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1999. szeptember 22-én elhunyt dr. Kecskeméti István, 
az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárának

1957 óta munkatársa,
1966-1981 között tudományos osztályvezetője

(1920-1999)

A Zeneműtár fennállásának 75 évéből 15 
esztendő - egy egész korszak - fémjelezhető 
dr. Kecskeméti István osztályvezetői működé
sével. Ünnepnapok és hétköznapok, de e 75 év
ből a Zeneműtár történetének mindenképpen 
egyik legfényesebb korszaka. Magam abban a 
pillanatban kerültem a közelébe, még középis
kolás diáklányként, amikor 1966 őszén az általa 
„a nemzet zenekönyvtárosa”-ként emlegetett 
Vécsey Jenő zeneműtári örökébe lépett. A Bar- 
tók-tanitvány Gát József zongoraművész ottho
nában mutattak be neki. A Zeneműtár frissen 
kinevezett vezetője volt már, aki a délutáni há
zimuzsikálás vendégeként Gábor fiával kama- 
rázott önfeledten. Ma is fülembe cseng az idő
sebb muzsikustársak tömör jellemzése: „Dr. 
Kecskeméti István nemcsak tudós, művész is 
egy személyben.” Kései utódai az életmű har
madik pillérét is nap mint nap megcsodálhatják. 
Közgazdasági doktorátusával, muzikológus 
végzettségével a Zeneműtár történetének egyik 
legnagyobb könyvtáros egyénisége is volt. Az 
ő működése alatt a gyarapítástól a feldolgozá
son át az olvasószolgálatig a könyvtári munka 
minden mozzanatában egy európai kitekintésű, 
a könyvtáros szakma minden részletét virtuó
zán művelő ragyogó szakember állt a Tár élén. 
Olvasóként egész kutatógenerációk tőle tanul
hatták a zenetörténeti kutatómunka sok-sok ap
ró fortélyát. Bizonyos információkat csakis Tő
le lehetett megtudni, hallani. Egy-egy „Olvasta 
már?”, „Megnézte már a katalógusban?” típusú 
kérdéstől továbblendült az elakadó kutatás, a

figyelem bátorító ösztönzését érezhette az if
jabb pályatárs.

A Zeneműtár egy-egy gyűjteményrészéhez, 
nevezetes kéziratához, új szerzeményéhez kap
csolódó tanulmányai imponáló gazdagságban 
vetítik elénk a kiváló zenetörténész tudósportré
ját. Korban és témában látszólag egymástól 
messze eső megnyilatkozásai között a Gyűjte
mény teremti meg a belső kohéziót. Mert mun
kájában legyen szó akár Egressy Béni vagy Dit- 
tersdorf, akár Schubert, Fux vagy Bertha Sándor, 
Goldmark vagy Kodály Zoltán műveiről, a tanul
mányok Megrendelőjeként mindig ott érezhet
jük az ismeretlen Olvasót, akinek a Tár őre a leg
szebb vagy legfontosabb darabokról beszélt.

Bár régóta tudtuk, hogy beteg, váratlan eltá
vozása mégis a döbbenet erejével hatott ránk. A 
szeptemberi egyetemi templomi jubileumi hang
versenyre készültünk éppen. Telefonon keres
tem. Fáradt és gyenge volt a hangja. „Már nem 
járok ki. Nem tudta?” - A meglepett csend után 
mintha éreztem volna, hogy a búcsú szavai kö
vetkeznek. „Ha már nem láthatjuk, ugye megen
gedi, kedves Pista, hogy gondolatban a díszven
dégek számára fenntartott sorban egy helyet le
foglaljunk Magának? Ugye velünk lesz? 
Legalább gondolatban? - kérdeztem. „Igen” - 
válaszolta. „Gondolatban Magukkal leszek.” - 
így búcsúzunk Tőle. Köztünk élő életművével, 
emberi nagyságának emlékével - gondolatban - 
továbbra is velünk marad. Isten vele.

Szerző Katalin
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Magyar művészkönyvek Frankfurtban
A kiállítás megnyitója

Teljesen természetes dolognak tartom, hogy egy 
könyvtárat egy könyvtári vezető nyisson meg a látoga
tók, illetve felhasználók előtt. A kérdés számomra per
sze az, hogy a művészkönyvek valóban könyvek-e, és 
az a kiállítás, amelyik bemutatja ezeket a könyveket, 
nevezhető-e könyvtárnak? A kiállítás megnyitásaként 
engedjék meg, hogy azokat a gondolataimat mondjam 
el, amelyek mentén az előbb feltett kérdésre igennel 
válaszoltam magamnak.

A képzőművészetek és a könyvben örökített hagyo
mány viszonyának értelmezésére lassan külön könyv
tárnyi szakirodalom keletkezik. Ezek a tanulmányok 
bemutatják azokat a folyamatokat, ahogy a kép a szö
veg illusztrációjából annak értelmezőjévé vált, ahogy 
a könyvillusztráció, a táblakép, a gobelin, a templo
mok üvegmozaikjai és a magánházak csempéinek áb
rázolása kommunikál egymással, illetve az egyes mo
tívumok vándorútját. Jól ismert az az út is, ahogy ki
alakul a képzőművészeti album, mint önálló könyv és 
az is, ahogy a könyvekbe helyezett ábrázolások már 
nem egyes szöveghelyeket illusztráltak, hanem elhe
lyezésükkel értelmezték a szöveget. Az a képzőművé
szeti (és könyvtörténeti) műfaj, amelyet a művész
könyv (Malerbuch) képvisel alapvetően még akkor is, 
ha terminológiailag régebbi korok egyes könyvtípusa
ira is alkalmazzák a modem nyelvek a művészkönyv 
kifejezést (például a bizánci kódextörténetben az ikon
festés tankönyvét, mintakönyvét is lehet művész
könyvnek nevezzük).

Számomra, a könyvtörténész számára e könyv
tárgy (livre objet, Kunstbuch) annak a nosztalgiának

a kifejezése, amely a civilizált emberben él az erudi- 
tív kultúra, a könyvekből olvasás útján megszerezhe
tő műveltség iránt. A könyv formája, vagy a könyvre 
való formai utalás maga a hagyomány őrzése, és sok 
tekintetben átadása is.

Nem tartom véletlennek, hogy a magyarországi 
művészet- és könyvtörténetben a művészkönyv meg
jelenése késve jelent meg, és ugyanígy azt sem, hogy 
ma - talán túlzás nélkül állíthatjuk - azok a magyar 
képzőművészek, akik ezt a műfajt művelik, és akik
nek egy-egy alkotásával most itt Frankfurtban is 
megismerkedhet a látogató, az európai élmezőnyhöz 
tartoznak, számos országban sikeres kiállításokkal 
tudnak megjelenni. A magyarországi - és tágabb ér
telemben a közép-európai - kultúra ugyanis a nyu
gat-európainál, és főképpen az észak-amerikainál lé
nyegesen szorosabban kötődik az eruditív hagyomá
nyokhoz, sok tekintetben hagyományos, és némely 
szempontból archaikus. Ha sarkítva akarnánk fogal
mazni azt is mondhatnánk, hogy a világ technikailag 
fejlettebb része civilizált, a fejletlenebb része kultu
rált. A könyvtárgyak világa számomra tehát a civili
zált ember kultúra iránti vágyát fogalmazzák meg, 
egy civilizált kultúrát teremtenek, olyan könyvkultú
rát, amelyet művészek hoznak létre.

Ezért nyitom meg örömmel a magyarországi mű- 
vészkönyv-kiállítást egy olyan könyvvásáron, ahol a 
magyar könyv, a magyar kultúra kiemelt vendégként, 
mint Schwerpunktland van jelen.

Monok István
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Magyar könyvtárak/könyvtárosok 
előadásai a Frankfurti Könyvvásár 

9.2 pavilonjában

A magyar díszvendég könyvtárainak bemutatkozására a rendezők a vásár 9.2 pavilonjában (IBLC - 
International Booksellers’ and Librarians’ Centre) adtak lehetőséget. Az előadások is e pavilon FÓ
RUM elnevezésű, előadások és bemutatók céljaira szolgáló részében kerülnek sorra. A 9.2 pavilonban 
kiállítással bemutatkozó könyvtárak mellett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Könyv
tári Osztálya és néhány, a kiállításon nem képviselt könyvtár szakemberei is tartanak előadásokat. Az 
előadások a következők (időrendben; németül elhangzó előadások esetében magyar és német, angolul 
elhangzó előadások esetében magyar és angol címmel; magyar nevekkel):

Okt. 13. szerda - 13.30 Lukács Zsuzsanna (Országos Idegennyelvű Könyvtár)
Nemzetiségi könyvkiadás és a nemzetiségi könyvtárak dokumentumellátásá
nak koordinációja - Verlagswesen und Koordinierung dér Dokumenten-Ver- 
sorgung für Bibliotheken dér nationalen Minderheiten

14.00 Dr. Hermán Ákos (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár)
Információszolgáltatás Magyarországon az EU-csatlakozás jegyében - 
Providing information in Hungary in the spirit of joining the European Union

Okt. 14. csütörtök - 14.00 Elisabeth Macan (Goethe Institut, Budapestj-Krasznahorkai Géza (Vá
rosi Könyvtár, Gyula)
A Goethe Intézet együttműködése a magyar könyvtárakkal - Die Zusammen- 
arbeit des Goethe Instituts mit den ungarischen Bibliotheken

14.20 Dr. Skaliczki Judit (Nemzetközi Kulturális Örökség Minisztériuma, 
Könyvtári Osztály)
A magyar könyvtárak feladatai és eredményei - Tasks and results of Hungárián 
Libraries

15.00 Az Országos Széchényi Könyvtár előadás-sorozata - Prof. Dr. Raabe be
vezetője után folyamatosan. A többi előadó az Országos Széchényi Könyvtár 
munkatársa.

Prof. Dr. Dr. h.c. múlt. Paul Raabe (Franckesche Stiftungen)
A magyar-német könyvtári együttműködés jelentősége - Bedeutung dér 
deutsch-ungarischen bibliothekarischen Zusammenarbeit

Dr. Karsay Orsolya
Határtalan könyvtár — Bibliothek unbegrenzt 

Dr. Rózsa Mária
A magyarországi német nyelvű sajtó szerepe - Die Rolle dér deutschsprachi- 
gen Presse Ungarns
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Kürti Éva
A nemzetközi együttműködés lehetőségei az Országos Széchényi Könyvtár 
könyvtárközi kölcsönzésében - Die Möglichkeiten dér intemationalen Zusam- 
menarbeit im Leihverkehr in dér Nationalen Zentralstelle für den internatio- 
nalen Leihverkehr

Dr. Vásárhelyi Judit
Az európai német történelmi könyvállományok kézikönyvének létrejötte - Das 
Zustandekommen des Handbuchs Deutscher Historischer Buchbestánde in 
Európa

Okt. 15. péntek - 13.30 Csury Erzsébet (Somogyi-könyvtár, Szeged)
A Somogyi-könyvtár. 116 év a szegedi olvasóközönség szolgálatában - Die 
Somogyi-Bibliothek. 116 Jahre im Dienste des Szegeder Lesepublikums

A következőkben négy előadás szövegét közöljük német nyelven, Karsay Orsolyáét magyarul is..

BEDEUTUNG DÉR DEUTSCH-UNGARISCHEN BIBLIOTHEKARISCHEN
ZUSAMMENARBEIT -

A MAGYAR-NÉMET KÖNYVTÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS JELENTŐSÉGE

Verehrter, lieber Herr Monok,
Verehrte Gaste

Da sich die Nationalbibliothek Széchényi Buda
pest des Ungam-Schwerpunkts dér Buchmesse in 
Frankfurt prásentiert, habé ich die Éhre, diese Ver- 
anstaltung als Bibliothekar zu eröffnen. Ich tue dies 
besonders gém, da ich mich seit zwei Jahrzehnten 
ungarischen Wissenschaftlern und insbesondere auch 
den Biblothekaren dieses bewundernswerten Landes 
persönlich verbunden habé.

Eine leuchtende Gestalt dér Buch- und Biblio- 
theksgeschichte ist dér ungarische König Matthias 
Corvinus, dér in dér 2. Hálfte des 15. Jahrhunderts 
eine dér schönsten und kostbarsten humanistischen 
Büchersammlungen dér Welt besaB. Leider sind die 
práchtigen, vielfach in Italien auf Pergament ge- 
schriebenen Bánde in allé Welt verstreut worden, und 
befanden sich heute in 44 Bibliotheken, meist auBer- 
halb Ungams. Aber dadurch wurde vielleicht auch 
die Erinnerung an diesen groBen Bücherfürsten nicht 
nur in Ungarn bewahrt. Jedenfalls hat es mich in mei- 
ner Wolfenbüttler Amtszeit immer wieder beglückt, 
wenn wir diese wundervollen Corvinén - neun an 
dér Zahl - in dér Schatzkammer dér Herzog August 
Bibliothek zeigen konnten. Anfang dér 70er Jahre 
lernte ich so das Ehepaar Csapodi aus Budapest ken-

nen, dem das Verdienst zukommt, die Corvinische 
Bibliothek in einem Gesamtkatalog rekonstruiert zu 
habén. Die Art und Weise, wie sich die beiden un
garischen Forscher in einer Zeit politischer Unter- 
drückung in einem sozialistischen Land in die histo- 
rischen Dokumente ihrer Geschichte vertiefen konn
ten, immer emeut tief beeindruckt. Dankbar denke 
ich so auch an die Begegnungen mit Professor Tibor 
Klaniczay, dem Renaissanceforscher an dér Ungari
schen Akademie dér Wissenschaften zurück, dér einen 
dér Brückenbauer zwischen Őst und West in dér Zeit 
des Eisemen Vorhangs war und uns das Gefühl freund- 
schaftlicher Zusammenhörigkeit gab.

