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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Röviden a már Windows alatt is futtatható 
Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM-ról

A Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM 1998/1. 
száma az olvasók és a kollégák számára helyi háló
zatunkon hozzáférhető. 1995-ben jelent meg először 
CD-ROM-on a Magyar Nemzeti Bibliográfia - 
Könyvek (MNBK) adatbázis, s lett rendszeres bib
liográfiai kiadványa könyvtárunknak. 1996-tól a le
mezre külön adatbázisként felkerült a Magyar Nem
zeti Bibliográfia - Periodikumok (MNBP) is, 
amelynek rekordjait az IKB - Magyar Periodika 
Adatbázis rekordjaiból alakítottuk ki úgy, hogy a 
közreadó testületekre vonatkozó adatok, valamint a 
tárgyi szempontú keresést támogató szakcsoportada
tok külön rekordokba kerültek. Az adatbázisok az
1997. évi 1. számig csak DOS operációs rendszer

alatt futottak, a 2. számtól azonban a felhasználók 
már választhattak a DOS vagy Windows operációs 
rendszer alatti használat között. A DOS alatt mindkét 
adatbázist az Arcanum Kft. által kifejlesztett ARC- 
TIS, Windows alatt friss fejlesztésként a WARCTIS 
szöveges visszakereső rendszer kezelte, amely mind 
a Windows 3.1 mind a Windows 95 alatti használatot 
támogatta.

Könyvtárunkban a hálózaton csak a DOS-os keze
lőfelület érhető el. Ez a rövid ismertetés azoknak ké
szült kedvcsinálóként, akik gépükön CD leolvasóval 
rendelkeznek és használni szeretnék a Windows-os 
változatot. Akik minden részletre kíváncsiak, azok
nak az adatbázis súgóit ajánlom figyelmükbe.
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Keresés
A könyv és a periodika adatbázis használata csak 

annyiban tér el egymástól, amennyiben azt a nyilván
tartott dokumentumok típussajátságai megkívánták. 
A program indítását követően a keresés elvégzésére 
alkalmas munkaterület, keresőűrlap jelenik meg. A 
kurzor valamelyik keresősorra állítása után az Index 
gombra kattintva kinyitható az aktuális index ablak, 
ahonnan keresőelemek választhatók ki és emelhetők 
be az űrlapba. Az űrlapon változtatható az indexek 
„sorrendje", és a megadott tíz indexen kívül további
ak is megnyithatók a bármelyik indexsorra kattintva 
legördülő ablakból. (Ábra 2.)

A feltáruló index ablakból több keresőelem is ki
választható a Beír gombbal (ilyenkor a keresőelemek 
között a párbeszédpanelen beállított logikai kapcsolat 
fog megjelenni a keresőkérdésben), végül az utolsó 
kiválasztást a Rendben gombbal kell jóváhagyni.

Az index szűkítésére a Minta megadás ablak 
szolgál. Az új, csonkolást vagy maszkolást tartalma
zó mintát itt kell megadni, majd ENTER-t ütve, az 
index listában csak a megadottnak megfelelő kulcsok 
fognak szerepelni. Az index ablakok használata nél
kül, billentyűzetről is be lehet írni a keresőkérdést a 
keresősorba, vagy a parancsmódú keresőablakban az 
index azonosítója (ezeket a Súgó részletezi) és az azt

Keresés
Művelet { Index Kérdés )

ISSN \±
ISSNlandL*JI t*j mCím.szavas
Cím. teljes
Közreadó
Földrajzi név
Kiadó
Indulási év 
Megszűnési év
T árgyévi tételek 
Periodicitás
ETO
Személynév
MFN
T estületí név rekord 
Szakcsoport rekord
T árgyszó rekord

landL=jl 1*1 i nu
íandllll 1*1 i i a
land[*ll l*j i i a
landl*Jl [*1 i i a
hhh í na
iand[*ji 1*1 i ra
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iandi*i
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1. ábra. Az MNBK indexei
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ISBN/ISSN |t
ISBN/ISSN
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T árgykód
ETO
Személynév
T estületí név
Cím. szavas
Cím. teljes
Kiadó
Földrajzi név 
Megjelenési év 
Információs adat
MNB szám
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követő egyenlőségjel után zárójelben adható meg a 
keresőelem, ill. a keresőelemek és a megfelelő ope
rátor. Ha a keresőkérdést a keresőelemek indexből 
való beemelésével szerkesztjük, a keresőűrlap alján 
a keresőablakban automatikusan megjelenik a kere
sőkérdés parancsmódú változata is.

A keresőkérdés megfogalmazásakor a csonkolás 
(*) és/vagy maszkolás (?,!) alkalmazható. A kereső
elemekkel (származhatnak azonos, valamint külön
böző indexekből) összetett keresés a logikai és szó
távolsági operátorok segítségével végezhető, amelyek 
az űrlapon beállíthatók.

A keresőkérdések elmenthetők az Elment gombbal, 
és a későbbiekben felidézhetők a Betölt gombbal.

A keresés eredménye a Találatok ablakban jele
nik meg, a találati halmazok megőrződnek az adat
bázisból való következő kilépésig, így bármikor le
hetőség van azok további szűkítésére. A keresőkér
désekhez hasonlóan a találati halmazok is 
elmenthetők. A keresőűrlap Halmazok gombjára 
kattintva (vagy Fájl/Előzmények) megjelenő dialógus 
ablakban láthatók a halmazok nevei, a keresőkérdé
sek, amelyekkel a halmazok létrejöttek, a találatok 
száma összesen, illetve rekordok szerint. A listából 
kiválasztott találati halmaz átnevezhető, ezzel el
menthető, mert az így átnevezett halmaz kilépéskor 
is megőrződik. (Ábra 3., 4.)

A találati halmazokon további műveletek végez
hetők, ha azokat a parancsmódú keresés ablakba 
behívjuk.

Az MNBP a felhasználók számára három elmen
tett találati halmazt (ERVKIADO, ERVKOZR, 
ERVPERI) is szolgáltat automatikusan az installálás
kor. Ha ezeket a rögzített találati halmazokat és a 
vonatkozó (Kiadó, Közreadó, Periodicitás) indexből 
választott keresőelemet (S) operátorral összekapcsol
juk, akkor a kapott találati halmazban csak azoknak 
az élő kiadványoknak a tételei jelennek meg, ame
lyekben az adott keresőelem érvényes adat.

Megjelenítés
A találati halmazban szereplő rekordokat a rend

szer először a Lista ablakban jeleníti meg. A rekor
dokat a sor elején lévő kis kockára kattintva lehet 
kiválasztani. (Kiválasztás nélkül a rekordok nem je- 
leníthetőek meg az eszközsáv segítségével, mert 
ilyenkor a megfelelő ikon inaktív, a menüsorból vá
lasztva Lista/Rekordok megnézése menüpontot a lista 
minden rekordja megnézhető kijelölés nélkül is.) A 
kijelölt rekordokra a lista tovább szűkíthető az esz
közsávból, ugyanez az eredmény érhető el a Lista/Ki
jelölések/Új lista menüpontot választva. A kijelölt re
kordok az eszközsáv jobb szélső ikonjával jeleníthe
tők meg. Kijelölés nélkül a kívánt sorra kétszer 
rákattintva megtekinthető a rekord.

A kijelölt rekordok különféle elrendezésben (mo
zaik, lépcsőzetes) a Rekord ablakokban jelennek 
meg, amelyek a megadott rekord formátum szerint 
mutatják az adatokat. (Ábra 5.)

H Találatok

Állapot: Van találat

Eredmény számokban:

Talált rekordok száma: 4
Találatok száma: 8

Teljes idő: 0.770 sec

CIM=“TENISZ" 2 rekord. 0.330 sec
OR CIM="TENISZ (199 2 rekord. 0.0 sec
OR CIM=”TENISZ ES F 3 rekord. 0.50 sec
OR CIM="TENISZ ÉS F 3 rekord. 0.50 sec

□SESfikulINJSZJIAGA IfBiKIIMIlOaEIIl

Jjendberj Mégsem |

3. ábra. Az MNBP Találatok ablaka
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4. ábra. Az MNBK Lista ablaka

5. ábra. Az MNtíP megnyitott Rekord ablakainak és Lista ablakának elrendezése

A formátumok közötti váltás az eszközsor válasz
tógombjaival, ill. a Nézet/Rekord formátum kiválasz
tás párbeszédpanelén keresztül valósítható meg. A 
változtatás az eszközsáv ikonjait használva csak az 
aktuális rekord ablakot érinti. A párbeszédpanel se
gítségével azonban a rekord formátumok megváltoz
tathatók Globálisan is, ilyenkor a változtatás minden 
lista minden rekord ablakát érinti. A változtatás vo
natkozhat csak az aktuális listára (Lista) vagy csak 
az aktuális rekord ablakra (Rekord).

Az MNBK-nál a felhasználónak lehetősége van sa
ját formátumot meghatározni Nézet/Felhasználói re

kord formátum menüpontra megnyíló párbeszédpa
nelben. Amíg a beállítások nem változnak, az 
MNBK-nál a rekord formátumok közül a Felhasz
nálói formátumot kijelölve csak ezek az adatok 
fognak megjelenni a rekord ablakban, de ezek is 
csak akkor, ha a kiválasztott (címkézett) mezőnek 
van adattartalma.

Az adatbázisok lehetővé teszik a kapcsolódó rekor
dok elérését is. Az MNBK-ban a rekord kapcsolatok 
a K-val, ill. S-sel jelölt ikon segítségével érhetők el, az 
MNBP-ben a különböző rekord formátumokban az 
aláhúzott, kékkel kiemelt szövegre kattintva.
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Nyomtatás
A rekordok megtekintése után a találati halmazba 

tartozó rekordok kinyomtathatók. Nyitott lista ablak 
esetén az adott lista ablak tartalma Lista formátum
ban, ill. a lista ablakban szereplő rekordok adatai a 
lista rekordjaira érvényes formátumban, nyitott re
kord ablak esetén az adott rekord ablak tartalma a rá 
aktuálisan érvényes formátumban nyomtatható. A 
nyomtatandó oldalak formátuma a Fájl/Oldalbeállítás 
menüpont segítségével alakítható ki.

Rekordok exportja
Ez csak az MNBK-ban létező funkció, amely le

hetővé teszi a lista ablakban felsorolt rekordok ada
tainak exportálását HUNMARC formátumban. A ki
meneti fájl neve és a kimentés helye szintén párbe
szédpanelen keresztül adható meg.

Egyéb funkciók
A Windows alatti kezelőfelület olyan megjelenítési 

és rekordkezelési lehetőségeket is nyújt, amelyek a 
felhasználó komfortérzetét növelik.

Például egy adott lista-, illetve rekord ablak lezá
rására, rögzítésére szolgál Lista/Megtart ill. Re
kord/Megtart menüpont. A lezárást az ikonok között 
lakat jelzi. Amennyiben egy ablakot lezártunk, újabb 
keresésnél, illetve rekord megnézésekor új ablak nyí
lik, különben nem nyílik új ablak, hanem a már meg

lévőnek a tartalma változik. Ezzel a funkcióval meg
valósítható, hogy egy rekord egyszerre két formátum
ban is látható legyen. (Ábra 6.)

Az információs ablak a lista ablakban megjelenő 
találati halmazról ad felvilágosítást. Megadja a hal
maz nevét, méretét, valamint a keresőkérdést, amely
nek eredményeként a halmaz létrejött. Mutatja még, 
hogy a keresőablakban megadott keresőkérdésre 
összesen hány találatot adott a rendszer, és ezek hány 
rekordban fordulnak elő.

