás volt 
a könyvtári bibliográfiai adatcsere-protokoll támo
gatása, hogy kapcsolatot lehessen teremteni más 
hazai és nemzetközi könyvtárak katalógusrendsze

reivel. Fontos volt az is, hogy lehetőség legyen az 
osztott katalogizálásra. Az elemi szolgáltatásokon 
kívül, mint például katalogizálás, kölcsönzés, a 
rendszernek olyan speciálisabb feladatokat is támo
gatnia kell, mint, mondjuk, folyóirat-érkeztetés, 
gyarapítás, kötelespéldány-kczelés, on-line olvasó
termi katalógusrendszer, sőt a távoli, Interneten ke
resztül történő keresési kérelmek kiszolgálása.

Gondos mérlegelés után az OSZK végül is a vi
lág számos nagy könyvtárában már bizonyított 
IBM-megoldás, az RS/6000 platformon futó Ami
cus rendszer mellett döntött. Ezt a szoftvert annak 
idején a Kanadai Nemzeti Könyvtár számára dol
gozták ki, de továbbfejlesztett verzióit már megvá
sárolta a British Library, az Ausztrál Nemzeti 
Könyvtár és több európai könyvtári hálózat is. Az 
Országos Széchényi Könyvtárban a rendszer meg
valósítására igazi team-munkában kerül sor, mely
ben az IBM Magyarországi Kft. szorosan együtt
működik business partnerével, az Intersoft Kft.- 
vel, valamint az OSZK informatikai és könyvtáros 
szakembereivel. Ez az együttműködés jó példa ar
ra az IBM üzleti stratégiára, amely ötvözni igyek
szik egy multinacionális vállalat világszínvonalú 
technológiáját és nemzetközi alkalmazási tapasz
talatait a helyi piacokon konkrét bevezetési gya
korlattal rendelkező üzleti partnerek szakér
telmével. Az Amicus rendkívül okoldalú rendszer, 
nemcsak gépesíti a könyvtári feldolgozó tevékeny
ségek széles skáláját, de egyszerre több könyvtárat 
is képes kiszolgálni. Ez azt jelenti, hogy az OSZK- 
ban elhelyezett központi szerverre akár vidéki 
könyvtárakban telepített távoli munkaállomások is 
rákapcsolódhatnak. A rendszer gondoskodik arról, 
hogy míg például a katalógusadatok közösek le
hetnek, addig az érkeztetést, gyarapítást mindenki 
önállóan végezheti, és természetesen egymás 
pénzügyi adatait sem látják az együtt dolgozó in
tézmények. Mindez nem csupán azért fontos, mert
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az OSZK egy épületben van a Könyvtártudományi 
és Módszertani Központtal, hanem ez teremti meg 
az alapjait számos országos méretű szolgáltatás be
indításának is. Ám az Amicus nem csak az ennyire 
szorosan együtt dolgozó intézmények felé nyitott. 
Éppen az OSZK munkatársai fejlesztették ki azt 
a HUNMARC-szabványt, melynek alapján a Szé
chényi elektronikus úton tudja fogadni az ország 
számos, már szintén számítógépesített könyv
tárából érkező katalógusadatot.

Az új szoftver bevezetése egyben a jelenlegi 
hardverplatform lecseréléséit is maga után vonja, 
hiszen az Amicus nem mainframe-en, hanem Unix 
alapú RS/6000 szervereken és Windows alapú PC- 
klienseken fut. Nagyon fontos azonban, hogy egy 
webes kliensfelülete is van, sőt éppen ezen a téren 
nyújt az Amicus, illetve a hozzá kapcsolódó Libri- 
Vision webes kiegészítő modul egyedülállóan gaz
dag szolgáltatásokat. Például a keresésnél kiadha
tunk ún. broadcast search-öt, amikor nemcsak a

saját katalógusban, hanem más könyvtárak adatbá
zisában is végrehajtódik ez a parancs, és a felhasz
náló összesített találati listát kap. Szintén különle
gesség a böngészőkeresés, amikor bepillanthatunk 
az adatbázis indexeibe, és innen választhatjuk ki a 
pontos keresőkérdést.