Die kulturellen und wissenschaftlichen Beziehun- 
gen zwischen Ungarn und Deutschland gehen auf das 
Zeitalter dér Renaissance und dér Reformation zu
rück. Ungarische Studenten saBen in Wittenberg 
Martin Luther und Philipp Melanchthon zu FüBen. 
Damals entstand in Wittemberg eine Bibliothek dér 
ungarischen Nation, die ein ungarischer Gelehrter 
Georg Michael Cassai im 18. Jahrhundert emeuerte, 
die hundert Jahre spáter von dér Universitátsbiblio- 
thek Halle wurde als Ungarische Bibliothek heute ein 
sehr interessantes Dokument ungarisch—deutscher 
historischer Kulturbeziehungen darstellt.

In Halle blühte in dér ersten Hálfte des 18. Jahr
hunderts die Frömmigkeitsbewegung des Pietismus.
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Ihr Gründer, August Hermann Francke nahm sich dér 
protestantischen Studenten aus Ungarn an, die in im- 
mer gröBerer Zahl in Halle studierten. Unter diesen 
war dér berühmte ungarische Historiograph Matthias 
Bél, dér in Franckes Haus wohnte. In dér Buchdru- 
ckerei des Halleschen Weisenhauses wurden damals 
theologische Bücher in ungarische Sprache gedruckt. 
Dér Hallische Pietismus fand besonders in Sieben- 
bürgen untén den dórt lebenden Ungarn und Deut- 
schen viele Anhánger. Schon diese wenigen Hinweise, 
die ich an dieser Stelle nicht weiter verfolgen kann, 
zeigen die Vielfalt dér Beziehungen zwischen Un
garn und Deutschland im Laufe ihrer wechselvollen 
Geschichte. Wie stark die deutsche Buchkultur in 
zahlreichen Bibliotheken Ungarns heute überliefert 
ist, zeigt dér unter dér Ágidé von Bernhard Fábián 
von ungarischen Kollegen bearbeitete Ungarn-Band 
des Handbuches deutscher historischer Buchbestande 
in Európa, gefördert von dér Volkswagen-Stiftung, 
im vorigen Jahr erschienen.

Die historischen Beziehungen sind dér Hinter- 
grund dér heutigen Zusammenarbeit auch zwischen 
den Bibliotheken in Ungarn und Deutschland, die be
sonders mit dér buch- und bibliothekgeschichtlichen 
Forschung befassen. Auf diesem Gebiet ist gerade in 
Ungarn seit hundert Jahren Bedeutendes geleistet 
worden. Getragen von dem BewuBtsein, daB das alté 
gedruckte Buch ein lebendiges Zeugnis nationaler 
Kultur ist, wurde neben dér laufenden bibliogra- 
phischen Berichterstattung die retrospektive Bib- 
liographie eine wesentliche Aufgabe dér National- 
bibliothek Széchényi. Von Károly Szabó bis Gedeon 
Borsa verfügt Ungarn über hervorragende Bib- 
liographen. Ein weiteres kommt hinzu: seit 20 Jahren 
werden die Instituts- und Privatbibliotheken des 16-
18. Jahrhunderts in Ungarn - besser gesagt im Kar- 
pathenbecken - erforscht, erfaBt, erschlossen, ver- 
zeichnet. Damit verbunden ist die archivalische Er- 
schlieBung privater Bibliotheken jener Jahrhunderte 
an Hand überlieferter NachlaBverzeichnisse. So ist es 
gelungen, daB dér Bücherbesitz von 2000 historisch 
nachweisbaren Bibliotheken ermittelt und publiziert 
werden konnte. Wohl nirgends in dér Welt ist mán 
heute Lektüre und Lesestoffe früherer Zeiten so gut

im Bilde wie in Ungarn. Diese ungewöhnliche Leis- 
tung ist Professor István Monok zu verdanken, seit 
einigen Monaten Generaldirektor dér Széchényi Na- 
tionalbibliothek Budapest. Unter seiner Ágidé sind 
Dutzende von Katalogen, Verzeichnissen und Bib- 
liographien in Szeged veröffentlicht worden, Muster 
für eine Aufarbeitung buch- und bibliothekgeschicht- 
licher Quellén, die es in dieser Form sonst nicht gibt. 
Dér ungarische Staat hat so den besten Kenner dér 
Buch- und Bibliothek geschichte berufen in dem Be- 
wuBsein, daB eine Nationalbibliothek das Gedáchtnis 
einer Nation in ihren Büchem darstellt. Mit Genugtu- 
ung nimmt mán zu Kenntnis, daB die buch- und bib- 
liotheksgeschichtliche Forschung unter dér Leitung 
István Monoks ein Schwerpunkt historischer Arbeit 
in seiner Bibliothek nicht nur bleiben wird, sondem 
sicherlich ausgebaut werden kann.

Professor Monok setzt seit Jahren auf die intema- 
tionale Zusammenarbeit. So ist es für mich in meiner 
früheren Tátigkeit in Wolfenbüttel und in meiner 
heutigen als Direktor dér Franckeschen Stiftungen zu 
Halle eine besondere Freude, mit ihm und seinen 
Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, ge- 
meinsame Veransaltungen durchzuführen, Publika- 
tionen und Erfahrungen auszutauschen, Stipendiaten- 
programme zu entwickeln. Die Erforschung dér un- 
garisch-deutschen historischen Beziehungen ist ein 
weites Féld. Im Zentrum unserer bibliothekarischen 
Zusammenarbeit steht das Buch in seiner áuBeren 
Gestalt als traditionelles Médium. Es wird in Ungarn 
und Deutschland mit den Möglichkeiten dér mo- 
demster Datenverarbeitung erschlossen. Gerade auf 
diesem Gebiet habén sich Professor Monok und seine 
Mitarbeiter groBe Verdienste erworben.

Bücher verbinden die Welt. Ihre gemeinsame Er
forschung ist ein Beitrag zűr internationalen Zusam
menarbeit. In dieser Hinsicht ist die Kooperation dér 
ungarischen und deutschen Buch- und Bibliotheks- 
historiker ein ermutigendes Beispiel. Deshalb freue 
ich mich, daB sich die Nationalbibliothek Széchényi 
unter István Monok hier heute auf dér Buchmesse im 
Rahmen dér Ungarnveranstaltungen vorstellt.

Paul Raabe
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BIBLIOTHEK UNBEGRENZT

Meine Damen und Herren,

wenn Peter Esterházy neulich festgestellt hat: das 
Buch ist langsam, aber die Buchmesse ist schnell, 
- dann können wir, Bibliothekare hinzufügen: die 
Bibliothek ist - trotz ihrer scheinbaren Schwere - 
noch schneller. Selbstverstándlich hat Esterházy an 
den Leser, d.h. an die zunehmende Geschwindigkeit 
dér Rezeption dér Bücher gedacht. Das tun ebenfalls 
Bibliothekare, indem sie immer an den Leser, an den 
jeweils zukünftigen Leser denken. In dem Sinne ist 
die Bilbiothek eine offene Institution, auch unsere, 
die Nationalbibliothek Széchényiana. Hier in Frank
furt können wir mit Freude feststellen, dass die Of- 
fenheit dér Bibliothek nicht eine zwingende Wahl 
zwischen Gutenberg und Gates bedeutet.

Gestern hat unser Generaldirektor Herr Doktor Ist
ván Monok hier an dér Buchmesse eine Künstler- 
buchausstellung ungarischer Künstler eröffnet. Künst- 
lerbücher - eine neue Gattung des Fluxus zwischen 
Literatur und Kunst - sind für uns lángst bekannt. 
Maria Marghescu, die hier Frankfurt anwesend ist, 
hat bereits ihre Künstlerbuchsammlung bei uns zu 
Hause vorgestellt. Ein Künstlerbuch wurde sogar von 
dem Frankfurter Künstlerbuchverlag Alpha Presse 
1996 wáhrend eines Performance in unserem Buda- 
pester Palais hergestellt. Ausstellungen mit internati- 
onalem Charakter bedeuten für uns eine neue Heraus- 
foderung, da wir seit 1985 in einem neuem Gebáude 
oben auf dér ehemaligen königlichen Burg mit her- 
vorragenden Ausstellungsráumen sitzen. Handschrif- 
ten, die im mitteralterlichen Ungarn benutzt wurden, 
Corvinén, die auf dér ganzen Welt zerstreut sind, 
schriftliche Denkmáler dér ungarischen Staatsideolo- 
gie anlásslich des Besuches dér Königin von Eng- 
land, Zimelien, die von berühmten Bibliophilen stam- 
men, wurden dem breiten Publikum und dér gelehr- 
ten Welt erfolgreich vorgestellt.

Ja, Ungarn unbegrenzt - Bibliothek unbegrenzt: 
unsere Sammlungen sind für die intemationale For- 
schung und für das weltweite Museumswesen offen. 
Es genügt vielleicht das neuentdeckte Budapester

Fragment dér Minnesang-Lyrik zu nennen, das in dér 
Bundesrepublik zweimal gezeigt wurde, oder den 
Nachlass des expressionistischenen Romanciers Hans 
Henny Jahnn, dér von dér deutschen Literaturfor- 
schung bereits erfasst ist.

Bibliothek unbegrenzt - bedeutet für uns auch die 
Aufgabe, die Schriftlichkeit dér Auslandsungam zu 
registrieren und zu sammeln, die entweder durch 
Auswanderung in Emigration oder durch die Verán- 
derung dér Staatsgrenzen in Minoritát leben. Diese 
Tátigkeit, die Hungarica-Forschung genannt ist, 
üben wir mit verschiedener Intensitát seit dér Be- 
gründung dér Bibliothek im Jahre 1802 aus. Jedoch 
dienen unsere Sammlungen als Patriotica-Quellen 
für andere Nationen, da aufgrund dér gemeinsamen 
Geschichte und dér gemeinsamen kulturellen Tradi- 
tion insbesondere in dér Habsburgo-ungarischen 
Monarchie die Nationalbibliothek Széchényi zugleich 
die Nationalbibliothek unserer Nachbarvölker ist, die 
bei uns Serbica, Croatica, Bohemica usw. suchen. 
Heute, in dér globalisierenden Welt, versuchen wir 
- aufgrund des Prinzips dér Partnerschaft - in trans- 
nationaler Kooperation zu arbeiten. Wir habén uns 
zum Ziele gesetzt, das Fórum dér Bibliothekare des 
Karpaten-Beckens ins Leben zu rufen, wobei das 
Karpaten-Becken als eine selbststándige Euroregion 
betrachtet wird, die nicht nur ihre gemeinsame eu- 
ropáische Werte bewahren, sondern auch ihre Viel- 
fáltigkeit aufweisen kann. Das Fórum basiert sich 
auf die kontinuierliche und regelmássige Kooperati
on dér Teilnehmer, die zielorientierte Beziehungen 
miteinander habén und das Programm - von untén 
nach oben organisiert - gemeinsam ausarbeiten. Für 
uns bedeutet das Fórum die Initiative dér Zivilge- 
sellschaft, wobei die Regionalisierung virtuell oder 
besser gesagt: spirituell zu verstehen ist. Im Rahmen 
des Forums dér Bibliothekare des Karpaten-Beckens 
sollen neben den Fragen dér nationalen Identitát 
Auffassungen über eine gemeinsame kulturelle Na- 
tion herantreten.

Orsolya Karsay
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HATÁRTALAN KÖNYVTÁR

Hölgyeim és Uraim,

ha Esterházy Péter nemrégiben leszögezte, hogy 
„a könyv lassú, de a könyvvásár gyors”, akkor mi, 
könyvtárosok joggal hozzáfűzhetjük, hogy - látszó
lagos tehetetlenségi nyomatéka ellenére - a könyvtár 
még annál is gyorsabb. Esterházy természetesen az 
olvasóra, azaz a könyvek befogadásának fokozódó 
felgyorsulására gondolt. Ezt teszik a könyvtárosok is, 
amennyiben mindig az olvasóra, a mindig csak eljö
vendő olvasóra gondolnak. Ebben az értelemben nyi
tott intézmény a könyvtár, a miénk is, a Bibliotheca 
Széchényiana. Itt Frankfurtban örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a könyvtár nyitottsága korántsem jelent 
kényszerű választást Gutenberg és Gates között.