A Rekord/Másolás vágólapra menüpont lehetővé 
teszi a kapcsolatot más Windows alkalmazásokkal. 
A rekord ablak tartalmát az aktuális formátumban a 
vágólapra másolja, ahonnan egy másik alkalmazásba 
beilleszthető a szöveg.

Elöljáróban a novemberben megjelenő
kiadáshoz
Az 1998. évi 2. számtól harmadikként a CD-re kerül 

az MNB Sajtórepertórium Szerkesztőségében épített 
IKER Adatbázis alapján kialakított MNBR Adatbázis 
is régi kívánságát teljesítve így CD előfizetőinknek. A 
MicroISIS-en alapuló IKER Adatbázis 1996-ban jött 
létre, a feldolgozott cikkek visszakereshetők a címek (a 
feldolgozott kiadványok teljes címe és rövidített cím
változata, ill. a cikksorozatok címei és az anonim cik
kek címei), a személynevek (szerzők és közreműködők, 
a fordítók kivételével), tárgyszavak, kulcsszavak, ETO

ízh
Fájl Keresés... Nézet Rekord Ablak Súgó

jj dia a * mi 5f51 IIIMEEEsl
■=!— Rekord - CD guru

HBQ 8881
CD guru

, [19]95, 1- . - Bp. [Budapest] : Új Guru Kft,
Kéthavonként.
ISSN 1218-9502

681.3/5 .
Szerk.: Berényi Zoltán főszerk. 1085 Budapest, Somogyi B. u. 16. Tel.. ! 
1399 Budapest, Pf. 701/765. E-mail: gumglmail.datanet.hu
Térj.: Hírker Rt. * NH Rt.
Az utoljára regisztrált szám/kötet: [19] 97, 1.

137-0007 * Kiadói levélcím:

Rekord - < CD guru> ... ~ ..... ÉL
CD guru : a PC guru multimédiás kísérleti különszáma : PC-s játék demok, Shareware szoftverek, 

képek, zenék, egyebek / főszerk Berényi Zoltán. - [19] 95, 1-. - [Budapest] : [Guru], [19]95- . - 111.; 30 
cm + CD-ROM mell

Negyedévenként. - Az induló számban téves ISSN. - Az újság a Guru Kiadó IBM PC alapú DTP 
rendszerén készült. - Mottó: A Guru itt is legyen veletek!. - Főlapja: PC guru, ISSN 1217-6389.

ISSN 1218-9502 = CD guru
681.3/5

Találati halmaz kijelölése és megnyitása 1/1

6. ábra. A CD Guru rekordja 
Aktuális és Bibliográfiai 
formátumokban egy 
képernyőn megjelenítve

6



jelzetek, testületi nevek, földrajzi nevek, a forrásdoku
mentum ISSN-száma, megjelenésének éve, a részdo
kumentum leírását tartalmazó IKR füzet adatai (év, fü
zetszám) alapján. Az IKER Adatbázisban a találatok 
megjelenítésére több formátum is szolgál. Az alapfor
mátumban a bibliográfiai leírást követik a mutató ada

tai: a szerzőségi közlések, maga a tárgyszólánc, végül 
a cikkben fellelhető életrajzi adatokra való utalás. Eze
ket az adatokat és visszakeresési lehetőségeket kíván
ják szolgáltatni az új, CD-re adaptált adatbázisban is.

M. Nyíri Gyöngyvér

Az OSZK honlap 
a technikai szerkesztő szemével

Mint minden valamit magára adó intézmény, az 
OSZK is elhatározta, hogy a kor elvárásainak meg
felelően, saját honlapot készít. Fel is merült igen sok 
nagyszerű ötlet azzal kapcsolatban, hogy hogyan is 
kellene kinéznie, illetve minek kellene rajta lennie, 
de sajnos be kellett látni, hogy ezen ötletek többsé
gének gyakorlati megvalósítása igencsak sok nyűggel 
jár. Kompromisszumokat kellett kötni...

Az Országos Széchényi Könyvtár honlapja kivite
lezés szempontjából nem kelhet versenyre a profi szá
mítástechnikai cégek, vagy a tőkeerős nagyvállalatok 
honlapjával. Ennek ellenére az idők során kialakult ar
culatával, egyre bővülő információtartalmával és szol
gáltatásaival igyekszik megfelelni a Nemzeti Könyv
tárral szemben támasztott igényeknek. Sajnos nehezíti 
a helyzetet, hogy az OSZK nem tud megfizetni hiva
tásos honlapkészítőket, így az összes munka a könyv
tár törzsgárdájára hárul. Ez egyfelől igeri sajnálatos, 
mert (még) nem lehet elvárni a könyvtárosoktól, hogy 
értsenek az ilyesféle munkákhoz, másrészt szerencsés, 
mert ugyan ki ismémé jobban a könyvtárat, ha nem 
azok, akik nap mint nap ott dolgoznak... ,

Biztos kíváncsiak rá, hogy mi az, amin mi olyan 
bőszen (bár eddig nem túl eredményesen) dolgoz
tunk. Szeretnénk elérni, hogy míg a valós világban a 
budai Vár patinás épülete, addig a virtuális világban, 
egy igényesen elkészített honlap lenne könyvtárunk 
világ felé mutatott arca. Célúnk, hogy minél több 
hasznos információt szolgáltassunk a könyvtárról, 
valamint hogy ezt (képességeinkhez mérten) a lehető 
legesztétikusabb formába tegyük. Bemutatjuk a 
könyvtár és szervezeti egységeinek működését és tör
ténetét, ismertetjük az OSZK által biztosított szolgál

tatásokat, valamint az OSZK kiadványait, ismertető
ket közlünk a könyvtárban fellelhető kiállításokról és 
gyűjteményekről, valamint kapcsolódási felületet biz
tosítunk az interneten elérhető adatbázisaink kereső- 
programjaihoz. Három nyelven (magyar, angol, né
met) és minden nyelven két külön formátumban (gra
fikával „dúsított”, illetve csak szöveges) igyekszünk 
információt szolgáltatni. Ez ugyan nagyon szépen 
hangzik, de sajnos éppen ez az oka lemaradásunknak. 
Nézzünk meg egy példát: nyílik egy új kiállítás, és 
szeretnénk feltenni erről egy rövid ismertetőt a hon
lapra. Ekkor nem elég csupán a magyar nyelvű, ké
pekkel tarkított oldalt elkészíteni (nyilvánvalóan ez 
lesz a leglátogatottabb), hanem, hogy minden a he
lyén legyen, elő kell állítani az oldal másik 5 válto
zatát is: először a magyar nyelvű, csak szöveges vál
tozatot, majd az angol nyelvű grafikus, illetve szöve
ges változatot és végül a német nyelvű grafikus, 
illetve szöveges változatot. Aki már foglalkozott hon
lapszerkesztéssel, tudja, hogy a fent említett 5 másik 
változatot ugyan később is be lehet illeszteni, de amíg 
nincs minden a helyén, addig a kíváncsi látogató lép- 
ten-nyomon egy „SZERKESZTÉS ALATT” nevű 
üzenettel találkozik tényleges információk helyett, 
ami felettébb kiábrándító. Tehát most a legfontosabb 
feladatunk, hogy a honlapon lévő „lyukakat” miha
marabb betömjük, de sajnos ez egy nagyon-nagyon 
hosszú folyamat lesz... De addig is mindenkinek érde
mes ellátogatnia a honlapunkra (http://www.osz.hu), 
amely bár korántsem tökéletes, de hétről-hétre min
dig egy kicsit jobb lesz!

Andrási Áron

1
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Külföldi szakemberek továbbképzése 
a vári Restauráló műhelyben

1998. július 6-17. között pergamenkézirat-restau- 
rálási tanfolvamot tartottunk két külföldi restau
rátor számára.

Sónia Domingos, a lisszaboni nemzeti levéltárból, 
Arija Uharste a rigai történeti múzeum restauráló 
központjából érkezett hozzánk.

Külföldi szakembereknek a Corvina-program be
fejezése után, 1991-ben állítottam össze egy-, két
illetve három hetes továbbképzési programokat, a je
lentkezők előképzettségétől, gyakorlatától, illetve 
pénztárcájától függően. Az oktatás során kevés elmé
leti, zömmel gyakorlati jellegű ismereteket nyújtunk, 
kívánság szerint angol, német, illetve francia nyelven. 
A résztvevők számára Kézirattárunk fragmentum
gyűjteményéből biztosítunk olyan válogatott perga
men kéziratdarabokat, amelyeken - felügyelet mel
lett - az összes lehetséges illetve szükséges munka- 
folyamatokat megtanulhatják és gyakorolhatják, a 
tisztítástól a pergamenöntésig. (A legnagyobb érdek
lődés ez utóbbi iránt nyilvánul meg.) A résztvevők 
hozhatnak magukkal egyleveles pergamen kézirato
kat vagy okleveleket, amelyeket aztán restaurálva vi-

A külföldi restaurátorok az oktatókkal

A lelt gyakornok a pergamenöntést tanulja

hetnek vissza gyűjteményükbe. A segédanyagokat és 
eszközöket a munkákhoz műhelyünk biztosítja.

A meghirdetett kurzusok óta korábban egy restaurátor 
a bécsi nemzeti könyvtárból és egy amerikai Baltimore- 
ból a Walters Art Galleryből tanult már nálunk. A gyakor
nokok 16 USA dollár óradíjat fizetnek az OSZK-nak. A 
legutóbbi bevételünk mintegy 30() 000 Ft volt, amely ösz- 
szegből 150 000 Ft-ot az' új fa- és fémrestauráló műhe
lyünk felszerelésére fordíthattunk.

Beöthy né Koz.ocsa Ildikó

Restaurált kódextöredékek
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Kódexek állapotának vizsgálata 
a Kézirattárban

(Az Állományvédelmi Főosztály szakmai napján elhangzott 
kutatónapi beszámoló ismertetése)

A Kézirattár részéről felmerült az igény, hogy hasz
nos lenne gyűjteményünk részletes állományvédelmi 
feldolgozása, elemzése. Az ott végzett kutatás jelenle
gi állapotában még nem teljes; csupán részeredmény.

A felmérés célja a kódexgyűjtemény állapotának 
eddig még nem vizsgált, elsősorban védelmi szem
pontok szerinti osztályozása.

A felmérési eredmények átfogó képet adnak majd 
a gyűjtemény állapotáról, megkönnyítik a restaurá
landó kódexek kiválasztását, lehetővé teszik az ál
lományvédelmi feladatok évekre szóló tervezését 
nemcsak a Kézirattár, hanem a Restauráló Laborató
rium részére is. Értékelhetővé válik a tárolás helyes, 
illetve helytelen módja. Szükséges a kódexek egyen
kénti felmérése, a kötéstábla és a könyvtest anyaga
inak részletes vizsgálata, mert egyébként állapotuk 
csak akkor válik ismertté, ha egyes kötetek kutatásra 
vagy kiállításra kerülnek. Az állományrevízió, ami 
ugyan rendszeres, általában a szám szerinti ellenőr
zésre és a nagyobb hiányosságok észrevételezésére 
korlátozódik.

A gyűjtemény
szám- és nyelv szerinti megoszlása

A kódexek XIII., XIV.. XV. századiak, előfordul 
XI. és XVI. századi is, valamint korábbi töredékek 
és későbbi hozzákötések.

A latin nyelvű kódexek száma: 557
A német nyelvű kódexek száma: 73

(Eredetileg 93 volt, de az 1932. november 
27-i velencei egyezmény értelmében 20 
kódex a bécsi Nationalbibliothekba került.)

A holland kódexek száma: 7
Az itáliai kódexek száma: 7
A szláv kódexek száma: 1
A görög kódexek száma: 3

Az állomány, ha lassan is, de gyarapszik, nem te
kinthető lezártnak.

