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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Az OSZK új gazdasági igazgatójának 
bemutatkozása

Nevem: Dr. Gertner László gazdasági igazgató
Bemutatkozásom az OSZK Híradó révén kissé 

megkésett, mivel 1999. március l-étől vagyok tagja 
az intézménynek, mint megbízott gazdasági igazgató.

Adminisztratív és egyéb okoknál fogva (főigazgató 
váltás) végleges kinevezésemet 1999. augusztus 1- 
étől kaptam meg, határozatlan időre.

Belépésem rendhagyó, mivel kétszer, két különbö
ző fórum előtt pályáztam e megtisztelő és felelős
ségteljes poszt betöltéséért.

Magamról annyit, hogy több mint huszonkét éve 
dolgozom a szakmámban, mely végzettségemnél fog
va közgazdász. Ebből bő négy évet töltöttem iparvál
lalatnál, hat évet költségvetési intézménynél és tizen
két évet a bankszakmában.

Közgazdász és szakközgazdász diplomával rendel
kezem.

1984-ben summa cum laude minősítéssel doktori 
címet szereztem.

Nyelvtudásom: spanyol, orosz és alapfokú angol.

Vezető tisztséget tizennyolc éve töltök be.
Pályafutásom alatt társadalmi, illetve politikai tiszt

séget nem vállaltam, csak a szakmának éltem.
A kultúra és a természettudományok területe min

dig vonzott, de kellő időt soha nem tudtam szentelni 
ismereteim ápolására. Talán ezért is választottam az 
elkövetkezendő időszakra a kultúra területén végzen
dő munkát.

Az Országos Széchényi Könyvtár pályázatáról a 
Nemzeti Múzeum révén szereztem tudomást, ahol 
alapítványának Felügyelő bizottsági tagja vagyok.

Számomra talán merésznek tűnő lépéssel, hátat for
dítva a bankszférának a humán terület felé pályáztam.

Eddigi szakmai életutam mindig sikeres és ered
ményekben gazdag volt. Bízom abban, hogy sokol
dalú tapasztalataimat kamatoztatni tudom ebben a 
nagy és tiszteletre méltó intézményben.

A Gazdasági Igazgatóság ugyan nem a legnépsze
rűbb terület az OSZK-ban, de majd igyekszem áthi
dalni azokat a feszültségeket, melyek a szigorú költ
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ségvetési gazdálkodás és a különböző szakterületek 
igényei között ősidők óta fennállnak.

Pályázatomban leírt elképzeléseim szerint:
- törekedni fogok arra, hogy megszüntessem az 

intézmény alulfinanszírozottságát.
- megvalósítom a racionális gazdálkodást, külö

nös tekintettel a forrás-kiadás egyensúlyra.
- elsődleges és legsürgősebb teendő a Gazdasági 

Igazgatóság, tehát a saját területem személyi, 
tárgyi és munka szervezeti feltételeinek megte
remtése, a szakmai elvárásoknak megfelelő szín
vonalra történő emelése.

- a Könyvtár (és ezen belül a szakmai területek) 
tervszerű finanszírozása, amely áttekinthetősé
get és ellenőrizhetőséget biztosít, szintén priori
tást fog kapni a következő években.

- Főigazgatói programmal egyetértésben hang
súlyt kap azon külső kapcsolatok erősítése, mely 
plusz forrást jelenthet az OSZK részére.

- A Könyvtár imázsát, presztízsét, ismertségét to
vább kell növelni, és az elért eredményeket pe
dig megfelelően publikálni fogjuk.

- Marketing szellemű gondolkodást kell kialakíta
ni, és erősíteni az intézmény vezetésében, mert 
a mai környezet a kultúra területén is megköve
teli az innovációs gondolkodásmódot. A techni

kai fejlesztést tovább kell folytatni, magasabb 
szintre emelve ezzel mind az informatikai, mind 
az egyéb kommunikációs bázisát az intézmény
nek, amelyek a jövőben elősegítik a hazai és 
nemzetközi kulturális élet területén való együtt
működést.

- Racionális létszám- és bérgazdálkodással meg 
kell teremteni az említett fejlesztésekhez szük
séges humánerőforrás anyagot, azt a szakember 
gárdát, amely megfelelően működteti, ápolja és 
képviseli jelenkorban a Nemzeti Kulturális 
Örökségnek azon részt, melyet Könyvtárunk hi
vatott reprezentálni ezen a területen.

A változtatás szükségszerű és elkerülhetetlen, ezért 
arra kérek minden kedves kollégát, hogy kellő türe
lemmel és megértéssel, valamint kellő aktivitással ve
gyen részt ebben az átalakító munkában.

Bízom abban, hogy együttműködésünk, együtt gon
dolkodásunk az intézmény hírnevét öregbíti és ered
ményeit segíti elő ebben a nehéz gazdasági helyzetben 
és környezetben.

Tisztelettel:
Dr. Gertner László 
gazdasági igazgató

WWW, azaz Világméretű Várakozás*

A hazai tudományos kutatás változó dokumentumigénye 
és az igények kielégítése informatikai eszközökkel

Előadásom három jól elkülönülő, ám egymáshoz 
szorosan kapcsolódó részből áll:

Az első rész témája:
• hogyan tükröződnek a 90-es évek változásai a 

könyvtárközi kölcsönzésben?
• hogyan alakult a passzívan, azaz kérőként és az 

aktívan, azaz szolgáltatóként részt vevő könyv
tárak köre?

• miképpen változott az igényelt dokumentumok 
tematikája?

A második részben azzal foglalkozom: hogyan 
hatottak ezek a változások a könyvtárközi kölcsön
zés országos központjának a munkájára?

A harmadik rész pedig azt taglalja: hogyan ala
kult a megrendelő és a szolgáltató közötti kapcsolat 
a szolgáltatás piacosítása után?

1. rész. Az igénylő könyvtárak köre
A felsőoktatási könyvtárak változatlanul nagy do

kumentumigénnyel jelennek meg a könyvtárközi köl

* „A Közgyűjtemények és a Tudomány” című konferencia keretében július 2-án az Országos Széchényi Könyvtárban „A 
könyvtár mint a tudomány tárgya és eszköze" tárgykörben elhangzott előadás.
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csönzésben: mind az eredeti dokumentumok kölcsön
zését, mind a külföldi folyóiratokból való másolat
rendelést, mind pedig az OSZK-állományból való 
másolatkérést igénybe veszik.

Jelentősen visszaszorult azonban a műszaki szak- 
irodalom iránti igény. A nagyvállalatok, a műszaki 
kutató intézetek és ezek szakkönyvtárai eltűntek, és 
velük együtt az ipari-fejlesztő réteg. Egyedüli kivétel 
a gyógyszervegyészet, illetve általában a gyógyászati 
technika.

Új partnerként jelennek meg a színen a privatizált 
kisvállalkozások mint könyv és könyvtáros nélküli 
képződmények. Jellemző, hogy nem maradnak tartó
san kérők, esetenként új névvel, átalakult formában 
tűnnek fel újra.

A mezőgazdaság és a feldolgozóipar területén ha
sonló a helyzet. A privatizáció következtében a ko
rábbi szakkönyvtárak nagy része feloszlott. A kutatás 
az ágazat felsőoktatási intézményei köré összponto
sult. Ezek száma nem csökkent és szakirodalmi igé
nyeik is megmaradtak.

Sajnálatosan visszaesett az akadémiai intézetek 
részvétele a szolgáltatásban, mind aktívan, mind 
passzívan. Néhányan új névvel tűnnek föl, mások ér
tesítenek, hogy bizonytalan ideig nem funkcionálnak, 
a legtöbben pedig kikerültek a szolgáltatás hatóköré
ből. Nagy veszteség volna, ha az állományukat - 
amely a központi katalógusokban nyilván van tart
va - le kellene írnunk a szolgáltatás számára. Ugyan
csak csekély mértékben szerepelnek kérőként a 
múzeumi könyvtárak.

Változatlanul nagy az igény az orvosi-gyógyászati 
szakirodalom iránt. Az általános könyvtári és kutatói 
elszegényedés konkrét megnyilvánulása az, hogy a 
külföldről történő szolgáltatás többletköltségét csak a 
kéréseik töredékénél tudják vállalni.

Megjegyzem, hogy e tekintetben az idei év forduló
pontnak tűnik, megállni látszik ez a negatív tendencia.

A közművelődési könyvtárak a korábbi évekhez 
képest szintén lényegesen kevesebb külföldi szakiro
dalmat rendelnek, egyre nő viszont a hazai dokumen
tumok iránti igényük. Örvendetes jelenség a városi 
könyvtárak dinamikus megjelenése, még akkor is, ha 
a kérések mögött többnyire csak egy-egy vagy né
hány, általunk többnyire név szerint ismert dokumen
tumhasználó áll.

A szolgáltató könyvtárak köre
Aktív szereplőként, tehát szolgáltató könyvtárként 

elsősorban ismét a felsőoktatási könyvtárakra lehet 
számítani, pl. KLTE, JATE, JPTE. Mellettük a nagy

szakkönyvtárak részvétele is jelentős, valamint főleg 
hazai dokumentumok tekintetében nagy a megyei 
könyvtárak szerepvállalása.

Az igényelt dokumentumok témái
Az igényelt dokumentumok tematikájáról részben 

már esett szó. Kiegészítésképpen - a teljesség igénye 
nélkül - annyit tehetünk hozzá, hogy a természettudo
mányok közül megmaradt a matematika és a fizika, az 
alkalmazott tudományok között pedig a számítástech
nika. Változatlanul igen erős az igény a humán és a 
társadalomtudományi szakirodalom iránt mind régi, 
mind kurrens dokumentumok tekintetében. Az örök
zöldek a nyelvészet, az irodalom- és a történettudo
mány, a filozófia, a szociológia és a politológia, a slá
gerek pedig az állampolgári ismereteket bővítő, a vál
lalkozást segítő, a jogtudományi, a közigazgatási, a 
közgazdasági, az adó-, pénzügyi és marketing iroda
lom és legújabban a regionalitással valamint az euró
paisággal foglalkozó szakirodalom.

2. rész.
Az igénylők és az igények megváltozása a közve

títő technikák átalakításának sürgető szükségét hozta 
magával. A Könyvtárközi Kölcsönzés Országos Köz
pontja az alábbi területeken hajtott végre - tevékeny
ségét mélyrehatóan átalakító - elektronizációt.

Kérésfogadás és nyilvántartás
Az OSZK honlapján a regisztrált felhasználók szá

mára rendelkezésre áll elektronikus kérőlapunk. A 
kérő a kérés feladása után az OSZK webszerverétől 
kapja az első visszaigazolást arról, hogy a kérése 
megérkezett. A weben érkező kérések a napi iktatás 
során integrálódnak az elektronikus kérésnyilvántartó 
rendszerünkbe. Az iktatás befejezése után a kérő ér
tesítést kap kérésének az iktatórendszerünkben kapott 
számáról. Ez jelentősen megkönnyíti a későbbiekben 
a kérésre való hivatkozást.

Kéréskezelő rendszerünk három modulból áll:
1. partnernyilvántartás,
2. kérésnyilvántartás,
3. számlázás
A webes felhasználók a partnemyilvántartásban 

kapott számmal és az e-mail címükkel azonosítják 
magukat bejelentkezéskor.

A kérésnyilvántartásba minden olyan tevékenység 
bekerül, amit elvégeztünk, pl. kérésközvetítés, doku
mentumközvetítés, dokumentumszolgáltatás. Érkez
tetés után a számlázó program generálja a dokumen
tumot kísérő számlát. A gépi nyilvántartás létrehozá
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sát a hozzánk érkező kérések nagy száma indokolta 
(10-20 000 kérés/év), előnyei többek közt a sokol
dalú visszakereshetőség és a statisztika.

Kéréstovábbítás
Egyik alapvető tevékenységünk a hazai megrende

lők kéréseinek külföldre való közvetítése, amelynek 
első állomása mindig a bibliográfiai azonosítás. Mint 
már említettem, a kért dokumentumok között minden 
tudományterület képviselve van, ezért olyan adatbá
zis-hozzáféréseket kerestünk, amelyekben a lehető 
legnagyobb számú és legtöbb fajta dokumentum le
írása található. A bibliográfiai azonosítást követi a 
lelőhely keresése és a lelőhelyre juttatás. Számunkra 
az az ideális, ha a nagy és általános adatbázisokhoz 
sok és különféle típusú lelőhely kapcsolódik, mivel 
ez növeli a teljesítés esélyeit.

Az általunk külföldre közvetített kérések jelentős 
része angol-amerikai szakirodalom. Ez meghatároz
za az orientációnkat. Számunkra az egyik ideál az 
OCLC, ez az 1967-ben alapított, számítógépes 
könyvtári szolgáltatást nyújtó szervezet, amelyet 65 
ország több mint 30 000 könyvtára használ. A 
WorldCat, az OCLC központi katalógusa a világ 
egyik legnagyobb és legtöbbet használt bibliográfiai 
adatbázisa. 1998-ban a felhasználók több mint 37 
millió könyvet és egyéb könyvtári anyagot katalogi
záltak, és több mint 50 millió keresés után kb. 8 mil
lió könyvtárközi kölcsönzési tranzakciót bonyolítot
tak le. Az 1999 március/április OCLC Hírlevél sze
rint ez év január 20-án indították el a 88 milliomodik 
tranzakciót a rendszeren belül.

Számunkra az OCLC szinte kimeríthetetlen azono
sítási lehetőséget ad. Tavaly kb. 600 keresés után 
csaknem 300 dokumentum érkezett közvetítésünkkel 
az OCLC-n keresztül az Egyesült Államokból és Ka
nadából. Ezzel a kérésszámmal nyilván szerény he
lyet foglalunk el az OCLC statisztikájában, nálunk 
azonban teljesítőként a 3. helyen állnak.

Az OCLC-hez fogható páneurópai katalógus saj
nos még csak idea, Európára inkább az országos adat
bázisok jellemzőek, kivételként említhetjük a Librist, 
a skandináv könyvtárak közös katalógusát, bár rá is 
a svéd túlsúly jellemző.

Az országos általános központi katalógusok között 
számunkra legfontosabb a DBI-LINK, a német tudo
mányos könyvtárak állományát tartalmazó és szolgál
tató rendszer. Míg az OCLC-ben megjelenésünkkor 
teljesen ismeretlenek voltunk az amerikai kollégák 
számára, fehér folt vagy egzotikum, addig a német 
kapcsolat hosszú évtizedekre tekinthet vissza. A né

met könyvtárak döntő többsége megkülönböztetett 
szolgáltatási hajlandóságot mutat irányunkban, és az 
elektronikus átállás során is mindvégig élveztük a se
gítségüket és jóindulatukat. Mivel a német nyelv a 
tudományos publikációs nyelvek között előkelő he
lyen áll, nem csoda, hogy Németország évek óta leg
fontosabb szolgáltató partnerünk, 1998-ban csaknem 
2000 dokumentumot küldtek.

Németországot azért is meg kell említenünk, mert 
minden könyvtári fórumon nemcsak verbálisán hang
súlyozzák Magyarország európai integrációjának 
szükségességét, hanem komoly segítséget is nyújta
nak a lehetőségek kihasználásához.

A Libris és a DBI-LINK mellett általunk gyakran 
használt európai adatbázis még a francia ABES és 
az osztrák Bib-o-pac, mindkettő a felsőoktatási 
könyvtárak állományát tartalmazza. Sajnos elektro
nikus kérésfogadást nem ajánl föl a külföldi felhasz
nálóknak. Mindkét országra jellemző, hogy mereven 
ragaszkodnak ahhoz a kissé már divatjamúlt IFLA 
ajánláshoz, hogy csak nemzeti anyagot szolgáltat
nak.

Egyelőre csak vágyálom a holland központi kata
lógus lekérdezése, évek óta nem tudjuk meggyőzni a 
hágai Királyi Könyvtárat és a PICA-t, hogy engedje
nek közel magukhoz.

A mezőgazdaság és a környezetvédelem területén 
jól hasznosítható az AGRALIN nevű holland szakte
rületi központi katalógus, amely a wageningeni Me
zőgazdasági Egyetem szerverén van.

A British Library Document Supply Centre brit 
országos dokumentumszolgáltató központ második 
legfontosabb európai partnerünk. A brit dokumentu
mok szolgáltatása terén csaknem 100%-osan teljesít. 
Németországhoz hasonlóan évtizedek óta a hazai ku
tatás egyik legnagyobb külföldi kiszolgálója a 
BLDSC. Igen magas színvonalú szolgáltatásait meg
lehetősen drágán adja, ezért főképpen másolatrende
lésre használjuk. 1998-ban csaknem 1 000 dokumen
tum érkezett tőlük.

Elektronikus dokumentumtovábbítás
Az eddigiek során a kérések továbbításával foglal

koztam, a dokumentumok fogadása és továbbítása a 
legutóbbi ideig hagyományos postai úton történt. Az 
Ariéi dokumentumtovábbító szoftver beszerzésével 
képesek vagyunk elektronikus dokumentumfogadás
ra és -továbbításra is. Kétségtelen, hogy az Ariéi függ 
a hálózattól, de a hagyományos postával is akadnak 
gondok. Gyorsasága megkérdőjelezhetetlen, és a fax
nál jobb minőségű másolatot szolgáltat.
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Az Ariéi melletti döntésünket egyrészt az indokol
ta, hogy több magyar könyvtár, a DOTE, a POTE, 
az OMIKK és az MTA Könyvtára is ezt vásárolta 
meg, másrészt hogy az OCLC-ben és a BLDSC-ben 
is elterjedt a használata.

3. rész
Az utóbbi tíz évben végbement a nemzetközi 

könyvtárközi kölcsönzés piaci alapokra helyezése.
A szolgáltató könyvtár csak akkor teljesíti a kérő 

könyvtár megrendelését, ha biztos lehet benne, hogy 
költségeit a megrendelő megtéríti.

Az eredeti dokumentumok kölcsönzésekor általános 
eljárás a postaköltség téríttetése. A megtartásra küldött 
dokumentumok szolgáltatásakor pedig az átalánydíjba 
belekalkulálják a copyrightot, a könyvtári munka díját 
valamint a postai küldés költségét. Lezárult tehát az in
gyenesség kora.