Az OSZK a jövő év elejére szeretne eljutni odá
ig, hogy teljesen átállnak az új rendszerre, és az 
eddig használt nagygépet végleg kivonják a forga
lomból, ami várhatóan jelentős megtakarítást fog 
eredményezni a működési költségekben. A fel
használók azonban már jóval korábban megismer
hetik az új szolgáltatásokat, mindenekelőtt azt, 
hogy mind az olvasótermi terminálokról, mind az 
Interneten keresztül a korábbi karakter alapú ter
minálemuláció helyett a sokkal barátságosabb we
bes felületet használhatják. Ráadásul nemcsak az 
OSZK saját adatbázisait érhetik el, hanem számos 
más adatbázist is.

Számítástechnika, 1998. ápr. 28.

Fülöp Géza 
(1928-1998)

Alig két hónapja annak, hogy Fülöp Géza hetve
nedik születésnapjáról számolhattam be ezeken la
pokon. Senki nem hitte, hogy ünneplésünket oly 
hirtelen megszakíthatja a halál. Arra készültünk, 
hogy sorozatot indítunk azokkal a kedves, szórakoz
tató történetekkel, amelyek annyira hozzátartoztak 
a tanár úrral folytatott beszélgetésekhez. Tanul
mánykötet akartunk megjelentetni születésnapja 
tiszteletére, már csak emlékkönyv lehet belőle. 
Több lexikonba és kézikönyvbe vállalt és tervezett 
munkát. Utazott és előadott, mosolygott és készsé
ges volt mindenkihez, aki hozzá fordult. Sosem kí
mélte magát, fáradhatatlan volt. A legnehezebb, de 
a legszebb pillanatokban is mindig mellettem, mel
lettünk állt. Elválaszthatatlan része volt életünknek 
és hivatásunknak.

1928. március 5-én született Hegyhátszentmár- 
tonban. A szentgotthárdi Állami Vörösmarty Mi
hály Gimnáziumban érettségizett kitűnő ered
ménnyel, 1947-ben. 1947 és 1951 között a Pázmány 
Péter, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karának magyar, német és 
könyvtár szakos hallgatója volt. 1951-től 1954-ig a 
Magyar Tudományos Ákadémia Könyvtárának, 
1954-től 1961-ig az Akadémiai Kiadónak volt mun
katársa. 1959-től félállásban már tanított az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszékén. 1961-ben a tan
szék főállású munkatársa lett, s mint adjunktus, 
majd docens nyugdíjba meneteléig, 1995 végéig vég
zett főállású oktatói munkát: előadásokat tartott, 
szemináriumokat vezetett, bölcsészdoktori disszer
tációk készítését irányította. E területek korábban 
hiányzó egyetemi jegyzeteit is elkészítette: A 
könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmus idősza
kában 1789-1817. (1970), Sajtótörténet, sajtóisme
ret (1975), A könyvkultúra a könyvnyomtatás kéz
műipari időszakában (1980). Neve összeforrt a tan
székkel és az oktatással. Tanszékvezetői működése 
alatt teremtődtek meg a modern könyvtári és infor
matikai oktatás infrastrukturális feltételei.

1986 és 1994 között a tanszék vezetőjeként mun
katársaival korszerűsítette a tantervet, a tananya

25



got, gyakorlatibbá tette a képzést. Különösen az in
formatikai, számítástechnikai ismeretterületeket 
fejlesztette egy TEMPUS-pályázat elnyerést köve
tően (1900-1993), amikor a hannoveri és a deven- 
teri szakfőiskola könyvtárügyi, dokumentációs és 
informatikai tanszékével együttműködve a buda
pesti tanszék számára korszerű, nyugat-európai 
szintű tanterv készült, jelentős gépesítés indult meg. 
Lehetőséget teremtett az oktatók külföldi tovább
képzésére, valamint a hallgatók külföldi szakmai 
gyakorlatára.