Az állapotfelmérés módszere

A pontos felméréshez minden egyes kódexet kézbe 
kellett venni. A vizsgálat kiterjedt a kötéstábla anya
gaira (papír, pergamen, bőr, fa), a könyvtestet alkotó 
íráshordozóra (pergamen, papír, papirusz), a fűzésre, 
a funkcionális s egyben díszítő elemek (veretek, orom
szegők, stb.) állapotára is. Az egyéb díszítések (mini- 
atúra, iniciálé, aranyozás, metszés), az íróanyagok (pl. 
a tinta anyaga) és a tárolás módjai (doboz, téka, tok, 
stb.) szintén mind fontosak a felmérés szempontjából. 
Szükséges volt a sérüléseket okozó mechanikai, ké
miai és biológiai károsító tényezők

Leggyakrabban előforduló károsodások

A károsodások három nagy csoportra oszthatók:
- mechanikai károsodások,
- kémiai károsodások,
- biológiai károsodások.

Mechanikai károsodások (1-2. fotó)
Kötés:
- borítások sérülése, szakadása, kopása, hiánya, 

deformálódása, szennyeződése
- gerinc leválása, nyílás elszakadása, egyik v. má

sik tábla leesése
- fatábla repedése, törése, hiánya
- csatok, veretek hiánya, törése, sérülése

1. fotó. Leszakadt gerincbór 2. fotó. Háborús sérülés

9



Könyvtest:
- szakadások, hiányok, kopások, szennyeződések, 

deformálódások
- szoros, ill. laza fűzés
- kiesett levelek, szétesett fűzés
- oromszegők hiánya, sérülése, aranyozás pergése

Kémiai károsodások 
Kötés, könyvtest:
- fény hatására történő savasodás, tintamarás (ki

eső betűk)

.1 fotó

A kódexek csoportosítása

Minden kódexről részletes leírás történik, s a sé
rülések összegzése nyomán alakul ki a csoportosítás, 
mely alapvetően kétféleképpen történhet:

- egyrészt károsodásuk mértéke szerint
- másrészt a restaurálási szempontok alapján.

A kódexek csoportosítása
károsodásuk alapján

A-jó állapotú
B - közepes, tűrhető állapotú
C - rossz állapotú
D - nagyon rossz állapotú

A fenti kategóriák mellé alpontként kerül a resta
urálás időbeli sürgősségére, illetve sorrendiségére vo
natkozó jelzés.

- égés (3. fotó)
- kiszáradás
- hő és légnedvesség hatására történő alakváltozás 

(fa, pergamen, stb.) (4. fotó)
- oxidáció
- szennyeződések (zsír, olaj, tinta, tus, viasz, stb.)

Biológiai károsodások 
Kötés, könyvtest:
- penészedés, gombásodás (5. fotó)
- rovar okozta károsítás' (6. fotó)

4. fotó

A kódexek csoportosítása 
a restaurálás szempontjai alapján

Az elv, hogy minél kevesebb beavatkozás történ
jék, ha mégis szükséges, akkor az feleljen meg a leg
szigorúbb etikai magatartásnak, követelménynek!

a - nem kell restaurálni 
b - restaurálása várhat
c - közeljövőben szükséges a restaurálás (hamarosan) 
d-sürgős restaurálás 
e - nagyon sürgős restaurálás

A kódexek besorolása lehet egészen szélsőséges 
is. Egy teljesen ép könyvtesttel rendelkező kódex is 
rendelhető sürgős vizsgálatra, restaurálásra, ameny- 
nyiben például a fatábláján rovarrágás, illetve annak 
nyomai fedezhetők fel. Ilyen esetben indokolt a sür
gősség, hiszen az időben elvégzett vizsgálat és fer
tőtlenítés meggátolja a további károsodásokat.

* A fotókon látható sérült kódexek azóta már restaurált állapotban vannak.
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5. fotó Penészes lapok (restaurálás előtt)

Értékelés

A legtöbb sérülés funkcionális eredety, ezért nem 
mindegy, hogy egyáltalán kiadható-e a kutatás, illet
ve kiállítás számára a kódex, vagy ha igen, hogyan 
és milyen szigorú állományvédelmi szabály alkalma
zandó a használatra vonatkozóan.

A gyűjteményt kezek) tárnak ajánlatos figyelembe 
venni a restaurátor szakember általános és konkrét

javaslatait a műtárgyak kezelésére, tárolására, resta
urálására, kutathatóságára és kiállíthatóságára egy
aránt.

A felmérésben előfordul olyan ajánlás is, mely sze
rint a kódex jelenlegi állapota olyan, hogy azt kutató
nak kiadni nem célszerű. Sajnos, a funkcionális sérü
lések a kutatás, illetve a kiállítások folyamán fokozód
hatnak.

A megvizsgált 380 kódexből 164 kötet már restau
rált (54%).

A restaurálatlan kódexek közül „teljesen rendben 
lévőnek”, illetve jó állapotúnak 120 kötet (az összes 
vizsgált kötet 26%-a) bizonyult.

A régebben restaurált műtárgyak közül néhány is
mételten javításra szorul.

A felmérésből kiderült, hogy a nemzeti könyvtár 
megvizsgált kódexeinek ~80%-a jó állapotú, ~20%-a 
sérült, amiből -14% a közeljövőben, ~6% pedig sür
gős restaurálásra szorul.

A mostani eredmények, a sérült kódexekre vonat
kozó megállapítások, adatok és a használat okozta 
károk változhatnak, hiszen a kódexek megőrzése, res
taurálása párhuzamosan folyik.

Meggyesfalviné Ádám Ágnes 
restaurátor

6. fotó. Kódex, restaurálás előtt
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Vendégeink voltak

Ez év július 1-jén látogatásával tisztelte meg 
könyvtárunkat két hölgy: Alexandra Baronin von 
Wrede és Beatrix Gráfin Schönburg. Érdeklődésün
ket leánynevük kelti fel: Széchenyi*. Ők a nemzeti 
könyvtár alapítójának ükunokái. Nagyapjuk Széche
nyi Ödön volt, a „legnagyobb magyar” fia.

A hölgyek itt születtek, gyermekkorukat és ifjú
ságukat Magyarországon töltötték. A történelem vi
hara nem kímélte őket. Nevük megbélyegzett lett, 
életük lehetetlenné vált szülőföldjükön. Amikor 
egyiküknek felajánlotta egy fiatalember a házasság- 
kötést, hogy „megszabadulj a nevedtől” - nem fo
gadta el. így került vándorbot a kezükbe, pontosab
ban gyalog kellett menekülniük a Fertő tó vizén át 
osztrák földre. Rövidebb-hosszabb hányattatás után 
Németországban telepedtek le. Ma is ott élnek a 
családjukkal. Minden magyarországi vagyonukat el
veszítették, de tartásukat és választékos szép magyar 
nyelvüket megőrizték.

Poprády Géza főigazgató úr fogadta a vendégeket. 
Mélyen elgondolkodtató volt a velük folytatott be
szélgetés. Azok, akiket kivetett magából a haza, 
1956-ban karitatív szolgálat keretében jöttek vissza

segíteni. Alexandra bárónő elszoruló torokkal, szo
morúan vallotta be, hogy fia nem tud magyarul. Ő 
mint fiatal anya sírás nélkül nem tudott megszólalni 
magyarul. Beatrix grófnőt német férjének édesanyja 
figyelmeztette: nem illik gyermekeivel olyan nyelven 
beszélnie, amit környezete nem ért.

Vendégeinknek megmutattuk a könyvtárat Téglási 
Ágnes és Kis Domokos társaságában. Többek között 
megnézték az alapítólevelet s néhány olyan könyvet, 
amelyek eredetileg Széchényi Ferenc tulajdonában 
voltak. Karsay Orsolya és Salgó Ágnes értékes ma
gyarázatot fűzött a dokumentumokhoz. A Plakáttár 
másolatot készített és adott át a Széchenyi-család 
gyászjelentéseiről. (Hiányaik pótlását megígérték és 
azóta már teljesítették is.)

A nyári látogatást követte egy őszi. Ennek során a 
Történeti Interjúk Videotára hosszú beszélgetést rög
zített a két Széchenyi-leszármazottal. A beszélgetést 
az OSZK részéről Téglási Ágnes vezette.

Reméljük, máskor is lesz lehetősége vendégeink
nek hasonló látogatásra. Ehhez jó egészséget kívá
nunk nekik.

llly Márta

SZÉCHÉNYI'FERENC

‘ A hölgyek Széchenyinek írják nevüket. Nem tévedés!
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Dr. Telkes László látogatása a Széchényi Könyvtárban
1998. július 25.

Dr. Telkes László az 
egykori New York-i 
Hungárián Reference 
Library igazgatója volt 
fennállásának négy éve 
alatt, 1938 és 1941 kö
zött. Telkes László az 
elmúlt évben a Széché
nyi könyvtárnak adta a 
Hungárián Reference 
Library életét és műkö
dését dokumentáló, álta

la megőrzött iratanyagot. Éppen hatvan éve, hogy dr. 
Telkes László irányításával megnyílt a Hungárián 
Reference Library, s folytatta értékes tevékenységét 
New York szívében az 1941/42. év fordulójáig. Ma
gyarország ekkor üzent hadat az Egyesült Államok
nak, s ez a lépés megpecsételte a könyvtár sorsát is. 
A könyvtár ugyanis a magyar állam, közelebbről a 
Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonát képezte. 1937- 
ben Feleky Károly New York-i magánkönyvtárát öz
vegyétől éppen dr. Telkes László közreműködésével 
vásárolta meg Magyarország, hogy New York-ban 
mintegy külföldi magyar intézeté szervezett Hungá
rián Reference Library felállításával Magyarország 
és az Egyesült Államok kapcsolatát és a kölcsönös 
megértést erősítse. Ezen a téren folyó sikeres mun
kálkodást törte derékba a hadüzenet. 1942 januárjá
ban mint ellenséges ország tulajdonát az amerikai 
kormányzat a gyűjteményt lefoglalta és a könyvtárat 
bezáratta.

A ma 97 éves Telkes László még most is örömmel 
emlékszik vissza a könyvtár élén eltöltött időszakra. 
A mostani látogatás is ennek az emléknek, s a Hun
gárián Reference Library egykori anyaintézményé
nek az akkori nevén a Magyar Nemzeti Múzeum 
Könyvtárának, a Széchényi Könyvtárnak szólt.

Hogyan is kezdődött ez a pálya? Hogyan került ki 
Telkes László Amerikába? Hol ismerkedett meg a 
könyvtárszervezés módszereivel?

Fiatal jogászként friss diplomával érkezett 1930- 
ban Budapestről Amerikába, s a Harvard Egyetemen 
folytatta további három évig a tanulmányait. Ezalatt 
az egyetem jogi könyvtára magyar gyűjteményének 
kialakítását és feldolgozását is elvegezte.

1937-ben ezzel a felkészültséggel és tapasztalattal 
szembesült a feladattal. A Hungárián Reference Li
brary megszervezése és működtetése tulajdonképpen 
a magyar kulturális diplomáciai munka részét képez
te, de politikamentesen szigorúan tudományos és kul
turális feladatként értelmezve szervezték meg. Érté
keinket úgy igyekeztek képviselni, hogy az megra
gadja az amerikaiak érdeklődését. Ehhez azonban 
nemcsak a magyar kultúrát, hanem Amerikát is is
merni kellett - összegezte dr. Telkes László.

A gyűjtemény adott volt, Feleky Károly New 
York-i könyvtára, melyet az özvegytől vásárolt meg 
a magyar állam. A könyvtár nagyobb részét angol 
nyelvű hungarikumok tették ki. Ez az amerikai kö
zönség számára megközelíthetővé tette a magyar vo
natkozású problémákat. Ezt az állományt a magyar 
kultúrára vonatkozó magyar nyelvű alapvető kézi
könyvek egészítették ki.