Az IFLA által propagált voucher használata egyre 
terjedni látszik, az ajánlás szerint 1 kötet kölcsönzése 
vagy 1-20 oldal másolat szolgáltatása kerül 1 voucher- 
be, azaz 8 USD-ba. Előnye, hogy egyszerűbb, mint a 
számlázás, továbbá kikapcsolja a fizetésből a könyv
táron kívüli tényezőt, nincs szükség banki megbízásra, 
nincs bankköltség. Ez előnyös a financiális gondokkal 
küszködő könyvtárak számára, mivel csökkenti ajáru- 
lékos költségeiket.

A térítéses szolgáltatás bevezetődése kétségtelen 
pozitívummal is járt: versenyhelyzetbe hozta a nagy 
szolgáltatókat, arra kényszeríti őket, hogy újabb és 
újabb lehetőségeket kínáljanak a megrendelőknek, 
növeli a szolgáltatás általános színvonalát, a pontos
ságot, a gyorsaságot, és nem engedi, hogy az árak 
elszakadjanak a realitástól.

A könyvtárközi kölcsönzés hallatlanul munkaigé
nyes tevékenység, gyakran van szükség adategyezte
tésre, kiegészítésre. Gyakorlatunkban erre kiválóan 
bevált az elektronikus levél, biztosítja a gyors kom
munikációt, és az elektronikus információcsere több
nyire igen személyes kapcsolattartást eredményez.

Az OSZK Könyvtárközi Kölcsönzés Osztálya 
egyedi és speciális helyzetben van: közvetít a meg
rendelő és a szolgáltató között. Ez a helyzet nem túl 
kényelmes, ugyanis a megrendelő többnyire felruház 
bennünket a szolgáltató felelősségével, rajtunk kérve 
számon a szolgáltatás esetleges hiányosságait. Ez 
konfliktushelyzet kialakulásához vezethet.

Ebből a speciális helyzetből kiindulva kialakítot
tunk egy olyan szolgáltatási szintrendszert, amelyet 
minden kérés intézésekor alkalmazunk. Az eljárásnak 
három fokozata van:

1. A megrendelt és a szolgáltatott dokumentum 
megegyezik, a dokumentumszolgáltatás teljes.

2. A dokumentumszolgáltatás nem a megrendelő 
által kért módon realizálódik, pl. helyettesítő do
kumentumot (korábbi kiadás) vagy részdoku
mentumot (tartalomjegyzék) szolgáltatnak. Ez 
esetben a dokumentumszolgáltatás részleges.

3. A megrendelt dokumentum szolgáltatására nem 
kerül sor. Az ok lehet a dokumentummal kap
csolatos (a dokumentum még nem jelent meg), 
illetve a szolgáltatóval kapcsolatos (a dokumen
tum nem kölcsönözhető). Ilyen esetben is szol
gáltatunk azonban valamilyen információt a do
kumentummal kapcsolatban.
Ne gondoljuk, hogy a dokumentumhasználó 
számára ez az információ értéktelen, sőt sok 
esetben csaknem pótolja a dokumentumot., 
megszünteti a használó bizonytalanságát.
Az elért szolgáltatási szint és a kéréssel kapcso
latban elvégzett munka nincs arányban egymás
sal. Jellemző, hogy a nehezen azonosítható és 
föllelhető dokumentummal kapcsolatban elért 
szolgáltatási szint alacsony, de a bele fektetett 
munka többszöröse a tranzakciókra fordított át
lagos munkaidőnek.

Befejezésül:
Az átalakulások két irányú változást hoztak a mun

kánkban:
— Az első külsőleg is látható, a számítógépes há

lózathoz való kapcsolódásunk jelentősen kitágí
totta a lehetőségeinket, de ugyanakkor a függő
ségünket is nyilvánvalóvá tette.

- A másik változás kevésbé külsőleges, de annál lé
nyegesebb. Új szemlélettel közelítünk a kérések
hez, a megrendelőkhöz és a dokumentumokhoz. 
A kérések tekintetében a maximális mennyiségű 
információ beszerzését, a megrendelőkkel kap
csolatban az egyéni kívánságok lehetőség szerinti 
figyelembe vételét, a dokumentumokkal kapcso
latban pedig a gyorsaságot tartjuk a szolgáltatás
ban a magunk számára kötelezőnek.

Olyan időben, amikor a könyvtári dokumentumbe
szerzést nem a valós igények, hanem a pénzügyi ke
retek szabják meg, igen fontos, hogy a leglényege
sebb dokumentumok, ha ideiglenesen vagy részlege
sen is, beérkezzenek az országba, eljussanak a 
magyar kutatókhoz.

Kürti Lászlóné
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Hagyományőrzés és modern szolgáltatás*

A könyvtárosnak, akárcsak a pedagógusnak a törté
nelem minden korszakában alapvető problémája volt 
az - s ez a probléma meg is maradt hogy a megszer
zett ismeretei közül melyek azok, amelyek feltétlenül 
átadandóak a következő generációnak. Még pontosab
ban az, hogy melyek azok, amelyeket már nem biztos, 
hogy tovább kell hagyományoznia.

Voltak persze pillanatok a történelemben egyes né
peknél, amikor a társadalom intézményesen próbálta 
ezt a kérdést szabályozni. Az egyik leginkább hagyo
mányőrző kultúrát megteremtő zsidó nép olvasmány
történetéből például már a III. századtól maradtak 
fenn olyan emlékek, amelyek az olvasást tartalmi 
szempontból úgy szabályozták, hogy két új könyv 
megismerése, elolvasása után feltétlenül el kell olvas
ni egy régi szerző munkáját is. A hagyomány, az 
elődök ismereteinek életben tartása és továbbadása 
hangsúlyos eleme volt oktatási rendszerüknek, illetve 
azoknak az intézményeknek, amelyek az írás és ol
vasás elterjesztésére voltak hivatva.

Az ezredvégen, az elmúlt néhány évtizedben leját
szódott kommunikációs technikai forradalom átélői 
történelmi analógiát keresve joggal utalnak vissza a 
XV-XVI. századra, a nyomtatott könyv megjelenése 
és társadalmasulása korszakára. A XVI. században, 
amikor az európai népek felfedezték maguk számára 
a Földet és az információk olyan mennyiségének kel
lett volna helyet találni az azt megelőző korok tudo
mányrendszerében, hogy az már lehetetlenné vált, ak
kor az a kérdés, amit előadásom első mondatában 
jeleztem, nevesen az, hogy a továbbhagyományozás 
sorában melyek az elhagyható ismeretek, különös 
élességgel vetődött fel. Számos eleme eme értelmi
ségi vívódásnak felidézhető, amelyek közül talán az 
egyik legfontosabb az ismereteknek egy újfajta logi
kai rendszer mentén való elrendezése volt, az arisz- 
toteliánus logika egyeduralmának megszüntetése.

A könyv történetében is nyomon követhető ez a 
változás. A XVI. század folyamán alakult ki az a 
könyvforma, amely a használóját már nem kötelezte 
a betű szerinti végig olvasásra ahhoz, hogy egy in
formációt elérjen. A címlap, a tartalomjegyzék, az 
egyre tökéletesedő indexek sora jelzi ezt a változást. 
Ezzel párhuzamosan robbanásszerűen megnőtt azok
nak a műfajoknak a száma, amelyek a megelőző ko

rok gondolatkincsét már nem az egyes művek egyre 
jobb kiadásával és nagy példányú elterjesztésével lát
ta megoldhatónak, hanem különböző szempontú vá
logatással. Gondoljunk a flores, a loci communes, a 
thesaurus, az adagia stb. műfajára. A modem lexi
kográfia és a bibliográfia is a XVI. században alakult 
ki, illetve teremtette meg a mai formák alapjait. A 
felgyorsult ismeretbővülést és információáramlást jól 
jelzi, hogy az enciklopédiáknak egy egészen új rend
szere alakult ki a XVII-XVIII. század folyamán. 
Nem kellett tehát erre újabb évszázadokat várni, az 
átalakulás folyamatos volt és felgyorsult.

A XV-XVI. század humanistái, vagy a XVIII. szá
zad tudományos akadémiáinak tagjai, de még a XIX- 
XX. századi tudós társaságok tagjai sem álmodhattak 
arról, hogy egy-egy szerző gondolatai genezisének 
elemzéséhez, vagy a filológiai munkához olyan esz
köz állhat rendelkezésre, mint mondjuk a Biblia, 
vagy a patrologia latina CD-ROM formájú kiadása 
és internetes egyszövegű lekérdezhetősége. De azt 
sem tehették meg, hogy egy-egy tudományos prob
léma vizsgálatakor asztaluknál ülve e-mail-en érte
kezzenek más városban, más országban, vagy más 
földrészen élő kollégájukkal. Az igény természetesen 
megvolt. Jól mutatja ezt a tudós levelezésnek, mint 
irodalmi műfajnak az elburjánzása, és már a korban, 
a levélírók életében történő kiadása is.

Azonban már a XVI. században is felmerült egy
szerű, majd tudományos kérdésként is az, hogy az az 
olvasó, szerző, tanár, vagy könyvtáros, aki az egyes 
művekben csak az indexek alapján egyes tárgyra, 
vagy személyre keres, nem ismerheti meg magát a 
művet, és gyakran úgy történik hivatkozás az egyes 
régebbi korokban alkotókra, hogy azoknak a gondo
latát nem megismerve, hiteltelenül és hibásan hagyo
mányozzák tovább. Ez a kérdés folyamatosan foglal
koztatta a tudósokat annak ellenére, hogy az eszkö
zeik az egyes életművek megismerésére egyre 
tökéletesebbé váltak, és ebben az eszköztárban a 
könyvtárak egyre nagyobb szerepet kaptak.

A könyvtárak állandóan alakuló rendje, a könyvek 
feldolgozottságának formája és mélysége nagy segít
sége volt és maradt az olvasónak, függetlenül attól, 
hogy az milyen céllal olvas: tudományos munkát vé
gez, vagy csak egyszerűen kikapcsolódni szeretne.

* A „Közgyűjtemények és a Tudomány” című konferencia keretében július 2-án az Országos Széchényi Könyvtárban „A 
könyvtár mint a tudomány tárgya és eszköze tárgykörben elhangzott előadás zárszava.
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Napjaink változásai előadásom témájának szem
pontjából különösen sok és összetett problémát hor
doznak. Még hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy 
az új médiumok tényleges és potenciális lehetőségei 
az ismeretek átadhatóságának mennyiségi korlátáit 
ledöntik, tehát addig, amíg a felhalmozott ismeretek 
teljessége elérhetővé válik elektronikus formában. 
Ma még jobbára csak a katalógusok és bibliográfiák 
elérhetőségének kezdetein vagyunk, párhuzamosan 
természetesen a más előre mutató példák jelenlétével. 
Már ma is mutatkozik azonban az a jelenség, hogy a 
következő generációk tagjai, akik együtt nőttek fel a 
néhány évtizede még új eszközzel, csak az olyan in
formációt tekintik információnak - vagyis áthagyo
mányozott ismeretnek -, amely elektronikus formá
ban elérhető. Jól mutatják ezt azok a vizsgálatok, 
amelyek az egyetemi hallgatók szemináriumi- és 
szakdolgozatainak irodalomjegyzékeit, citátumait 
elemzik. Egy közepesen gépesített könyvtárban már 
nehezen vehető rá a hallgató a cédula katalógus hasz
nálatára - amellyel ma még a több információ érhető 
el -, és a könyv formában megjelent bibliográfiákat 
sem nagyon szívesen veszik kézbe (sajnos az oktatás 
folyamán nem is hallanak létükről). Miután a mai 
egyetemisták lesznek a jövő értelmisége, így tanárok 
és könyvtárosok is, számukra ez a szűkén áthagyo
mányozott ismeret marad az áthagyományozandó in
formáció.

A könyvtárak és a könyvtárosok értéke, hagyomá
nyozó szerepe ebben a helyzetben, a nem rövid át
meneti korszakban határozottan felértékelődik, fele
lősségük megnő. Éppen ezért fontos a könyvtárosok 
képzésében a hagyományőrző és a modem eszkö
zökkel szolgáltatni tudó jelleg együtt tartása. Ezért 
veszélyes az a tendencia, amely lehetővé teszi im
már a könyvtárosnak, mint egyetlen szaknak a létét. 
Természetesen tudjuk, hogy a jelzett művelő
déstörténeti folyamatokkal párhuzamosan az egyes 
szakmák elhatárolódtak egymástól, szakma jellegük 
sajátos és önálló képzést igényel, ha színvonalas 
kíván maradni. De a könyvtáros ebben is hasonlít a 
pedagógusra, a könyvtár az iskolára: ahogy nem lé
tezik tanár, mint szakma, úgy - és csak ebben az 
értelemben - könyvtáros sem létezik, mint szakma. 
A tanár mesterséghez számos módszertani, pszicho
lógiai stb. ismertet el kell sajátítani, de ha elsajátí

totta valaki, akkor a legjobb esetben arra lesz képes, 
hogy tudja, hogy hogyan kellene tanítania, ha ő ma
ga tudna valamit. Történelem, matematika, kémia és 
irodalom tanár létezik tehát, tanár önmagában nem. 
Ebből a szempontból nézve a könyvtárosnak sem 
szabad csupán a saját maga mesterségét ismernie 
professzionálisan, ki kell egészíteni ezt valamilyen 
más szakismerettel. Azért kell ezt tennie, hogy a 
könyvtáros ismereteket rendszerező ismeretei, infor
mációkat tároló, rögzítő és kiadó (szolgáltató) esz
közei egyre tökéletesednek, és ezen tökéletesedés 
folyamatában kialakult egy szaktudomány, amit 
könyvtártudománynak nevezünk. Ennek belterjes 
művelésére szükség van, de belterjes alkalmazása 
hallatlanul veszélyes.

Akkor tehát, amikor könyvtáraink, így a mi könyv
tárunk is igyekszik minél nagyobb gyorsasággal a 
modem technika megteremtette lehetőséggel élni, in
tegrált könyvtári rendszert működtetni, ezt kiegészít
ve számos, a könyvtárosok által fejlesztett adatbázist 
építeni és ebből szolgáltatni, nem szabad szem elől 
tévesztenünk azt, hogy a modem technika csupán 
eszközt adott a kezünkbe. Olyat, amelyet meg kell 
tanulnunk kezelni, de tudni róla: ez a civilizáció, de 
nem ez a kultúra. Közép-Európában ezt azért is fon
tos állandóan szem előtt tartani, mert itt az eruditív, 
az olvasmányokon alapuló kultúrának nagyobb ha
gyományai vannak, mint számos más területén a vi
lágnak, és az új civilizatorikus eszközök elterjedése - 
főként anyagi okokból - lassúbb. Várható tehát egy 
olyan korszak, amikor élesen fogalmazva ezek a tár
sadalmak már nem lesznek kulturáltak, de még nem 
is civilizáltak.

A kulturális tartalommal a modem korszak eszkö
zeit a könyvtáros, a tudós, a lelkes amatőr tölti majd 
fel. És fontos azt is szem előtt tartani, hogy minden
kinek joga van ezt tenni, és senkinek sem szabad ezt 
az egyébként könnyen cenzúrázható eszközt uralnia. 
Umberto Eco könyvtárosa A rózsa nevében el tudta 
érni, hogy a Aristoteles Poeticájának csak töredéke 
hagyományozódott tovább. Legyünk büszkék könyv
tárosként erre, mert mutatja szakmánk erejét. Most 
más, jobb, tökéletesebb ördögibb, eszközeink vannak 
ilyen könyvtárossá válni, de ne feledjük el, a felelős
ségünk is nagyobb.

Dr. Monok István
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Kitüntetés

Augusztus 20-a alkalmából 

Mámon József, 

a ójemzeti “Kulturális Örökség 

minisztere

“Botka ferencné Lajtos ‘Évának 

- a Tető fi Irodalmi Aíúzeum 

elterjesztésére -

és Ottovay László főosztályvezetőnek 

munkásságuk elismeréséülSzinnyei 

József-díjat adományozott.

Ali is szívóéigratulálunk nekik 
és további alkotó munkájukhoz 

jó egészséget kívánunk

Beszélgetés
a Szinnyei-díjas Ottovay Lászlóval

A Szinnyei József-díj hosszabb idő kiemelkedő 
szakmai teljesítményét jutalmazza.

Ottovay László kollégánkat, az Olvasószolgálati és 
tájékoztató főosztály vezetőjét, az idei díjazottak 
egyikét arra kérem, beszéljen több évtizedes pályája 
fontosabb eseményeiről.

- Hogyan kezdődött? Voltak esetleg a családban 
ilyen hagyományok?

Nem humán dolgokkal foglalkoztak, a családomban 
még tanár sem volt, nemhogy könyvtáros. De azt szok
ták mondani, hogy könyvtárosnak az megy, aki nagyon 
szeret olvasni. Én nagyon szerettem olvasni és a köny
veket már egész fiatalon, alsó tagozatos koromban el
kezdtem gyűjteni, sőt, ezeket a könyveket egy eléggé 
egyszerű módon nyilvántartásba is vettem. A nyilván
tartó füzet máig megvan és máig vannak olyan köny

veim, amelyekben ezek a sorszámozott leltári jelzetek 
szerepelnek.

A pályaválasztás idején, mint a Toldy Gimnázium 
érettségiző diákja az akkori Hétfői Hírekben olvas
tam, hogy a bölcsész karon a magyar szak mellett 
könyvtár szakot is fel lehet venni. Mivel az irodalom 
érdekelt, de tanár akkor nem nagyon szerettem volna 
lenni, úgy döntöttem, hogy könyvtáros leszek. Az az 
öt év, amelyet 1960 és 1965 között az egyetemen 
töltöttem, azt hiszem, nem volt rossz időszaka a ma
gyar könyvtárosképzésnek. Kovács Máté tanszékve
zető, Szentmihályi János, Dezsényi Béla, Mezey 
László, Fülöp Géza még tanáraim voltak.

Kezdetben nyelvészettel foglalkoztam a legszíve
sebben, aztán a könyvtárosság erősebbnek bizonyult. 
Ebben a legnagyobb szerepet Szentmihályi János ját
szotta, aki a maga vonzóan sajátos módján azokban,
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akik erre a szakmára hajlottak, fel tudta kelteni az ér
deklődést.