Fülöp Géza oktatói tevékenysége mellett rend
szeresen végzett tudományos munkát, és folyama
tosan publikált. Közel 20 önálló könyve; 60 cikke, 
tanulmánya és 85 recenziója, könyvismertetése je
lent meg irodalomtörténeti, bibliográfiai, művelő
dés-, könyv- és sajtó történeti, illetve könyvtáros
képzési témakörben. (A magyar mellett német, an
gol, orosz, lengyel, bolgár és szlovák nyelven.) 
Kiemelkedő tudományos teljesítménye kandidátusi 
(Magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és 
a reformkorban. 1975.), illetve akadémiai doktori 
értekezése (Olvasási kultúra s könyvkiadás Magyar- 
országon a felvilágosodás idején és a reformkorban. 
1995).

Fülöp Géza tagja volt az ELTE Bölcsészettudo
mányi Kar, az MTA, a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium több bizottságának és a magyar 
könyvtárügy szakmai szerveinek. Tagja volt a Ma

gyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének, 
nyolc éven át vezette az egyesület képzési és to
vábbképzési szakbizottságát. Évtizedek óta irányí
totta az Országos Tudományos Diákkör Könyvtári 
Alszekciójának munkáját.

1991-ben Szabó Ervin-emlékéremmel, 1995-ben a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékéremmel, 
1996-ban Mester Tanár-címmel, 1997-ben a Magyar 
Köztársaság Középkeresztjével tüntették ki.

Meghalt 1998. március 13-án, Szombathelyen. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem saját halott
jának tekinti.

Már akkor sem tudtam mit mondani, hogyan fo
galmazni, amikor köszöntöttem a születésnapján. 
Úgy éreztem, hogy a szeretet, a tisztelet és a meg
becsülés, amelyet mindenki máshoz hasonlóan 
éreztem iránta, olyan nyilvánvaló, hogy nem lehet, 
nincs értelme szavakba önteni. Talán egy ölelés 
kifejezheti. Mit kellene akkor most mondani? Fel 
lehet egyáltalán fogni a történteket? Az ünneplé
sen úgy gondoltam, hogy eddigi és jövőbeli tetteink 
beszélnek helyettünk. És most? Kívánom minden
kinek, hogy az O útmutatásai, erkölcsi elvei, szak
mai törekvései, tanári elkötelezettsége és emberi 
példamutatása szerint tudjon élni! Ne felejtsük el 
Őt!

Barátné Hajdú Ágnes 
Könyvtári Levelező!Lap, 1998. 6-7. sz.
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Dokumentumok a Széchényi Könyvtárban
Kiállítás a Magyar Nemzet hatvan évének történetéről

Lapunk hat évtizedes történetét bemutató kiállí
tás nyílt tegnap a Budavári Palota F épületének 
VI. emeletén (képünkön középen Pethő Tibor né
hai főszerkesztő két unokája)

Lapunk fennállásának hatvanadik évfordulója 
alkalmából (a Magyar Nemzetet Pethő Sándor 
1938. augusztus 25-én indította útjára) kiállítás 
nyílt meg szerda délelőtt az Országos Széchényi 
Könyvtárban, a Budavári Palota F épületében. Az 
augusztus végéig látogatható tárlatot a Magyar 
Nemzet szerkesztőbizottságának elnöke, Kristóf 
Attila nyitotta meg. A hatvan év, amit a Magyar 
Nemzet megélt anélkül, hogy nevét megváltoztatta 
volna, önmagában is tisztes eredménynek számít a 
XX. század magyar történelmében. Egy-egy pol
gárnak is nehéz volt átvészelnie az elmúlt hat év
tizedet, kulturális és politikai hagyományt őrző in
tézménynek pedig talán még nehezebb.