Dr. Telkes László - mint visszaemlékezett - aktí
van részt vett a környezet kialakításúban. Mag* válasz
totta ki a könyvtárnak otthont adó helyiségeket a West 
44th Street-en. A klubterem kazettás mennyezetét er
délyi minták alapján ők készítették el egy magyar fes
tőnővel. A látogatókat a falakat díszítő képanyag és a 
világkiállítás magyar anyagából megörökölt zsolnai és 
herendi porcelánok fogadták a könyvtárba és a rendez
vényre érkező amerikai és magyar közönséget.

A könyvtár jelentős tájékoztató munkát végzett. Ha
vonta 200-300 megkeresésre adott válaczt. A UérHések
természetéről ízelítőt ad annak megőrzött dokumentá
ciója. A Hungárián Reference Library munkáját a 
könyvtáros s egy négy főből álló személyzet látta d. 
Telkes László nagy energiát fordított a fenntartás, a 
programok koncepciójának és megszervezésének 
munkájára. A Hungárián Reference Library számos 
kiemelkedő kulturális rendezvény színhelye ill. házi
gazdája volt. Előadások, kiállítások és hangversenyek 
szerepeltek programján. Dr. Telkes László emlékei 
szerint ez nem volt könnyű feladat, de a szűkös hazai 
anyagi forrásokat sikerült amerikai - magyar és nem 
magyar - támogatók körével kiegészíteni és így a 
szükséges gyűjteményfejlesztest valamint a rendezvé
nyek költségeit fedezni. A dokumentumokból kiolvas
ható az a színes tevékenységi kör, amely a Hungárián 
Reference Library-t jellemezte.
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Dr. Telkes László látogatása ablakot nyitott egy kor
szakra, melynek legtöbben nem lehettünk tanúi. Bár 
gondos kutatások eredményeként sok tényt ismerünk 
a Feleky könyvtárról és a Hungárián Reference Li- 
brary történetéből, elsősorban amerikai források alap
ján Kenneth E. Nyirády könyve különösen sokat el
árul. Most azonban Telkes László ajándéka nyomán a

hazai kutatók számára is elérhetővé vált a magyar 
könyvtártörténet és a magyar kulturális diplomácia e 
kevéssé ismert érdekes szelete.

Ma, amikor ismét napirenden van a New York-i 
magyar kultúrintézet létesítésének kérdése, nem ér
dektelen megismerni a történeti előzményeket, s fel
használni a tapasztalatokat. Kovács Ilona

Beszélgetés Busa Margittal, 
a Szinnyei József-díj kitüntetettjével

- Kedves Margitka utolsó beszélgetésünk az 
OSZK Híradóban történd' közlése két éve volt (1996- 
ban), akkor arról faggattam, hogy szóljon az 1995- 
ben megjelent Kazinczy Ferenc utazásai (1775-1831) 
című könyvről és az 1996-ban megjelent Sajtóbibliog
ráfia (1850-1867) adatainak feldolgozásáról és kiadá
sáról. Most én, a kérdező szólalok meg legelőbb, hogy 
munkásságának elismeréséül a „Szinyei-díj” -kitünte
téséről kérdezzem és egyben gratuláljak. Milyen érzés 
„Szinnyei-díjas” bibliográfusnak, sajtó- és irodalom
történésznek, Kazinczy Ferenc kutatónak lenni?

- Nagyon jó érzés, mert néha igazán elhiszem, 
hogy nem éltem hiába. Hálás vagyok a jó Istennek, 
mert engedett dolgozni és hogy még most is tudok 
sz.ellemi munkát végezni. Élvezem a munka folya
matát, bensőséges örömét. Nem is csak enyém az 
érdem, volt elég időm adatokat keresni, feldolgozni. 
Én 1973 óta vagyok nyugdíjban - szinte hihetetlen, 
huszonöt éve! - teljes munkaidőben lett hazánk min
den könyvtárának teljes állománya a „saját tulajdo
nom nekem, a „maszeknak”, az OSZK-ás otthonom
ban és valamennyi könyvtárban. A napokban össze
állítottam írásaim bibliográfiáját; van nyolc önálló 
kötetem, több társszerzős kötetheti önállóan dolgozott 
nagyobb munkám. Több mint száz hosszabb-rövi- 
debb dolgozatom folyóiratokban jelent meg. Interjúk
ban beszélgettünk már mindezekről, nem érdemes cí
meket felsorolni.

- Valóban, erről most ne beszéljünk, ugyanis a 
köteteit használják könyvtárakban, szabadpolcon 
vannak, érdeklődőkre várva.

- Megtalálják egymást, ugyanis a bibliográfus 
„cselekedeteiben” van valami „missziós küldetés”.

Önzetlenül dolgozni azért, hogy munkám idegen, is
meretlen kutatók hasznára legyen, ez szinte névtelen 
szolgáltatás.

- Van kedve ilyen hálátlan munkához?
- Óriási kedvem van! Jelenleg Kazinczy Ferenc kéz

iratainak bibliográfiáját állítom össze. Eddig megjelent 
nyomtatásban a Kazinczy-irodalom; 1775-1996-ig. I. 
kötet 1775-1980. Miskolc, 1981. (330 p.) II. kötet Sá
toraljaújhely, 1994. (1980-1990. 120 p.) Ezután a Ka
zinczy Ferenc Társaság Széphalom c. évkönyve meg
jelenésének évében kiadott Kazinczy-irodalom rovat
ként került közlésre, 5-9. kötetben az 1994-1996. 
évről. Kazinczy-adatok összesen 570 oldalon.

Kazinczy Ferenc nyomtatásban megjelent munkáit 
és irodalmát a kéziratainak összeállítása teszi igazán 
teljessé. Levelezéssel is keresem a szétszóródott Ka- 
zinczy-kéziratokat a budapesti, vidéki és határainkon 
túl lévő könyvtárakban, levéltárakban, múzeumok
ban. Igyekszem, amennyire tőlem telik, nyilvántarta
ni a tudományos szakfolyóiratokban feldolgozott 
kéziratok adatait. Intézmények monográfiáinak 
könyvtáraikról írt fejezete is tartalmazhat kéziratok
ról fontos adatokat. A már nem található kéziratok is 
hozzátartoznak Hazánk irodalomtörténetéhez. Köz
löm az adatokra vonatkozó irodalmat. A Kazinczy 
Ferenc Társaság a kötetem megjelentetéséhez -
1999. év első negyedére - az anyagi kiadásokról már 
gondoskodott.

- Nagy érdeklődéssel várjuk a kötet megjelenését. 
Most térjünk át a sajtóbibliográfia kötetére.

- A sajtóbibliográfia második kötete az 1850— 
1867. évről folytatása az első, 1705-1849. évben
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megjelent periodikumok bibliográfiájának. Termé
szetesen a feldolgozás technikai megoldása azonos a 
két összetartozó kötetben; címleírás, könyvtári lelő
hely-nyilvántartás, szakirodalom, mellékletek nyil
vántartása és mutatók.

Az első kötet megjelenésétől, 1986 óta napjainkig, 
12 év alatt annyi ismeretlen adat került elő, hogy ezek 
nyilvántartását külön kötet kiadásával tervezem. Bár, 
eddig is elég nagy terjedelem az I—II. kötet adatfel
dolgozása. Az I. kötet LXXXVIII., 1137 oldal, II.

kötet 474 oldal. - Sajtóbibliográfia adat összesen 
1689 oldalon. - Lelkesedem ezért a munkáért is. - 
Adjon nekem a jó Isten ehhez a munkámhoz is elég 
erőt, egészséget.

- Kívánom, hogy tudja befejezni. Jó egészséget, jó 
munkát kívánok az OSZK munkatársai nevében is. 
Köszönöm a beszélgetést.

Riporter: Batári Gyula

KIADVÁNYAINKRÓL

Hungarika-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke
13. Kanada

Megjelent a Hungarika-anyagot őrző külföldi könyv
tárak címjegyzékének 13. kötete, mely a Kanadáról szóló 
anyagot tartalmazza. A füzetet Kovács Ilona, Faragó 
Lászlóné és Gál Júlia szerkesztette. Az anyagot az intéz
mények székhelye szerint rendezték, azon belül pedig be
tűrendbe sorolták. A könyvtárakra vonatkozó adatok a 
következők: akönyvtárneve, címe, telefonja,azadatszol- 
gáltató neve, az alapítás éve, valamint a gyűjtemény jel
lemzése. A használhatóságot az intézmények neve, a 
könyvtártípusok szerinti, a tárgy szerinti és földrajzi 
szempontok szerinti mutatók szolgálják.

A kötetet két igen értékes tanulmány gazdagítja. 
Az első szerzője Susan Papp-Aykler, aki Magyarok 
Kanadában címmel ismerteti a bevándorolt magyarok 
különböző rétegeit, életfelfogását, beilleszkedésüket 
a kanadai társadalomba. A tanulmány szerint a ma
gyarok bevándorlása 1880 körül kezdődött. Ekkor a 
magyarok letelepítése szervezett körülmények között 
folyt, meghatározott munkára meghatározott számú 
munkaerőt toboroztak, akik később az általuk meg
hódított területen telepedtek le. Sokan közülük azzal 
a szándékkal érkeztek, hogy pénzt keressenek, mely
ből odahaza földet vásárolhassanak. Ezek később ha
zatértek. Az ottmaradottak egyesületeket, egyházköz
ségeket alapítottak, ahol élénk közöségi életet éltek.

HUNGARIKA-ANYAGOT ŐRZŐ 
KÜLFÖLDI KÖNYVTÁRAK 

CÍMJEGYZÉKE

HUNGARICA TO BE FOUND 
IN LIBRARIES 

ABROAD: A DIRECTORY

RÉPERTOIRE DES BIBLIOTHÉQUES 
CONSERVANT

DES HUNGARICA Á LÉTRANGER

13.
KANADA
CANADA

BUDAPEST, 1997
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A két világháború között legtöbben politikai és 
gazdasági okok miatt hagyták el otthonukat, s a jobb 
jövő reményében telepedtek le Kanadában. Itt na
gyon kemény munka várt rájuk, az általános gazda
sági válság közepette kellett megalapozniuk új életü
ket. Ez végül az 1940-es években sikerült. Ezek a 
magyarok alapították a kanadai magyar közösségek 
intézményeit, annak ellenére, hogy komoly politikai 
ellentétek feszültek közöttük.

Az újabb bevándorlási hullám a második világhá
ború után következett be. Kanada ekkor már külön
böző feltételekhez kötötte a bevándorlás engedélye
zését. így sokan nem az eredeti szakmájukban, ha
nem csak fizikai munkásként tudtak elhelyezkedni, 
de idővel megtalálták a megfelelő helyüket. A régi 
emigránsok sokban segítették az újakat, bár az ott
honi szerepek időnként felcserélődtek. Volt, aki már 
annál végzett kisegítő munkát, aki neki alárendeltje 
volt Magyarországon. Az emigránsok új kulturális 
csoportokat, szakmai egyesületeket hoztak létre. A 
második világháború után letelepedettek alkották a 
magyar közösség politikailag legöntudatosabb ré
szét.

Az utolsó nagy bevándorlási hullám 1956 végén 
érte el Kanadát. A magyar forradalom leverése után 
mintegy 37 000 magyar menekült Kanadába. Szem
beötlő különbség, hogy ennek a csoportnak nem vol
tak a jövőre vonatkozó terveik vagy programjaik. 
Összetételük is vegyes volt, bár sok volt köztük a 
fiatal. Pl. a Soproni Erdőmémöki Főiskola 250 hall
gatója és oktatói gárdája Torontóban telepedett le, s 
folytatta megkezdett tanulmányait. Kulturális téren a 
forradalom menekültjei gazdagították és kibővítették 
a lehetőségeket. Új szövetségeket alapítottak, a temp
lomokat kibővítették, új gyülekezeteket hoztak létre. 
Száz év bevándorlóiból így alakult ki egy sajátos ka
nadai magyar közösség.