A magyar nemzeti könyvtár nyitott például a mű
vészkönyvek irányában. Főigazgatónk, dr. Monok Ist
ván tegnap nyitotta meg itt a könyvvásáron magyar mű
vészek művészköny v-kiállítását. A művészkönyv, ez a 
fluxushoz tartozó új műfaj irodalom és művészet kö
zött, régóta otthonos számunkra. Maria Marghescu, aki 
Frankfurtban is jelen van, már bemutatta nálunk mű
vészköny v-gyűjteményét. Sőt a frankfurti Alpha Pres
se kiadó egy performansz során szemünk láttára állított 
elő egy művészkönyvet 1996 elején budai palotánk 
márványcsarnokában. A nemzetközi kiállítások új ki
hívást jelentenek számunkra 1985 óta, amikor beköl
töztünk új épületünkbe, melynek kiváló kiállítótermei 
vannak. Sikeresen mutattuk be a széles nagyközönség
nek és a tudós világnak a középkori Magyarországon 
használt kéziratokat. Mátyás könyvtárának szétszóró
dott darabjait, az angol királynő látogatása tiszteletére 
a magyar uralkodók írásos dokumentumait, és híres 
könyvgyűjtőktől származó ciméliumokat.

Igen, határtalan Magyarország - határtalan 
könyvtár: gyűjteményeink nyitva állnak a nemzetkö
zi kutatás és a nemzetközi múzeumi világ előtt. Ele

gendő talán, ha a nemrégiben felfedezett Budapesti 
Dalkéziratot említjük, amelyet két ízben mutattak be 
német múzeumok, vagy Hans Henry Jahnn exp
resszionista regényíró írásos hagyatékát, amelyet a 
német irodalomtudomány a kritikai kiadás szintjén 
már feldolgozott.

A „határtalan könyvtár” számunkra azt a feladatot 
is jelenti, hogy regisztráljuk és gyűjtjük a külföldi ma
gyarok írásbeliségét, akik kivándorlás okán emigráci
óban élnek vagy az államhatárok megváltozása miatt 
kisebbségi létbe kerültek. Ezt a hungarica-kutatásnak 
nevezett tevékenységet a könyvtár 1802-es alapításá
tól kezdve űzzük különböző hatékonysággal. Gyűjte
ményeink ugyanakkor patrioticaforrásul szolgálnak 
más nemzetek számára, mert a közös történelem és kü
lönösen az osztrák-magyar monarchiából eredő közös 
kulturális hagyomány miatt az Országos Széchényi 
Könyvtár szomszéd népeink nemzeti könyvtára is, 
akik nálunk Serbica, Croatica, Bohemica stb. anyagot 
keresnek. Ma, a globalizálódó világban arra törek
szünk, hogy partnerségi alapon transznacionális 
együttműködési formákat dolgozzunk ki. Célul tűztük 
ki, hogy életre hívjuk a Kárpát-medence könyv
tárosainak fórumát. A Kárpát-medencét önálló euroré- 
giónak tekintjük, amely nemcsak őrizni képes a közös 
európai értékeket, de sokféleségüket is fel tudja mutat
ni. A fórum a résztvevők folyamatos és rendszeres 
együttműködésén alapszik, akik célorientált kapcso
latban vannak egymással és - alulról fölfelé szervező
dőén - közösen dolgozzák ki programjukat. Számunk
ra a fórum civiltársadalmi kezdeményezést jelent, 
melyben a regionalizálódás virtuálisan, vagy inkább 
spirituálisán értendő. A Kárpát-medencei könyv
tárosok fórumán belül a nemzeti identitás kérdései a 
közös kulturális nemzetfelfogás irányába tolódnak 
majd el.

Karsay Orsolya
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DIE MÖGLICHKEITEN DÉR INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT 
IM LEIHVERKEHR: RICHTUNGEN DÉR ENTWICKLUNG IN DÉR NATIONALEN 

ZENTRALSTELLE FÜR DEN INTERNATIONALEN LEIHVERKEHR -

A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÜDÉS LEHETŐSÉGEI 
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSÉBEN

1. Unser erster Ausgangspunkt ist, dass Ungarn im 
intemationalen Leihverkehr als passiv gilt: d.h. die 
Anzahl dér Bestellungen, die aus Ungarn ins Aus- 
land gesandt wird, ist etwa 10,000jáhrlich, dagegen 
die Anzahl dér Bestellungen, die aus dem Ausland 
nach Ungarn gesandt wird, betrágt etwa 1,000.
Als Konsequenz können wir gleich feststellen, 
dass Ungarn auch diesbezüglich auf die intema- 
tionale Zusammenarbeit, die Leistung dér inter- 
nationalen Gemeinschaft angewiesen ist. 
Zugleich müssen wir aber auch festlegen: wir hal
tén für unsere elementare Pflicht, die Ansprüche 
dér Lánder zu befriedigen, die Bestellungen an 
ungarische Bibliotheken, u.a. an die Széchényi- 
Nationalbibliothek senden.

2. Als wir die Richtungen dér Entwicklung unse- 
rer Dienstleistung bestimmt habén, habén wir 
folgende Faktorén auf intemationaler Basis be- 
achten müssen:

a) wir hatten seit Jahrzehnten benutzte, gut funk- 
tionierende, herkömmliche intemationale 
Verbindungen, die konvertiert werden konnten 
(Deutschland, Grossbritannien, z.T. Schweden 
und die Niederlande),

b) wir hatten neue auslandische Verbindungen 
auf EDV Basis (OCLC ILL Anschluss), aus- 
zubauen,

Auf nationaler Basis mussten wir ebenso wich- 
tige Erscheinungen berücksichtigen:

a) im Jahre 1997 ist das neue kulturelle Gesetz in 
Kraft getreten. Als Nóvum sollte erst Paragraph 
68, Absatz c) zitiert werden: dér Bibliotheks- 
erhalter sichert die benötigten Personal- und 
sachlichen Bedingungen zum Verrichten dér Auf- 
gaben dér Bibliothek, dann laut Paragraph 70, 
Absatz d) das Ministerium für Nationales Kul- 
turelles Érbe unterstützt folgende Tatigkeit: die 
Postgebühren dér interbibliothekarischen Do- 
kumentversorgung werden subventioniert,

b) aufgrund dér neuen Regelung habén sich Koo- 
perationskreise für das Verrichten gewisser 
Aufgaben herausgebildet, z.B. die Kooperati- 
on 51 Bibliotheken, d.h. das System des Natio- 
nalen Dokumentversorgung einerseits, und die 
Zusammenarbeit zwischen dér Zentralstelle 
für den Intemationalen Leihverkehr und den 
ungarischen Bibliotheken andererseits,

c) in Ungarn bestellen fremdsprachige Fachdo- 
kumente meistens die Forschungszentren im 
intemationalen Leihverkehr. In den letzten 
zehn Jahren habén sich grundlegende Verán- 
derungen in dieser Spháre abgespielt. Alté 
Forschungszentren, -kreise und -netze habén 
aufgehört zu funktionieren, die neuen Stellen 
beginnen erst jetzt herauszubilden. Die neuen 
Bestellpartner habén sich mit neuen Anforde- 
rungen bei uns gemeldet. Infolge dér Umwand- 
lung dér Ansprüche und dér Inanspruchneh- 
menden fühlten wir uns gezwungen, unsere 
Vermittlungstechniken für Bestellungen und 
Dokumente zu transformieren.

Wir mussten und müssen uns an die veranderlichen 
Ansprüche stets veranderlicher Kreise anpassen.

3. Wir habén unsere Entwicklungsstrategie nach 
diesen Gesichtspunkten ausgestaltet. Unsere 
Zentralstelle hat eine tiefgehende Elektro- 
nisierung in folgenden Aufgabenbereichen 
durchgeführt:

a) Annahme und Registrierung dér Fernleihe- 
bestellungen, Auf dér Webseite dér SZNB 
steht ein elektronisches Bestellformular den 
registrierten Bestellern zűr Verfügung. Jeden 
Tag werden sowohl die elektronischen als 
auch die herkömmlichen Bestellungen in un
ser elektronisches Registriersystem integriert. 
Dér Webbenutzer erhált nach dér Regiestrie- 
rung seiner Bestellung einen elektronischen 
Brief, und wird über die Registrationsnummer 
seiner Bestellung informiert. Die Anzahl dér

10



Webbenutzer aus aller Welt betrágt jetzt etwa 
150, aber ich glaube, die folgende Angabe ist 
vielsagend: etwa 35% dér Bestellungen sind 
über WWW abgesandt, obwohl die Dienstlei- 
stung erst seit Januar d.J. funktioniert.
Unser elektronisches Registriersystem besteht 
aus drei Teilen, aus dem Partnermodul, aus 
den Bestellungen und aus dem Berechnungs- 
modul.

b) Vermittlung dér Bestellungen
Eine dér wichtigsten Tátigkeit unserer Zent- 
ralstelle ist Weiterleitung dér Bestellungen. 
Da - wie schon früher erwáhnt - die breiteste 
ungarische Forschungsgemeinschaft unsere 
Dienstleistung benutzt, müssen wir die mög- 
lichst grössten und allgemeinsten Datenban- 
ken auswáhlen. So benutzen wir seit 1995 
OCLC ILL, meistens für Bestellung von Do- 
kumenten, die in Európa nicht vorhanden sind 
oder nicht geliefert worden sind. Die OCLC 
Supplyer lieferten beinahe 10% dér aus dem 
Ausland gelieferten Dokumente 1998.
Das British Library Document Supply Centre, 
Boston Spa lieferte etwa 25% (beinahe 1000 
Dokumente) für Ungarn im Jahre 1998. 
Sowohl BLDSC OPAC Abfrage und Bestel
lung als auch TELNET sind von uns benutzt. 
An dér ersten Stelle unserer Partner steht 
Deutschland mit beinahe 2000 Dokumenten, 
d.h. über 50% dér gelieferten Dokumente er- 
halten wir von deutschen Bibliotheken. Wir 
sind bei DBI-LINK und SUBITO registriert. 
Für auslandische Besteller vermitteln wir 
Bestellungen an ungarische Bibliotheken.

Das Nationale Dokumentliefersystem nimmt 
an und vermittelt elektronische Fernleih- 
bestellungen an Standort-Bibliotheken.
Für die Lieferung von Hungarica-Original- 
werken sind in erster Linie die schon erwahn- 
ten 51 Bibliotheken des Nationalen Doku- 
mentliefersystems zustándig. Unter ihnen 
sind die grossen Universitatsbibliotheken am 
wichtigsten. Dieser Kreis erhalt finanzielle 
Unterstützung für Postgebühren gemass sei- 
nem Beitrag zűr Dokumentlieferung.

c) Vermittlung von Dokumenten
Elektronische Dokumentvermittlung gehört zu 
den neuesten Dienstleistungen unserer Zent- 
ralstelle. Durch Ankauf des Ariéi Dokument- 
vermittlungssystems full package sind wir 
imstande, Dokumente elektronisch zu senden 
und anzunehmen. Bei dér Entscheidung für 
Ariéi habén wir beachtet, dass es schon in vier 
wissenschftlichen Bibliotheken in Ungarn be
nutzt wird, und ausserdem das BLDSC und die 
OCLC-Bibliotheken auch über Ariéi Doku
mente liefem.
Zum Schluss möchte ich noch folgendes sagen: 
Ungarn wird sich noch eine gewisse Zeit nicht 
leisten können, jedes Dokument kaufen zu 
können, das für Forschung, Entwicklung und 
Innovation benötigtit. Wir sind stolz, dass wir 
zűr internationalen Informationsaustausch bei- 
tragen können, und danken den deutschen Bib
liotheken auch an dieser Stelle für ihre hervor- 
ragende Leistung in dér internationalen Doku- 
mentversorgung.

Éva Kürti

DAS ZUSTANDEKOMMEN DES HANDBUCHS DEUTSCHER HISTORISCHER
BUCHBESTÁNDE IN EURÓPA -

AZ EURÓPAI NÉMET TÖRTÉNELMI KÖNYVÁLLOMÁNYOK KÉZIKÖNYVÉNEK
LÉTREJÖTTE

Dem gebildeten historisch Forschenden soll mán 
das grandiöse Untemehmen von Professor Bernhard 
Fábián nicht vorstellen. Wenn mán sich nach spezi- 
ellen Bestandteilen dér Bibliotheken in Deutschland, 
in Österreich und nach Germanica in einigen euro- 
páischen Landem interessiert, oder in einem speziel-

len Thema Quellén forscht, dient diese Serie für ihn 
als ein unentbehrliches Nachschlagewerk. Die Serie 
besteht aus drei Teilen: Handbuch dér historischen 
Buchbestánde in Deutschland, Handbuch dér histo
rischen Buchbestande in Österreich und Handbuch 
deutscher historischer Buchbestande in Európa.