Szentmihályi Jánost mintegy kiválasztottam ma
gamnak, és talán szerénytelenség nélkül mondhatom, 
hogy ő is kiválasztott engem famulusának. Engem 
bízott meg azzal, hogy az Egyetemi Könyvtárból az 
ő utasítása alapján kiválasszam, előkészítsem, majd 
a szemináriumi órákra átvigyem azokat a kiadványo
kat, amelyeket ismertetni akart.

Akkor még nem volt aluljáró, az épülő Erzsébet 
híd előtti villamos végállomáson kellett keresztül 
bóklásznom a Besterman kötetekkel, a Malclés-szel 
és a Winchell-el, de végül is épségben visszakerültek 
az Egyetemi Könyvtárba. Magától értetődik, hogy a 
szakdolgozatomat is ilyen jellegű kérdésből válasz
tottam. Témám a magyar szak- és szépirodalom sze
replése a fontosabb külföldi bibliográfiákban.

A témaválasztást az is befolyásolta, hogy ötöd
évesként a könyvtári gyakorlatomat a Széchényi 
Könyvtár gyarapítási osztályán, azon belül a külföldi 
csoportban végeztem. (Mint használó, természetesen 
már korábban ismertem a könyvtár gyönyörű, napos, 
lombozó fákkal körülvett olvasótermeit.)

A főosztályvezető Pajkossy György volt, rajta kívül 
olyan kiváló kollégákkal ismerkedtem meg, mint Bir- 
kás Endre, Wix Györgyné, Dániel Gyurka és Tárkányi 
Gyula (a nyelvzseni, akit mindenki csak Zsül-nek szó
lított), valamint közvetlen főnököm, Szilvássy Judit. A 
gyakorlat után azzal engedtek el, hogy ha végzek, szí
vesen látnának a Széchényi Könyvtárban. Ha jöttem 
volna a hívó szóra, már harmincötödik éve a könyvtár 
dolgozója lehetnék. Másképp alakult. Ötödik év után 
egész nyáron külföldön dolgoztam, majd pedig utaz
tam, ahogy tudtam, például autóstoppal is. Bejártam 
egész Európát, azóta sem utaztam annyit, mint akkor. 
Mire visszajöttem, a szóba jöhető állásokat betöltötték, 
így első munkahelyem merő véletlenségből - bár má
ig sem bánom - egy műszaki könyvtár lett, az akkori 
Kohó- és Gépipari Minisztérium könyvtára. Hagyo
mányos könyvtári munkát végeztem, azonkívül részt 
vehettem a minisztérium számára készített gyarapodá
si jegyzék készítésében. Győré Pál, a szakma rangos 
képviselője később megbízott a könyvtár ál
lományában lévő tájékoztatástudományi könyvek 
szakkatalógusának összeállításával. E munka során 
nagyon sokat tanultam a tájékoztatás területeiről. A ka
talógus kiadvány formában is megjelentés lehet, hogy 
kétségtelen sikere is közrejátszott abban, hogy meg
hívtak a módszertani osztályra. A KGM műszaki 
könyvtári hálózatát láttuk el szakmai tanácsokkal. A 
műszaki fejlesztés akkori fontossága miatt ezek a

könyvtárak erősek voltak, a legjobbak kiváló eszközö
ket, minőségi kézikönyveket vásárolhattak. Ekkor már 
1968-at írtunk. Az „új gazdasági mechanizmus” kezdő 
éve volt ez, az intézmények némi önállóságot kaptak.

Ez idő tájt kerültem az Országos Találmányi Hi
vatalhoz, ahol némi begyakorlási idő után a Szaba
dalmi Tár vezetője lettem. Hét éven keresztül volt 
alkalmam az ország talán legnagyobb nyilvános köz- 
gyűjteményét vezetni, hiszen akkor a Szabadalmi 
Tárban tízmillió szabadalmi leírás volt. Egy idő után 
átvettem a Találmányi Hivatal épületében működő 
Iparjogvédelmi Szakkönyvtár irányítását is.

A szabadalmi dokumentumok rendkívül jól struktu
rált, nagyon erősen szabványosított formában megje
lenő és a tartalmukat törvényben rögzített módon közlő 
dokumentumok. A tárolást és a visszakeresést prakti
kus mutatókkal és segédletekkel támogattuk. (Később 
is, amikor már nem dolgoztam ott, az MSZ 3424-es 
szabványcsaládban rám jutott a szabadalmi dokumen
tumok teljes szabványának elkészítése.)

- Ez a munkakör is távol esik a beszélgetés elején 
emlegetett irodalomtól. Szavaidból mégis elismerés 
csendül ki. Miért?

Ez a munkahely azért adott rendkívül sokat, mert 
olyan emberekkel dolgoztam együtt, akik egy speci
fikusan nehéz és sajátos munkát magas fokon mű
veltek.

Hét év után új munkahelyet választottam. Az Or
szágos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Köz
pontban (1977-1980) először a számítástechnikai ku
tatások országos nyilvántartásában vettem részt, majd 
Vajda Erik meghívott a szabványosítási csoport élére. 
Ebben az időszakban jelentek meg az ISBD-k ma
gyar változatai és a kapcsolódó hazai szabványok. 
Véleményeztük az ISO szabványokat, egyáltalán, egy 
rendkívül megélénkült szakmai közélet bontakozott 
ki, amelyben akkor a Széchényi Könyvtár szakem
berei élen jártak. így módom volt a könyvtár vezető 
munkatársaival megismerkedni, csakúgy, mint más 
nagy könyvtárakéival.

1980-ban igazgatót kerestek a győri Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főiskola (ma: Széchenyi István 
Főiskola) könyvtárába. Úgy gondoltam, hogy az addi
gi szakmai tapasztalataim elegendőek lesznek arra, 
hogy egy nagy célokra törekvő és széles oktatási/kuta
tási területtel rendelkező főiskolai könyvtár vezetői te
endőit ellássam, ezért beadtam a pályázatomat és azt 
el is fogadták.

A legfontosabb feladat az volt, hogy a könyvtár 
intenzívebb kapcsolatot építsen ki a szakmai körök
kel. Ezt szerteágazó tevékenységek sorával értük el.
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A kötelespéldányból ránk jutó - műszaki, közgazda- 
sági és élettelen természettudományi - szakokból a 
szombathelyi regionális központunknak cédulát küld
tünk, az észak-dunántúli könyvtárközi kölcsönzésben 
is jelentős szerepet játszottunk, az OSZK Könyvek 
központi katalógusának klíring szolgáltatása révén 
pedig tudomást szereztünk a külföldi könyvtárakban 
található közlekedési, távközlési szakirodalomról és 
a cédulákból - egyetlen vidéki könyvtárként - szak- 
területi lelőhely -katalógust építettünk.

A Fölöspéldány központ küldeményeiből közleke
dési, hírközlési történeti gyűjteményt állítottunk fel. A 
KMK-val együttműködve részt vettünk az alapfokú 
könyvtárosképzésben. A Főiskolai Könyvtárvezetők 
Tanácsában, amelynek nemsokára elnöke lettem, elké
szítettük a főiskolai könyvtárak működési irányelveit.

Mint az FKT elnöke, akkor az Országos Könyv
tárügyi Tanács munkájába is bekapcsolódhattam.

1986-ban az OSZK akkori főigazgató-helyettese, 
Szente Ferenc bízott meg azzal, hogy szakértőként 
vizsgáljam meg a nemrég felköltözött Széchényi 
könyvtár olvasószolgálati és tájékoztató tevékenysé
gét. Az elkészült szakvélemény úgy tűnik, figyelmet 
keltett, mert a következő évben meghívtak, hogy az 
újjászervezett Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosz
tály vezetését vegyem át. Húsz évnyi kitérő után is
mét ebben az intézményben kezdtem dolgozni, és en
nek is már több, mint tíz éve...

- Pályád során sokféle könyvtárban megfordultál, 
különböző munkaterületekkel foglalkoztál. Az állan
dóságot a Könyvtáros Egyesület jelentette. Beszélnél 
erről bővebben?

Szakmai életemben igen jelentős szerepet játszott 
és játszik ma is a könyvtáros egyesületben 1965 óta 
végzett munkám. A műszaki szekcióban kezdtem te
vékenységemet. Több előadást tartottam a szabadal
mi tájékoztatás kérdéseiről. A győri könyvtárban dol
goztam még, amikor a műszaki szekció elnöke let
tem. Ez a szekció elsőként ismertette az egyesületi 
tagokkal a könyvtáros, információs szakma legfris
sebb eredményeit.

Első ízben 1982-ben választottak be az országos 
elnökségbe, majd 1986-ban és 1990-ben újra. Papp 
István után, 1994-től engem bíztak meg a főtitkári 
teendők ellátásával.

- Ennyi idő alatt nagyon sokat változhatott az 
egyesület társadalmi közege. Hogyan látod ezt?

A régmúlt időben egyértelműen minisztériumi 
fennhatóság alatt működtünk. Az egyesület egyfajta 
áttételt jelentett a minisztériumi akarat és a könyv
tárosság között, tehát nem tudott független álláspon

tot képviselni. Az egyesületnek olyan érdekvédelmet 
kell megszerveznie, amely nem a szakszervezetet he
lyettesíti, hanem a szakmai tudás gyarapítása, a 
könyvtárak szakmai érdekének megóvása révén 
igyekszik elérni célját, azt, hogy a könyvtárak minél 
eredményesebben tudják megvalósítani az olvasók, a 
felhasználók szakirodalmi ellátását. Konkrétabban: 
szakmai tanulmányutak, konferenciák szervezésével, 
pályázatok kiírásával készítheti fel a kollégákat az új 
kihívásokkal szembeni helytállásra. Jelenleg a köz
hasznú egyesület státuszának megszerzése jelentene 
gazdaságilag is és szakmailag is jobb lehetőségeket. 
Főtitkári működésem utolsó évének legfontosabb fel
adata ennek előkészítése volt. Újabb ciklus vállalá
sára az alapszabály értelmében nincs mód, de a kül
döttgyűlés megtisztelt azzal, hogy az ellenőrző bizott
ság elnökévé választott.

Az egyesület aktívan részt vett a könyvtári törvény 
létrehozásában, a parlamenti bizottsági tárgyaláso
kon. A szinte minden szóra, minden megállapításra 
kiterjedő vita során a szakma hangsúlyosan képvisel
te érdekeit, azt hiszem, hogy igen jó törvényt hozott 
létre még akkor is, ha a fontos csatlakozó jogszabá
lyok még hiányoznak.

-A könyvtári törvény kiemelten kezeli a szakem
berek folyamatos (nem csak informális) továbbképzé
sének kérdését. Az egyesület tud-e valamit segíteni 
ebben?

Az új alapszabály szerint módja van olyan szerve
zetet létrehozni, amely a továbbképzésben vállal sze
repet. Fontos feladatunk volt a képzési bizottság fel
állítása javaslattevő, véleményező jogkörrel.

- Ha már az oktatásnál tartunk, hallhatnánk vala
mit saját oktatói tevékenységedről?

Néhány félévig alkalmam volt a pesti bölcsész ka
ron a szabadalmi tájékoztatás tárgykörében speciális 
kollégiumot tartani. A debreceni Kossuth Egyetem 
könyvtár-informatikus képzésében 1991-től veszek 
részt, tájékoztatást, bibliográfiát oktatok. Egy másik 
színhely, ahol a kezdetektől ott tudtam lenni, az eg
ri - mai nevén Esterházy Károly - tanárképző főis
kola. A levelező tagozat után ebben az évben indult 
meg a nappali képzés és számítanak a közreműködé
semre. Természetesen nagyon hasznosak voltak ko
rábban az azóta megszűnt KMK képzések. A legtöbb 
kollégával pedig akkor ismerkedtem meg, amikor az 
új bibliográfiai leírási gyakorlatot oktathattam az 
OMIKK által szervezett képzésben.

- Úgy tudom, magad is tanulsz ismét.
Igen, mind a napi munkám, mind a könyvtár előtt 

álló további feladatok, mind az oktatói tevékenysé-
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gém motiválta ,hogy a könyvtári területen szervezett 
PhD képzésre jelentkezzem. Szándékaim szerint A 
nemzeti könyvtárak szolgáltatási rendszere című té
ma keretében szeretném feldolgozni a tárgykör tör
ténetét, összehasonlító elemzést végezni és talán a 
Nemzeti Könyvtár számára is alkalmazható lehetősé
get felkínálni.

Talán joggal mondhatom, hogy a könyvtárat szol
gáltatásai minősítik. Ez ügyben a nemzeti könyv
táraknak hagyományosan nagy és erős kihívásnak 
kell megfelelniük.

- Ma hihetetlen hatalom az információ és minden, 
ami hozzá kacsolódik. Az az intézményrendszer, amit 
úgy hívnak, hogy könyvtár, hosszú évezredek óta si
keresen műveli az információk őrzését, visszakeres
hetőségét, felhasználhatóvá tételét, mégis fennáll an
nak a veszélye, hogy a partvonalra sodródik, mert az 
információs szupersztrádákon nem ilyen automobilok 
járnak, mint a könyvtár, hanem Mercedesek. Ennek 
közbevetésével szeretném, ha megfogalmaznád a 
szakma jövőjével kapcsolatos érzéseidet.

Sosem voltam bölcsességeket kinyilatkoztató ember. 
De úgy látom, a könyvtárak megtartják feladataikat ak

kor is, ha más intézmények is sokszor nagyobb haté
konysággal képesek arra, hogy bizonyos anyagokat, 
információkat számítógépre vigyenek és az Internet le
hetőségeit is felhasználva szélesebb körbe eljuttassa
nak. Az alapvető szakirodalom, a tudományok alapjait 
képező forrásdokumentumok, a hagyományos folyói
rat-irodalom, de legfőképp az irodalomban eligazító 
szakértelem mégis csak a könyvtárban van. A könyv 
maga pedig, nem csak a tudás legadekvátabb hordozó
ja, hanem műtárgy, szép emberi alkotás is egyben.

A német nemzeti könyvtár főigazgatója a kettős fel
adatot egyenrangúként kezeli. A nemrég átadott új 
frankfurti könyvtárépületről szólva így fogalmaz: 
„Könyvek háza és elektronikus archívum; a tudomány 
igazi színtere és a világméretű virtuális könyvtár cso
mópontja - a legmagasabb szintű tudásteremtő és di
namikus tényező.” A fennállásának 200. évfordulója 
megünneplésére készülő magyar nemzeti könyvtár 
sem vállalhat e program megvalósításánál kevesebbet. 
Ehhez szeretnék a magam módján hozzájárulni.

- Köszönöm a beszélgetést!

Riporter: Elekes Irén

Tüneti kezelés
és a nem kívánt mellékhatások*

Többszöri előkészítő és elemző munka eredményeként, 1998. május 25. keltezéssel megszületett a Ja
vaslat az Országos Széchényi Könyvtár szervezeti átalakítására c., 867/1998 sz. dokumentum, amely 
rendkívüli és alapvető változásokat hozott az időszaki kiadványok feldolgozásának területén. Úgy 
gondolom, több mint egy év elteltével, beszélnünk kell a változásokról, valamint az eredményekről

és a következményekről is.

Nem tudom, hogy a mai gondolkodásban milyen 
előjel illeti 31 éves OSZK-s múltamat, az időszaki 
kiadványokhoz fűződő vonzalmamat, elkötelezettsé
gemet. Minthogy soha nem titkoltam lelkesedésemet 
sem, most is kötelességemnek érzem, hogy meg
osszam gondolataimat, az egy évvel ezelőtt történtek
ről, azok következményeiről, remélve, hogy az együtt

gondolkodás és együtt munkálkodás jegyében mások 
is követik majd példámat. Elsősorban a felhasználó 
közeli munkatársainkra gondolok.

A nemzeti könyvtár küldetése, legalapvetőbb fel
adatai valamennyiünk számára ismeretesek. A ma
gyar kultúra egyik legfőbb szolgálói és szolgáltatói
ként, nem lehet közömbös számunkra, hogyan hajtjuk

Az OSZK periodika katalógusának helyzetéről és az azokban való tájékozódásról Nagy Anikó az OSZK Híradó hasábjain több 
alkalommal írt részletes javaslatot és beszámolót. Lásd: 1994. 3-4. sz., 1999. 1-2. sz. (A Szerkesztőbizottság) Berke Barnabásné
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végre ezeket. Az új meg új követelmények, elvárá
sok, új meg új kihívást jelentenek. Nem kerülhetjük 
el az eszközök bővítését és ezzel együtt a munkafo
lyamatok ismétlődő átszervezését, a gyarapítás, a fel
dolgozás, az állományba vétel, a megőrzés és a szol
gáltatás terén. Ez természetes. Ám úgy gondolom, a 
folytonosság, a következetesség, gondosság és meg
bízhatóság igényét nem téveszthetjük szem elől, hi
szen egyszeri, kivételes gyűjtemény bízatott ránk, va
lamennyiünkre, a gyarapítótól a szolgáltatóig.

Mindenekelőtt szeretném felhívni az időszaki ki
adványok feldolgozása terén járatlan munkatársaim 
figyelmét arra, hogy e dokumentumfajtánál különö
sen fontos szem előtt tartanunk azt a körülményt, 
hogy a hozzá kapcsolódó munkafolyamatok sohasem 
különíthetők el teljesen egymástól, éppen ezért az 
együttműködés elengedhetetlen. Minthogy a nemzeti 
könyvtár, mint tudjuk többféle feladatot ellát, ebből 
következik, hogy egyetlen fázis sem helyettesítheti a 
másikat, legalábbis nem úgy, ahogyan az a legutóbbi 
időkben történt.

A tudathasadás határmezsgyéje, véleményem sze
rint általában is, de a periodikumok feldolgozása terén 
különösen a nemzeti könyvtár országos és helyi, nem
zetközi és nemzeti feladatai között húzódik, illetve el
lentmondásai azok ellátásának nehézségeiből szár
maznak. Sajnos kevesek előtt ismert, vagy kevesek 
számára nyilvánvaló, hogy az időszaki kiadvány bib
liográfiai és katalogizálási szempontból több dimenzi
ós dokumentum. Több dimenziós olyan értelemben, 
hogy bibliográfiai és könyvtári állománynak tekinten
dő egyetlen száma, egy évfolyama, több száma, több 
évfolyama, egy darabja, több darabja, sőt az egész élete 
is. Melyek azok az alapvető és kötelező funkciók, ame
lyek ellátása speciálisan a nemzeti könyvtárra hárul?