A másik tanulmányt Miska János írta. A könyvtári 
szolgáltatások Kanadában címmel.

Kanada különleges ország, hiszen a két - angol és 
francia - államalapító népcsoporton kívül minden 
harmadik állampolgár más anyanyelvűnek vallja ma
gát. Azon kívül Kanada területén óriási, ritkán lakott 
régió található, melynek könyvtári ellátásáról gon
doskodni kell. A kanadai könyvtári rendszer csúcsán

az ottawai Nemzeti Könyvtár áll, mely mellett az or
szágos jellegű szakkönyvtárak, valamint a szövetségi 
Parlament könyvtára foglal helyet. Ezek alatt találha
tók a városi közkönyvtárak, valamint a tartományi 
egyetemi könyvtárak. A következő csoportot a kü
lönböző szakminisztériumi könyvtárak alkotják, vé
gül a sort az iskolai, felekezeti és egyéb vállalati könyv
tárak zárják.

A földrajzi, nyelvi és államgépezeti nehézségeken 
a kanadai könyvtári rendszer nagyfokú kooperációs 
eljárásokkal igyekszik úrrá lenni. A gyér népességű 
régiókban körzeti könyvtárakat telepítettek, melyek 
állományát elszállítják az olvasókhoz. Sok, kis, helyi 
könyvtárat létesítettek, melyek állományát rend
szeresen újítják meg.

A hetvenes években megindult információs forrada
lom hatalmas lehetőséget teremtett a könyvtárak szá
mára. A változás először a természettudományok terü
letén jelentkezett. Itt alakultak az első adatbázisok, me
lyeket a kanadai könyvtárak számítógép-hálózata már 
igen korán igénybe vett. Majd létrehozták a kanadai 
könyvtárak saját folyóirat-számítógépes szolgáltatá
sát, mely szakterületek szerint informálja a kutatókat. 
A humán szakon ez a gépesítés valamivel lassabban 
indult el. Ma már a könyvtárak saját gyűjteményük és 
katalógusok számítógépesítésével végzik.

A hetvenes években, amikor a Kétnyelvűség és 
Kettős Kultúra törvényét elfogadták, új lendületet 
vett az etnikum kutatása. Ez jó hatással volt a kanadai 
magyarságra is. Ebben az időszakban alakultak a vá
rosi könyvtárakban a hungarika gyűjtemények. A 
Nemzeti Könyvtár külön osztályt hozott létre az et- 
nokulturális gyűjtemény fejlesztésére. Ebben az idő
szakban gyarapodtak az egyéb könyvtárak magyarság
gyűjteményei is.

Sajnos, az utóbbi évek gazdasági nehézségei miatt 
ez a lendület alábbhagyott, sőt, sorra szűnnek meg a 
kezdetben indult etnikai bibliográfiák is. A könyvtárak 
szolgáltatásai igyekeznek a legpraktikusabb megoldá
sokat választani fennmaradásuk érdekében - úgy lát
szik, ez világjelenség!

Mindkét tanulmány a kötetben angol nyelven is 
megjelent.

Bérezik Imréné
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MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK

Az 1848-49-es magyar forradalom első szabad 
sajtóterméke: a „MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE”*

HARGZniS TIZENÖTÖDIKE.
Va&imty. I* síim. Pest, marais 19.1848.

Pöljirtlrsikt
E )«p»mwliuj difvItMAii n«p dkió wewinyciW! raelkedik fel
TtkÚM'k kört! A litkstir háborgó tM|er. A kbtorta t jtk» ítwI tfl ij Minik tldotm- 

kibt lép. -

A „Marczius Tizenötödike” címmel 1848. III. 19-én 
először megjelent lapnak, a kivívott szabad sajtó egyik 
első termékének szerkesztője a Petőfi baráti köréhez 
tartozó Pálffy Albert (1820-1897) író lett. A lap prog
ramjában egyebek között ezt olvashatjuk: „Egyelőre is 
szívesen nyitjuk meg hasábjainkat, és házi orgánumul 
ajánljuk azon lelkes ifjúságnak, mellynek első fellép
tére a siker a kivívott sajtószabadság.” A lap elején ál
talában a pesti, budai vonatkozású híreket közölték, 
ami nem meglepő, hiszen a legfontosabb hazai esemé
nyek akkor itt történtek. Miután akormány 1849elején 
Debrecenbe tette át székhelyét, e városnak a hírei ke
rültek a lap élére.

Rendszeresen közöltek szépirodalmi jellegű műve
ket is, már a második számban, március 20-án Garay 
Jánostól, majd többek között Lisznyai Kálmántól és 
Petőfi Sándortól. Publikált a lapban időnként Tán
csics Mihály is, egyebek között itt jelentette be a 
„Munkások Újságja” megjelenését is. Szerepelt írá
sokkal Vajda János, Degré Alajos, Vasvári Pál, Eg- 
ressy Gábor színész, Vas Gereben, Teleki Sándor és 
vidéki tudósítóként Tompa Mihály. Egy „kvietált fő
hadnagy” jelzéssel maga Görgey Artúr is írt az új 
honvédegyenruháról. 1849. január 2-án már mint tá
bornoknak „Szózat a magyar hadsereghez!” című fel
hívása látott napvilágot.

A lap programadó cikkében többek között a követ
kezőket olvashatjuk: „E lap feladata - a naponként 
újabb alakot felvevő politicai clima változásairól a

közönséget a lehető leggyorsabban tudósítani - és 
küzdeni azon elavult eszmék ellen, mellyek a március 
tizenötödiki dátumnál korábbiak.”

A „Március Tizenötödikét” akkoriban szokatlan 
módon, jórészt utcai árusítás útján terjesztették, bár 
voltak előfizetői is, és kapható volt „az Ellenzéki 
Körben a kulcsárnál, Fiiinger úr kávéházának (Pil
vax) a pénztáránál, s a városban több felötlő helyen. 
Este pedig a Nemzeti Színház csarnokában...”

E lap úgy tűnik fel, mint „legszerényebb zászló, 
melly az európai újjászületés ünnepélyes diadalme
netéhez csatlakozik...” A kormány Debrecenbe köl
tözése után a kiadvány 1849. február 14-én jelent 
meg újra. Megfogyatkozott munkatársi gárdával 
ugyan, de változatlan szellemben folytatták a munkát. 
A forradalom kitörésének első évfordulójára Erdélyi 
József írt cikket. Itt látott napvilágot Petőfinek a Mé
száros Lázár hadügyminiszter ellen írt „Nyakravaló” 
című költeménye. A függetlenségi nyilatkozatot el
lenben három század óta szívszakadva várt percz”- 
ként üdvözölték.

Jellemző Petőfi hírlapjának népszerűségére, hogy 
Pest és Buda felszabadítása után egy másik újságot ad
tak ki ugyancsak „Március Tizenötödike” címmel Gaal 
József szerkesztésében, de egészen más, mérsékeltebb 
hangnemben, ezzel némi zavart is okozva. Az eredeti 
hírlap csupán június 7-étől jelent meg ismét a főváros
ban a „democrata-republicanus társulat” közlönye
ként. Éles hangneme miatt sajnos többször összeütkö
zésbe került az akkori kormánnyal és emiatt sajnálatos 
módon 1849. július 7-én meg kellett szűnnie.

Akinek alkalma adódik magát az eredeti „Március 
Tizenötödike” példányait tanulmányozni, érdekes ké
pet kaphat az 1848-49-es magyar szabadságharc min
dennapjairól, a kor sajátos problémáiról és az adódó 
ellentétekről a vezető egyéniségek között is.

Batári Gyula

* A szabadságharc 150. évfordulója alkalmából a korszak egyes sajtótermékéről is megemlékezünk.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Megjelent
Pelejtei Tibor: Public Relations 

című könyvének második, 
bővített kiadása

Az új kiadás - a kézikönyv 
iránti követelményeknek megfele
lően - nyomon követi a médiavi
lág legfrissebb PR-információit és 
adatait. Szól például a budapesti 
Közhasznú Információs Szolgálat 
naprakész adat- és címtárairól, új
donságairól. A bibliográfiai rész is 
bővült.

A megjelent második, bővített 
kiadásban megtaláljuk a PR- és 
Reklámetikai Kódexeket, melyek 
immár a kommunikációs irodalom, 
gyakran keresett „hiánycikkének” 
számítanak. A szerző kiegészítette 
Az írásos kommunikáció című feje
zetet az idegen szavak kétes értékű 
használatának újabb „szabálysérté
seivel” és az MTA állásfoglalásá
val. Ezzel kapcsolatos a Törvény a 
cégnevekről '97 című közlés. E sze
rint például a cégnevekben - a ve
zérszón kívül - csak magyar szavak 
szerepelhetnek, a magyar helyesírás 
szabályainak megfelelően!

Mindezekkel együttvéve erősö
dött a PR-tevékenység tömör össze
foglalását tartalmazó könyv munka
eszköz jellege.

Végül megjegyezzük, hogy Pe
lejtei Tibort, az OSZK ny. osz
tályvezetőjét 75. születésnapja al
kalmából a Magyar Public Rela-

Helyet kapott a kötetben a 
nyomdatermékekkel vagy sokszo
rosítással kapcsolatos, új (60-1998. III. hó 27-én kelt) tions Szövetség közgyűlése tiszteletbeli tagjává vá-
Kötelespéldány-rendelet is. lasztotta.

PELEJTEI Tibor: Public Relations. A kommuniká
ció szervezésének gyakorlati kézikönyve és ki
egészítő szakismeretei. 2. bővített kiadás. Bp., 
IKSZ 1998. 174 p. ill. 21 cm fűzött; 880,- Ft 
(Intézmények, nonprofit szervezetek, vállalkozá
sok kapcsolatai a közönséggel. PR-történet és 
szakirodalmi szemle. Magatartási szabályok, 
reklámetikai kódex.)
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SAJTÓFIGYELŐ

Évente egy kilométer új polc
Poprády Géza a Széchényi Könyvtár föld alatti raktáráról,

a leltározásról és

Közeledik az az idő, amikor a könyvtárosok jós
lata valóra válik: betelnek a raktárak. A Guten- 
berg-galaxist oly sokszor elsirató évtized végén 
ugyanis sosem látott mennyiségű könyv jelenik 
meg évente. Az Országos Széchényi Könyvtár 
(OSZK) állománya például - a köteteket egymás 
mellé téve - egy kilométerrel gyarapszik. A nem
zeti könyvtár főigazgatóját, Poprády Gézát arról 
kérdeztük, miként lehet a könyvdömpinget állni?

- Két év múlva valóban megtelnek a ma rendel
kezésre álló raktáraink. A rendszerváltozással egy 
időben, a könyvkiadás gyökeres átalakulásakor rob
banásszerűen megnőtt a hazai könyvtermés mennyi
sége, alig győztük a gomba módra szaporodó kiadó
kat a köteles példány megküldésére rászorítani. A hi
ányosságok ellenére is hatalmas mennyiségű 
kiadványt gyűjtöttünk be az elmúlt években. A jós
latok nem váltak be, az elektronikus adathordozók 
megjelenése és elterjedése nem csökkentette a nyom
tatványok számát. Ez a jelenség nemcsak Magyaror
szágon figyelhető meg. Az elmúlt években London
ban, Párizsban és Frankfurtban adtak át új nemzeti 
könyvtári épületeket. Ezeknek a raktárait úgy tervez
ték, hogy a következő harminc-ötven évben fogadni 
tudják a nyomtatott köteteket. Ott is látják, hogy az 
elektronikus adathordozók még jó ideig nem váltják 
ki a papírt.