Diese letzterwáhnte Serie soll ein umfassendes 
Bild über die Verbreitung des deutschsprachigen 
Schrifttums auf dem nicht-deutschsprachigen Bereich 
Europas nach den Plánén in 8 Bánden vermitteln.

Wenn wir die Kulturgeschichte von Ungam be- 
trachten, gibt es mehrere Punkte, die die Wirkung dér 
deutschen Bildung, Kultur und Politik auf die Unga- 
rische und umgekehrt beweisen.

Denken Sie nur daran, als zu Ostem 973 begaben 
sich Gesandten des ungarischen Fürsten Géza nach 
Quedlinburg an den Hof Ottos I. und baten um Mis- 
sionare für Ungarn. Damit begann dér Prozess, dér 
die Ungarn allmáhlich in das westliche Christentum 
integrierte. Von diesem Dátum an bis zum Mauerfall 
im Jahre 1989 oder bis unserem jetzigen schönen 
gemeinsamen Buchfest gibt es viele, verschiedene 
und sehr bedeutende Verbindungen im Geistesleben 
dér beiden Völker.

Aus meinem eigenen Forschungsfeld möchte ich 
nur ein Beispiel erwáhnen:

Als am Anfang des 17. Jahrhunderts es keine pro- 
testantische Druckerei auf dem Gebiet von Ungam 
und Siebenbürgen gab, die gross genug für die Auf- 
gabe war, das ungarische Psalterium und Bibelüber- 
setzung neuherauszugeben, erschienen diese wichti- 
gen Werke in Deutschland: in Herborn, Hanau, Op- 
penheim. Dér Übersetzer und Redaktor, Albert 
Szenei Molnár studierte und wirkte jahrzehntenlang 
in Deutschland. Im Jahr 1602 war er sogar Korrektor 
beim Sauer hier in Frankfurt tatig. Seine in Deutsch
land erschienenen ungarischsprachigen Werke kom- 
men in den Frankfurter Messekatalogen in den entspre- 
chenden Jahren: 1607, 1612 vor, unter dem Titel: 
„Libri peregrino idiomate conscripti”. Sogar seine 
ungarischen Predigtübersetzungen aus dér Postillen- 
sammlung des Heidelberger Hofpredigers, Abraham 
Scultetus erschienen ebenso auf dér Frankfurter 
Buchmesse und wurden in ihren Erscheinungsjahren: 
1617 und 1618 in den Pressekatalog aufgenommen.

Wegen den stándigen gegenseitigen Verbindungen 
dér beiden Lánder und wegen dem seit Jahrhunderten 
in Ungam, bzw. Siebenbürgen und Ober-Ungam le- 
benden deutschen Volkstum, das sich unter dem Ein- 
wirken dér deutschen Kultur entwickelte, wo sich seit 
dem 16. Jahrhundert auch ein bedeutender deutsch- 
sprachiger Buchdruck entfaltete, gibt es ziemlich 
viele Germanica in unseren Bibliotheken. Unter Ger- 
manica versteht mán aufgrund dér Konzeption des 
Handbuches die deutschsprachigen und die auf dem 
zusammenhángengenden deutschen Sprachgebiet in 
Fremdsprachen herausgegebenen Drucke.

Jetzt kehren wir auf den Ungam-Band zurück!
Die Verhandlungen über die Aufnahme von Ungam 

ins Handbuch begannen im Jahre 1991. Die Rolle des 
Koordinators hat die Nationalbibliothek Széchényi mit 
Freude untemommen. Mit Hilfe von Professor Fábián 
und den begeisterten Kolleginnen und Kollegen in dér 
Münsterer Zentralredaktion: Frau Simoné Okaj, Frau 
Karén Klotz, Frau Isolde Tröndle-Weintritt, Herrn Mi- 
chael Düring und Frau Claudia Blum - denen ich mich 
auch hier bedanken möchte - habén wir das Redigieren 
dér verschiedenen Beschreibungen dér ungarischen 
Kollegen - meistens Bibliothekaren geschaffen. Das 
Ergebnis ist dér Ungarn-Band, dér sich áhnlich den an- 
deren an Informationen und Kenntnisse sehr reich er- 
weist.

Er enthált die Beschreibungen von 33 allgemein 
zugánglichen staatlichen und kirchlichen ungarlán- 
dischen Bibliotheken.

Wie es allgemein bekannt ist, gibt die Beschrei- 
bung des Handbuchs chronologische, sprachliche und 
systematische Übersicht über die Bestánde dér Bib
liotheken. Die Zahlangaben zeigen ein interessantes 
und buntes Bild über die einzelnen Sammlungen.

1. Die Proportion dér Germanica bewegt sich zwi- 
schen 10 und 40 Prozenten in den historischen 
Bestánden dér Bibliotheken. Es hángt natürlich 
davon ab, welchen speziellen Bestand oder Fach 
die Bibliothek vertritt, wie alt sie ist und nicht 
in letzter Reihe in welchem Masse dér Biblio- 
theksbestand bearbeitet ist. Leider sind beson- 
ders die Altbestánde unserer Bibliotheken nicht 
vollkommen bearbeitet, und deswegen konnte 
mán auch im Handbuch háufig nur aufgrund 
Hochrechnung die Proportion dér Germanica 
beurteilen.
Nur einige Beispiele seien erwáhnt:
• In dér Evangelisch-Lutherischen Zentralbibli- 

othek in Budapest sind 26 in Deutschland ver- 
fertigte Inkunabel vorhanden. Die Gesamt- 
zahl dér Wiegendrucke ist 45.
Die Zahl dér bereits bearbeiteten Drucke des 
16. Jhs betrágt 650. Die meisten (fást 550) 
stammen aus dem deutschen Sprachgebiet. 
Diese sind Werke von Luther, Melanchthon, 
Ulrich von Hutten, Oecolampadius, Bucer, 
Flugschriften dér Reformation und Kriegsbe- 
richte über den Türkenkrieg. Wahrscheinlich 
wurden ca 300 noch unbearbeitete Titel auch 
im deutschen Sprachgebiet gedruckt. Dér 
Bestand des 17. Jahrhunderts ist 60prozentig 
deutsch. Von ca. 10 000 Werken aus dem 18.
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Jh und von den 60 000 Werken aus dem 19- 
Jh. wurden ca 50 Prozent im deutschen 
Sprachgebiet gedruckt.

• Die Zeitungs-und Zeitschriftensammlung dér 
Ungarischen Nationalbibliothek beinhaltet bis 
Ende des 19. Jahrhunderts ca. 1700 ungarische 
Titel. Die Zahl des deutschsprachigen Zeitun
gén und Zeitschriften betragt 1916 Titel. 1031 
daraus sind auf dem Gebiet des historischen 
Ungam erschienen. Diese sind nie in Deutsch- 
land oder in Österreich gesammelt worden. 
Ebenso erwáhnenswert ist in dem Periodika- 
Bestand dér Bibliothek dér Ungarischen Aka- 
demie dér Wissenschaften jewelche Bibliothek 
in Deutschland mit Glück annáhme.

1. Die Goethe-Sammlung von Boldizsár Elischer in 
dér Bibiothek dér Ungarischen Akademie dér 
Wissenschaften verdient eine besondere Auf- 
merksamkeit. Elischer war ein bekannter Jurist in 
den fiinfziger Jahren des 19. Jhs, und er vermachte 
seine wertvolle Goethe-Sammlung seinem Nef- 
fen Gyula Elischer, dér Professor dér Medizin 
war. lm Jahre 1896 umfasste dér Bestand 20 Ge- 
samtausgaben in 320 Bden von Goethes Werken, 
Erstausgaben, darunter 135 illustrierte Ausgaben 
und Prunkausgaben, Briefeditionen, Biographien, 
Ankündigungen dér Werke, Zeitschriften, Stu- 
dien, kleinere Drucke, Goethe-Handschriften, 
Handschriften von Zeitgenossen Goethes, Stiche,

Fotos, usw. Obwohl das Frankfurter Goethehaus 
und das Weimarer Goethe-Nationalmuseum die 
Sammlung jeweils fíir 100 000 Mark erwerben 
wollten, übergab Elischer sie dér Ungarischen 
Akademie dér Wissenschaften, die ein Goethe- 
Zimmer einrichtete und die Sammlung dér Öf- 
fentlichkeit zuganglich machte. Hildegard Marth 
hat den Katalog dieser Sammlung zusammens- 
tellt und im Jahre 1974 veröffentlicht.

2. Die mehr als 1600 Bde záhlende Fugger Biblio
thek ist heute in dér Kathedralbibliothek Eszter
gom (Gran), die Erzbischof György Lippai 1642 
für 3300 Golddukaten in Wien gekauft hat. Es 
handelt sich um Literatur zűr Rechtphilosophie, 
Theologie und Geschichte, in geringerem Um- 
fang sind Werke dér Astronomie und Alchemie 
vertreten.

3. Ebenso in Gran ist eine wertvolle Sammlung 
Wiener Zeitungén und Flugschriften dér Jahre 
1848 und 1849 aufbewahrt.

Die Beispiele könnten natürlich noch vermehrt wer- 
den. Die von dér Zentralredaktion in Münster verfer- 
tigten ausgezeichneten Personen- und Sachregister gé
bén eine gute Orientierung allén Specialisten. Selbst 
dér Bánd in seinem Zustandekommen und mit seinen 
Ergebnissen ist ein neuerer Beweis dér guten deutsch- 
ungarischen Beziehungen.

Vásárhelyi Judit
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Frankfurti beszámoló

A frankfurti könyvvásár évszázadok óta érdekes és 
izgalmas esemény az olvasó emberek számára. A 
könyvnyomtatás első századaiban még nem a jelen
legi területen, hanem a ma is Frankfurt középpontjá
nak számító Römeren zajlottak a vásárok, jóval sze
rényebb körülmények között. Historikusai szerint 
1560 és 1690 között élvezte a legnagyobb kiterjedé
sét. Az odalátogatók - köztük sok-sok magyarorszá
gi és erdélyi peregrináló diák - minden bizonnyal 
ugyanazzal a szellemi izgalommal jártak könyvsátor
ról könyvsátorra, mint ahogyan manapság kísérel 
meg tájékozódni a látogató a 22 futballpályányi vá
sárterületen. A magyar literatúra akkoriban is képvi
selve volt. A korabeli vásárkatalógusok „Libri pereg- 
rino idiomate conscriptí\ azaz „idegen nyelven 
(értsd: nem németül) írott könyvek” cím után nem 
egyszer hirdettek magyar könyveket, amelyeket a né
metországi kiadók adtak ki ottani nyomdákban. Szen
ei Molnár Albertnek 1612. évi Oppenheimben meg
jelent Bibiiája, 1617. évi Postilla Sculteticája és Se- 
cularis concio evangelica című prédikációja szerepel 
az 1612, 1617. és 1618. évi frankfurti vásárkatalógu
sokban. Címük egészen biztosan azért kezdődik lati
nul, hogy bárki idegen ajkú tisztában legyen legalább 
a könyv témájával, ha - az érthetetlen magyar nyelv 
miatt - nemigen tud elmélyedni bennük. Mindene
setre akkor még német nyomdák és kiadók adtak köz
re magyar nyelvű munkákat.

Azóta nagyot változott a világ. A magyar literatúrá- 
nak és tudományosságnak rá kellett ébrednie arra, 
hogy a külföld csak akkor vesz tudomást róla, ha esz
tétikai és tudományos értékeit idegen nyelven tárja a 
világ elé.

Az 1999. esztendőben megadatott, hogy Magyar- 
ország legyen a frankfurti könyvvásár díszvendége. 
A vendégszerepléshez választott jelszó: Magyaror
szág határtalanul - a magyar könyvkultúra határok 
nélküli bemutatására utalt. Földrajzilag tehát nem vé
tettek tekintetbe a jelenlegi országhatárok: Sütő And
rás éppúgy díszvendége volt a vásárnak, mint Szabó 
Magda, vagy Grendel Lajos Szlovákiából, hogy csak 
néhányukat említsem.

De határtalan volt a bemutatkozás olyan értelem
ben is, hogy szinte mindenki részt vehetett, akinek a 
könyvhöz valamiképpen köze van: így állíthatták ki 
pl. „raűvészkönyveiket” azok a képző- és iparművé
szek, akik a könyvet vallják művészetük tárgyának, 
és azt próbálják a képzőművészet eszközeivel újra

gondolni, megmintázni, néha elképesztő fantáziával 
és nagyon szellemesen. A Magyar művészkönyvek ki
állítást az OSZK főigazgatója, Monok István nyitotta 
meg a vásár második napján.