1. Kurrens, regisztrációs funkció, 
bibliográfiai funkció:
Létezik-e, megjelent-e egy bizonyos kiadvány? 
Hol, mikor, ki, hogyan, milyen tartalommal, mi
lyen terjesztési megkötésekkel hozta létre azt, 
stb. Sajnos, mivel a kiadók beszolgáltatási haj
landósága meglehetősen kétséges, ezért a Szé
chényi Könyvtár állománya már nem elegendő 
a feladat maradéktalan ellátására. Éppen ezért 
egyre aktívabb és körültekintőbb gyarapító mun
kát kell folytatnunk, hogy a könyvtár nemzeti és 
nemzetközi regisztrációs - információs kötele
zettségének eleget tudjon tenni. Olykor egy-egy 
kiadvány becserkészése megoldhatatlan feladat
nak látszik. (Vajon utópia-e az az igény, hogy

valamennyien, akik a magyar nemzet dokumen
tum termése mellé szerződtünk, e feladat ellátá
sát segítendő, nyitott szemmel járjunk a világ
ban, és ilyen olyan formában valamennyien ré
szeseivé váljunk ennek a cserkészetnek?)

2. Inkurrens, nemzeti könyvtári funkció:
A nemzeti könyvtár sajátságos feladatai közé tar
tozik, hogy az időszakos kiadványok változó bib
liográfiai és állományi adatait is nyilvántartsa és 
szolgáltassa, valamennyi megjelent címre, annak 
valamennyi egyedére vonatkozóan. Olyan nyil
vántartásról van szó, amely e kétségkívül nehe
zen feldolgozható, olykor sajátos szokásokkal és 
megjelenési formával rendelkező dokumentum 
fajta egyedeiről, minden szükséges információt 
megőriz a jelen és az utókor számára egyaránt. 
Olyan nyilvántartásról van szó, amelyből bár
mely hírlap és folyóirat, bármely számáról meg
állapítható, hogy mi volt az alcíme, mely testület 
közreműködésével jött létre, hol jelent meg, ki 
vagy kik szerkesztették, milyen funkcióban, stb. 
Megállapítható legyen, hogy adott időszakban 
voltak-e állandó mellékletei, különszámai, eseti 
mellékletei stb. Minden nemzet számára egyetlen 
ilyen nyilvántartás vezetendő csupán, amelyhez 
szükség esetén bármely könyvtáros, bibliográfus, 
lexikon-szerkesztő vagy bárki más fordulhat. 
Ezek az információk általában megegyeznek a 
nemzetközi bibliográfiai szabvány által előírt, az 
egyes dokumentumegységekre vonatkozó, köte
lezően regisztrálandó adatokkal. Ám ne felejtsük 
el, ez a szabvány bibliográfiai szabvány, a retros
pektív, és főként nemzeti könyvtári szempontú 
feldolgozásra nem elégséges. Elsősorban azért, 
mert a katalogizálás minősített adatokkal történik 
(pl. főszerkesztő, felelős szerkesztő, szerkesztő 
stb.). Ezzel ellentétben, a bibliográfiai leírásnál 
elsődleges szempont a tükröztetés (pl. szerkeszt- 
getni próbálgatta stb.) A nemzeti könyvtár kata
lógusainak ennél jelentősen több és egyértelműbb 
információt kell szolgáltatniuk, a periodikumok- 
ról, azok valamennyi számáról, valamennyi ada
táról, és együttesen az egész kiadványról, annak 
egész életéről, kapcsolatairól, sajátosságairól. Bi
zonyára kevesen gondolnak arra, hogy az egye- 
dek összessége nem azonos azok összegével, ép
pen ezért az egyes darabokról származó adatok 
gyakran az egész ismeretében felülbírálandók, 
módosítandók. (Gondoljunk csupán a kiadvá
nyok főcímének különböző tipográfiai változata-
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ira, módosulásaira. Olykor nehéz eldönteni, hogy 
a benne szereplő szavak milyen sorrendben kö
vetik egymást, melyik változat az igazi, ami a sza
vakra invertált adatbázisok esetén a keresést nem 
befolyásolja, ám az azonosítást esetleg nehezíti, 
vagy meg is gátolhatja.)

3. Könyvtári, állományi funkció:
Ahogyan minden könyvtárnak, úgy a nemzeti 
könyvtárnak is számot kell adnia arról, hogy mely 
kiadvány, hány példányban, milyen teljességgel 
vagy milyen hiányokkal található állományában. 
A sajátos az, hogy a köteles példány jóvoltából, 
nem csupán a kereskedelmi forgalomban kapha
tó, fellelhető kiadványokról, és nem csupán azok 
tartozékairól szolgál információval, hanem vala
mennyi (valamennyi?) megjelent kiadványról és 
azok valamennyi (valamennyi?) tartozékáról 
(mellékletek, melléklapok, táblák, térképek, le
mezek stb.), beleértve a variánsokat és az esetle
ges új kiadásokat, újranyomásokat is. Ez utóbbi, 
a periodikumok esetében meglehetősen ritka, 
amiért nemzeti könyvtári regisztrálásuk sajtótör
téneti szempontból elengedhetetlen. (Pl. Vasár
napi Újság első számainak többszöri újranyomá
sa!)
Ugyancsak fontos és egyedülálló feladat, a lapok 
közötti kapcsolatok felderítése, regisztrációja, lé
gyen szó állandó, vagy időleges, valódi vagy csak 
reklám célú kapcsolódásról. A terjesztési sajátos
ságok olykor rendkívül érdekes összefüggésekre 
derítenek fényt, amelyeknek regisztrálása ugyan
csak nélkülözhetetlen. (Pl. a Jelen című Aradon 
megjelenő lapban talált, első ránézésre is testide
gen Húsvétváró Magazin, amelyről jobban szem
ügyre véve megállapítottuk, hogy a Békés Me
gyei Hírlap melléklete és egyben annak 1997. 
márc. 14/16. számának 17-28. lapja. Úgy gondol
juk, nem véletlenül került oda. A Jelenhez forma
ilag semmi köze, de egy nemzeti könyvtári fel
dolgozó mégsem hunyhat szemet afölött, hogy 
egy külországi lap kedveskedett vele saját olva
sóinak, meglehet hogy megfelelő és hasonló vi
szontszolgáltatásért cserébe.)

Az Országos Széchényi Könyvtár
periodika katalógus rendszere,
jelenlegi helyzete
Az OSZK időszaki kiadványainak (hírlapjainak és 

folyóiratainak) nyilvántartási rendszere, szinte egyi
dős a nemzeti könyvtárral. A könyvtár kezdettől fog

va rendelkezett periodikus kiadványokkal, és így, 
vagy úgy, fel is dolgozta azokat. A könyvtár cédu
lakatalógusai ősinek mondhatók, éppen ezért a kata
lóguscédulák formailag és tartalmilag némileg elté
rőek. Beletekintve ilyen-olyan kézírással, gépírással 
és a sokszorosítás különféle formáival találkozha
tunk.

A nemzeti könyvtár periodika katalógusai össze
függő rendszert alkotnak és ellátandó feladatuknak 
megfelelően, alapjában két fő részre tagozódnak: 
szolgálati és olvasói nyilvántartásokra.

7. Szolgálati katalógus:
Tartalmazza (tartalmazta) a könyvtár teljes idősza

ki kiadvány állományát, a kiadványok valamennyi, 
változó bibliográfiai adatát, indulástól megszűnésig.

Az elmúlt év szervezeti változásainak következté
ben jelenleg nem tartalmazza az évkönyvek és éven
ként egyszer megjelenő kiadványok némelyikének, és 
némelyik évének (!) bibliográfiai adatváltozásait, ál
lományi és példányadatait. E kiadványok tekintetében 
az Időszaki Kiadvány Bibliográfiai adatbázis nyújt 
bibliográfiai információt. Állományi és példányadatok 
regisztrálására az adatbázis rendszere nem alkalmas. 
Bizonytalanságot okoz a kiadványok tipizálása, vala
mint időszaki kiadványok lévén, időszakosságuk vál
tozékonysága is.

Nem tartalmazza, az ún. csoportos kiadványok le
írásait, bibliográfiai, állományi adatait.

A feldolgozás terén tetemesen megnövelt mennyi
ségi mutatókról meghozott döntések értelmében, a 
bibliográfiai adatváltozások közül is hanyagolni 
kényszerültünk néhányat, például az alcím viszony
lag (!) jelentéktelenebb változásait, a nyomda válto
zását és az egy példányban megőrzött (!) lapok szer
kesztői változásait.

2. Olvasói katalógusok:
1997. novemberéig tartalmazta az OSZK ál

lományában meglevő teljes állományt, az azonosítás
hoz szükséges adatokkal, raktári jelzettel, cím-rend- 
szós, közreadói, földrajzi, szerkesztői és szakcsopor
tos elrendezésben.

E katalógusokat a könyvtár vezetésének döntése 
értelmében lezártuk!

Mit jelent ez a gyakorlatban?
A döntésnek megfelelően 1998-tól, (gyakorlatilag 

1997 novemberétől) egyetlen új katalóguscédula sem 
kerül beosztásra, vagy a módosításból, módosulásból 
eredő lecserélésre, beleértve a raktári jelzet esetleges
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megváltozását és az indulási, megszűnési és állomá
nyi adatok megváltozását.

Ezek jövőbeli nyilvántartására az eredetileg kurrens 
bibliográfiai céllal készült, IKB hivatott. Sajnos a 
könyvtárhasználó számára, sok esetben talányossá vá
lik a keresett kiadvány OSZK-beli megléte és holléte 
egyaránt. Előfordul, hogy ugyanaz a kiadvány más in
dulással és más jelzettel szerepel a hagyományos cé
dula-katalógusban és a számítógépes adatbázisban, az 
olvasó számára megkérdőjelezve az azonosságot.

Az 1998. július 1-én megszűnt Időszaki Kiadvány 
Feldolgozó osztály munkatársaként évekig álmodoz
tam a hálózati hozzáférésről. Türelemmel vártam ar
ra, hogy ha szolgálati katalógusunkat nem is, de an
nak rövidített változatát, az olvasói katalógust, amely 
akkor még a teljes OSZK periodika állományt magá
ban foglalta, a könyvtár dolgozói és használói szá
mára egyaránt könnyen elérhetővé tesszük. Fontos
nak gondoltam ezt a gyarapító, tájékoztató, olvasó- 
szolgálati és nem utolsó sorban a feldolgozói munka 
szempontjából egyaránt. Hiszen rengeteg energia 
megspórolható lenne azok számára, akik most kény
telenek a könyvtár különböző nyilvántartásait átbön
gészni, hogy megbizonyosodjanak egy lap létezésé
ről, raktári helyéről.

Mire azonban végre karnyújtásnyira került volna 
ennek megvalósítása, és elkezdhettük volna az ere
detileg cédulasokszorosításra készült Hírla adatbázis 
minél gyorsabb feltöltését az OSZK-ban régebben 
megtalálható (mintegy 70 000 cím) rövid leírásával, 
le kellett mondanunk róla, annak ellenére, hogy funk
ciójának megfelelően ez szükségszerűen mást tartal
mazott volna, mint az eredetileg kurrens bibliográfiai 
célú, 1986-tól épülő IKB adatbázis.

Sokszor és sokat gondolkoztam már arról, hogy a 
periodikumok katalogizálása és annak felkent papjai 
a nemzeti könyvtárban, időről időre miért kerülnek 
vádlottak padjára. Három évtizedes múltam alatt fi
gyelemmel kísérhettem ugyanis, és a régi iratok, be
számolók, jelentések is tanúsítják, ez időről-időre be
következett. Mindig újabb és újabb igények keletkez
tek, majd a mindig újból és újból fellépő 
türelmetlenség következtében, tarthatatlan helyzetek 
keletkeztek, amelyek ismételten bajba sodorták az 
érintett felelős munkatársakat. Ez történt egy évvel 
ezelőtt is, amikor a fent leírt változások bekövetkez
tek és többek között gyakorlatilag megszűnt, a szak
mailag oly fontos rekatalogizálás is. Nem magamat 
érzem vádlottnak - félreértés ne essék - hiszen 
munkatársaimmal az 1998. július 1-ig érvényes mun
kaköri leírásunkat követtük. Amikor azonban szót

emelek, úgy érzem nem csak jelenlegi munkatársaim 
nevében kell ezt tennem, hanem képviselnem kell 
azokat a szakembereket is, akik a katalogizálás jelen
legi formájáért, és a rekatalogizálásért, olyan sokat 
és olyan lelkesen tettek: Ferenczy Endréné, Kovács 
Ilona, Darabos Pálné, Lakatos Éva, Balogh György, 
Nagy Zsoltné, Ákom Márta. Ők rakták le ugyanis, 
annak a jelenleg mintegy 25 000 periodikum életét 
és történetét tükröző, a sajtótörténet, az iroda
lomtörténet stb. számára nélkülözhetetlen nyilvántar
tásnak az alapjait, amely bármely ország nemzeti 
könyvtárának dicsőségére válhatna (válhatott volna). 
A rekatalogizálás, és az azzal összehangolt kurrens 
katalogizálási munka, a számos külső és belső kény
szerről most nem beszélve, kétségtelenül azzal a ne
mes szándékkal indult, hogy egy európai színvonalú 
gyűjtemény állománya, legalább egy példányban, 
eredeti formájában megőrződjék és megtörténjen an
nak méltó feltárása is. (Amikor félbe kellett hagy
nunk, éppen a ma is élő, határon túli magyar és ma
gyar vonatkozású sajtó részletes katalogizálása volt 
soron).

Túlhaladta volna az idő? Nem hiszem. Legalábbis 
az igényt, a szándékot nem, csak a módszert, vagy 
még azt sem. Csupán elfogyott az idő, a pénz és a 
türelem. Éppen ezért rendkívül sajnálatosnak tartom, 
hogy a nemzeti könyvtár lehetőségei ilyen mértékben 
beszűkültek, mind a feldolgozás, a szolgáltatás és az 
állományvédelem tekintetében. Mert az azt hiszem 
mindenki számára világos, hogy az időszaki kiadvá
nyok vonatkozásában minden mindennel összefügg, 
legalábbis ami a munkafolyamatokat illeti. Fokozot
tan ügyelni kellene arra, hogy, amit megspórolunk a 
réven, ne költsük el a vámon, vagyis, hogy a mun
kafolyamatok úgy épüljenek egymásra, hogy segítsék 
és ne gátolják, kiegészítsék és ne felülírják egymást. 
Tudomásul kell venni, hogy a szempontok eltérőek, 
nem lehet azokat globalizálni, még ha mégannyi 
plussz-munka látszatát keltik is. Mindenki tegye a 
dolgát, a lehető leggondosabban, legkörültekintőb
ben, legnagyobb türelemmel. És futószalag ide, futó
szalag oda, a körültekintés terjedjen ki az egész mun
kafolyamatra, nem feledve a felhasználót. Mert pél
dául baj az, ha az egyes rész-egységek hiánya 
(beleértve a variánsokat, kiadásváltozatokat, mellék
leteket és egyebeket), csupán a katalogizáláskor válik 
ismertté.

Baj az, ha a jelzetet befolyásoló méretváltozásra a 
raktározáskor derül fény. Az ebből következő esetle
ges jelzetváltozás ugyanis az egész folyamat kény
szerű megismétlését vonja maga után.
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Baj az, ha az olvasók nem jutnak az állományra 
vonatkozó információkhoz, mert idő előtt, és kellő 
körültekintés nélkül lezártunk katalógusokat, illetve 
feldúltuk annak megszokott, megbízható rendszerét.

De baj az is, hogy megfelelő anyagi források hiá
nyában le kellett mondanunk a folyóiratok, hírlapok te
temes részének kötéséről is, annak ellenére, hogy 
mindannyian tudjuk, ezek csak bekötve képezhetné
nek könyvtári állományt! Minthogy a magyar nemzet 
elsőszámú könyvtáráról van szó, nem mindegy, hogy 
mit, és meddig tudunk szolgáltatni. Nem mindegy, 
hogy a most tékába, dobozba helyezett állományból mi 
marad meg, egy-egy vizsga, vagy egyéb invázió után. 
Tehát nem mindegy, hogy a következő tanévben, a kö
vetkező diákcsoport megtalálja-e még a keresett folyó
iratszámot, nem beszélve a jövő kutatóiról!

Természetesen folytathatnám a sort, de nem te
szem. Inkább a terület egyik legtapasztaltabb isme- 
rőjeként, szeretnék néhány fontos, banálisnak tűnő 
alapelvet leszögezni:

1. A bibliográfia nem azonos a katalógussal! A pe
riodika bibliográfia kiváltképpen nem azonos a 
periodika katalógussal!

2. mű nem azonos a dokumentummal! A bibliog
ráfia feladata egy adott mű feltárása, a kataló
gusé egy adott dokumentumé!

3. Az egyes számokról készült kurrens leírások ösz- 
szessége nem azonos az átfogó, inkurrens fel
dolgozással, illetve annak eredményével!

4. A nemzetközi regisztrációs és adatszolgáltatási 
kötelezettségeinken túl, vannak nemzeti regiszt
rációs és adatszolgáltatási kötelezettségeink is!

5. A regisztráció önmagában nem jelenti az állomány
ról, annak megőrzéséről és szolgáltatásáról való 
gondoskodást! (ld. jelzetelés, címkézés, stb.)

6. Fenn kell tartani a megőrzés és szolgáltatás 
egyensúlyát általában és az egyes esetekre vo

natkozóan is! (ld. például a példányok teljessé
gének kérdése!)