A Magyar Nemzetet kétszer tiltották be - elő
ször 1944-ben, a nemzeti szocialista diktatúra, 
majd pedig 1956-ban, a kommunista önkényura
lom idején -, idézte fel a történelem nehéz éveit

Kristóf Attila. Mindvégig azon munkálkodott a lap 
szerkesztősége, hogy nevéhez méltó maradjon. A 
szerkesztőbizottság elnöke szerint a lap első szlo
genje - A Magyar Nemzet küzd, hogy Magyaror
szág magyar ország maradjon! - ma is időszerű 
célkitűzés. Pethő Sándor alapító főszerkesztő so
rait az újság 1938. augusztus 25-én megjelent, első 
számának vezércikkéből idézte a megnyitó be
széd: „...Legyen első ünnepélyes kijelentésünk az, 
hogy szellemünk kifejtésének e lap hasábjain 
nincs más korlátja, mint tulajdon lelkiismeretünk, 
tehetségünk és meggyőződésünk. Magunkat árul
nék el, ha megtagadnánk faji és nemzeti géniu
szunk íratlan törvényeit. Magunkat aljasítanánk 
le, ha engednénk megfosztani magunkat a tradi- 
cionalizmusnak azoktól az erkölcsi fegyvereitől, 
amelyeknek a magyarság alkotmányos és függet
len államiságának megmaradását köszönheti.”

A kiállítás ismerteti az alapító-főszerkesztő, Pet
hő Sándor, fia Pethő Tibor, valamint a lap hosszú 
ideig meghatározó személyisége, Ruffy Péter mun
kásságát.

(rosdy)
Magyar Nemzet, 1998. máj. 21.

27



Előkerült a Fustus-biblia
Kincsek a gyöngyösi ferences rendházban

Három héttel ezelőtt a gyöngyösi ferences rend
ház átépítése során értékes leletre bukkantak. Jo- 
hannes Fusíus 1462-ben nyomtatott, iniciálékkal 
díszített bibliája, ősnyomtatványok, kódextöredé
kek, XVI., XVII., XVIII. századi levéltári anyagok 
(köztük a magyar történelemtudomány számára 
fontos adalékokkal szolgáló, a török korból fönn
maradt ígérvények, levelek), ötvöstárgyak (aranyo
zott ezüstkelyhek, ereklyetartók), pecsétnyomók, 
emlékérmek és régi pénzek kerültek a felszínre. 
Az 1950-ben szinte rajtaütésszerűen „államosított” 
rendházból a visszaemlékezések szerint heteken át 
mentették éjszakánként a könyveket, kéziratokat, 
templomi kegytárgyakat. A ferencesek gyöngyösi 
rendháza - mint arról 1997 októberében beszá
moltunk - az elmúlt negyven év során számos köz- 
intézménynek lett a szálláshelye. Az új meg új la
kók kedvük szerint építették át az ódon falakat, 
mellékhelyiségekkel „gazdagították” azt a lépcső
feljárót is, amely alatt az értékes kincsek rejteztek. 
A rendszerváltozás után visszakapták az épületet 
jogos tulajdonosai, a rendház és a hozzá tartozó 
könyvtár birtokba vétele azonban csak fokról fok
ra történhetett meg. Most éppen a gótikus temp
lomtorony és sekrestye falait kutatja Harsányi Ist
ván építész és Bodor Imre művészettörténész, ők 
bukkantak rá a bontási munkák során a leletekre. 
Minderről csütörtökön számolt be Várnai Jakab, a 
magyarországi ferencesek tartományfőnöke a nyil
vánosságnak, bemutatva néhány nevezetes tárgyat 
és azt a videofilmét is, amelyet a kincsek fölfede
zése alkalmával forgattak. Az egybegyűltek meg
tekinthették Gutenberg üzlettársának és támoga
tójának, későbbi ellenfelének 42 soros Bibliáját, 
amelyet a szaktudomány csak Fustus-biblia néven 
emleget, láthatták azokat a pecsétnyomókat és ér

tékes érméket (a legrégebbi Traianus császár ide
jéből való), amelyek a 48 esztendős rejtőzködés 
után is sértetlenül megmaradtak. A jelentős lelet
anyag ugyanis komoly restaurálásra vár: elsősorban 
a papír, a pergamen, bőr és a fa sínylette meg a 
vizes falak közötti rejtezkedést.