A bemutatkozást kísérő sok-sok kiállításról és 
programról nem kívánok beszámolni, hiszen azokról 
épp eleget olvashattunk a sajtóban, hallhattunk a mé
diában. Nem sokat írtak és beszéltek azonban az 
összefoglalások a magyarországi könyvtárak bemu
tatkozásáról, amelyre a magyarok 3. számú Csarno
kától érthetetlenül messze és ráadásul minden külö
nösebb figyelemfelhívó utalás vagy kiírás nélkül a 9. 
Csarnokban került sor. Itt kapott helyet többek között 
az OSZK kiállítása is néhány négyzetméteren. A kis 
hely lehetőségeihez mérten azt hiszem, tevékenysé
günket jól reprezentáló információkat adott a kiállítás 
az érdeklődőknek, akik ízléses mappát is kaptak aján
dékba néhány szórólappal. A kiállítások szomszédsá
gában néhány hazai könyvtár (Országos Idegennyel
vű Könyvtár, OMIKK, Goethe Institut, a szegedi So
mogyi Könyvtár, stb.) szóban is bemutatkozhatott.

Az OSZK-t az a kitüntetés érte, hogy előadássoro
zatát a Németországban igen nagy tekintélynek örven
dő tudós-könyvtárigazgató, Paul Raabe professzor 
vezette be. Ő évtizedekig volt a wolfenbütteli Herzog- 
August-Könyvtár igazgatója, jelenleg a hallei Franke- 
sche Stiftungen rekonstrukcióját irányítja és kutató- 
központtá fejlesztésén fáradozik igen nagy sikerrel. 
Előadásában érdekesen vázolta a magyar-német köny
ves kapcsolatok alakulását, azzal a kilenc Corviná-val 
kezdve, amelyeket Wolfenbüttelben őriznek, egészen 
a hallei Frankesche Stiftungen és az OSZK közötti 
együttműködési szerződésig, amelyet a két fél hama
rosan Budapesten fog aláírni. Karsay Orsolya arról 
beszélt, hogyan tudja ellátni az OSZK nemzeti könyv
tári feladatait a mindjobban gyorsuló világban. Rózsa 
Mária a magyarországi német sajtó történetét mutatta 
be. Kürti Éva a könyvtárközi kölcsönzés megújulásá
ról adott rövid áttekintést. Végül e sorok írója a tavaly 
megjelent münsteri Handbuch deutscher Buchbestan- 
de in Európa című kézikönyvsorozat 5., Ungarn-köte- 
tének létrejöttéről és eredményeiről számolt be.

Előadásainknak pozitív visszhangja volt. Különbö
ző nemzetiségű kollégák érdeklődve hallgatták, s a so
rozat után többünket megkerestek kérdésükkel, vagy 
csupán névjegyükkel. Természetesen befutottak az 
OSZK csoportjának tagjai is. Köztük a Gyarapítási 
Osztály Külföldi Csoportjának néhány munkatársa is,
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akiknek hivatalból minden frankfurti könyvvásáron ott 
kellene lenni. Többek között őnekik is köszönhetjük a 
Fókuszban a magyar kultúra. Budapest- Frankfurt el
nevezésű, értékes házi kiállítást könyvtárunkban.

Ugyancsak hivatalból, szerzőként kellett volna kinn 
lennie V. Ecsedy Juditnak is, hiszen ő könyvet is írt a 
vásárra. Alté ungarische Bücher című remek kiállítású 
munkáját, amely Emil Weller Die falschen und fin- 
gierten Druckorte című kézikönyvéhez szolgál ma
gyarországi kiegészítésekkel, a Borda Antikvárium je
lentette meg a kedves frankfurti emblémával. Ha ő 
nem is, de szerencsére kiadója és könyve valóban kinn 
volt a vásáron. Nem úgy, mint az a német nyelvű Iter

Germanicum című tanulmánykötet, amelyet volt mun
katársunk: a kézirattáros Szabó András szerkesztett, és 
amelyben Heltai János és Vásárhelyi Judit is szerepel 
egy-egy tanulmánnyal. A kötet ugyan időben elké
szült, valamilyen utólag kideríthetetlen oknál fogva 
nem jutott ki Frankfurtba (vö.: Reformátusok Lapja 
1999. november 21., Békefy Lajos).

A kis keserűség ellenére mégis az öröm hangján 
zárom e rövid beszámolót: mindenkinek melegen 
ajánlom, hogyha lehetősége nyílik rá, ne habozzon, 
egyszer mindenképpen érdekes Frankfurtba is, a vá
sárra is ellátogatni!

P. Vásárhelyi Judit

Frankfurti tanulmányút - Úti beszámoló

Az OSZK Marketing Csoportja a Bus-Transfair 
Kft-n keresztül október 11-16. között hatnapos tanul
mányi kirándulást szervezett a Frankfurti Könyvvásár 
megtekintésére.

A 17 résztvevő első úticélja Salzburg volt, ahová 
Bécs, Melk és Linz érintésével érkeztünk meg októ
ber 11-én, hétfőn délután. Miután elfoglaltuk egysze
rű, de kellemes szállásunkat, kis csoportokban elsé
táltunk a belváros nevezetességeihez. Megcsodáltuk 
a dómot, a városháza és a tartományi rezidencia épü
letét, Mozart szülőházát, a lovasiskolát, a hangulatos 
tereket, egészen sötétedésig.

Kedden (október 12 én) reggel Münchenbe indul
tunk a Bayerische Staatsbibliothek megtekintésére. Itt 
rövid bepillantást kaptunk az intézmény életébe. Ké
résünkre részletesebben a kézirattár, a gyarapítási- és 
a reprográfiai osztály munkájáról szóltak vendéglátó
ink. A könyvtár kézirat-gyűjteménye a British Library 
anyaga után a második legnagyobb a világon. A gya
rapítást illetően a bajor tartomány területén működő 
nyomdák köteles példányt szolgáltatnak, gyarapítási 
keretük pedig márkában annyi, mint nekünk forintban. 
Mégis panaszkodtak, hogy csökkent a támogatásuk.

Két óránk maradt rövid városnézésre. A mi cso
portunknak Rajki László, a Szabad Európa Rádió 
egykori munkatársa bemutatta a SZER legendás épü
letét, amelyet az „Angol kert”-en keresztül szép sé
tával értünk el. A modem épület ma az egyetemé. 
Este elfoglaltuk mainzi helyünket az új diákszálló
ban, ahol összesen négy éjjelt töltöttünk.

Szerdán (október 13-án) a program szerint reggel 
Heidelbergbe indultunk. Mindenkit lenyűgözött a

csodálatos fekvésű város a középkori várral és az 
óváros gyönyörűen restaurált régiségeivel. Kora dél
után ludwigsburgi szakmai programunk következett. 
Egyik csoportunk a tartományi könyvtár állomány- 
védelmi központjának munkájával ismerkedett meg. 
(Ezekről a szakmai tapasztalatokról Kastaly Beatrix 
és Mikesy Judit külön ismertetőben számol be.) A mi 
csoportunk a város nevezetességét, a 17. században 
épült 400 szobás fejedelmi rezidencia épületét és 
parkját tekintete meg vezetéssel. Ez a legnagyobb ép
ségben maradt német barokk kastély.

Csütörtökön (október 14-én) délelőtt közkívánatra 
beiktattunk egy mainzi városnézést is, ez nem szere
pelt az előzetes programban. De nem hagyhattuk ki 
Gutenberg városának és a nyomdamúzeumnak a 
megtekintését. Az eredeti nyomdagépeket működte
tés közben láttuk, még ma is bámulatos minőségű 
többszínű nyomatot készítve.

A rövid mainzi kitérő után kora délután érkeztünk 
meg a tanulmányutunk célpontját jelentő Frankfurti 
Könyvvásárra. A magyar pavilonban a 3.0-ás csarnok
ban részt vettünk Bemáth Árpádnak, a Frankfurt ’99 
Kht. igazgatójának megnyitó beszédén. Ezután mi, 
gyarapító könyvtárosok elkezdtük a programfüzet sze
rint kiállított külföldi kiadóknál megjelent magyar 
anyag tételes átnézését. Ez tette ki a magyar pavilon 
nagyobbik részét. Sajnos, a jobb helykihasználás vé
gett a könyvek egy része olyan magasra került, hogy 
nem lehetett kézbe venni. A hazai kiadók önálló kis 
standjai is reprezentatív anyaggal mutatták be a ma
gyar könyvkiadást, csak reklámfelületeik kialakítása 
volt szegényes. A katalógus szerint megjelölt időben
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átmentünk a 9.2-es pavilonba, ahol érdeklődéssel hall
gattuk meg többek között kolléganőink előadásait az 
OSZK bemutatása kapcsán. A szomszédos pavilonok
ban folytattuk a külföldi kiadók megtekintését. A ki
adott katalógus szerinti támogatott hungarikumokat 
kerestük meg elsősorban. A vásár grandiózus méretei 
lenyűgöztek bennünket, sajnos az idő rövidsége miatt 
eleve le kellett mondanunk arról, hogy minden kiállítót 
végigjárjunk. De a jó német szervezés az információs 
pontokkal, a nagy példányszámban kibocsátott vásári 
programfüzetekkel, a belső minibusz-vonallal, a moz
gólépcsőkkel- és járdákkal lehetővé tette, hogy a kí
vánt kiadókhoz és programokhoz időben eljussunk.

Pénteken (október 15-én) az utolsó napon csak 
mi, gyarapítók mentünk ki másodszor is a vásárra. 
Folytattuk a magyar pavilon külföldi anyagának 
részletes átnézését. Örömmel tapasztaltuk, hogy na
gyon sok látogató volt. Itthoni munkánkhoz több 
katalógust is hoztunk, de nem feledkeztünk meg a 
hungarikum szórólapokról és plakátokról sem. Az 
OSZK-ban már régóta készültünk a Frankfurti Vá
sárra. Ennek egyik állomása volt egy otthoni kiállí
tás szervezése saját állományunkból, a kiállításra 
megjelenő szerzők műveinek korábbi kiadásaiból. 
Ennek megnyitójára november 8-án Bemáth Árpá
dot hívtuk meg. A kiállítást azóta is nagyon sokan 
tekintették meg. A Frankfurt ’99 Kht. igazgatójától 
ígéretet kaptunk arra, hogy a vásár befejeztével a 
magyar pavilonban kiállított köteteket elküldik aján
dékba a nemzeti könyvtárnak.

Részletesebben átnéztük még a 4-es, 6-os, 8-as és 
9-es pavilon angol, német, holland stb. kiadóit is. 
Örültünk, hogy több olyan hungarikumot is talál

tunk, amelyeket a katalógus nem tartalmazott, mivel 
magyar támogatás nélkül adták ki. Ezekről prospek
tust hoztunk, ugyanígy a beszerzésre érdemes egyéb 
művekről is. Régi kedves partnereinket is felkeres
tük a Harrassowitz- és Saur cégnél. A német kiadók
nál támogatással megjelent hungarikumokról kérdé
sünkre elmondták, hogy 10 példány maradt Magyar- 
országon. Sikerült felvenni a kapcsolatot egy 
számunkra eddig ismeretlen német antikvár céggel 
is, amelytől idő közben már kaptunk is katalóguso
kat. Társainknak ezalatt a Deutsche Bibliothek új 
épületét és munkáját mutatták be. Mi ezt délután, 
egy városnézéssel egybekötött látogatással pótoltuk. 
Sok élménnyel gazdagodva, későn este értünk vissza 
Mainzba.

Szombaton (október 16-án) utaztunk haza kisebb 
megszakításokkal, ezúttal Mainz-Heilbronn-Nüm- 
berg-Regensburg-Passau-Linz-Bécs útvonalon. Kas- 
taly Bea nagyon kellemesen, rugalmasan, érdeklődé
sünknek megfelelően több szálon szervezte program
jainkat. Sofőrünk is komoly, megbízható útitársnak 
bizonyult. Szerencsénk volt a napos idővel is. A látot
takat majd mindenki önmaga építi be szakmai és egyé
ni életútjába. Egyben azonban megegyeztünk. Ezekből 
a csodálatos városokból csak ízelítőt kaptunk. Még aki 
járt is egyik-másikban, úgy érezte, hogy ide még egy
szer el kell jönnie.

Hazaérkezésünk után egy héttel nagy örömünkre 
Frankfurtból megérkeztek 24 ládában az ajándék 
könyvek. Most rajtunk a sor, a behasonlítás után a 
duplumokat más könyvtáraknak küldjük tovább.