7. A nemzeti könyvtárban a dokumentum másola
ta, megőrzési szempontból nem helyettesítheti 
az eredeti dokumentumot!

8. Az egyik szakmunka nem helyettesítheti a másik 
szakmunkát! (ld. mikrofilm előkészítés és reka- 
talogizálás.)

És még két, immár gyakorlati alapelv, amelyet 
szintén az elmúlt év hozadékaként szükségesnek lá
tok leszögezni:

- Általában a feldolgozó, de különösen periodika 
feldolgozó munkát nem lehet merev normák, és 
mennyiségi mutatók alapján tisztességgel ellátni. 
Gondoljunk bele, ahhoz, hogy a bibliográfiai 
adatok változásait, a lap sajátosságait megbízha
tóan regisztrálhassuk, elengedhetetlen az illető 
lap (annak valamennyi feldolgozandó számá
nak) tüzetes átnézése! Napi 2 méternyi hírlapot 
nem lehet tisztességgel feldolgozni! Igaz ugyan, 
hogy nem minden időszaki kiadvány hírlap és 
nem minden raktári egység 10 cm vastag, de 
éppen ezért, a mennyiségi normákat rugalmasan 
kellene kezelnünk! Annál is inkább, mivel a la
pok is, mint az emberek rendkívül különbözőek. 
Nem mindegyik ismeri az illemet, nem mind
egyik tudja egyformán, hogy mit kell közölnie 
önmagáról, szülőiről, valamint le- és felmenő ro
konairól.

- Minél több részfeladatot bízunk egy munkaállo
másra, annál esetlegesebbé válik azok követke
zetes és megbízható ellátása. Saját tapasz
talatomból állíthatom, minél többfelé oszlik a fi
gyelem, annál bizonytalanabbá válik működése.

Kocsy Anikó
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KIÁLLÍTÁS

Karlócai béke* 
(1699-1999)

Fények és árnyak

Régi hadviselő emberek számtalanszor leírták, 
nincs oly hosszú háború, amelynek vége ne békekö
tés lenne.

Kara Musztafa nagyvezér 1683-ban meggondolat
lanul indított bécsi vállalkozásával kezdődött el az a 
háború, amely utóbb a 150 évig tartó magyarországi 
török uralom végéhez is elvezetett.

A Habsburg- és Bourbon-ház között a kontinentá
lis hegemóniáért folytatott hatalmi vetélkedés azon
ban útját állta a keresztény fegyverek győzelmének. 
Éppen a „legkeresztényibb” király, XIV. Lajos 1688 
őszén megindított támadása vont el jelentős erőket a 
magyarországi hadszíntérről, csaknem egy évtizeddel 
hosszabbítva meg ezzel a véres háborút. Cserei Mi
hály „Erdély históriája” című művében így kommen
tálta például az 1689. év eseményeit: „És mivel a 
császár, nem tudván a francia gonosz intentióját, 
minden ármádiát a török ellen lehozta vala, készü
letlen vala, az Impériumot szörnyű és pogány módon 
kezdé pusztítani. Holott a legrégibb városokot, Vor- 
matiát, Spirát, Oppenheimiumot, Heidelbergát, Man- 
heimet és számtalan falukot mind porrá tétetett .... 
Kétség nélkül, ha a francia király conjungálta volna 
[magát] a némettel vagy bárcsak a frigyet ne bon
totta volna fel a császárral, könnyű lesz vala akkor 
a töröktől nemcsak Constantinápolyt elvenni hanem 
a törököt s tatárt egész Európából örökösen általhaj- 
tani a tengeren ... Azért is imádkozik szüntelen a 
török azon, hogy Isten a keresztények között egyes- 
séget ne adjon, mert ha az meglenne, tudja bizonyo
son, neki akkor végképpen el kellene veszni. ” A lé
legzetvételhez jutott oszmán hadvezetés kihasználva 
a Habsburg-erők megosztottságának előnyeit, ellen- 
támadásba lendült s nemcsak a már elvesztett balkáni 
területeket, hanem Belgrádot is visszafoglalta. A 
Köprülü Musztafa nagyvezír által vezetett török of- 
fenzívát az 1691-es szalánkeméni véres ütközetben

Badeni Lajos irányította seregek állították meg. Ba- 
deni Lajos ugyan félreértelmezte a török seregek hát
rálását augusztus 17-én, s lovasságát küldte ellenük. 
Tévedését felismerve augusztus 18-án Köprülü 
Musztafa elrendelte, hogy a gyalogság tovább építse 
mellvédekből és az előtte fekvő árkokból álló erőd
vonalát, amelyet még minden száz lépésre „ékmű
vekkel” is elláttatott. A gyorsan kiépített védműbe a 
korabeli leírások szerint 50 000 gyalogost és mintegy 
150 különböző űrmértékű ágyút telepített. A gyalog
ság és a tüzérség fölött közvetlenül a nagyvezír pa
rancsnokolt, míg a sáncokon kívüli lovasság Thököly 
Imre és Ibrahim pasa szeraszkir irányítása alatt állt.

A velük szemben álló, mintegy 45 000 főt számláló, 
90 ágyúval felszerelt császári csapatokat három vonal
ba rendezve állították fel. E kegyetlenül véres küzde
lemben elesett Köprülü Musztafa nagyvezér; Ibrahim 
pasa a lovasság vezetője is a holtak között feküdt, kí
vüle még tizenkét pasa, számos tiszt és közel 20 000 
török katona holtteste borította a csatateret. Bádeni La
jos seregének vesztesége is meghaladta a 7 000 főt, így 
már nem is meglepő, hogy miért tartották e csatát a kor
társak az „évszázad legvéresebb ütközetének”. Zrínyi 
Ádám alezredes, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós 
egyetlen fia is e csatában veszítette életét. Köprülü 
Musztafa halála és seregének felbomlása nemcsak 
egyetlen csata elvesztését jelentette, de a törökök szá
mára kihunyt az az utolsó reménysugár is, amelytől ők 
hadiszerencséjük visszapártolását remélték. A követ
kező években egyfajta hadászati erőegyensúly alakult 
ki a két fél között, amelyet csak a 1697. szeptember 
11-én a Savoyai Jenő vezényletével lezajlott zentai 
csatában sikerült megtörni. E hatalmas vereséget a tö
rök haderő már nem volt képes kiheverni és 1699 ele
jén a status quo alapján megkötötték a karlócai békét.

Lipót császár azon nagyszabású terve, hogy e - vé
gül 1683-tól 1718-ig kisebb-nagyobb szünetekkel el

* Kiállítás a térképtárban.
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húzódó - háború keretében az egész Balkánt felszaba
dítsa, nem valósulhatott meg; helyette csupán Magyar- 
ország válhatott le a török birodalom „testéről".

A tizenhat esztendeig tartó, mérhetetlenül sok - 
hozzávetőleg 200 000 török és keresztény katona ha
lálával, és ki tudja, hány rokkanttal hatalmas anyagi- 
és véráldozattal járó háború befejezése szerte Európá
ban örömteli visszhangra talált. Ez a háború - írta a 
kortárs Babocsai Izsák - „minden elmétől lerajzolha- 
tatlan és kimondhatatlan fene kegyetlenséggel, sok 
száz-ezer embereknek vérek kiontásával, ezek felett 
nagy roppan tartományok szörnyű pusztításával'’ járt 
együtt.

Vajon túlzott volna a tarcali nótárius, amikor e 
komor szavait papírra vetette? A felszabadító hábo
rúkban részt vevő kortársak leírásait olvasva semmi
képpen nem. Például a brandenburgi választófejede
lem tábori sebésze, Dietz mester - aki több had
járatra is elkísérte uralkodóját - 1686-ban a
következőket jegyezte le: „Meneteltünk 30 egyné
hány mérföldet, de sem falut, sem várost nem talál
tunk. Gyakran találkoztunk kisebb nagyobb kóborló 
csapattal; a család mint a vadnépeknél földbeásott 
kunyhóban lakott, s mint a tatárok, vadászatból és 
halászatból tartották el magukat; nyúzott nyershúst 
ettek, mint a cigányok. ...A hajdani szép Magyar- 
ország pusztasággá változott ... Embermagaságra 
nőtt a fü, úgyhogy utat kellett vágni. A lerombolt 
városok és falvak megvadult kutyáival tele volt az 
ország, amelyek mint a farkasók, egyaránt megtá
madták az embert és az állatot, kikaparták a hullá
kat, széthurcolták a csatatereket. ...” Ha ilyen volt 
már Magyarország a háború negyedik esztendejében, 
elképzelhető, hogy milyen lehetett a tizenhatodik
ban! Bár látszólag a török hódoltság határa évről- 
évre délebbre szorult, a betörő török és tatár hordák 
még a kilencvenes évek közepén is végigrabolták, 
-égették a magyarországi területeket éppen úgy, mint 
az erdélyieket. E tatár hadak pusztításai mellett csak 
egy fokkal tűnt „elviselhetőbbnek” az ellenük küzdő 
idegen és magyar katonák kényszerű rablásai.

A béke ugyan eljött - ami kétségkívül könnyebbsé
get hozott, - de igazi öröme mégsem tellett benne a

magyaroknak. A felszabadító háború hatalmas teher
tétele az oka annak, hogy a Magyar Királyságban nin
csen eufórikus hangulat. Vannak üdvlövések, Te De- 
umok, s ünnepségek - és van a véres valóság.

A Habsburg-kormányzat a török hatalom gyengesé
gét kiaknázva már a háború alatt hozzákezdett mind
azon magyar nemzeti és rendi jogok fölszámolásához, 
amelyeket korábban, az erős török birodalomra tá
maszkodó erdélyi fejedelmi hatalom visszatartó ereje 
miatt kénytelen volt tiszteletben tartani. 1687-ben apo- 
zsonyi országgyűlésen a kormányzat kikényszerítette 
a rendekből annak elfogadását, hogy a jövőben a ma
gyar trónt a Habsburg-uralkodók nem választás, ha
nem egyszerű fiági örökösödés útján foglalhatják el. 
Ugyanezen diéta alkalmával Lipót császár eltörölte az 
1222. évi törvény 31. cikkelyét is, amely a magyar ren
dek ellenállási jogát, a „ius resistendit” tartalmazta. Az 
országgyűlés lényegében elismerte és elfogadta Ma
gyarországnak az örökös tartományok színvonalára 
történő lesüllyesztését. Vitáktól és ellentétektől han
gos az ország, amelyek a Habsburg-birodalomba való 
újbóli beilleszkedés körül zajlanak. Különösen a hábo
rú lezárását követően éleződtek ki az ellentétek. Az új 
adók, a rendi s katonai privilégiumok megnyirbálása, 
a katonaság és az állami privilégiumok miatt II. Rá
kóczi Ferenc vezetésével 1703-tól nyolc évig tartó sza
badságharc kezdődött. Ahogy a tarcali nótárius - Ba- 
bocsay - is megjegyezte Karlócán: „bizonyos punctu- 
mok és ártalmas artikulusok szerént Magyar-ország 
felől, Magyaroknak híre nélkül és a Magyari szabad
ságot néző dolgoknak kihagyásával Nemzetünknek is 
nem utolsó contemtusával [megvetésével] döntöttek. ” 

A magyarság nagy tömegeinek akkori életérzését 
századunk költőfejedelmének Ady Endrének soraival 
tudjuk talán legjobban „megidézni”:

„A Duna-táj bús villámhárító.
Fél-emberek, fél nemzetecskék
Számára készült szégyen-kaloda.
Ahol a szárnyakat lenyesték. ”

Plihál Katalin
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Stasi-tárlat:
Az állambiztonság a pártdiktatúra talpköve

Preparált tárgyak, klónozott emberek

Preparált tárgyak, klónozott emberek. A Stasi archí
vumának élére állított dossziésora is száznyolcvan 
kilométeres lenne; szemben a magyar Történeti 
Hivatal rendelkezésére álló három kilométernyi 
anyaggal... A Stasi egykori dokumentumaiból és 
eszközeiből most átfogó kiállítás nyílt Budapesten, 
az Országos Széchényi Könyvtárban.

Preparált tárgyak: zeneszekrényben vagy bőröndök
ben kialakított, embercsempészésre alkalmas üregek. 
Dísztárgyakba rejtett lehallgató készülékek, fényképező
gépnek is használható öngyújtók. És természetesen 
sminkfelszerelés, hamis igazolványok satöbbi. Amelye
ket a klónozott emberek használtak. No persze: nem gén- 
sebészeti beavatkozásra gondolok. Hanem megfélemlí
tett, megfizetett vagy félrevezetett emberekre; akik titkos 
megfigyelői, ügynökei, besúgói voltak a pártdiktatúra 
talpkövének: a nemzetbiztonsági szolgálatnak.

Tíz éve omlott össze az úgynevezett keleti blokk; s 
a vasfüggönyön inneni országok közül épp a legret
tenthetetlenebbnek hitt keletnémet titkosszolgálat dőlt

szét a leglátványosabban. (Vagy épp: a legravaszabb 
módon...) Archívuma ma nyílt, szabadon kutatható, 
mondják, a kiállítás azonban mégsem ezt tükrözi. El
marad attól, ami a felfokozott kíváncsiság elvárása. Az 
eszközök többségét akár Mata Hari is használhatta 
volna; a valóban korszerű berendezések még makett
ként, mutatóban sem láthatók a tárlókban. A tablók be
mutatják ugyan Márkus Wolf rettegett titkosszolgála
tának történetét, a fotók azonban közismert motívu
mok gyűjteménye; a dokumentumokból pedig kitűnik: 
az egykori káderanyagok konkrét személyekre utaló 
mondataira vagy magára a valódi nevekre arrafelé is 
fekete filctollak közelítenek utoljára...

A szeptember 26-áig látható kiállítás persze, mind
ezek ellenére is, hasznos időtöltés. Előadások és film
vetítések tarkítják; de összevethető egy képzeletbeli 
magyarországi (hasonló tematikájú) kiállítás lehetsé
ges tárgyaival, tablóival is. Többet, súlyosabbat (s 
hasznosabb kibúvókat a rendszerváltás néhány fejeze
tének sikertelenségére...!) mi sem igazán tudnánk ins
tallálni...

Tamási Orosz János 
Vasárnapi Hírek, 1999. aug. 22.

KIADVÁNYAINKRÓL

A könyvtári menedzsment időszerű kérdései*
(írták: Alföldiné Dán Gabriella, Bátonyi Viola, Skalicki Judit, Téglási Ágnes,

Zalainé Kovács Éva 
Szerkesztette: Téglási Ágnes)

Könyvtárnyi irodalma van az általános és az alkal
mazott menedzsmentnek magyarul is, ennek ellenére 
a könyvtárak és az információs intézmények me
nedzsmentje csak a 90-es évek közepétől kezdett teret

nyerni a hazai szakirodalomban. Még a hagyományos 
értelemben vett menedzsmentfunkciók könyvtárakra, 
információs intézményekre adaptált változata is hi
ányzik a magyar nyelvű szakirodalomból.

* Ismertetésként a könyv előszavát közöljük.
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A KÖNYVTÁRI MENEDZSMENT 
IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

Országos Széchényi Könyvtár 
Budapest, 1999

Nem csoda, hiszen e hiány pótlására vaskos, több 
kötetes műveknek kellene születniük, hogy az érdek
lődők elé tárják a menedzsment és marketing részte
rületeit, az alkalmazott módszerek és technikák so
kaságát, végigtekintve legalább a klasszikussá vált 
funkcióelemeken. E hiány pótlására olyan kezdemé
nyezések születtek, amelyek eredményeképpen 1995- 
ben megjelent egy bővebb vázlatot nyújtó bevezetés 
a könyvtári menedzsmentbe (Deckers, M-Mikulás 
Gábor: Bevezetés a könyvtári menedzsmentbe. Bp. 
1995) majd 1998-ban egy számos részterületet fel
ölelő érdekfeszítő barangolás a menedzsment szak- 
irodalomban. (Sándori Zsuzsanna: Hosszúra nyúlt 
útibeszámoló a könyvtárvezetési ismeretek (birodal
mából. Bp. OSZK. 1998. 406 p.)

E szerzői kollektíva gondos mérlegelés és a szak- 
irodalom alapos feltérképezése után - amelynek 
eredményeképpen megszületett a „Korszerű könyv
tárak - korszerű módszerek” című sorozat öt füze- 
te - úgy döntött, hogy kiválasztja azokat a területe
ket, amelyek korunk irányítóit, menedzsereit és az 
irányítást, menedzselést „elszenvedőket” leginkább 
foglalkoztatja. így a szakirodalmi vizsgálódás alap
ján kirajzolódott az a kép, amely szerint a pénzügyi 
kérdések a legégetőbbek, s hogy a társadalmi, gaz
dasági változások, valamint az információ- és kom
munikációtechnika fejlődése visszafordíthatatlan fo
lyamatokat indított el a könyvtárakban. Mindezek 
kezeléséhez stratégiai tervezésre, a minőség köz
pontba állítására, valamint szolgáltatásaink elfogad
tatására van a legnagyobb szükség. E területeket 
járja végig ez a tanítási segédlet, amely több szem
pontból is újszerű. Az egyes témakörök megközelí
tésénél különböző nézetek ütköztetése, eltérő elmé
letek és iskolák rövid bemutatása éppen úgy szem
pont volt, mint az, hogy a módszerek és alkalmazási 
lehetőségek széles skáláját tárjuk az olvasók elé. A 
témakörök tárgyalása fogalmak és kifejezések ma
gyarázatával indul, majd az elméleti bevezetést gya
korlati, módszertani megközelítés követi. Ezeket a 
feladatok és esettanulmányok egészítik ki a témakör 
jellegének megfelelően. A feldolgozás során az ok
tatók szabadon válogathatnak, súlyozhatnak a feldol
gozás mélységét illetően.

A kötetet fóliagyűjtemény egészíti ki, ami vezér
fonalként szolgál a hallgatóknak és hasznos segédlet 
az oktatóknak, hiszen írásvetítő fóliára másolva kész 
szemléltető anyag nyerhető az előadásokhoz.

A szerkesztő:
Téglást Ágnes

Hypertext*
- Természetes intelligencia az információtudományban -

(írta: Sütheő Péter)

A kézirat nyomdába kerülésekor már kapható a az alapvető felhasználói felületet adja. Ezzel a hyper- 
Microsoft® Windows 98 operációs rendszere, amely- text alapú információs rendszerek terjedésének újabb, 
ben az integrált Web-böngésző, az Internet Explorer talán minden eddiginél jelentősebb állomásához ér-

* Ismertetésként a könyv előszavát közöljük.
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keztünk. Ez a könyv a hypertext módszerrel kívánja 
megismertetni mindazokat, akik az információtudo
mánnyal, információs munkával foglalkoznak, azt ta
nulják, vagy az iránt érdeklődnek. Funkciója szerint 
tankönyv, amelyet az információtudományi, könyv
tártudományi felsőoktatásban való használatra szán
tam. Nem kézikönyv, tehát az olvasó ne várja, hogy 
segítségével megtanulhat pl. Web-lapokat szerkesz
teni. Mégis jó szívvel ajánlhatom a gyakorlatban dol
gozó szakemberek számára is, hiszen számos olyan 
elvet, elgondolást, kísérletet ismertet, amelyeknek a 
gyakorlatba való átültetése javíthat az alkalmazások 
minőségén.