- Hova teszik majd a könyveket?
- Remélem az addigra elkészülő, új, föld alatti 

raktárunkba. Idén lesznek készen az elvi építési en
gedélyhez szükséges tervek. A kétmilliárdos beruhá
zás - amely fotólaboratóriumot és restaurálóműhelyt 
is tartalmaz, illetve kiváltja a bérleti díj fizetése miatt 
költséges. Hold utcai telephelyünket - évtizedekre 
megoldaná a raktározási gondokat.

a digitalizálásról

- Az OSZK anyagi nehézségeivel magyarázható, 
hogy nem szívesen vesznek át könyvtárhagyatékokat, 
kénytelenek elutasítani az örökösök ajánlatait?

- Ennek csak részben a helyhiány az oka. Nem 
szívesen veszünk át olyan köteteket, amelyekből már 
rendelkezünk kettővel. A legnagyobb gondot az örö
kösök azon kívánsága okozza, hogy maradjon egyben 
az általuk felajánlott könyvtár. Ezt nem tudjuk telje
síteni, mert akkor múzeummá alakulnánk, intézmé
nyünk elveszítené szolgáltató jellegét.

- Milyen eredményt hozott a három éve elkezdett 
leltározás?

- Harminc éve, 1965-ben volt utoljára olyan, tel
jes körű ellenőrzés, mint amilyenbe három esztendő
vel ezelőtt belekezdtünk. A minisztérium többször is 
sürgette a leltározás elvégzését, de a pénz és a mun
kaerő-feltételek mindig hiányoztak. Nem mintha 
most fölösleges anyagiakkal rendelkeznénk, de már 
halaszthatatlan volt a feladat. A munkát bonyolítja, 
hogy a Széchényi Könyvtár kétszáz éves, és a jegy
zékek és nyilvántartások őrzik a történelem viharai
nak nyomait. És közben a Múzeum kőrútról a várba 
költözött a bibliotéka. Az állományban végzett mo
dem kori pusztítás mértéke szerencsére kevesebb, 
mint gondoltuk. Az elmúlt három évtizedben kétség
telenül sok lopás történt, de ez még mindig alatta 
marad a könyvtárosszakma köreiben emlegetett át
lagnak. A munkatársak és olvasók egyaránt megdézs
málták az állományt. Régi szakácskönyvek és detek- 
tívregények is hiányoznak, Volt könyvszerető tolvaj 
is. Az a hihető történet tartja magát, hogy egy bő 
zakóval „dolgozó” úriember a rendőrségi házkutatás
tól tartva titokban visszahozott egy láda általa „gyűj
tött” könyvet. A lopások mellett a könyvek rongáló
dása okoz nagy kárt. Évente több száz könyvet köt
tetünk újra, de állandó lemaradásban vagyunk. Az 
állomány védelmére így is többet költünk, mint a 
gyarapítására.
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- A könyvtárosokról a járja, hogy legfőbb „ellen
felüknek" az olvasót tartják. Ha nem lenne olyan 
népszerű az OSZK az egyetemisták körében, sokkal 
kevesebb gondjuk lenne.

- V iszont akkor elveszítenénk olvasótáborunk legna
gyobb részét. Ezt természetesen nem szeretnénk. „Egye
temistaellenes” intézkedésekkel a vizsgaidőszakok túl
zsúfoltsága idején rendszeresen vádolnak minket, pedig 
nincsen olyan szándékunk, hogy kizárjuk az egyetemi és 
főiskolai hallgatókat. A gondot inkább ott látom, hogy az 
OSZK nemzeti könyvtárként kapja szerény anyagi esz
közeit, miközben egyre több egyetemi könyvtári felada
tot lát el. Az állományunk jellege miatt - a magyar iroda
lom és nyelvészet, valamint történelem tárgykörben a leg
teljesebb gyűjteménnyel mi rendelkezünk - szinte az 
ország összes bölcsészhallgatója felkeres minket, de a 
vizsgaidőszakban tanulnak nálunk közgadászhallgatók 
és műegyetemisták is. Az elmúlt években megduplázó
dott az egyetemisták száma, de ezzel nem tartottak lépést 
az egyetemi könyvtárak. Óriási nyomás van a mi intéz
ményünkön, a több mint ötszáz személyes olvasóterme
inkre gyakran ki kell tenni a telt ház táblát. A cseh, finn 
vagy a horvát központi könyvtár hivatalosan nemzeti és 
könyvtári bibliotéka. Mindkét feladatot el kell tehát látnia 
a miénkhez hasonló intézményeknek, de ezt hivatalosan 
és megfelelően finanszírozva teszik. Az örvendetesen 
nagy látogatottság meglátszik a kézikönyvtári állomány 
állapotán is. A jegyzetek és kézikönyvek a legkeresetteb
bek, de nincs elég pénzünk, hogy megfelelő mennyiség
ben beszerezzük őket. A megoldás a digitalizálás lenne, a 
legfontosabb köteteket a számítógép közvetítésével egy
szerre többen is használhatnák. Az egyik nagy olvasóte
remben tavaly elvégzett világítástechnikai felújításkor 
több asztalhoz odavezettük a számítógépes csatlakozót is. 
A megfelelő berendezések azonban még hiányoznak.

— Mit szól a „szomszédba", a Szent György térre 
tervezett multimédia-központ és digitális könyvtár 
gondolatához?

Digitális könyvtárra égető szükség van, de ezt - kül
földi tapasztalatok alapján állítom - a nemzeti könyv
tárral összekapcsolva szerencsés létrehozni. Már csak 
azért is, mert a digitalizálandó könyvek többségét ha
zánkban is a nemzeti bibliotéka őrzi. Gazdaságosabb 
lenne, ha velünk együtt fejlesztenék, az olvasóközön
ség is ezt várja el.

- Mivel készülnek a magyar államiság millenniumá
nak megünneplésére ?

- Szép magyar kódexeket állítunk ki. Az Akadé
miai és az Egyetemi Könyvtárral közösen rendezzük 
a kiállítást, és az egyházi gyűjtemények értékes da
rabjait is bemutatjuk.

- Miért tart zárva augusztusban a Széchényi Könyv
tár?

- Ekkor végezzük el azokat a karbantartási és fel
újítási munkákat, amelyeket év közben nem lehet. így 
készülhet el őszre az északi nagy olvasóterem vilá
gítástechnikai korszerűsítése. Három éve megálla
podtunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral, hogy 
ők júliusban, mi pedig augusztusban zárunk be. Egy 
nagy könyvtár tehát mindig rendelkezésére áll az ol
vasóknak. Az olvasószolgálat ebben a hónapban nem 
működik, de az épület nyitva van, kiállításaink - az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc évforduló
ját ünneplő és a Hatvanéves a Magyar Nemzet című 
emlékkiállítás - megtekinthetők.

Rosdy Tamás 
Magyar Nemzet, 1998. aug. 8.
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Dunán hajózó vándorgyűlés

Különleges helyszínt választott a Nyomdaipari 
szakosztály vezetősége az ez évi vándorgyűlés szá
mára, a Táncsics hajót, mely Budapest-Esztergom- 
Budapest járaton közlekedik. A különleges helyszínt 
a tagok kedvezően fogadták, ami a magas részvétel
ben is kifejeződött. Az előadásokra a hajón kialakított 
előadóteremben került sor, melyeket hangosítóberen- 
dezés továbbított a hajó egyéb részeiben kényelme
sen elhelyezkedett hallgatóság számára.

A vándorgyűlés előadásainak témái részben iga
zodtak a helyszínhez is, amikor az idegenforgalmi és 
a nyomdaipar kapcsolatairól szó esett.

Az első előadást Rády Ferenc, az Országos Szé
chényi Könyvtár főosztályvezetője tartotta „A köte- 
lespéldány-szolgáltatásról - jelen időben” címmel. 
Az előadó az első, 1726-ban cenzúrázás céljából a 
helytartótanácsnak beszolgáltatási kötelezettségtől 
kezdve ismertette a köteles példányokkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, valamint a kötelezően beküldendő 
példányok számának változásait a jelenleg érvényes 
rendelkezésekig, mely szerint hat példány beküldése 
kötelező. Foglalkozott továbbá az 1986-ban életbe lé
pett sajtótörvény által a nyomdákra háruló kötelezett
ségekkel. Külön kiemelte a Széchényi Könyvtárnak 
havonta küldendő jelentés fontosságát, tekintettel ar
ra, hogy ennek alapján állapítható meg a kiadványok 
megjelenése, ill. az elmaradt köteles példányok hiá
nya. Felhívta a figyelmet az aprónyomtatványok, töb
bek között a gyászjelentések beküldésének jelentősé
gére, melyeknek ugyan a jelen kor embere számára 
nincs jelentősége, de a későbbi korokban esetenként 
döntő szerepet játszhatnak. Megemlítette az elektro
nikus úton terjesztett kiadványok archiválásával kap
csolatos problémákat.

A délutáni előadások témája az idegenforgalom
hoz kapcsolódott. Dr. Faragó Hilda, az Országos 
Idegenforgalmi Bizottság projektmenedzsere a turiz
mus második világháború óta végbement fejlődésé
ről adott tájékoztatást. Ismertette a mintegy 300 000 
embert foglalkoztató turizmust kiszolgáló iparág 
eredményeit és problémáit, melyek között a kínálat 
bővítésének fontosságát hangsúlyozta. Bemutatta az 
ágazat felépítését, az IKIM törvényi felügyeleti sze
repét, az Országos Idegenforgalmi Bizottság műkö
dését és összetételét, valamint a Turizmus Rt. fel
adatait. Tájékoztatást adott a minisztérium által meg
hirdetésre kerülő pályázatok célkitűzéseiről és 
elbírálásának módjáról, valamint a juttatás formájá

ról. Végül a közelmúltban bevezetett üdülési csekk 
várható hatásáról és remélt növekvő felhasználásáról 
tett említést.

Dergács Judit, az IKIM Turizmus Rt. promóciós 
igazgatója ismertetést adott a vállalat külföldön vég
zett turizmusra hívó kampányáról, az ott elhelyezett 
reklámhordozókról. Beszámolt a vállalat kiadásában 
10 millió példányban megjelentetett 35-féle nemzeti 
propagandakiadványról, valamint a közbeszerzési tör
vény követelményei szerint elnyerhető, prospektusok 
előállítására szolgáló 200 millió forint hozzájárulásról.

A második nap első előadását Váradv György, a 
BME MTI vezető tanára tartotta a közbeszerzési tör
vényről. Ismertette a közbeszerzési törvény hatálya alá 
tartozó beszerzések versenyeztetési eljárásának alap
elveit, azaz elsősorban az átláthatóság és a társadalmi 
ellenőrzés biztosításának fontosságát, továbbá az aján
latkérő és ajánlattevő szempontjait és kötelezettségeit. 
Fontos szempontként emelte ki az ajánlatkérő igényé
nek és az értékelés rendszerének, valamint az ajánlat
tevővel szemben támasztott követelményeknek egyér
telmű és pontos meghatározását. Felhívta a figyelmet 
a kötelező határidők betartásának szükségességére, to
vábbá a jogorvoslati lehetőségekre. Ismertette a minő
ségi ajánlattevők jegyzékét, a bekerülés lehetőségét és 
az abban szereplés előnyeit.