A restaurátorok számára óriási kihívás a mecha
nikai, biológiai és kémiai károsodásokat szenve
dett tárgyak helyreállítása - hallottuk. A szerze
tesrend számára pedig az jelent gondot, hogy a leg
szerényebb becslések szerint is 28-30 millió 
forintot igénylő helyreállítási munkálatokat nincs 
miből kifizetni. Ezért a ferences szerzetesek kö
zössége közérdekű kötelezettségvállalást tesz, köz
zé, s várja magánszemélyek, közintézmények tá
mogatását is, hogy a magyar történelemtudományt, 
numizmatikát és ötvösművészetet gazdagító lelet
anyag méltó módon kerülhessen a agyközönség 
elé. A sajtótájékoztatón máris jelentkeztek az első 
támogatók, egy magánszemély ötszázezer forintot 
ajánlott föl a gyöngyösi lelet helyreállítására, az 
Országos Széchényi Könyvtár könyvrestaurátorai 
pedig ezer munkaórát a legfontosabb kötetek 
helyreállítására. (A restaurálás támogatására kibo
csátott csekket a Custos-Zöld Könyvesboltban, a 
Margit körút 7. alatt lehet kapni.) A helyreállítás
hoz a teljes leletanyag fertőtlenítése és a tartalmi 
pontossági sorrend megállapítása után fognak hoz
zá a szakemberek. Arról még nem tudott nyilat
kozni a Kapiszlrán Szent Jánosról elnevezett feren
ces rendtartomány elöljárója, hogy Gyöngyösön 
vagy másutt fogják kiállítani a majd fél évszázados 
ismeretlenségből előkerült kincseket.

(lőcsei)
Magyar Nemzet, 1998. máj. 15.
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Negyven éve jelent meg a Híradó első száma

A Híradó első száma 1958. május 10-én látott 
napvilágot, akkor még „OSZK Szakszervezeti Hír
adó” címmel. A szerkesztő a néhány éve elhunyt 
Kovács József volt. A lap fő feladatának azt tekin
tette, hogy az Országos Széchényi Könyvtár mun
katársait „tájékoztassa a szakszervezeti munka hí
reiről, eredményeiről, általában mindarról, ami 
dolgozóinkat érinti és érdekli könyvtárunk életé
ben... Fogadják szívesen, hogy tájékoztatónk be
tölthesse a maga feladatát!” Olvashatjuk a kiad
vány első oldalán az akkori Szakszervezeti Bizott
ság által bevezetőnek szánt szövegben.

Azonban alig fél évvel később a szerkesztő je
lezte, hogy a lap a továbbiakban nemcsak szakszer
vezeti kérdésekkel kíván foglalkozni, hanem a 
könyvtár munkájával is. A lap érdeklődési körének 
bővülését jelezte az is, hogy címe „OSZK Híradó”- 
ra rövidült 1959. január 25-re. A második évfolyam 
1-2. számában a következő bejelentéssel jelezték 
ezt az igen jelentősnek minősíthető tartalmi válto
zást: „Feladataink azonosak a könyvtár egészének 
feladataival. Lapunk új címével is ezt kívánjuk ki
hangsúlyozni. Ezért a szakszervezeti élet és munka 
ismertetése mellett döntő feladatunknak tekintjük 
könyvtárunkban a közösségi szellem ápolását... 
Szükségesnek tartjuk, hogy minden egyes munka
társunk saját részfeladatán túl lássa annak össz-