A hypertext módszer interdiszciplináris érdeklődés
re tarthat számot. Az első fejezet felsorolja mindazokat 
a megközelítési szempontokat, tudományterületeket, 
amelyek számára vizsgálata fontos, releváns lehet. A 
későbbiekben azután az információtudomány szem
pontja nyer primátust, ez az a vezérfonal, amelynek 
mentén az elemzés halad.

A második fejezetben találhatók olyan alapfogal
mak, mint a tudás, az információ, az információtu
domány definíciói. Mivel a hazai felsőoktatásban a 
mai napig nincs használatban olyan tankönyv, ame
lyik ezekkel a fogalmakkal ilyen összefüggésben fog
lalkozna, ajánlom e fejezetet mindazok figyelmébe, 
akik az információtudománnyal csak e könyv kap
csán kezdenek foglalkozni.

A harmadik, negyedik és ötödik fejezetek ismerte
tik magát a hypertext módszert, mégpedig a szakiro
dalom tükrében. Az ismertetett vélemények sokszí
nűsége szándékolt, hiszen az információtudomány 
számos teoretikusa fogalmazta meg elveit, elképze
léseit. Ezek az álláspontok sokszor ütköznek egymás
sal, vitát indukálnak. Ezek a viták ma is folynak, 
számos konferencián, kongresszuson, szakfolyóira
tok hasábjain ütköznek a vélemények, majd a gya
korlat mutatja meg, melyek az életképesek, a meg
valósíthatók.

A hatodik és hetedik fejezetek a gyakorlati alkal
mazás két olyan területét mutatják be, amelyek nap
jainkban különösen fontosak. A távoktatás csodasze
reként emlegetik sokan az Internetet és a Webet, de 
talán a számos „hypertextes” oktatási segédlet, táv
oktatási jegyzet írója számára sem haszontalan a 
módszer alaposabb megismerése és néhány vizsgálat 
eredményének szem előtt tartása...

A könyvtári és információtudományi gyakorlat 
számára a hetedik fejezet a legfontosabb. Meggyőző
désem, hogy a digitális és virtuális könyvtárak kor

Sütheő Péter

HYPERTEXT

- Természetes intelligencia az információtudományba!

Országos Széchényi Könyvtár 
Budapest, 1999

szakában az évezredes intézmény olyan funkciókkal 
gazdagodhat, amelyeket ugyan már régen elvárnánk 
tőle - lásd pl. Cutter elvárásait a 7. fejezetben -, de 
hagyományos eszközeivel mindeddig képtelen volt 
ezeknek az elvárásoknak megfelelni.

A nyolcadik fejezet végül kitekintést próbál adni a 
fejlődési tendenciák lehetséges irányairól. Tartalma 
némileg szubjektív, a leírtak érvényessége az idők so
rán rendkívül gyorsan változhat. Érdekes lesz néhány 
év múlva számvetést készíteni, újra áttekinteni, milyen 
irányban haladt végül is a tudomány és a technika.

A kézirat első változata bölcsészdoktori értekezés
ként kapott nyilvánosságot, 1996-ban. Az azóta eltelt 
idő alatt végrehajtott változtatások a bírálók és a lektor 
véleményén kívül az oktatásban szerzett tapasz
talatokat is tükrözik. A leírtak több alkalommal szol
gáltak előadások alapjául az ELTE Könyvtártudomá
nyi - Informatikai Tanszékén és a grazi Kari Franzens 
Egyetem Információtudományi Intézetében. Köszö
nettel tartozom Fülöp Géza, Horváth Tibor és Pró- 
széky Gábor bírálataiért és hallgatóim gondolatébresz
tő, világosabb megfogalmazásokra ösztönző kérdése
iért. Ez a munka folytatása azoknak a tanulmányoknak, 
amelyeket a Konstanzi Egyetemen végeztem 1991 és 
1994 között, a Konrad Adenauer Alapítvány támoga
tásával. Köszönet illeti Rainer Kuhlent és Rainer 
Hammwöhnert, akiknek irányítása mellett a hypertext- 
tel való ismerkedést elkezdtem.

Sütheő Péter
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TÁJÉKOZÓDÁS

Vándorgyűlés Pápán*

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete augusztus 5-7 
között tartotta meg XXXI. Vándorgyűlését - Pápán. 
Jelentkezőkben, résztvevőkben nem volt hiány, látha
tólag a Vándorgyűlés mint műfaj nem vált megunttá, 
funkciótlanná, az érdeklődés iránta éppoly nagy, ha 
nem nagyobb, mint a korábbi években. Hogy mi lehet 
ennek az oka, nehéz lenne felfejteni. Bizonyos alapve
tő indiciumokat az MKE elnöke, Ambrus Zoltán is 
nyújtott a kérdés megoldásához abban a kis beköszön
tőjében, ami a Vándorgyűlés programját tartalmazó fü
zetke élén áll. Érdemes e néhány sort teljes terjedelmé
ben közölni:

„Tisztelt Kolléganők és Kollégák!
Kedves Barátaink!
Az összetartozó dolgokat egyben kell tartani! A ma

gyar könyvtárosságnak az augusztus eleje immáron 31. 
alkalommal az együvé tartozás, az azonosságérzet erősí
tésének ideje, szimbolikusan és gyakorlati értelemben is. 
Mi vonz 500-800 kollégát a pihenés kellős-közepén, 30 
fokos melegekben egy-egy magyar városba, ha nem az, 
hogy bizonyosságot szerezzen: együtt vagyunk, megva
gyunk, sőt néha gyarapodunk. Ez utóbbi persze nem biz
tos, hogy anyagi javakra értendő. Időnként, vagy inkább 
legtöbbször beérjük mi annyival is, ha nem bántanak ben
nünket, ha hagynak dolgozni, ha nem kérdőjelezik meg 
közösségi hasznosságunkat, ha barátainktól, partnereink
től egy-egy biztató szó kapható.

Most persze úgy hisszük, ennél többről, építkezésről 
van szó. Hosszú távú, igényes alapos programok megva
lósításáról és egy évezred lezárásáról. Már nem lesz olyan 
vándorgyűlés melynek dátuma 1-essel kezdődne!

Ha ez így van, akkor nincs fontosabb dolgunk, 
mint hagyományos értékeink és kapcsolatrendsze
rünk megerősítése: építkezésnél az alapnak biztosnak 
kell lennie. Mi magunknál akarjuk tudni majd az új 
évezredben is - át akarjuk vinni? menteni? - mind
azt, amit eddig együtt tartottunk, igen az együvé tar
tozó dolgokat! Hagyományost és modemet, könyvet 
és telematikát, a könyvtárat és az alkotó, tanuló, tenni 
akaró embert.

Azért hívtuk most erre a vándorgyűlésre a könyv 
alkotóját, kiadóját, terjesztőjét, hogy megismerjük az 
ő ezredvégi gondolataikat és reményeink szerint, 
programjukat is. Ez a hármas a mi leghagyományo
sabb partnerünk és a jövőt sem járhatjuk nélkülük. 
Van egymásra utaltság, kell jövőkép!

Most Pápára igyekszünk, egy múltjában és törek
véseiben is példaadó kisvárosba, ahol várnak bennün
ket, várják Önöket!

Köszönöm, hogy ilyen sokan elfogadták a meghí
vást!”

E köszöntő-bevezető szavak valóban a lényegre 
utalnak. A bennük felvillantott hármasság konzek
vensen végigvitetett a Vándorgyűlés programján. Az 
első szekció A szerző és a könyvtár, a második a A 
kiadó és a könyvtár, a harmadik A terjesztő és a 
könyvtár címmel, és a címhez illő tartalommal-prog- 
rammal tartotta meg ülését. A negyedik szekció e 
hármasságot kapcsolta egybe egy speciális aspektus
ból, nézőpontból: A szerző\ a kiadó, a terjesztő és a 
könyvtár kapcsolata az elektronikus környezetben. És 
e négy szekción elhangzottak álltak valóban a Ván
dorgyűlés középpontjában. Persze nem abban az ér
telemben, hogy az itt elhangzott előadások mintegy 
az adott témakörök élőszóbeli monográfiáiként len
nének felfoghatók. A legtöbb előadó - hál Istennek - 
nem „kész”, megmásíthatatlan anyaggal jött, nem 
prelegálni vágyott. Problémaszálazásokra került sor 
szinte minden szekcióülésen, új gondolatok, termé
szetszerűleg még nem kiforrott, végleges és véglege
sített gondolatok és ötletek felvetésére, tovább gon
dolásra szánt tézisek közzétételére. Az előadók több
sége nem tévesztett műfajt, nem „szerepelni” 
óhajtott, hanem társalogni, beszélgetni, együttgondol
kodni. Az egyik legsikeresebb, méltán általános tet
szést keltett előadás ezt az alcímében is határozottan 
leszögezte. (Vathy Zsuzsa írónő író, ne írj! Gondo
latok az írók mai helyzetéről című expozéjára gon
dolunk, ennek szövegét a 3K októberi számában lel
heti majd meg az olvasó.) Kutatás, állományfej

* A cikk a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1999. szeptemberi számában is közlésre kerül.
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lesztés, szervezővé válás címmel adta közre elgondo
lásait Monok István, az OSZK főigazgatója, épp gon
dolatainak újszerűségével, sémákba, előzetesen adott 
elvárásokba nem illő voltával, újszerű kapcsolódáso
kat felvillantó elmélkedésével némileg zavarba is 
hozva hallgatóit (vagy azok egy részét).

A kiadói oldal széles skálával vonult fel. „Igazi”, 
profi kiadók tárták a könyvtárosok elé gondjaikat, 
problémáikat (Szávay Ilona, a Pont Kiadó vezetője, Ta
kács Edit, a Nemzeti Tankönyvkiadó felelős szerkesz
tője, Gellériné Lázári Márta, a Napvilág Kiadó ügyve
zető igazgatója és mások), valamint könyvtárosok, 
akik kiadók is egyúttal (Monostori Imre, a Tatabányai 
Megyei Könyvtár igazgatója, az Új Forrás főszerkesz
tője). A terjesztők részéről is sok meggondolandó új
donság, újragondolandó klasszikus probléma, nem egy 
esetben terjesztők és a könyvtárak közötti kommuniká
ciós zavart jelentő félreértés pertraktálására került sor.

Koltay Tibor (GATE Központi Könyvtár igazgató
ja) Egy könyv születésének természetrajza címmel 
szinte teljes, mélyre hatoló fenomenológiáját nyújtotta 
az elektronikus környezetben születő könyvnek (Ku
tatás és közlés a természettudományokban. Bp. Osiris 
K. 1999. 318 p.) Szervesen kapcsolódott előadásához 
Földes Lászlóé (a Kossuth Könyvkiadó multimédia 
menedzsere), aki A könyv metamorfózisa Gutenberg- 
től Bili Gates-ig címmel adott dinamikus folyamatraj
zot. Más oldalról közelítettek a kérdéskomplexumhoz 
Gergely Ákos (Xerox Hungary), Kormos Sándor, Mol- 
dován István (BKE Könyvtára) valamint Tószegi Zsu
zsa. Ók részint az elektronikus környezet nyújtotta ke
reskedelmi lehetőségekről és praktikákról (pl.: Elekt
ronikus könyvkiadás - új üzleti lehetőség a könyvtárak 
számára), részint a különböző fejlesztési programok
ról és megvalósulásokról értekeztek (Könyvtárak elek
tronikus környezetben, illetve A Neumann-házban fo
lyó fejlesztési programok).

Természetesen ezeknek a szekcióknak az előadásai, 
vitái, beszélgetései, hozzászólásai nemcsak a Vándor- 
gyűlés központi témáihoz kapcsolódtak organikusan, 
de mintegy továbbvitték, konkretizálták, elemeire 
bontották, átvilágították azt is, ami a Vándorgyűlés 
plenáris ülésén elhangzott. Az idei Vándorgyűlésnek 
egyik szépségét és példaadó gyakorlatiasságát éppen 
az adta, hogy - ősi módszertani elvek modern alkal
mazásaként - a fennforgó témák többszörös megköze
lítését, más-más aspektusokból való számbavételét, 
annak újabb és újabb síkjait feltáró kutatását valósítot
ta meg. Természetesen nem spontán-véletlenszerű 
módon. A szervezők pontosan tudták, mit kívánnak 
„kihozni” a Vándorgyűlés témáiból, a program nem

„magától” alakult, és bár az előadók-hozzászólók- 
résztvevők - természetesen - saját iniciatíváik alap
ján jártak el, saját gondolataikat adták elő, mégis mind- 
ahányan szervesen egyetlen és egyazon program kiépí
tésén fáradoztak. Ambrus Zoltán Vándorgyűlés előtti 
üdvözletét azért is idéztük, hogy láthatóvá váljék: a 
Vándorgyűlés azt valósította meg, amire összehívói, 
szervezői „megálmodói” gondoltak, az egyes vándor
gyűlési „műfajok” (nyílt nap, plenáris ülés, szekciók
ban folyó munka stb.) kvaderkövekként illettek egy
máshoz is, az egészhez is.

A plenáris ülésen, mely egyszerre fogható fel nyi
tányként is, anticipált összefoglalásként is, három 
nagyelőadás hangzott el. PomogátsBéla, aMagyar író- 
szövetség elnöke írók és olvasók az ezredvégen címen 
szólott igen népes hallgatóközönségéhez. Előadásában 
az a szó, hogy könyvtár elő sem fordult. Míg a szekció
üléseken elhangzott expozék, ha nem könyvtárosok 
szájából hangzottak is el, rendre érintették a könyvtári 
tematikát, megfogalmazták a könyvtárakkal szembeni 
elvárásokat, rámutattak arra, hogy egy-egy területen 
milyen lehetőségei lennének a könyvtáraknak, más te
rületeken ők maguk (könyvkiadók, könyvterjesztők) 
mit nyújthatnak a könyvtáraknak stb., addig Pomogáts 
Béla az irodalomról szólott, minden „melléktekintetet” 
kizárva. Úgy vélhette - és joggal -, hogy a tanulságo
kat nem neki kell levonnia, a legnagyobb segítséget és 
támogatást azzal adhatja, ha az irodalom helyzetét, 
helyzetének változásait, az irodalmon belüli mozgáso
kat mutatja fel, lássák a könyvtárosok, mi a helyzet, és 
aztán ennek ismeretében alakítsák ki stratégiáikat, 
mozgósítsák erőiket, tisztázzák feladataikat. A közön
ség láthatóan értette Pomogáts Béla szándékait és hálá
san nyugtázta azt a széleskörű áttekintést írók és olva
sók ezredvégi állapotáról, amit Pomogáts Béla adott. 
Tán épp azzal jelölte ki a könyvtár helyét, hogy előadá
sát két pólus (író-olvasó) köré tömörítette. Szólt a ma
gyar irodalom klasszikus, századok óta érvényes trend
jeiről, jellegzetességeiről, amelyek a rendszerváltás 
kapcsán és következtében alaposan módosultak, sze- 
kuláris érvényű változást okozva. Szólt arról is, hogy a 
sorskérdésekkel foglalkozó, mintegy virtuális parla
mentet, virtuális ellenzéket teremtő irodalom - ebben a 
vonatkozásban - elveszítette funkcióit. Nemcsak utalt 
rá, de tömören vázolta azt is, mi a helyzete, funkciója, 
az irodalomnak azokban az országokban, amelyek fej
lődési útjára a magyarok is ráálltak. Ennek kapcsán 
nemcsak társadalmi mozgások, politikai irányzatok 
trendjeinek elemzésére került sor, de arra is, hogy mi
ként érinti mindez magát az irodalmat, az irodalmi for
mákat, műfajokat, alkotásmódokat. És itt jöttek be a
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„képbe” az olvasók. Pomogáts - persze nem az olva
sáskutatók módján - felrajzolta, milyen olvasói elvárá
sokkal kell számolnia az íróknak. Szólt az „aluljárós” 
olvasmányok iránti igényről, a tévé-videó olvasmány
ellenes instanciáiról, de arról is, hogyan tagozódott, ré- 
tegeződött és tagozódott-rétegeződött át- meg át az ol
vasóközönség, miféle preferenciái alakultak ki, mely 
műveket tüntette ki érdeklődésével, milyen munkákra 
szavazott - a maga módján. (Különösen érdekes volt, 
amikor az előadó - ezzel kapcsolatban - nem maradt 
az általánosságok, absztrakciók szintjén, hanem konk
rét művek elemzésére is sort kerített. Mondjuk Jókai 
Anna vagy Závada Pál regényei kapcsán.) De futuroló
giái fejtegetésektől sem idegenkedett az írószövetség 
elnöke. Elmondta, miként látja ő a közelebbi idők vál
tozásait, milyen irodalmi funkciók állandóságára, 
„örök” voltára lát nemcsak garanciákat, de konkrét, 
másként nem értelmezhető jeleket, adottságokat is, va
lamint szólt arról is, hogy miként módosulhat az olva
sók ízlése a belátható időben.

A könyvtárosok, akik - más oldalról, más nézet
ből - sokszorosan szembesültek már a Pomogáts fel
villantotta mozgásokkal, jólesően érezhették, hogy a 
maguk könyvtári módján az írók (irodalom) és az 
olvasók közti eltérések, anomáliák, egyenlőtlen fej
lődési tendenciák „kezelésére”, kiegyenlítésére, a két 
oldal „egymáshoz passzítására” születtek. Az előadó, 
aki a könyvtár szót ki sem ejtette a száján igen pon
tosan megmondta, mit vár el az irodalom és olvasó 
az ezredvégen a könyvtártól, miben látja annak je
lentőségét, szerepét, hol tekinti nélkülözhetetlennek.