Lóránt Istvánná

m
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Beszámoló
az 1994-1999 közötti időszak munkájáról*

Állománygyarapítás
A nemzeti könyvtár egész tevékenységének meg

határozója, hogyan tud legfontosabb alapfeladatának, 
a hungarikumok gyűjtésének - a teljességre töre
kedve - megfelelni. Különös a felelőssége a hazai 
dokumentum termés hiánytalan begyűjtése terén (te
kintettel az IFLA UAP - Könyvtáros Egyesületek 
és Intézmények Nemzetközi Szövetsége; a publiká
ciók egyetemes hozzáférhetősége - programjára). A 
rendszerváltozás után a könyvkiadásban kialakult 
helyzet és a 16 darabos kötelespéldány jogszabály 
következtében drasztikusan romlott a kötelespél- 
dány-szolgáltatási fegyelem. Az OSZK ezért megál
lapodást kötött a Könyvtárellátó Kht.-val (KELLŐ): 
a KELLŐ minden terjesztésre szánt művet megvesz, 
feldolgozásra átad az OSZK-nak, így módunk van 
ellenőrizni, hogy mit nem kaptunk meg kötelesben, 
és ennek alapján pótlólag bekérhetjük a hiányzó mű
veket. Noha az új kötelespéldány rendelet óta javulni 
látszik a beszolgáltatási fegyelem, a megállapodást - 
ami egyébként nem előnyös az OSZK-nak - fenn
tartjuk, mert így is százas nagyságrendű a hiányzó 
művek száma egy évben. De fenntartjuk azért is, 
mert az új kötelespéldány jogszabály lehetővé teszi, 
hogy a könyveket megjelenésük után akár 45 nappal 
később szolgáltassák be. Ez nagy késést jelentene a 
Magyar Nemzeti Bibliográfiában történő feldolgo
zásban, ami az egész könyvtári rendszert hátrányo
san érintené. A könyveknek kb. 2/3 része a KELLŐ 
révén sokkal hamarabb jut el az OSZK-ba, és kerül 
be így az MNB-be.

Nemzetközi Csereszolgálatunk feladata kettős: 1) 
az állomány gyarapítása csere útján; 2) a külföldi 
- elsősorban a szomszéd országokban élő — magyar 
intézmények támogatása könyvvel, folyóirattal. Bár 
e téren egyre kevesebb pénz állt rendelkezésünkre, e 
tevékenységünk mégis igen fontos, mert rendszeres, 
szisztematikus támogatást jelent a határon túli ma
gyarságnak. Fontos hozadéka, hogy így a külföldi 
magyar intézmények és szervezetek kiadványaihoz is 
hozzájutunk.

A külföldi és retrospektív beszerzéseket az anyagi 
gondok nehezítették, ennek ellenére vásárlás és aján
dékozás útján nagyon értékes dokumentumokkal gya
rapodtunk: Kéthly Anna hagyaték, Lipszki-féle kéz
iratos térképek, Teleki-hagyaték, a Szabad Európa 
Rádió 1950-1993 közötti magyar adásának anyagai. 
Ez utóbbit a SZER képviselőivel folytatott hosszas 
tárgyalások után sikerült megszereznünk. A Szép ma
gyar térképek kiállításának évenkénti megrendezésé
vel számos olyan térképpel találkozunk, amelyet nem 
kaptunk meg kötelespéldányként - a kiállítás végén 
így mégis állományunkba kerülnek.

Itt számolok be arról is, hogy Történeti Interjúk 
Videotára főosztályunk tevékenységének köszönhe
tően - eredeti feladatukon, a közelmúlt és jelen fon
tos személyiségeivel készítendő életmű-interjúkon 
túlmenően - a teljes magyar mozgókép-anyagot (a 
filmhíradókat és játékfilmeket is beleértve) időkóddal 
ellátott VHS olvasói kazettákra átjátsszák, és így ez 
is az olvasók rendelkezésére áll.

Feldolgozás.
Magyar nemzeti bibliográfiai munkálatok
A könyvek feldolgozása katalógus céljára az 1992 

óta megjelent művek esetében csak számítógéppel 
történik (OPAC). A Magyar Nemzeti Bibliográfia. 
Könyvek Bibliográfiája a nyomtatott forma mellett 
1996 óta floppyn és CD-n (évente kétszer), 1998 óta 
on-line is hozzáférhető. Az Időszaki Kiadványok Bib
liográfiája on-line és 1996 óta CD-n is hozzáférhető. 
(Az MNB Könyvek Bibliográfiájával kapcsolatos 
problémáról a szervezeti átalakítás kapcsán lesz szó.)

A retrospektív bibliográfiai munkák során megje
lent a Horthy-korszak tankönyveinek bibliográfiája 
(közösen az OPKM-mel), elkészült a Régi Magyar- 
országi Nyomtatványok 3. kötetének (1636-1655) 
kézirata. Az Erdélyi Múzeum Egyesülettel közösen 
kiadtuk Monoki István: Magyar könyvtermelés Ro
mániában (1919-1940) c. bibliográfiáját. A régi ma
gyar nyomtatványok felkutatása érdekében anyagi 
nehézségeink ellenére, de a kedvező politikai lehető

* A Könyvtári Figyelőben megjelentek az OSZK főigazgatói álláshelyére beadott pályázatok. Poprádv Géza pályázati 
anyagában utalás van egy beszámolóra az 1994-1999 között végzett munkáról. Hozzájárulásával az alábbiakban közöljük a 
szóban forgó beszámolót.
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ségeket kihasználva biztosította a könyvtár az illeté
kes szakemberek erdélyi, felvidéki utazási lehetősé
geit (retrospektív nemzeti bibliográfiai feladat).

Olvasószolgálat
Az OSZK a legtöbb férőhellyel (750) és a leg

hosszabb nyitvatartási idővel (heti 68 óra) működő 
könyvtár, évi 30 000 körül mozgó beiratkozott ol
vasóval, akik több mint 200 000 alkalommal keresik 
fel a könyvtárat. Az elsősorban kutatói igényeket 
kiszolgálandó nemzeti könyvtári feladatok mellett 
gyakorlatilag az OSZK a legnagyobb egyetemi 
könyvtár is az országban a több mint 17 000 egye
temi és főiskolai hallgató olvasóval. A rend
szerváltozás óta folyamatosan növekvő számú egye
temi hallgató, az érdemi könyvtár nélkül létrejött új 
egyetemek (Pázmány Péter, Károli Gáspár) hallga
tóinak nagy része a nemzeti könyvtárat látogatja, 
főként vizsgaidőszakban. Bár az OSZK semmilyen 
külön támogatást nem kapott - egy 2 millió forintos 
állománygyarapítási célú NKA támogatást leszámít
va-e célra, igyekeztünk és igyekszünk ezt a nagy
számú olvasót úgy kiszolgálni, hogy kutató olvasó
ink is magukénak érezzék a nemzeti könyvtárat. Ku
tatófülkéket alakítottunk ki, ahol pl. lehetőség van 
saját laptopok használatára is. 1997 januárjában kér
dőíves felmérést végeztünk az olvasók között, ezt 
1998 decemberében-1999 januárjában megismétel
tük. Az első felmérés alapján végrehajtott változta
tásokat a második felmérés szerint pozitívan fogad
ták olvasóink: pl. a szemrontó neoncsöves világítás 
helyett asztali lámpák, a ruhatáros és eligazító-, el
lenőrző munkatársak stílusának-modorának megvál
tozása stb. Remélem, hogy a következő felmérés a 
számítógépes rendszer cseréjét és a kézikönyvtár 
anyagának felfrissítését is jónak tartja majd. Olva
sóink jobb tájékoztatása érdekében kiadtuk az OSZK 
Olvasói kalauz-éx, az OSZK-t bemutató színes kiad
ványunkat (1985 óta nem jelent meg ilyen tájékoz
tató), a könyvtárral kapcsolatban leggyakrabban fel
tett 15 kérdésre válaszoló leporellót, a főbejáratnál 
angol és német nyelvismerettel rendelkező ellenőr
ző-tájékoztató személyeket alkalmaztunk.

Állományellenőrzés
Az 1989-ben és az 1993-ban lefolytatott minisz

tériumi ellenőrzés is kifogásolta, hogy az OSZK-ban 
1965-68-ban volt utoljára teljes körű állomány- 
ellfenőrzés. Közel egy éves előkészítő-tervező munka 
után 1994-ben hozzáfogtunk a nemzeti könyvtár ál
lományának teljes körű, korábban soha nem volt

alaposságú revíziójához. A munka még folyamatban 
van - a törzsgyűjteményi könyvállományon és a kü- 
löngyűjtemények egy részén vagyunk túl. A 2001-re 
várható befejezés és kiértékelés ad választ arra is, 
hogy mennyire hitelesek az állomány nagyságára 
- darabszámára - vonatkozó adatok. Az állomány
ellenőrzés nagy rendcsinálással is együtt jár: elosz
tások, hibás besorolások, a várba történt költözés 
eredményeként előforduló keveredések rendbetétele 
stb.

Számítógépesítés
A már említett MNB Könyvek Bibliográfiája szá

mítógépes szolgáltatásai mellet megemlítendő, hogy 
az Időszaki Kiadványok Bibliográfiája és az Időszaki 
Kiadványok Repertóriuma is megjelenik CD-ROM- 
on is, az előbbi hálózaton is elérhető. Ugyancsak el
érhetők hálózaton a Hungarika Dokumentációs Osz
tály adatbázisai. CD-ROM-on jelenik meg évente 
egyszer a Nemzeti Periodika Adatbázis (a hazai 
könyvtárakban lévő külföldi folyóiratok nyilvántartá
sa). Szolgáltatásainkról az OSZK honlapján folyama
tosan tájékoztatjuk a nemzeti könyvtár iránt érdeklő
dőket.

Tagjai vagyunk az európai nemzeti könyvtárakat 
bemutató rendszernek, a GABRIEL-nek. A CD- 
ROM és multimédia lemezek olvasására külön olva
sószolgálati szobát alakítottunk ki. Számítógépes- és 
telefonhálózatunkat (strukturált hálózat) az egész 
épületben kiépítettük. 1997 végén, a minisztérium 
pénzügyi támogatásával, egy nemzetközi tender alap
ján, új integrált számítógépes rendszer beszerzéséről 
döntöttünk: az AMICUS installálása az 1999. év fel
adata.

Nem sikerült semmit sem tennünk a cédulakataló
gusok gépre vitele (retrospektív konverzió) ügyében.

A könyvtárközi kölcsönzésben bevezettük a web- 
es szolgáltatást, rövidesen lehetővé válik a kért do
kumentum másolatok elektronikus továbbítása.

Szervezeti átalakítás
1994-ben a főigazgatói pályázatom készítésénél el

sősorban szakmai feladatokra készültem. Az elmúlt 
5 év során a vártnál sokkal több gazdasági-pénzügyi 
kérdéssel kellett foglalkoznom. Ez három tényezőből 
adódott: 7. az általános gazdasági helyzet, amelyen 
belül a kulturális terület a szokásos módon halmozot
tan hátrányos helyzetbe került; 2. az OSZK épületé
nek fenntartása - méretei, de főként elavult elektro
mos- és épületgépészeti rendszere miatt - igen drá
ga; 3. a gazdasági igazgató posztján történt változás.

18



A minisztériumtól kapott egyszeri rendkívüli tá
mogatás (20 mFt) után az illetékes helyettes állam
titkár úr közölte, hogy a továbbiakban csak a létszám- 
csökkentés és az így keletkező megtakarítás lehet a 
megoldás. Kiszámítottam, hogy a dologi kiadások ak
kori növekedési ütemét és az akkori béreket alapul 
véve, a nemzeti könyvtár létszámát (akkor 792 fő) 
10-12 év alatt nullára kéne csökkenteni a növekvő 
dologi kiadásokat kompenzálandó. Ennek ellenére az 
is nyilvánvalóvá vált a számomra és néhány vezető
társam számára, hogy a létszámcsökkenés elkerülhe
tetlen, és hogy ezt nemcsak a gazdasági nehézségek, 
hanem a jobb munkaszervezés követelménye is szük
ségessé teszi. Egy 15%-os fűnyíró-elv szerinti lét
számcsökkentés után és bizonyos, nem kifejezetten 
nemzeti könyvtári feladatok elhagyása (pl. az iroda
lom és irodalomtudományi bibliográfia szerkeszté- 
sejután megbíztunk egy tanácsadó céget, a multina
cionális Ernst & Young céget az OSZK munkafolya
matainak elemzésére, átvilágítására.

Az elemzés eredménye igazolta néhányunk előzetes 
várakozását: a könyvtár munkafolyamatainak egy ré
szét drasztikusan át kell alakítani, bizonyos megköve
sedett szokásokat, szemléletmódokat meg kell változ
tatni a hatékonyabb munka érdekében, és ennek nyo
mán rengeteg, több év alatt összegyűjtött restanciát is 
fel kell számolni, és gazdálkodásunk rendjén is változ
tatni kell. A következő lépés egy OSZK munkatársak
ból (és egy külső szakértőből) álló munkafolyamat
szervező bizottság létrehozása volt. Az e csoport által 
kidolgozott elemzés alapján végrehajtott szervezeti át
alakítás után ma az OSZK kisebb létszámmal (1994: 
792 —» 1999: 586 = 26%-os létszámcsökkentés) ered
ményesebben és hatékonyabban dolgozik. Pl. az MNB 
feldolgozásban a sokáig hangoztatott 2 hetes átfutás 
helyett a valójában 6-7 hetes átfutást sikerült 3 hétre 
leszorítani; a könyvek és időszaki kiadványok feldol
gozása során az egyszeri feldolgozás - több célú hasz
nosítás gyakorlatát megvalósítani (az elvet mindig is 
hangsúlyoztuk); folyamatosan változtatni azon a mun
kafelfogáson és gyakorlaton, hogy a problémás felada
tokat félretesszük (és így bizonyos területeken - kur
rens raktár, időszaki kiadványok feldolgozása, tipoló- 
giailag kérdéses dokumentumok feldolgozása - több 
éves lemaradásokat halmozunk fel).