könyvtári vonatkozásait és szélesebb társadalmi 
hatását is. Ezt szolgálja az a törekvésünk, hogy át
tekintő képet kívánunk adni könyvtárunk egészé
nek munkájáról, elért eredményeiről, még fennálló 
hiányosságairól, terveiről és mindennapi munkájá
ról.” Lapunknak ezen tartalmi bővülése tette lé
nyegében a mai Híradóhoz hasonlóvá, azzal, hogy 
az intézmény minden tárgykörével kívántak foglal
kozni, természetesen sokszor a korszak szokásos 
hangnemében. Arra azonban fel kell hívni a figyel
met, az „OSZK Híradó” általában jól tájékoztatott 
intézményünk osztályainak, tárainak munkájáról, 
a kiállításokról és a tömegszervezetek tevékenysé
géről, a hazai és külföldi könyvtárakkal kialakított 
kapcsolatokról. Mindezen körülmények figyelem- 
bevételével kijelenthetjük, hogy kiadványunk a 
könyvtár történetének egyik jelentős forrása. A 
lap múltjának jobb megismerése céljából egy-egy 
korabeli cikket, közleményt fogunk megismertetni 
a mai olvasókkal.

Ezúton ismételten nagyon kérjük a lap kezdeti 
korszakára emlékező aktív, és nyugdíjas munkatár
sakat - szerkesztőket, cikkírókat és olvasókat -, 
hogy írják meg a Híradóval vagy a könyvtár akkori 
életével kapcsolatos emlékeiket és küldjék el a 
szerkesztőségnek, előre is köszönjük.

B. Gy.
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AZ OLVASÓSZOLGÁLATI ÉS‘TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLYON.

Könyvtárunk, évek óta törekedett uj szerzeiíényei rendszeres bemutatására. 
„Egyrészt könyvtárunk dolgozóit kivántiik "a könyvtári munka szempontjából 
fontos uj tudományos és irodalmi :müvekke‘l megismertetni .másrészt olva&óink 
figyelmét is szerettük volna jelentősebb uj [szerzeményeinkre felhívni." Ezé-
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A következő figyelemreméltó kezdeményezésről számoltak be az „OSZK SZAKSZERVEZETI HÍR
ADÓ” 1958. 12. számában.

AZ ÚJ SZERZEMÉNYEK HETI BEMUTATÁSA 
AZ OLVASÓSZOLGÁLATI ÉS TÁJÉKOZTATÓ

OSZTÁLYON

Könyvtárunk évek óta törekedett új szerzemé
nyei rendszeres bemutatására. Egyrészt könyv
tárunk dolgozóit kívántuk a könyvtári munka 
szempontjából fontos új tudományos és irodalmi 
művekkel megismertetni, másrészt olvasóink fi
gyelmét is szerettük volna jelentősebb új szerze
ményeinkre felhívni. Ezeket a célokat szolgálták 
régebben a kötelespéldányok és a külföldi rende
lésre beérkezett könyvek bemutatása a Szerzemé- 
nyi Osztályon, valamint az időnként rendezett al
kalmi kiállítások is. Ezek azonban alkalmatlannak 
bizonyultak az új könyvszerzemények iránti érdek
lődés kielégítésére.

Ezért örömmel fogadtuk az Olvasószolgálati és 
Tájékoztató Osztály nov. 3-án tartott ELSŐ BE
MUTATÓJÁT könyvtárunk újabb szerzeményei
ből, mert már a bemutatkozás is e rég vajúdó kér
dés megoldását ígéri.

A bemutató anyagát ALBERT GÁBOR válogatta 
ki és készítette el. A könyvek a Tudományos Olvasó
ban ízléses elrendezésben kerültek bemutatásra.