A könyvkiadás és könyvkereskedelem alakulása és 
tendenciái, kitekintéssel a könyvtárakra címmel szó
lott a plenáris ülés hallgatóságához Kocsis András Sán
dor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egye
sületének alelnöke. Előadásának nemcsak címe, idő
tartama is hosszú volt. Nem véletlenül. A kiadókkal 
kapcsolatban igen sok az ismerethiány. Ezek eloszla
tására tett - igen sikeres - kísérletet az előadó. Nem 
restellt onnan indulni, ahol még minden világos, egy
szerű és átlátható volt, a rendszerváltás előtti kiadói vi
szonyoktól. Ezeket még minden könyvtáros jól isme- 
ri-ismerte. Kocsis András Sándor jóvoltából megvilá
gosodtak az azóta történt mozgások, irányok, trendek 
és - ellentmondásos - eredmények is. Képet kaphat
tunk arról, hogyan bomlott fel nemcsak a „klasszikus” 
kiadói struktúra és gyakorlat, de arról is, milyen - szin
te tragikus mélységű - anomáliák sorjáztak éveken ke
resztül. Hogyan mentek csődbe régi, „bevált”, jó ki
adók, és hogyan frissen, nagy ambícióval indult, jobb 
sorsra érdemes vállalkozások, kezdeményezések. Mi

féle pazarlás folyt sokáig anyagi és szellemi téren, mi
lyen sebesültek és hullák jelezték az úton, merre nem 
lehet, nem szabad menni. És persze szólt a konszoli
dáció lassú kibontakozásáról is, majd meg felvázolta a 
mai kiadói panorámát, és azt is, milyen fejlemények 
várhatók közelesen. De nem érte be ennyivel. Hatal
mas külföldi kitekintést is adott, trendekről, változási
fejlődési irányokról, arról, hogy milyen - kiadói - 
műfajok megjelenésére, feldúsulására várhatunk, mire 
kell felkészülnünk. Szólt az elektronikus kiadványok 
gyors előretöréséről, de arról is, hogy ezek a kiadvá
nyok ma Magyarországon az össztermés egy százalé
kát sem érik el. Szóval illúziókat és tévképzeteket osz
latott, a valós helyzet áttekintését tette lehetővé. Bizo
nyos szempontból az ő előadása volt a leginkább 
szemnyitó jellegű, a legtöbb eddig ismeretlen tényt és 
összefüggést feltáró.

Immáron egy az egyben kiadók és könyvtárak vi
szonyáról, e viszony alakulásáról szólt a harmadik 
előadó, Győri Erzsébet.

A Vándorgyűlés természetesen sokkal gazdagabb 
kínálatú volt, mint a központi problémákra koncentrá
ló beszámolónk alapján az ott jelen nem levők gondol
hatnák. Mert egyrészt igaz az, hogy talán minden ed
digi Vándorgyűlésnél problémára összpontosítóbb, 
összefogottabb volt az idei, ám ebből sem maradtak ki 
az „extrák”. És nemcsak az oldott baráti összejövete
lekre, „magánjellegű” találkozásokra, meghitt szak
maizásokra gondolunk, de olyasmikre is, mint a pályá
zatok kérdését (vagyis a gyakorlatilag talán legfonto- 
sabb-legégetőbb könyvtárosi problémát) megbeszélő 
nyílt nap programja (A pályázó könyvtár és könyvtáros 
címmel beszélgettek Győri Erzsébet, Ramháb Mária, 
Skaliczki Judit Biczák Péter, Vajda Erik és Ambrus 
Zoltán) vagy az olyasféle beszámolókra, mint Foga- 
rassy Miklósé (OSZK-KMK) az ALA idei vándorgyű
léséről. És természetesen külön programjaik voltak 
(külön programjaik is voltak) a gyermekkönyvtáro
soknak, az orvosi könyvtárosoknak, külön rendezvé
nyei az MKE társadalomtudományi szekciója tagjai
nak (ahol, többek közt bemutatkoztak az európai uniós 
információkkal, dokumentációkkal foglalkozó könyv
tárosok, vagy a frankofil könyvtárosok csoportja) stb.

Igen sok tanulsággal járó, szinte mérhetetlen mennyi
ségű új információt közvetítő, sőt, ami mindennél töb
bet jelenthet, új szemléletet, „hozzáállást”, új könyv
tárosi világképet és cselekvési programot generáló 
összejövetel volt a XXXI. Vándorgyűlés. Hála és kö
szönet érte a szervezőknek, rendezőknek, előadóknak 
és - éppen nem utolsó sorban - a kitűnő vendéglátók
nak. (gye)
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SAJTÓFIGYELŐ

Varázslatos történet a Varázsfuvola kottájáról

Szenzációs kéziratritkaság került a Széchényi Könyvtár birtokába - 
Mozart személyesen javított bele a partitúrába?

Mozart Varázsfuvola című operája első felvoná
sának egy mindmáig ismeretlen, s két eddig ismert 
korabeli másolatnál hitelesebb másolata került 
nemrégiben az Országos Széchényi Könyvtár Ze
neműtárának birtokába. A kutatók megállapítása 
szerint hosszabb ideig földbe ásott, rendkívül ér
tékes partitúra korhű restaurálása a napokban fe
jeződött be az intézményben.

Az alábbi cikk befejezetlen történet, nem minden
napi kalandos história, amely a jól haladó nemzetközi 
kutatás ellenére egyelőre tele van talánnyal. De amit 
elsősorban két jeles zenetudós, Szónyiné Szerző Ka
talin, a Széchényi Könyvtár Zeneműtárának vezetője 
és az amerikai dr. Dávid Buch, az iowai Northam 
Egyetem professzora eddig megállapított, abból az 
már bizonyos: Mozart utolsó operájának, a röviddel 
a mester halála előtt, 1791. szeptember 30-án bemu
tatott Varázsfuvolának - egy eddig ismeretlen, Mo- 
zart-korabeli kézírásos partitúramásolata került elő.

Eddig mindössze két Mozart-korabeli Varázsfuvo- 
la-másolat létezése volt ismert, az egyiket Frankfurt
ban, a másikat Augsburgban őrzik. Az új budapesti 
„lelet” értékét nagyban növeli, hogy a másik két má
solatnál hitelesebbnek tekinthető. Mégpedig azért, 
mert azt a kutatás már teljes bizonyossággal megál
lapította, hogy ez a Széchényi Könyvtárba került par
titúra Mozart közvetlen környezetéből származik. 
Ugyanis a Varázsfuvolát megrendelő, majd a művet 
bemutató Emanuel Schikaneder színházának, a bécsi 
Theater auf dér Wiedennek kottamásoló műhelyében 
készült. Az köztudott, hogy Mozart részt vett az ős
bemutató próbáin, intenciókkal látta el a muzsikuso
kat és az énekeseket, s könnyen lehetséges, hogy a 
színházban a próbák során apróbb javításokat eszkö
zölt. A most előkerült első felvonásban erre utal az, 
hogy ebben a korabeli másolatban a Varázsfuvola

Berlini Állami Könyvtárban őrzött eredeti Mozart- 
kéziratához képest helyenként apróbb, egy-két hang- 
nyi eltérés van.

A történet úgy kezdődött, hogy a közelmúltban egy 
neve elhallgatását kérő antikvárius felkereste a Szé
chényi Könyvtárat, és megvételre kínált egy megvi
selt, elpiszkolódott, régi kéziratos operapartitúrát. A 
kottát a könyvtár szakemberei első ránézésre is rend
kívül értékesnek találták és megvásárolták.

-Teljesen ledöbbentem. Ilyen ritkasággal a leg
több kutató egész életében nem találkozik. A partitúra 
ugyan nagyon rossz állapotban volt, de a belső cím
lapon elég jól lehetett olvasni a szöveget - mondta 
Szerző Katalin, a Széchényi Könyvtár Zeneműtárá
nak vezetője.

A cirkalmas, régi, gót betűs német szöveg magya
rul így szól: „Varázsfuvola. Nyitány. I. felvonás. 
Emanuel Schikanderertől. Zenére tette: Wolfgang 
Amadeus Mozart úr.” A lap alján pedig ez áll: „Kap
ható Herr WeiBnél, aki a Theater auf dér Wieden 
tagja. Privilegizálva Wien 796.” (azaz 1796, vagyis 
alig öt esztendővel az ősbemutató után).

- Tudtam, hogy ha mindez így igaz, akkor egy ed
dig ismeretlen, s mivel az ősbemutató idejéből és az 
ősbemutató színházából származó, ezért felbecsülhe
tetlen értékű, korabeli Varázsfuvola-partitúramásolat- 
tal van dolgom - mondja a Zeneműtár vezetője. - 
Persze mindenekelőtt meg kellett győződni a lelet va
lódiságáról.

A Széchényi Könyvtár felvette a kapcsolatot a vi
lághírű salzburgi Mozarteummal, bár az első eredet- 
vizsgálatokat - vízjel, kötés, kézírás-ellenőrzés - a 
Széchényi Könyvtár restauráló laboratóriumának ve
zetője, Kozocsa Ildikó végezte el. Az ő javaslatára a 
kotta papíranyagának, a kézírásnál használt tintának, 
a kötésanyagnak vegyelemzésére felkérték az Orszá
gos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szakértői és Ku
tatóintézetét. A bűnügyi laboratóriumban Tímár 
Aranka dokumentum-szakértő és munkatársai több
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hónapos munkával minden kétséget kizáróan igazol
ták: a partitúra csakugyan Bécsben, valamikor az 
1700-as évek végén íródott. A bűnügyi labor egyben 
azt is megállapította, hogy a kötetet feltehetően 1944 
táján elásták, hosszabb ideig nedves földben volt, mi
nek következtében a kétszáz éves papír sok helyen 
átázott, erősen megrongálódott.

- Ezen túlmenően jóformán semmit sem tudtunk. 
Bár hozzánk sajnos csak az első felvonást tartalmazó 
kötet került, feltételeztük, hogy a korabeli másolat a 
teljes operáról készült - folytatta a magyarázatot 
Szerző Katalin.

Sorakoztak a kérdések. Ki lehetett a megrendelő? 
Hogyan, mikor, miért került a másolat Bécsből Ma
gyarországra? Milyen szerepet játszik ez az ősmáso
lat a roppant gazdag korai magyar Mozart-kultusz- 
ban? És mindenekelőtt: kicsoda „Herr WeiB, akinél 
„privilegizálva” a másolat kapható volt?

A napokban Pesten járt, s a Schikanender-másoló- 
műhely anyagát kutató jeles amerikai zenetudósnak, 
Dávid Bachnak, az iowai Northam Egyetem tanárá
nak közreműködése nyomán számos kérdésre sikerült 
választ találni. Buch professzor ugyanis megállapí
totta, hogy Herr WeiB tisztességes neve Kaspar WeiB, 
aki foglalkozását tekintve afféle színházi mindenes 
volt. Játszott prózai és kisebb énekes szerepeket, s 
ezenkívül - miként ezt Szerző Katalin is gondolta, s 
ami itt az egyik legfontosabb mozzanat - jó hírű kot
tamásoló, aki bizonyos, hogy az 1700-as évek végén 
a Schikanender színház egyik másolója volt, és az 
1791-es Varázsfűvola-ősbemutató idején a színház
ban személyesen is megismerte Mozartot. így nem 
kizárt, hogy kottamásolóként kezébe került egy olyan 
színházi kotta, amelyen a próbák során Mozart egy
két hangnyi javítást eszközölt. Ez a másolat ennek 
nyomán készülhetett.

Teljesen új információ volt az is, amit Buch pro
fesszor Kaspar WeiB magyar kapcsolatairól közölt. 
Eszerint WeiB úr már 1779 és 1784 között - egy bi
zonyos Franz Josef Dievald prózai-énekes színtársu
latának tagjaként - több szezonban vendégszerepeit 
a zenekedvelő magyar főúr, Esterházy Fényes Miklós 
eszterházai (fertődi) palotájában.

- így megvan a másolat magyar kapcsolata is, hi
szen tudjuk, hogy már öt évvel a Varázsfuvola kelet
kezése előtt Kaspar WeiB ismerős és bejáratos volt 
Eszterházán. - mondja Szerző Katalin.

- Ezek szerint az ismeretlen megrendelő Esterházy 
Fényes Miklós lenne?

-4Nem kizárható. De nekem ma már van egy má
sik, szerintem valószínűbb teóriám. Találtam ugyanis

egy olyan forrást, ami szerint egy másik társulat, Jo- 
hann Kari Stadleré jelezte, hogy egy másik Ester
házy, a nagynevű zenebarát, műgyűjtő, bőkezű me
cénás Esterházy (úgynevezett „második”) Miklós her
cegnek kismartoni kastélyában 1796. október 9-re 
egy Varázsfuvola-bemutatót terveznek. A kottamáso
lat és az előadás dátumának feltűnő közelsége arra 
utal, hogy ez a partitúra ere az alkalomra és feltehe
tően Esterházy Miklós megrendelésére készülhetett, 
és az 1796. októberi, kismartoni előadáskor került a 
másolat Magyarországra - fejtegeti Szerző Katalin, 
bár hozzáteszi: az némileg ellentmond ennek a teó
riának, hogy a régi Esterházy-leltárkönyvekben nem 
szerepel ez a Varázsfűvola-másolat.

Márpedig egy ilyen darabot - szőjük tovább a fel- 
tételezést - a műértő főúr és utódai bizonyára kata
logizálva, drága kincsükként őriztek volna. Vajon mi 
történhetett? Elképzelhető, hogy az előadás után va
lamelyik szemfüles muzsikus a partitúrát egyszerű
en - hogy úgy mondjuk - „magához vette”? Nagyon 
is elképzelhető. Ismerve a múlt század eleji roppant 
eleven magyar Mozart-kultuszt, bizonyos, hogy ab
ban az időben egy jó partitúra-másolatnak nagy ke
letje volt. A Varázsfuvola ugyanis óriási sikert aratott 
Magyarországon. A pesti Német Színház - csaknem 
bizonyos, hogy a bécsi ősbemutató után külhonban 
elsőnek - már 1793. február 14-én bemutatta Pesten 
az új Mozart-operát, megelőzve ezzel a híres berlini, 
drezdai és frankfurti első előadásokat. A Varázsfu
vola hazai sikerére jellemző, hogy a legújabb Mo- 
zart-kutatások szerint 1812-ig Magyarországon 139 
alkalommal játszották az operát.

- Mi most egy időre félretesszük a partitúra kalan
dos sorsának kutatását - mondja a Zeneműtár veze
tője. - Számunkra most jön a tulajdonképpeni zene
filológiai munka. Ennek során hangról hangra ösz- 
szevetjük a mi partitúránkat a Berlini Állami 
Könyvtár eredeti Mozart-kéziratával. Csak így tudjuk 
megállapítani, hogy melyek azok a már említett és 
feltehetően az ősbemutató idején keletkezett apró 
kottaeltérések.

Kérdés, hogy az összehasonlítás után elmondhat
juk-e, hogy van egy olyan Varázsfuvola első felvo
nás, amit a világ zenetudománya majd WeiB-féle 
vagy budapesti változatként fog nyilvántartani. Ez 
valószínű, de ma még nem biztos. Mint ahogy jelen
leg nincs válasz a kézirat kétszáz éves vándorújának 
titkaira sem. Vajon miután a másolat 1796-ban a 
Schikaneder-színázban elkészült, csakugyan Kismar
tonba került? S onnan vajon hová? Melyik színházba, 
melyik muzsikushoz? Talán megjárta Kassát is, ahol
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1831. március 19-én hangzott fel az első magyar 
nyelvű Varázsfuvola-előadás?

További kérdés, hogy a partitúra későbbi gazdái tud
ták-e egyáltalán, hogy milyen kincs van a birtokukban. 
A jelek szerint egyikük biztosan tisztában volt az érté
kével, hiszen az 1944-es háborús forgatagban gondja 
volt arra, hogy ki tudja, milyen megfontolásból, de el
ássa a kincset. Vajon ki ásta ki? Nem tudjuk. Azt sem, 
hogy ki volt az utolsó tulajdonos, aki végül eladta a 
kottát az antikváriusnak. S vajon tudta-e, hogy az el- 
rongyolódott, elázott kötetnek micsoda értéke van? 
Nem valószínű, hiszen akkor közvetítő kiiktatásával, 
egyenesen is fordulhatott volna a Széchényi Könyv
tárhoz. Vagy mégis tudta, hogy mit ad el, csak valami

különleges oka volt, hogy az értékesítésnél az antikvá
riust választotta? Csupa olyan kérdés, amire a kutató 
tudomány vagy a véletlen szerencse fog majd egyszer 
talán választ adni.

Mindenesetre a szerencsének, vagy mondjuk szeb
ben, a gondviselésnek már most is hálásak lehetünk, 
amiért kétszáz évi kallódás után méltó helyre, a Szé
chényi Könyvtárba juttatta a hányatott sorsú partitú
rát. Azt a korabeli, eddig ismeretlen kéziratot, amely, 
ha másolatban is, de feltehetően magán viseli a ze
neirodalom egyik legnagyobb géniuszának, Mozart
nak személyes keze nyomát...

Szász István 
Népszava, 1999. júl. 14.

Nem gazdátlanok a tudóshagyatékok

A Népszabadság 1999. július 13-i számában egy rö
vid írásra figyeltem fel. Címe: Gazdátlan tudóshagya
tékok. Már a cím is meglepett, mert azt sugallja: a tu
dósok valamilyen különleges személyek volnának, 
akiknek gazdátlan a hagyatékuk. És az állam?

Világosabbá válik a probléma a bevezetésből: 
„Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) elnöke lapunknak nyilatkozva felháborítónak 
tartotta, hogy a tudományos kéziratoknak és a tudo
mányra hagyott vagyonoknak nincs gazdájuk. Emiatt 
az MTA-n belül hamarosan kialakítanak egy modem 
kori gyűjteményt.” Ezután következik két bekezdés 
a különös sorsú Selye-gyűjteményről, erről a könyv- 
és kivágatgyűjteményről, amelyet hol 255 milliós ér
tékűnek becsültek, hol selejtpapímak nyilvánítottak. 
Ennek nyilván nincs köze Glatz Ferenc nyilatkozatá
hoz, amelyet az MTA elnöke így zár: „a tudóshagya
tékok ugyanis nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag 
is nagy értéket képviselnek”. Minthogy itt elsősorban 
kéziratokról van szó, s mivel magam is évtizedekig 
az MTA könyvtárának munkatársa, majd ugyanott a 
kézirattár és régi könyvek osztályának felelős veze
tője voltam, kötelességemnek érzem, hogy kifejtsem 
véleményem.