Kiállítások
A nemzeti könyvtárban őrzött rendkívül gazdag 

dokumentumanyag használatának, megismertetésé
nek egyik módja, hogy azokat reprezentatív kiállítá
sok keretében mutatjuk be a nagyközönségnek:

Ember az embertelenségben
megemlékezés az I. világháborúról;

Táncról táncra
bálok és vigalmak a kiegyezéstől a 
negyvenes évekig;

Oly korban éltem én...
megemlékezés a holocaust magyar író
áldozatairól;

Kincs, műkincs, közkincs
a könyvtár 120 kiemelkedő értékű doku
mentumát mutattuk be 1996-ban (ez Jakó 
Zsigmond professzor vendégkönyvi be
jegyzése szerint a legszebb millecentená- 
riumi kiállítás volt az országban;)

Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag
megemlékezés a forradalom és szabad
ságharc 150. évfordulójáról. >

A magyar nemzeti könyvtárat bemutató vándorki
állításunk Prágában, Bécsben, Varsóban, Stuttgart
ban, Grazban szerepelt sikerrel.

Elkészítettük A nemzet könyvtára - a szolgálat 
műhelye c. állandó kiállításunkat. Ez a Magyar Nem
zeti Múzeum épületében eltöltött közel másfél szá
zadnak állít emléket.

Kapcsolatok. Rendezvények
Az OSZK felismerte a szakmai civil szervezetek nö

vekvőjelentőségét, megállapodást kötött a könyvtáros 
szakma két meghatározó szervezetével, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületével, illetve a Könyvtári és In
formatikai Szövetséggel. Ennek keretében a nemzeti 
könyvtár biztosítja az e szervezetek működéséhez az 
alapvető infrastrukturális feltételeket. 1999 márciusá
ban második alkalommal voltunk házigazdái a Magyar 
Örökség díjátadó ünnepségének. 1996-ban megszer
veztük a Magyar Könyvtárosok (negyedik) Világtalál
kozóját. 1998-ban, a Himnusz születésének 175. évfor
dulója alkalmából hagyományteremtő céllal ünnepi 
ülést rendeztünk. Ezen a magyar szellemi élet jeles 
képviselőit - a művészet, kultúra, tudomány, gazda
ság, közélet területéről - kértük fel, hogy mondják el 
gondolataikat a Himnuszról vagy a Himnusz kapcsán 
a magyar kultúra kérdéseiről. A megemlékezést 1999- 
ben is - sikerrel - megismételtük, és valóban hagyo
mánnyá szeretnénk tenni.

A Zeneakadémiával megállapodást kötöttünk: a 
végzős vagy frissen végzett fiatal zenészeknek a 
könyvtár előadótermében hangverseny lehetőséget
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adunk; a két hetenként tartott rendezvényeken az ifjú 
zenészek előadói rutint szereznek, munkatársainknak 
és nyugdíjasainknak hangverseny-látogatási lehetősé
get biztosítunk.

1998-ban az OSZK-ban ünnepelte születésének 60. 
évfordulóját a Magyar Nemzet. Az erre az alkalomra 
megjelentetett ünnepi kiadvány az OSZK közremű
ködésével készült.

Magas rangú külföldi vendégeket fogadtunk a 
könyvtárban (thai hercegnő, izraeli rendőrminiszter, ír 
kulturális miniszter, az IFLA főtitkára, a NATO euró
pai főparancsnoka, V. Giscard d’Estaigne).

Rendeztük kapcsolatainkat a ferences és ciszterci 
renddel: visszaadtuk tulajdonukba az ötvenes évek
ben az OSZK-nak átadott könyvtárakat; a ciszterciek 
kérésére a zirci könyvtárat továbbra is az OSZK ke- 
zeli-működteti.

Jó kapcsolatokat építettünk ki a vári társintézmé
nyekkel, különösen a Hadtörténeti Múzeummal és a 
Budapesti Történeti Múzeummal. Ez utóbbi két mú
zeummal több közös kiállítást rendeztünk. Hagyomá
nyosan jók a kapcsolataink testvérintézményünkkel, 
a Magyar Nemzeti Múzeummal.

Biztosítjuk az infrastrukturális feltételeket a legna
gyobb példányszámú könyvtáros szaklap, a Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros megjelentetéséhez.

Kutatónappal rendelkező munkatársaink az évente 
megrendezett tudományos ülésszak keretében adnak 
számot kutatási eredményeikről.

1998-ban jelent meg Németországban (Olms Ver- 
lag, Hildesheim) az a reprezentatív kötet, amelyik a 
magyarországi könyvtárakban lévő történelmi német 
könyvállomány-részeket (az 1900 előtt megjelent né
met könyveket jelenti) bemutatja: Handbuch deut- 
scher historischer Buchbestande in Európa. Bánd 5. 
Ungarn. A 33 magyar könyvtár vonatkozó anyagát 
ismertető kötet munkálatait az OSZK koordinálta, 
személy szerint P. Vásárhelyi Judit, Rákóczi Katalin 
és Dömyei Sándor közreműködésével, a nemzeti 
könyvtár vezetőségének példamutató támogatásával 
- ahogy azt az egész vállalkozás szellemi irányítója 
Bemard Fábián professzor írja előszavában.

Műszaki fejlesztések
- A kutatók részére olvasófülkéket alakítottunk ki.

- Megszüntettük az olvasótermek beázását.

- Hangszigeteltük az olvasóterem feletti TELE- 
LIFT pályákat.

- Korszerűsítettük az olvasótermek világítását (ez 
olvasótermenként 6 millió Ft elektromos energia 
megtakarítást jelent egy évben).

- 1997-ben bevezettük a számítógépes beiratkozási 
rendszert, bankkártya méretű fényképes, vonal
kódos olvasójeggyel. A rendszer automatikusan 
ellenőrzi az olvasójegyek érvényességét, egysze
rűsíti a meghosszabbítást, csökkenti a visszaélési 
lehetőségeket, különféle statisztikai összeállítá
sokra alkalmas (ennek segítségével sikerült a kö
zelmúltban egy tolvajt elfogni, aki több olvasónk 
pénztárcáját ellopta).

- Rendbehozattuk a Karakas pasa tornyát (ezzel 
egyrészt helyet nyertünk az új számítógépes 
rendszer gépeinek, másrészt évi 12 millió forin
tos bérleti díjhoz jutottunk)

- A társbérlő DUNA-FÜSZÉRT vállalattól átvett 
Hold utcai irodahelyiségeket átalakítva a) meg
szüntettük a KÖJÁL által kifogásolt egész
ségtelen munkahelyeket; b) a Zoltán utcából át
költöztettük Fölöspéldány Központunkat, megta
karítva az ottani bérleti díjat; c) két vendégszobát 
alakítottunk ki, ez lehetővé tette, hogy nemzetkö
zi kapcsolatainkat fenntartsuk a pénzszűke idők
ben.

- Kiépítettük az OSZK épületében a strukturált 
hálózatot. Enélkül nemcsak az AMICUS rend
szer beszerzése lett volna lehetetlen, de a DO- 
BIS/LIBIS rendszer sem működne. Telefonrend
szerünk korszerű lett, ugyanakkor lehetőséget ad 
a költségek ellenőrzésére.

- A könyvtár szolgálati bejáratánál OTP bankau
tomata készüléket szereltettünk fel (amikorra 
kötelezővé vált a bérek banki átutalásos kifize
tése).

- Elindítottuk a könyvtár föld alatti raktára építé
sének programját. Az elvi építési engedélyt meg
kaptuk. A benyújtott program szerint 2002-re el
készül az új, az állományvédelmi követelmé
nyeknek megfelelő raktár.

- Megkezdtük a tervező munkát a nemzeti könyvtár 
200 éves jubileumának megünneplésére 2002- 
ben.

Poprády Géza
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A Hírlaptár múltjáról, jelenéről röviden

Az Internet térhódítása után, a XXI. század küszö
bén nagy divat azt hangoztatni, hogy már mi is robo
gunk az információs sztrádán. A fejlődést sokan csak 
a számítógépek világában képzelik el, ismét megjósol
ván (a nyomtatott dokumentumok) a Gutenberg-gala
xis végét. Amikor beépülnek életünkbe a személyi szá
mítógépek és az ezt is kiváltó vagy helyettesítő, (mo
biltelefonnal is működő) televíziók - melyen az 
Internet is csak egy csatorna lesz -, akkor a reggeli új
ságot nem a postás fogja hozni, hanem egy gombnyo
mással lehet majd a képernyőre varázsolni a reggeli 
mellé. Nyilván ezek a változások a könyvtárakra is ha
tással vannak/lesznek, különösen az időszaki kiadvá
nyok területén, mivel már most is léteznek olyan újsá
gok, melyeknek csak on-line változata van. így min
denképpen át kell gondolni és fel kell készülni a 
változásokra úgy, hogy közben gondoskodni kell a 
múlt dokumentumainak megőrzéséről is.

Röviden a múltról:
Az időszaki kiadványok nemzeti történelmünk ne

hezen áttekinthető, de egyik legfontosabb forrásanya
gát alkotják. Szinnyei József kezdeményezésére 
1884-ben jött létre az Országos Hírlapkönyvtár a Ma
gyar Nemzeti Múzeum keretei között. Az ország leg
különbözőbb könyvtáraiból gyűjtötték össze azokat a 
helyi- és szaklapokat, amelyek addig hiányoztak az 
állományból. E koncentráció folytán a gyűjtemény 
egyedülálló nemzeti kinccsé vált, amelynek többsége 
egyetlen példányban fennmaradt lapokból tevődött 
össze. A gyűjtemény 1888-ban egyesült az Országos 
Széchényi Könyvtárral és lett annak negyedik osztá
lya, a kézirattár, nyomtatványtár és a levéltári osztály 
mellett.

A Hírlaptár - amely 1917-ig csak hírlapokat gyűj
tött - fokozatosan vette át a többi időszaki kiadvány 
nyilvántartását és feldolgozását. 1933-ban a nem hír
lap jellegű folyóiratok katalógus kartonjait egyesítet
ték a hírlaptári katalógussal. Ettől kezdve a Hírlaptár 
kezelt minden periodikát és az úgynevezett nem fo
lyóirat jellegű időszaki kiadványokat is. 1945-től a 
Hírlaptár végezte a kötelespéldány periodika szerze
ményezési naplózását is.

1950-ben megnyílt a hírlapok és folyóiratok külön 
olvasóterme, a raktárakban is elválasztották a könyv
anyagtól és egy tömbben helyezték el a hírlapokat. 
Az olvasóterem kialakításával lehetőség nyílt a kur
rens, kötetlen lapok olvasására is. így alakult ki a

könyvtár egyik modem különgyűjteménye - a Hír
laptár, melynek vezetője Dezsényi Béla volt. Ő is 
- mint neves elődei - egyaránt feladatának tekintette 
az egyetlen teljesnek mondható hungarika hírlap- és 
folyóirat-gyűjtemény korszerű könyvtári feldolgozá
sát és forgalmazását, valamint a magyar sajtó egészé
nek bibliográfiai és történeti feldolgozását. Az első 
tudósok egyike volt, aki főhivatásául választotta a 
sajtóval történő tudományos foglalkozást.

A tár egyedi jellege az 1952-es kötelespéldány- 
rendelet után megszűnni látszott, mivel más könyv
tárak is erőteljesebben kezdték gyűjteni a sajtótermé
keket. A Hírlaptárat végül 1972-ben - különgyűjte- 
ményi önállóságát (kardex-nyilvántartás, önálló 
szerzeményezés) megszüntetve - a törzsgyűjtemény
be olvasztották. Számos új funkció miatt, éppen a 
legfontosabb feladat az állomány anyagának tudo
mányos feltárása lett leginkább elhanyagolva.

Az egykori különgyűjtemény új státusának hátrá
nyai különösen a várba költözés után éreztették egyre 
erőteljesebb hatásukat. Talán ezért kerülhetett 1987 
novemberében ismét napirendre a Hírlaptár önálló 
szervezeti egységként való megszervezésének és mű
ködésének kérdése. Az akkor készült előterjesztések, 
feljegyzések 90%-ban a szerzeményezés, gyarapítás 
és feldolgozás kérdésköreit járták végig, egy-egy 
mondatban említve a raktározás problémáit, de a for
galmazás kérdéseire egyáltalán nem tértek ki.