A bemutatott anyag modern könyvekből állt. El
sősorban a HAZAI KÖNYVTERMÉS színe-java 
KERÜLT BEMUTATÁSRA A KÖTELESPÉL
DÁNYOKBÓL. Nagyon helyesen nemcsak a szép 
külső köntös, hanem a tartalmi értékesség hatá
rozta meg a válogatás szempontjait. Egy kis idő
szaki könyvterméséből is számos irodalmi tudo
mányos és tipográfiai vagy könyvművészeti szem

pontból is figyelemre méltó alkotással ismerkedtek 
meg a szemlélők. Ezekhez szervesen csatlakoztak 
a VÉTEL v. NEMZETKÖZI CSERE ÚTJÁN 
BESZERZETT értékes és érdekes új könyvek is. 
A bemutatott szovjet könyvanyag mellett a népi 
demokráciák könyveinek jelentősége is kidombo
rodott és bebizonyította, hogy e számunkra fontos 
forrásból milyen értékes hungarikákkal gazdago
dik könyvtárunk állománya.

A kiállított anyag hűen tükrözte, hogy milyen 
sok magyar nyelvű vagy magyarból fordított, továb
bá magyar vonatkozású mű jelenik meg világszerte. 
A nyugati és tengerentúli országokban megjelent 
könyvek közül a Hungaricák mellett jelentős 
könyvtártudományi és reference művek keltettek 
érdeklődést.

A bemutató iránt igen élénk érdeklődés nyilvá
nult meg a dolgozók köréből. Számosán tekintet
ték meg ezt a jól sikerült kiállítást: tanulmányozták 
a bemutatott anyagot. KOMOLY SIKERRŐL 
SZÁMOLHATUNK BE. A siker nyilvánvalóan 
fokozódni fog, ha hétről-hétre rendszeresen, gaz
dag és változatos tematikával készíti elő az Olva
sószolgálati Osztály heti bemutatóit. Kívánatos 
lenne, hogy a régi könyvekből és a részgyűjtemé
nyek anyagából is bemutatásra kerüljenek a jelen
tősebb új szerzemények.

dr. VARGA SÁNDOR FRIGYES
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SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

Sajnálatos módon az OSZK Híradó 1998.3-4. számának címlapja második hasábja harmadik 
sorában a címszöveg hibásan jelent meg, mely helyesen a következő: „Kossuth Lajos levelei 
Meszlenyi Teréziához”.

Tisztelt Kollégák, Tisztelt Megrendelők!

Az Országos Széchényi Könyvtár újra indítja a külföldi hungarika bibliográfiák kiadását évente két kötetben:
1. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön Megjelenő Hungarikumok. Könyvek, Új periodikumok
HU ISSN 1219-8536

I 2. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön Megjelenő Hungarikumok. Cikkek
HU ISSN 1219-8544

1

1i

Sí:&

A külföldi hungarika bibliográfiák regisztrálják a külföldön megjelent
- magyarnyelvű,
- a magyarországi és külföldi magyar szerzők idegen nyelvű,
- idegen nyelvű, magyar vonatkozású
publikációkat (könyvek, periodikumok, cikkek, ismertetések).

A bibliográfiai sorozat az 1971-1989 közötti időszakban megjelent negyedéves kurrens hungarika bib
liográfiák (Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok, ill. Hungarika Irodalmi Szemle) folytatása.

Az 1990. évi kötetek 1998-ban jelennek meg. A kurrens kötetek kiadásával párhuzamosan az elmaradt évfo
lyamokat felzárkóztatjuk.

A példányszámot és az árat a megrendelők száma határozza meg:

500 példány esetén
Egy kötet ára 1400,- Ft+ÁFA+postaköltség
Mindkét kötet ára együtt megrendelve 2500,- Ft+ÁFA+postaköltség

800 példány esetén
Egy kötet ára 1200,- Ft+ÁFA+postaköltség
Mindkét kötet ára együtt megrendelve 2300,- Ft+ÁFA+postaköltség

A megrendelést az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Országos Széchényi Könyvtár
Kiadványtár
1827 Bufdapest
Tel.: 224-3878
Fax: 202-0804
E-maü: andi@oszk.hu
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