Dr. Orosz Balázsné ügyvéd, a MUOSZjogtanácso
sa az 1986. évi sajtótörvény lapalapítással kapcsolatos 
feltételeit, valamint a sokszorosított termékek tartal
mára vonatkozó tiltó rendelkezéseket foglalta össze, 
hangsúlyozva, hogy az előkészületi és felhívási közle
mények is bűncselekménynek számítanak. Kiemelte a 
sokszorosítóhely saját tevékenységi körén belüli fele
lősségkötelezettséget. Felhívta a figyelmet az időszaki 
lapok nyilvántartási és az elkészített példányok hat hó
napi megőrzésének kötelezettségére.

Nagy Péter, a Reklámszövetség főtitkára elsősorban 
a dohány, az alkohol és a gyógyszerek hirdetési tilal
mára hívta fel a figyelmet, valamint arra a sajátosságra, 
hogy kétoldalas terméknél melyik tekinthető az első 
oldalnak, ami hirdetési tilalom alá esik. Tájékoztatást 
adott a reklámkiadások médiánkénti megoszlásáról, a 
tv-reklámból való részesedésről, valamint az internet 
hatásáról és a direkt marketing szerepéről. Ismertette 
az ún. vonal alatti reklám jelentőségét.

Faludi István, a Fűzfői Papír rt. vezérigazgató-he
lyettese bemutatta a gyár legújabb fejlesztésű papírjait. 
Ismertette azokat a műszaki fejlesztéseket, melyek ré
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vén lehetővé vált diszpergálórendszer üzembe helye
zésével a keményítős felületi kezelés, mely jelentős 
mértékben csökkenti a papírok porzási hajlamát. A fej
lesztés háromféle papír forgalomba hozatalát jelenti, 
mindhárom recyclingpapír, azaz nagyrészt hulladék 
papír felhasználásával készül. A három papír: Ökop- 
rin, Naturpress és Econostar. Az Ökoprint papír a 
recycling-termékcsalád legszerényebb tagja több
színnyomású szórólapok, hirdetési újságok nyomtatá
sára ajánlott. A Naturpress papír kis mennyiségben tar
talmaz nyomott papír hulladékot, csontszínű nyomó
papírt ofszet- és könyvnyomtatásra. Az Ekonostar 
papír famentes hulladék papírból készül, szürkésfehér 
színű, többszínű ofszetnyomtatásra ajánlott.

Végül a kiadóvállalat bemutatta az 1936-ban meg
jelentetett Nyomdászati Lexikon reprint kiadását. Bi
zonyára sokak számára hasznos ismeretet nyújt.

A kétnapos rendezvény a hasznos tudnivalók meg
ismerését tette lehetővé mind a jog területéről, mind az 
idegenforgalom kapcsolatáról. Ezek mellett a kelle
mes környezet jó kikapcsolódást is biztosított, és lehe
tőséget teremtett a szakmai kapcsolatok ápolására is.

Külön meg kell említeni a rendezvény kifogástalan 
megszervezését, zökkenőmentes lebonyolítását, me
lyet az egyesület munkatársai Wertheim Győzőné 
ügyvezető titkár irányításával példaszerűen láttak el.

Szalay Kálmán 
Magyar Grafika, 1998. 4. sz.

A könyvtár információs központ lesz
A világháló az intézmények kétharmadában már elérhető

Nagyon kevés könyvtár maradt talpon a rend
szerváltozás utáni időszakban. A könyvállomány 
gyarapítására egyre kevesebb pénz jut, de az in
tézmények technikai fejlesztésére évi egymilliárd 
forint körüli pályázati pénz érhető el. A Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének 30. vándorgyűlése 
előtt a szakma vezetői bizakodnak, hogy a könyv
tárak közhasznú információs központokká válva 
a kultúra alapintézményei lesznek.

1965-ben 64 országos hatókörű könyvtár volt, 
1996-ra 74 lett. Ugyanezen időszak alatt a nyolcszáz 
szakkönyvtárból csak hatszáz maradt meg, elsősor
ban a termelési-műszaki könyvtárak szűntek meg. Az 
átalakulás vesztesei még a szakszervezeti könyvtá
rak, csaknem ötszázból mindössze hét budapesti és 
12 vidéki maradt talpon.

Vajda Erik, a Magyar Könyvtárosok Egyesületé
nek elnöke szerint a könyvtárak számának drámai 
csökkenése az információs piac koncentrálódásának 
idején mégsem tragikus, mert valóban nem érte meg 
ezeket a vállalati és szakszervezeti könyvtárakat 
fenntartani. Szomorúbb az a tény, hogy nagyon sok 
kistelepülésen megszűnt a könyvtár, vagy nem gya
rapodik az állománya. Hiába írja elő a kulturális tör

vény az önkormányzatok számára, hogy lehetővé kell 
tenniük a lakosság könyvtári ellátását, ha nem képe
sek vagy nem akarnak erre áldozni. Vajda Erik becs
lése szerint a kistelepülések negyven százaléka, a la
kosság csaknem egynegyede nem részesül könyvtári 
ellátásban. A könyvtárosszakma illetékesei „sötétben 
tapogatóznak”, mert 1996 óta nem készült átfogó sta
tisztika a könyvtárosok helyzetéről. Ennek pénzügyi 
feltételei megvannak ugyan, de az érintettek között 
nincsen egyetértés a statisztikai adatszolgáltatásról, 
arról, hogy milyen adatokat kérjenek.

- Sajnálatos, hogy könyvtár-statisztikai adatok 
nem állnak rendelkezésünkre, noha megkönnyítenék a 
döntések előkészítését és a szakmai tájékoztatást - 
mondta Győri Erzsébet, az Országos Széchényi 
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pontjának megbízott igazgatója.

Évekig a Nemzeti Kulturális Alap könyvtári szak- 
kollégiumának támogatása volt a könyvtári terület 
egyetlen állami mecenatúrája. Tavaly 101 millió fo
rintot osztottak szét 229 pályázó között. Az idén pe
dig 143 millió áll a kollégium rendelkezésére. A tá
mogatásból reálértéken egyre kevesebb jutott az ál
lomány gyarapítására. Pozitív következménye is volt 
azonban a forráshiánynak: arra ösztönözte a könyv
tárosokat, hogy ne vásároljanak olyan könyveket, 
amelyek nem érdeklik az olvasókat.
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Az intézmények technikai fejlesztésére évi egymil- 
liárd forint körüli pályázati pénz áll rendelkezésre. A 
dokumentum-ellátási rendszer, valamint a közgyűjte
mények és közművelődési intézmények tematikai 
rendszerének a fejlesztésére például az idén négy- 
százmillió forintot fordítottak.

A technikai fejlesztésekkel megteremtődhet a le
hetőség ahhoz, hogy a könyvtárak szerepe megvál
tozzék. A cél az, hogy az egyéni igényekből felépülő 
társadalmi szükségletre építve ezek a közművelődési 
intézmények ne marginalizálódjanak, hanem helyi 
közhasznú információs központokká váljanak.

Az 1996-os adatok szerint a közkönyvtárak több 
mint negyven százaléka csatlakozott az internethez 
(becslések szerint tavaly a világháló már az intézmé
nyek kétharmadában elérhető volt), és 28 százalékuk 
hozzáférhetővé teszi a látogatóknak is. A huszonöte
zer lakosnál kisebb településeken gyakran a köz
könyvtárakban lehet nyilvánosan hozzáférni az inter
nethez. A közeljövőben virtuálisan egyetlen könyv
tárrá válhat a világ összes könyvtára. Nálunk is 
szerveződik a Magyar Országos Közös Katalógus

(Mokka), amelyből már jövőre bárhonnan elérhető 
lesz az ország tizenhat legnagyobb könyvtára. A 
Mokka segítségével a magyar könyvállomány teljes
ségéről, és legalább cím szerint a külföldi állomány 
hetven százalékáról kaphatnak információkat az ér
deklődők. A rendszer további előnye, hogy nem kell 
valamennyi intézménynek katalogizálni ugyanazt a 
könyvet, csak az első vásárló vezeti be az adatait a 
Mokkába, a többiek regisztrálják, hogy náluk is meg
található. Az olvasók pedig hamarosan, amikorra leg
alább száz könyvtár csatlakozik a közös katalógus
hoz, az elektronikus könyvtárközi kölcsönzésben bár
honnan megtudhatják, hogy a lakóhelyükhöz 
legközelebb hol található meg a keresett könyv.

A könyvtárosok mégsem tartanak attól, hogy a hálóza
ton elérhető globális könyvtár kialakulásának következ
tében a könyvtár megszűnne a mai formájában. A hálóza
tokon nem érhető el a „hely szelleme”, az olvasóknak pe
dig nemcsak információkra van szükségük, hanem a 
könyvtárban tartózkodást is élvezni akarják.

Sós B. Péter 
Népszabadság, 1998. aug. 28.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felújítása
és bővítése

Hamarosan megkezdődik a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár (az egykori Wenckheim-palota) teljes felújí
tása és bővítése. A főváros erre a célra kb. 2 milliárd fo
rintot kíván fordítani. Az építkezés a palotával szom
szédos két telket is érinti. Az építési engedélyt a Műem
lékfelügyeleti Igazgatóság 1997 októberében adta ki.

A könyvtár főépülete, a szinte mindenki által is
mert egykori Wenckheim-palota) a Baross utca és a 
Reviczky utca találkozásánál kialakult, hegyesszögű 
háromszög alakú telken áll. A telek formája határozta 
meg a palota rendhagyó alaprajzi kialakítását, bejá
ratának szokatlan elhelyezését. Az építtető gróf 
Wenckheim Frigyes (1842-1912) volt, az építkezést 
1886-ban kezdték és 1891-ben már be is fejezték. A 
tervező a Németországból Magyarországra jött Mei- 
nig Artúr műépítész volt.

A palota az építtető haláláig, 1912-ig a család igé
nyeit szolgálta, később más célokra vették igénybe. 
(Pl.: 1919-ben „proletármúzeum” számára kisajátítot
ták, később egy részét a Wenckheim család bérbe

adta a Keresztény Közösségi Pártnak, egyes helyisé
geit a „Keresztény Ellenzék” klubhelyiségeként hasz
nálták, az emeleten lakásrészeket adtak bérbe. A tu
lajdonos feleségének halála után, 1926-ban a Főváros 
megállapodott a Wenckheim örökösökkel a palota 
megvételéről, majd elkezdődött az első nagyobb át
építés. A főváros a palotát könyvtár céljára építette 
át, a munkák 1927-31 között folytak.

A háborús és ‘56-os sérülések helyreállítását leszá
mítva az épületen 1931 óta nagyobb átalakítások nem 
történtek.

A jelenlegi nagyvonalú építési és helyreállítási 
program érinti a tömb, már régebben a könyvtár bir
tokában lévő két épületét is, nevezetesen a Reviczky 
utca 3. sz. (építésekor József utca 5. sz.) és a Baross 
utca 18. sz. (építésekor Stáció utca 8. sz.) ingat
lanokat is. A tervek szerint az előbbi bontásával nyert 
helyen épülő körszerű szárnyban helyezik el az 
összes „üzemi” funkciót, az utóbbi ún. Berczik-ház 
átépítésével pedig a közönségforgalmi funkciókat
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elégítik ki Ez a két terület teszi lehetővé, hogy az 
eredeti Wenckheim-palota reprezentatív teremsorai, 
helyiségei teljes szépségükben kibontakozhassanak.

A terveket a MATESZ Magasépítési Tervező és 
Szervező Szövetkezet készítette Hegedűs Péter fele
lős építész és Felcsúti László építészek irányításával.