Nem vitatva az Országos Széchényi Könyvtár el
sőbbségét, az MTA könyvtára Magyarország legna
gyobb és legértékesebb tudományos könyvtára. Ez a 
könyvtár alapítása óta - immár több mint 170 éve! - 
nem csak könyveket, hanem kéziratokat is gyűjtött; 
hiszen például maga az alapító gróf Teleki József egy 
eredeti Corvinát is ajándékozott neki. A kéziratok

gyűjtése, őrzése - történelmi okoknál fogva - a mo
dem korra terjedhet ki, tehát az elnöki nyilatkozatban 
említett „modem kori gyűjtemény” az MTA könyv
tárában már megvan: alapítására nincs is szükség. 
Kézirattárnak viszont a hátteret biztosító nagy könyv
tár nélkül nem működhetnek. A kézirattárban kuta
tóknak az anyag sokrétűsége folytán nem elegendő a 
helyben lévő kis segédkönyvtár, hanem milliós nagy
ságrendű nagy könyvtárra van szükségük. A kézira
tok vagyontárgyak. Közgyűjteménybe kerülésük után 
a szerzői jogok, a kiadás és a kapcsolódó szerzői 
honorárium az örökösöket illeti meg. Sőt kiköthetik, 
hogy a kéziratot meghatározott ideig zárt anyagként 
kell kezelni, róla a kézirattár még tájékoztatást sem 
adhat.

Az MTA könyvtára alapítása óta igen értékes tudo
mányos és írói hagyatékok sorát őrzi. Csak néhány ne
vet említek példaként: gróf Széchenyi István, Arany 
János, Vörösmarty Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, 
Kazinczy Ferenc, a két Bolyai, gróf Teleki József, Ma
dách Imre, Mikszáth Kálmán, Eötvös Loránd. És még 
folytatható a sor. Erről a helyzetről Glatz Ferencnek 
pontos tudomása volt akkor, amikor évtizedekkel eze
lőtt ifjú tudósként 1970 táján gyakran kutatott kézira
tárunkban, és sokértékes tanulmányt írt e kutatómunka 
alapján. Tehát jól tudta, hogy a Széchényi Könyvtáron 
kívül elsősorban itt találja meg a tudóshagyatékokat. 
(Egyébként a Századok hasábjain magam is több tucat 
történészhagyatékot ismertettem.)

Ha az MTA elnöke valamilyen félretájékoztatás 
alapján azt gondolja, hogy valamilyen kedvezőtlen
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változás történt, akkor téved. Hiszen a kutatásait kö
vető negyed század alatt, még az én vezetésem, majd 
utódaim idején közel száz jelentős kézirathagyaték 
került a könyvtárba szellemi életünk kiemelkedő 
egyéniségeitől. Csak néhány példa ezek közül Bibó 
István (politikus), Domanovszky Sándor (történész), 
Erdey-Grúz Tibor (kémikus, az MTA elnöke), Eck- 
hart Ferenc (történész), Erdei Ferenc (politikus, az 
MTA főtitkára), Fülep Lajos (művészetfilozófus), 
Hadrovics László (nyelvész), Szabolcsi Bence (zene- 
történész), Veres Péter (író).

Vagyis: továbbra is kézirathagyatékok tömege ke
rült ide megőrzésre és tudományos használatra. Szó 
sincs tehát arról, hogy ezek gazdátlanok. Arról ter
mészetesen szó sem lehet, hogy az ilyen hagyatékok
ra az állam vagy éppen az Akadémia egyszerűen rá
tegye a kezét. Rengeteg személyi kapcsolat kiépíté
sére, állandó figyelemre és nem utolsósorban 
diplomáciai érzékre van szükség ahhoz, hogy az örö
kösöket meggyőzzük: helyes, ha a kéziratokat köz- 
gyűjteménynek engedik át. Kényszerítő eszközökről 
jogállamban nem lehet szó, csak jóakaraté erőfeszí
tésekről.

Az Akadémia elnökének súlyos aggályait tehát el 
lehet oszlatni. Nincs semmiféle hanyagság. Arra 
sincs szükség, hogy kézirattárat kiszakítsák a könyv
tár keretei közül, és valamilyen újkori muzeális gyűj
teménybe szervezzék át. Hiszen másként működik a 
múzeum és másként a könyvtár, és használóik is egé
szen mások. A kézirattáros mások számára tevékeny

kedik, a tudományos kutatás számára teszi hozzáfér
hetővé a kéziratos dokumentumokat. Kiállításuk ép
pen a kutatás elől vonná el azokat.

És még valamit. Itt nem pusztán kézirattárról van 
szó, hanem egyben a régi könyvek gyűjteményéről. 
Mi a régi könyv? Alapjában művelődéstörténeti for
rás. Ugyanúgy, mint a kéziratban, régi korok művelt
sége, gondolkozása, tudományos színvonala tükröző
dik benne. Míg a modem könyvet az orvos, mérnök, 
történész, író saját céljainak megvalósítása, munká
jának elősegítése céljából forgatja, addig a régi könyv 
hasznosítója a tudománytörténész, a művelő
déstörténet kutatója. A régi könyv tehát ugyanúgy 
forrásanyag, mint a kézirat. Hogy csak egy példát 
említsek: magam is tanúja voltam annak, amikor nem 
kisebb ember, mint Kodály Zoltán tanulmányozott 
nálunk, a kéziratár kutatótermében régi magyar köny
veket.

Ami pedig a „tudományra hagyott vagyonok” dol
gát illeti, ilyenek nincsenek. Sohasem a tudósoknak 
volt akkora vagyonuk, amelyet az Akadémia vagy 
más tudományos cél támogatására ajánlhattak volna 
föl. Ők általában elmondhatták Arany Jánosnak - ő 
tizenöt évig volt az MTA főtitkára - fiához intézett 
szavaival: „Örökül hát nem sokat hagyok, legföljebb 
mocskolatlan nevet.”

Dr. Csapodi Csaba 
Széchenyi-díjas ny. c. egyetemi tanár 

Népszabadság, 1999. aug. 25.

Közgyűjtemények és a tudomány
Világkonferencia

Az UNESCO-ICSU és a Magyar Tudományos 
Akadémia által júliusban Budapesten - a Tudomány 
Világkonferenciája c. rendezvénysorozat részeként - 
rendezett „A Közgyűjtemények és a Tudomány” kon
ferencia számos, a múzeumok, könyvtárak és levél
tárak működésével kapcsolatos tudományos munkára 
hívta fel a figyelmet. A konferencia hivatalos nyelve 
az angol és a magyar volt. A plenáris ülést a Magyar 
Nemzeti Múzeumban, a szekcióüléseket a Magyar 
Természettudományi Múzeumban, az Országos Szé
chényi Könyvtárban és a Szépművészeti Múzeumban

tartották. Mindegyiken sok külföldi előadó és érdek
lődő vett részt.

Foglalkoztak a gyűjtemények fejlesztésének tudo
mányos módszereivel és időszerűségével, a régészeti, 
néprajzi, természettudományi gyűjtések korszerűsíté
sével, az elektronikus információforrások hasznosítá
sával, a „múzeum-e a levéltár?” kérdésével. Az első 
nap programja a Magyar Nemzeti Múzeum „Szilágy- 
somlyó a gepida királyok kincse” c. kiállítás megtekin
tésével ért véget. A külföldi résztvevők különösen kö
szönték a több, mint egy órás kitűnő szakvezetést!
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A szekcióelőadások alaptémája részben „A mű
tárgy, mint történeti forrás” volt, másrészt foglalkoz
tak a poszterek szerepével, a különböző gyűjtemé
nyek feldolgozásával, a természettudományi és mű
szaki gyűjtemények jelentőségével a tudományos 
életben. A konferencia külföldi, különösen angol 
résztvevői szívesen hallgatták nagy értékeink bemu
tatását, mint a gogánváraljai festett kazettás fa
mennyezet, vagy a dobomyai Mária halála oltár is
mertetését, a magyarországi késő gótikus számyasol- 
tárok feldolgozásáról elhangzott beszámolót...

A tudományos konferencia alkalmas volt arra, hogy 
ráirányítsa a magyar közgyűjtemények és azok tudo
mányossága iránt felelősséget érzők figyelmét a továb
bi feladatokra, erősítse a kapcsolatot a szakma külföldi 
résztvevőivel, szaktudósaival. A konferencián elhang
zott előadásokról tartalmas (kivonatos) összeállítás je
lent meg magyar és angol nyelven T. Bíró Katalin és 
Jaksa Éva szerkesztésében. A konferencia egyik nagy 
érdeklődéssel fogadott programpontja a „Szilágysom- 
lyó a gepida királyok aranykincse”, a Magyar Nemzeti 
Múzeum és a Kunsthistorisches Museum Wien közös 
kiállítása. A nagy értékű kincsek története is érdekes. 
Az egykori Partiumban fekvő Szilágysomlyó (ma Ro
mánia) fölé magasodó Magura-hegy oldalában két 
pásztorgyerek 1797 nyarán 3 kg összsúlyú arany tár
gyakat tartalmazó kincsleletet talált, amely a mai 
Kunsthistorisches Múzeumba került. 100 évvel ké
sőbb ugyanazon a telken, ahol az első lelet előkerült,

krumpliültetés közben napszámosok újabb leletre buk
kantak. Ez az 5 kg súlyú második lelet a Magyar Nem
zeti Múzeum tulajdonába került. A két kincs az azonos 
lelőhely és a leletek azonos kora alapján egyazon tu
lajdonos két részben, földbe rejtett tulajdonába került.

A kincsleletek Magyarországon most láthatóak 
először együtt kiállítva!

A szilágysomlyói kincsek 150 esztendő alatt - Kr. u. 
290. és a 440-es évek között - gyűltek össze tulajdo
nosaik kezén. Vannak köztük királyi hatalmi jelvények 
(római császárokat ábrázoló 17 arany medalion, hatal
mas, fél kg súlyú onyx-köves császár-fibula és egy ún. 
eskü-karika), nők ruháját vállon összefogó 10 pár fi- 
bula, 52 miniatűr munkaeszközzel és fegyverrel díszí
tett aranylánc, egy karperectöredék és egy gyűrű. A 
használati tárgyak között van három arany csésze és 
egy társasjáték 24 zsetonja.

A III—IV. század fordulója és az V. század közepe 
között Szilágysomlyó környéke a keleti-germán nyel
vet beszélő gepida nép lakhelye volt. A gepida királyi 
kincstár Szilágysomlyón megtalált részét Attila ural
ma alatt rejtették el, amikor az addig uralkodó gepida 
királyi dinasztia megsemmisült.

A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása szeptember 
26-ig tekinthető meg. A kiállításhoz reprezentatív 
magyar nyelvű katalógus és leporelló jelent meg.

Sebeiken Pálma 
Hegyvidék, 1999. aug. 25.

Megújuló hagyományok - új szerződés
Hámori József magyar-horvát kulturális egyezményt írt alá

Magyar-horvát kulturális egyezményt írt alá Há
mori József\ a nemzeti kulturális örökség minisztere 
és Bozo Buskovic, a horvát kultusztárca vezetője teg
nap délután Dubrovniknak. Az esemény ünnepélyes
ségét emelte az is, hogy épp a ma kezdődő dubrov- 
niki nyári fesztivált megelőző napon született, mely
nek nyitóünnepségén Orbán Viktor magyar 
kormányfő is részt vesz Franjo Tudjman horvát ál
lamfő oldalán. Hámori Józsefet telefonon értük utol 
az Adria-parti ősi városban.

- Miniszter úr, mennyiben jelent előrelépést a most 
szignált államközi kulturális egyezmény az amúgy is 
jó magyar-horvát kapcsolatokhoz képest?

-Megítélésem szerint igen nagy lépést jelent, 
ugyanis széles körű kapcsolatrendszer kiépítését rög
zítettük, a kultúra és a művészetek megannyi területén. 
Rendszeresíteni kívánjuk például az opera- és színházi 
előadások cseréjét, melynek első momentumára idén 
már sor is került, amikor Ligeti György Le Grand Ma- 
cabre című operája és Bartók Kékszakállúja a Magyar 
Állami Operaház művészeinek előadásában hatalmas 
sikert aratott Zágrábban. Jövő év szeptemberében pe
dig a horvát művészek a legnagyobb nemzeti operá
jukkal, a múlt században írt Zrínyivel vendégszerepei
nek Budapesten. Szándékunkban áll továbbá közös 
Zrínyi-Frangepán-kiállítást rendezni, annál is inkább,
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mert a történelmi család gyökerei mélyen be vannak 
ágyazva mindkét nemzet kultúrtörténetébe. Míg Zrínyi 
Péter a horvát irodalmi nyelv megalkotója volt, bátyja, 
a mi Zrínyi Miklósunk a magyar irodalmi nyelv egyik 
nagy letéteményese volt a XVII. század elején. Jogos 
tehát a feltételezés, hogy a két nemzet nem csak béké
ben élt több mint kilencszáz éven át egymás mellett a 
Monarchián belül vagy attól függetlenül is, hanem kul
turálisan is tökéletesen együttműködtek. Ugyancsak e 
közös hagyomány tudatosítása végett rendezünk mú
zeumi kiállításokat nálunk, illetve Horvátországban. 
Ilyen lenne 2001-ben A horvát hagyományos kultúra 
című kiállítás, melyet a Zágrábi Néprajz- és Folklórin
tézet szervez Budapesten, a Horvát keresztények - 
kultúra és művészet című, részben a püspöki kar, rész
ben a horvát kulturális minisztérium rendezésében. 
Ennek párhuzamaként Honfoglalás címen mi nyitunk 
kiállítást Zágrábban. Közös történelmi tárlataink sorá
ban kap helyet majd a zágrábi, illetve budapesti Szent 
László és kora című kiállítás, ami szintén azt jelzi, 
hogy sok-sok századdal ezelőtt kezdődött az együtt
élés, együttműködés, amely az imént aláírt szerződés
sel stabil keretet és új lendületet kap. Természetesen 
nem csak a múlt feltérképezésével, hanem a jövőbeli 
kapcsolatok kiépítésével is foglalkozunk, művészek 
csereprogramjait is szorgalmazzuk: a magyarok alko
tásaikkal szerepelhetnek majd a zágrábi biennálén, a 
horvátok - egyebek közt - a győri nemzetközi grafi
kai és a pécsi kerámiabiennálén vehetnek majd részt.

Az irodalom terjesztésének vonatkozásában szor
galmazni fogjuk a nemzeti könyvtárak közvetlen 
együttműködését, mindenekelőtt az Országos Szé
chényi Könyvtárét, ami már csak azért is rendkívül 
fontos, mert horvát könyvtárakban, levéltárakban 
még ma is léteznek hungaricák, sőt kódexek is, ame
lyek kutatásra, feldolgozásra várnak. A kortárs iro
dalom szorosabbra fűzése végett pedig évente három
három kiemelkedő író kölcsönös meghívását javasol
juk szerzői estek tartására, továbbá arra érdemes 
alkotások műfordítását finanszírozzuk majd.

Közös dokumentum- és játékfilmheteket indítunk 
itthon és Zágrábban, s jövendő koprodukciókat támo
gatunk mindkét oldalon.

Igen nagy hordereje van annak a szándéknak, hogy 
a háborúban alaposan megrongálódott műemlékek 
helyreállításában magyarok is jelentős szerepet vál
laljanak. A szentlászlói templom sérüléseit a Magyar 
Műemlékvédelmi Hivatal már föl is mérte, javaslatot 
teszünk a restaurálásra, s ezt a munkatervben kibő
vítettük azzal, hogy együttesen kutatjuk fel a közös 
történelmi gyökerű műemlékeket, s amelyeknek a 
helyrehozatalához mindkét ország hozzájárul majd. 
Előrelépést tettünk a kisebbségek vonatkozásában is: 
mondhatnám európai színvonalú, példaértékű határo
zatot hoztunk arról, hogy az érdekelt kisebbségi szer
vezetek és intézmények közvetlen kapcsolatot tarta
nak fenn az anyaországi intézményekkel és szerve
zetekkel.

- A jelek szerint a tárgyalások, a szerződés aláírá
sa zökkenőmentes volt.

- Olyannyira, hogy minisztertársam és a jelenlévő 
miniszterhelyettes asszony többször is hangsúlyozta, 
hogy a környező országokból Magyarországgal a 
legjobbak a kulturális kapcsolatok, történelmünk fo
lyamán sosem voltak zavaró momentumok. A szer
ződés aláírásának aktusa mindenképp ünnepi, mert 
most, szombaton van a hagyományos, ezúttal nagy
szabású dubrovniki nyári fesztivál nyitóelőadása, 
amelyen Tudjman elnök meghívására Orbán Viktor 
kormányfő is részt vesz, további hat környékbeli 
ország kulturális miniszterével együtt a vendégek 
között.

Hadd tegyem hozzá a fontiekhez, hogy csodálni 
tudom azt az életerőt, amellyel a horvát nép a háború 
után úrrá lett a romboláson, és sikerült mindent hely
re hozniuk e lebombázott gyönyörű városban.

Metz
Napi Magyarország, 

1999. aug. 10.
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KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL

A Közalkalmazotti Tanács hírei

Az 1998. év végén közalkalmazotti tanácsi választás volt könyvtárunkban. Az 1998. dec. 4-i 
alakuló ülésen a tagok:
Ábrahám Antal 
Albertné Révai Rita 
Cselényi Imre 
Farkas Csilla 
Fejős László 
Juhász András 
Morvái Zsuzsa 
Szelesi Rózsa 
Weeber Tibor

megválasztották a tisztségviselőket. Elnök Weeber Tibor, helyettes Juhász András, titkár Farkas 
Csilla. A tanács 1999 januárjában Poprády Gézát látta vendégül, aki ismertette a könyvtár gaz
dasági helyzetét. Februárban többször is tárgyaltunk a béremelések ügyében. A KT álláspontját 
egyeztettük a szakszervezettel. A dolgozók képviselőjeként részt vettem a főosztályvezetői érte
kezleteken, Ez év májusában én képviseltem a KT-t a főigazgatói pályázat-, július 30-án a 
gazdasági igazgatói pályázat bíráló bizottságában. A KT főigazgatónak Monok Istvánt, gazdasági 
igazgatónak Gertner Lászlót támogatta.

Weeber Tibor
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