Néhány adat a szakmai program és a tervek alapján 
az építkezés és a munkák nagyságáról:

pinceszintek...................................... 2088 m2
félemeleti szintek ........................... 348 m2
földszinti szintek.............................. 2272 m2
1 1/1 emeleti.................................... 1359 m2
I. emeleti szintek.............................  2385 m2
II. emeleti szintek...........................  1513 m2
III. emeleti szintek .........................  1275 m2
IV. emeleti szintek ......................... 631 m2
A védett Wenckheim-palota és az új, valamint az 

átalakított épület együttese korszerű, modern és min

den igényt kielégítő könyvtára lesz a fővárosnak, 
csaknem 13 ezer négyzetméter területtel, amely tágas 
raktárak, olvasótermek, számítógépes információs 
szolgálat, kávéház, böngészde, gyermekrészleg, a 
Budapest Gyűjtemény, igazgatósági irodák, fotólabor 
és nem utolsósorban 1 114 600 (!) kötet elhelyezését 
teszi lehetővé.

A modem, újjászülető könyvtár - bár a múlt szá
zadban épült arisztokrata palota kereteit kinőtte - az 
új épületszámyakkal lehetővé teszi a Wenckheim-pa
lota színvonalas rekonstrukcióját, biztosítva igényes 
fenntartását, megőrizve eredeti belső tereit nekünk és 
utódainknak.

Bende Csaba 
Műemlékvédelem, 198. 7—8. sz.

A Wenckheim-palota tervezője
Meinig Artúr, az építész

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár épületének, az 
egykori Wenckheim-palotának tervezője Meinig Ar
túr műépítész volt.

Bár Meinig sokat tervezett a Magyarországon el
töltött kb. 20 év alatt, munkásságáról eddig nem ké
szült értékelés.

Meinig Artúr szász származású építész, aki 1883- 
ban Magyarországon telepedet le. Azok közé a sokat 
foglalkoztatott, jónevő és irigyelt építészek közé tar
tozott, akik maximálisan kiszolgálták megrendelőik 
ízlését, a vállalt feladatot talán saját építészi meggyő
ződésük elé sorolva. Ez lehet az oka annak is, hogy 
kora építőművészei között nem volt népszerű, híre, 
sajtója szinte semmi, méltatása is csak egyetlen: In 
memóriám Meinig Artúr, a Magyar Építőművészet 
1904. évi évfolyamán (p.: 314-315)

Idézet a nekrológból: „Nem tartozott azok közé, 
kik logikusan, a meggyőződés erős érzésével új stílus 
után kutatnak, s a műtermek levegőjét puskaporossá 
teszik a modernség jelszavával. Más vizeken hajó
zott, mint azok, kik az építészet felszabadulását hir
detik a letűnt és szerepüket kellően betöltött stílusok 
zárt formái alól.”

Bécsben F. Fellner és H. Helmer híres bécsi műter
mében dolgozott. (Mint tudjuk, itt tervezték az Oszt
rák-Magyar Monarchia színházépületeinek zömét a 
kiegyezés után, neobarokk stílusban!). Meinig 1883- 
ban, harminc évesen költözött Budapestre, ahol előkelő 
választékossággal tervezett neobarokk paloták sorát 
építette. Nevéhez fűződik a Wenckeim-, Emer-, Hu- 
nyady- és a Gerliczy-palota tervezése csakúgy, mint 
számos vidéki főúri kastély (pl. Tiszadob, Andrássy- 
kastély), a Stefánia úti neobarokk Park Klub, a tőkete- 
rebesi gróf Andrássy Gyula és a rákoskeresztúri gróf 
Vigyázó Sándomé mauzóleum. Ő tervezte-egy máso
dik díjas - tervpályázat nyomán a Budapesti Kereske
delmi Kamara székházát az Alkotmány utcában.

Meinig további, ismertebb munkái: a stromfai Ká
roly Alajos kastély, a Junger nyaraló a Városligeti fa
sorban, gróf Szpáry Géza kastélya Sorok-újfalun, a bá
ró Radvánszky-palota az Üllői úton, a Magyar Általá
nos Takarékpénztár épülete a Rottenbiller utcában, a 
pátkai Tallián-kastély, az Orosdi vadászkastély Pi
lisszántón, a Dundzserszky-palota a Szabadság téren 
és az Adria Tengerhajózási Társaság palotája szintén 
az Szabadság téren. A felsorolásból kitűnik, hogy Me-
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inig termékeny építész volt, hiszen az ugyancsak hé
zagos felsorolás szerinti tervezési munkák mindössze 
az alig húszéves budapesti tevékenységgel függenek 
össze.

Meinig, aki el volt látva gazdag megrendelőkkel, 
viszonylag ritkán pályázott. Összesen három első dí
jas pályázatáról tudunk: ezek az Ezredéves (millen
niumi) Kiállítás király sátra, az Adria Tengerhajózási 
Rt. Palotája és a Rimamurány-salgótarjáni Rt. palo
tája.

A Budapesti Kereskedelmi Kamara épületére be
nyújtott pályázata második díjas lett. Ezért is érdekes, 
hogy végül a második díjas terv módosított változata 
épült meg és nem Pártos Gyula „Pártatlan” jeligéjű 
terve.

Nem lehet nem figyelnünk a már idézett nekrológ 
néhány mondatára:

„ Csöndben, külső szenzációk nélkül végezte 
hivatását s szerencséje, hogy bőven jutott szá
mára megrendelés, főleg a magyar mágnáskö
rökből, ahol hamar tetszést aratott számos kas- 
télytervével. így nem volt ráutalva, hogy erejét 
a sokszor hiábavaló és eredménytelen próbálko
zásokra: a pályázatokra fordítsa.”

Figyelemreméltó mondatok, amelyben a kor épí
tésztársadalmának finom kritikáját is fellelhetjük.

Bende Csaba

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL

Tájékoztató 
a Lakáskasszáról

Kedves Kollégák!
Úgy gondolom, hogy sokunkat érintő probléma 

megoldásának megkönnyítését tudom Önök elé tárni.
Akinek nincs saját lakása azért, akinek van, de 

most kellene felújítani vagy később, szintén hasznos 
lehet megismerni egy új hitelkonstrukciót.

A Lakáskasszáról van szó, mely még nekünk, „túl
fizetett” közalkalmazottaknak is segítséget nyújt.

A megtakarítás és hitel köthető saját részre, de a 
családon belül bárki nevére. Köthető a kiskorú gyer
mek és az unoka részére is. Nem korlátozott a csa
ládon belüli szerződések száma.

Köthető rövidebb és hosszabb futamidőre.
A Lakáskassza önálló pénzintézet, tulajdonosai ko

moly külföldi bankok, biztosítók. Anyagi fedezetük

biztosítéka és üzleti tapasztalatuk a sikeres vállalko
zás záloga. Sikeres vállalkozás. Olyan befektetés, ami 
még számunkra, kevés „tőkével” rendelkező könyv
tári dolgozók számára is lehetőséget nyújt a megta
karításra. A 4-8 évi megtakarítás után vissza nem 
térítendő állami támogatást, majd nagyon kedvező hi
telfelvételt jelent, ami elhasználható lakásvásárlásra, 
cserére, felújításra, közművesítésre, festésre stb.

Akinek felkeltettem az érdeklődését, az keresse 
Török Sárát munkaidőben a 662 vagy 102-es mellé
ken, vagy délután (este) otthon, a 222-0624 telefon
számon.

Szívesen tájékoztatok mindenkit a részletekről!

Török Sára
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„Fiatal Tehetségek Koncertjei”

Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára 
1998 szeptemberétől hangversenysorozatot indít 
„Fiatal Tehetségek Koncertjei” címmel. A rendez
vénysorozat célja, hogy pódiumlehetőséghez juttassa 
azokat a zeneakadémiai növendékeket, akik diploma
koncertjeiket, zenei verseny programjaikat a budai 
Vár történelmi környezetében is szívesen megszólal
tatnák. A koncertsorozat már nyitánya az 1999-ben, 
fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Zeneműtér 
tervezett megemlékezéseinek.

Az Országos Széchényi Könyvtár mint Nemzeti 
Könyvtár a magyar kultúra egyik fellegvára, és mint

ilyen, kötelességének érzi, hogy a maradandó értéke
ket - így a zenei alkotásokat is - ne csak megőrizze, 
hanem ezeken keresztül a nagyközönséggel is meg
ismertesse. Ennek a nemes célnak az érdekében szer
vezte meg a Zeneműtár ezt a sorozatot, amelynek 
hangversenyei az élő zene hangját hozták be a Szé
chényi Könyvtár falai közé.

A hangversenysorozat első koncertje 1998. szep
tember 23-án lesz az Országos Széchényi Könyvtár 
VI. emeleti Dísztermében.

Mindenkit szeretettel várunk!

A koncertsorozat programja:

1998. szeptember 23.
Kántor Balázs csellóestje 

zongorán kísér: Cseh Dalma 
(Francoeur, Dvorák, Debussy, Kodály és Balassa művei)

1998. október 7.
Adorján Balázs csellóestje 

zongorán kísér: Balaskó Mária 
(Bach, Francoeur, Weber, Brahms és Balassa művei)

1998. október 14.
MATÁV Kürtkvartett hangversenye (Gyarmati László, 

Bereczky Dávid, Tóth Gábor, Szűcs Attila) 
(Molter, Bach, Mozart, Richter, Mityusin 

és Kerry Turnéi* művei)

1998. október 28.
Szepes András csembalóestje 

(Bach, Vivaldi és Rameau művei)

1998. november 18.
Fahidi Patrícia (hegedű) és Horváth Katalin (zongora), 

Kertész Ákos (cselló) és Kertész Judit (zongora) 
szonátaestje

(Mozart, Brahms és Debussy művei)

1998. november 25.
Sugár Gergely kürtművész hangversenye 

zongorán kísér: Tomoko Honda 
közreműködik: Korcsolán Orsolya (hegedű) 

(Mozart és Brahms művei)

1998. december 2.
Fülep Márk fuvolaestje

zongorán kísér: Kéry Tamás 
közreműködik Rózsa Rita (hegedű), Móré László 

(brácsa) és Kaszanyitzky András (cselló)
(Bach, Frank Martin, Borne, Doppler Ferenc és Mozart 

művei)

1998. december 16.
Augusztinowitz Eszter hegedűestje 

zongorán kísér: Mario Inferrero 
Beethoven, Sarasate és Sosztakovics művei

1999. január 6.
Benedek Mária ének, és Bódás Zsuzsanna 

zongorahangversenye 
zongorán kísér: Gyökér Gabriella 

(Joseph Haydn és Brahms, illetve Bach és Ravel művei)

1999. január 20.
Papp Dániel (hegedű), Bakay Viktória (brácsa), Domán 
Lóránt (nagybőgő) és Kéry Tamás (zongora) kamaraestje 

(Schubert művei)
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Felhívás az OSZK munkatársaihoz

Jelenleg, amikor nagyfokú szervezeti és alapvető 
munkamódszerekkel kapcsolatos változások történ
nek az Országos Széchényi Könyvtárban, szükséges 
a széles körű tájékoztatás. Általában mindezek egy 
részéről az OSZK Híradóból értesül(het) a könyvtári 
átlagos dolgozó, már akiket ezek közvetlenül nem 
érintenek. Különösen a munkamódszert változások - 
számítógépesítés, stb. - részletes megismertetése 
szükséges, amint ezt már többször megírtuk lapunk

hasábjain. A munkamódszerekben folyamatosan tör
ténő változások széles körű megismertetése azért is 
szükséges, mert ha ez nem történik meg, akkor ez a 
körülmény esetleg a könyvtári tájékoztatás és egyéb 
munkafolyamatok rovására is mehet. Ezért ismételten 
kéijük a főosztályvezetőket, az egyes osztályok és 
tárak vezetőit, a társadalmi szervezeteket, hogy éven
te legalább egyszer számoljanak be munkásságukról. 
Fáradozásukat előre is köszönjük.

OSZK HÍRADÓ

Az Országos Széchényi Könyvtár lapja 
XLI. évfolyam - 1998. 7-8. szám
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