Ha voltak is véleménykülönbségek abban minden
ki egyetértett, hogy: a periodikák speciális ismeretek 
egész sorát követelik meg a dolgozóktól, arról nem 
is beszélve, hogy a Széchényi Könyvtár Hírlaptára 
anyagáról nincs olyan tankönyv, amelyből megtanul
ható lenne. Az sem lehet kétséges, hogy a tájékoztatás 
színvonalát emeli az, ha a könyvtáros a segédkönyvek 
és a segédletek tökéletes ismeretén túl a százéves 
gyűjtemény titkait is ismeri. Kívánatos volna tehát 
egy olyan szakember-gárdát kiképezni, akik a legma
gasabb szívvonalon tudják ellátni a szolgálatot. A 
javaslatok végül is javaslatok maradtak, bár 1988-ban 
a könyvkiadó állomás mellett kialakításra került egy 
kurrens folyóirat-olvasó, így került közel száz idő
szaki sajtókiadvány szabadpolcra.

A rendszerváltást követően, a 90-es években átren
deződött a hírlapkiadás -forgalom és -piac is. Heten
te új kiadók jelentek meg, tömegesen indítottak új 
lapokat, melyek jó része igen kérészéletű volt a ki
adókkal és szerkesztőségekkel egyetemben. Patinás
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szerkesztőségek is átalakultak vagy jogutód nélkül 
szűntek meg úgy, hogy archívumaik sem maradtak 
meg. A kialakult helyzetben megint felértékelődött a 
hírlapgyűjtemény. A változás a könyvtári rendszert 
és benne a könyvtárakat sem kímélte. Ismét érvényes 
lett Dezsényi Béla megállapítása: ha a közkönyv
tárakban túlságosan felszaporodik az anyag, a hírla
pok esnek elsősorban selejtezés áldozatául nagy alak
juk és fokozott szaporaságuk miatt. ”

A hírlapállomány ma már több mint 350 000 kötet
ből áll, az állomány egy jelentős része - az elmúlt 
években - nem kerül kötésre, csupán tékázva lett, 
vagy eredeti kötésben került be raktári helyére. A té- 
kázott dokumentumok komoly állományvédelmi 
problémát okoztak/okoznak forgalmazáskor. A raktár
nak ez a dokumentum egy egységnek számít akkor is, 
ha egy-, tíz-, vagy akár száz újságot tartalmaz a téka. 
E tékák tartalmának ellenőrzése, (számolása kiadásnál 
és visszavételnél is) az Olvasószolgálat feladata volt, 
melyet a könyvkiadó állomás nagy forgalma miatt nem 
tudott maradéktalanul elvégezni. Célszerűnek látszott, 
hogy minden periodika forgalmazása a Hírlaptári ol
vasóteremben történjen. Korábban az úgynevezett 
étellifttel csak az újságméretű dokumentumok érkez
tek ide, az állomány többi részének szintén ide juttatása 
pedig csak telelifttel volt elképzelhető, ezért a nyári 
felújítási munkák mellett a Hírlaptári olvasóteremben 
kialakításra került egy telelift állomás.

1999 szeptemberétől megváltozott az időszaki ki
adványok forgalmazási rendje, bár az eredeti tervek
nek csak egy része valósult meg (nem készült el a 
kijelző tábla és a kiadópult meghosszabbítása, vala
mint a telelift szigetelése). A hírlapkérő lapokat to
vábbra is a könyvkiadó állomáson veszik át, de a 
dokumentumokat az olvasó a Hírlaptári olvasóterem 
pultjánál veheti át és csak itt, e teremben használhat
ja. így a kiadás előtt lehetőség van minden esetben 
ellenőrizni a tékák tartalmát és darabszámát, mely 
jelentősen megnövelheti a szerzeményezés és ál
lománykiegészítés menetét is. Erre nem csak a régeb

bi dokumentumoknál van szükség, hanem főleg nap
jainkban, mivel az új anyag is igen hiányos. Ez a 
forgalmazási változás kezdete lehet egy folyamatnak, 
mely avval végződhet, hogy az időszaki kiadványok 
forgalmazása, ügyintézése, tájékoztatása egy helyen 
történjen, állandó, e speciális feladatra felkészített 
szakember gárdával.

E cikk írása közben hallottam egy hírt, a BBC je
lentette: Gutenberg János tipográfust, a könyvnyom
tatás feltalálóját választották az évezred emberének a 
britek. Azt tudakolták a közvélemény-kutatók: ki volt 
az a személyiség, szerintük, aki a legtöbbet tette a 
két évezredes emberi kultúráért. Lám a britek úgy 
gondolják - a televízió, számítógép, internet, mobil- 
telefon korában - hogy Gutenberg felülmúlhatatlan. 
S talán nem is alaptalanul!

Dallos Eszter

Irodalom
Dezsényi Béla: A hírlapkönyvtár gyűjtőköre. Bp., Magyar Sajtó
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Nemzeti Múzeum hírlaposztályában. Az Országos Hírlapkönyv
tár félévszázados útja Trefort Ágostontól napjainkig. = Magyar 
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Kereszty István: Zsurnálothéka = Pesti Hírlap. 1896. ápr. 5. 45- 
46. p.

Lakatos Éva: Emlékezés a régi Hírlaptár olvasótermére... = 
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„Tudja-e, hogy kérheti?”
Megújuló könyvtár- és tájékoztatástudományi források

és szolgáltatások

A címben szereplő kérdés (egyébként egy közhasz
nú témákról szóló korábbi bibliográfia-sorozat cí
me) arra utal, hogy számos olyan könyvtár- és tá
jékoztatástudományi tájékoztatási forrás és szol
gáltatás létezik, illetve van előkészületben, amellyel 
érdemes megismerkedni, amelyeket érdemes 
igénybe venni.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szek
ciójának rendezvényén 1999 októberében bemu
tathattuk a megújuló (és régóta használatos) 
könyvtár- és tájékoztatatástudományi forrásokat 
és szolgáltatásokat (ez a cikk az ott elhangzott elő
adás rövidített változata) és most az OSZK Híradó 
olvasóit is tájékoztathatjuk a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban folyó tájékoztató munkáról és 
annak újdonságairól.

Különleges állomány
Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártu

dományi és Módszertani Központjának Könyvtár- 
tudományi Szakkönyvtára (a továbbiakban: Szak- 
könyvtár) 43 ezer kötetes magyar és külföldi gyűjte
ményével, 25 ezer magyar és külföldi periodikumával 
(a kurrens címek száma 400-nál több) szakterületén a 
világ legnagyobb gyűjteményei közé tartozik. Állo
mánya térben és időben igen változatos. Tartalmazza 
a 19. sz. közepén megindult magyar könyvtártudo
mányi szakirodalom teljes anyagát, a 19. századból 
gazdag német és francia, a századfordulótól kezdve 
emellett angol és amerikai anyagot. Az 1950-1990 kö
zötti időszakból a Szovjetunió és a szocialista országok 
kiadványainak megközelítően teljes gyűjteményével 
rendelkezik, amellett a „vasfüggönynek” ezen az olda
lán alighanem a leggazdagabb gyűjteménnyel a „vasfüg
göny” másik oldalán megjelent szakirodalomból.

Nyugati könyvtárakhoz viszonyítva a keleti, a ha
sonló közép-kelet-európai gyűjteményekhez viszo
nyítva a nyugati szakirodalom gazdagságát érdemes 
kiemelni a gyűjteményt értékelve. A könyvek és fo
lyóiratok mellett a szürke irodalmat is beszerezzük. 
Számos jeles könyvtáros hagyta ránk könyveit. Az

állomány az összehasonlító és a történeti kutatások 
kiváló dokumentumbázisa. A hazai fejlesztésekhez, 
ha úgy tetszik, a magyar könyvtárügy nemzetközi fel
zárkóztatásához külföldi példákkal szolgál.

A szakkönyvtár gyűjtő tevékenysége a szorosan 
vett könyvtárügy mellett rokon területekre (számító- 
gépesítés, sajtótörténet, nyomdászattörténet stb.) is 
kiterjed. Különösen gazdag az olvasáskutatással fog
lalkozó irodalom gyűjteménye. Különgyűjteménye- 
ink: szakdolgozatok és disszertációk, IFLA clearing- 
house, könyvtárismertetők, aprónyomtatványok, pro
pagandaanyagok, lapkivágatok, prospektusok, fotók, 
audiovizuális dokumentumok, e-dokumentumok, fil- 
mek-videók, hangzó dokumentumok, mikrofilmek.

Nagy hagyományok
A Szakkönyvtár tájékoztató tevékenységének célja 

több évtizede változatlan. A könyvtár- és tájékoz- 
tatástudomány, a könyvtár- és tájékoztatáswgy és a 
könyvtári és tájékoztatási munka minden aspektusára 
kiterjed. A magyar szakemberek számára szakmánk 
magyar és külföldi irodalmáról, a külföldi kollégák 
számára pedig a magyar könyvtártudomány és 
könyvtárügy aktuális kérdéseiről igyekszünk képet 
adni. Az elmúlt évtizedekben a szolgáltatások és ki
adványok természetesen több alkalommal megújul
tak, ahogy a szerkesztés és előállítás új technikái 
megjelentek.

1955-től szerkesztjük a Könyvtári Figyelőt, a Ma
gyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája és a 
Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom (KDSZ) 
elődje 1958-ban indult, 1972-től jelenik meg a ma
gyar szakirodalom referáló folyóirata (Hungárián 
Library and Information Science Abstracts, HLISA), 
1986 óta épül a MANCI adatbázis.

Használók
A Szakkönyvtár használói főként gyakorló és ku

tató könyvtárosok, a könyvtárosképzés és -tovább
képzés valamennyi szintjén részt vevők és oktatóik, 
de sokszor találkozunk más könyves és egyéb szak
mák képviselőivel is. Használóink tájékozottak, igé
nyesek és kritikusak, szakértelmükre olykor mi is tá
maszkodunk!
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Küldetés
Országos feladatkörű szakkönyvtárként és - mint 

említettem - kvázi-felsőoktatási könyvtárként az a fő 
feladatunk, hogy helyzetképet adjunk a világ könyv
tárügyéről, támogassuk a könyvtárosok képzését és 
egyre inkább továbbképzését, a hagyományos formá
ban kiadott bibliográfiai apparátust és a korszerű tá
jékoztatási eszközöket bemutassuk, akár úgy is, hogy 
helyet adunk „eszközigényes” tanóráknak; emellett 
magunk is rendszeresen fogadunk szakmai gyakor
latra egyetemi/főiskolai hallgatókat, tankönyvtári fel
adatokat látunk el.

Tájékoztatási szolgáltatások
A Szakkönyvtárban a tájékoztatás megbecsülését 

és megújulását jelzi, hogy az év elején önálló tájé
koztató könyvtárosi munkakör létesült. Az érdemi 
munkatársak közül egyébként mindenki végez tájé
koztató munkát, legalább az esti és a szombati ügye
letek során. Mielőtt a tájékoztatásra külön munka
társat jelöltek ki, a beérkező kéréseket az olvasószol
gálatos mellett a munkatársak egymás között 
elosztották és ezzel pluszfeladatot vállaltak. A tájé
koztatás ma is kollektív munka, ezért a referensz- 
kérdéseket archiváljuk.

A könyvtár- és tájékoztatástudományi tájékoztatás 
változatos szinteken, változatos műfajokban és tájé
koztatási termékekkel történik. Már maga az olvasóte
rem, a szabadpolcon lévő állomány is a tájékoztatást 
szolgálja. Hét-nyolcezer kötet van ott önfeltáró mó
don, szakrendben felállítva, amelyekben böngészni le
het. A már említett kurrens nemzeti szakbibliográfia 
mellett figyelemmel kísérjük a magyar vonatkozású 
külföldi szakirodalmat, a magyar könyvtárosok külföl
di publikációit, faktográfiai adatbázisokat és nyomta
tott kiadványokat állítunk elő. Referáló lapjaink: a 
Könyvtári Figyelő Külföldi folyóirat-figyelő rovata és 
a már említett, angol nyelvű HLISA. A referálandó 
cikkeket úgy választjuk ki, hogy keresztmetszetet ad
junk arról, mit írnak a külföldi szaklapok a magyar 
könyvtárosokat foglalkoztató kérdésekről. Csak két 
példa az utóbbi időből: milyen szempontokat kell fi
gyelembe venni, ha CD-ROM-okat konzorciális 
együttműködésben szerzünk be, milyenek legyenek a 
közkönyvtárak hálózati szolgáltatásai stb. Szakkönyv
tárunkban egy ideje már folyik az elektronikus folyó
iratok referálása. A Könyvtári Figyelő című folyóirat 
több más tájékoztatási műfajban is jeleskedik: annotált 
gyarapodási jegyzéket, könyvismertetéseket, tanul
mányokat, a kitekintés rovatban szemletanulmányo
kat, tanulmányúti beszámolókat ad közre. Az ál

lományra és az említett kiadványokra építve eseti tájé
koztatást végzünk, irodalomkutatásokat készítünk, té
mafigyelést vállalunk.

Újdonságok és tervek
A 90-es évektől - többnyire könyvtárügyi felada

tokhoz kapcsolódva - új szolgáltatásaink születtek: 
ilyen a könyvtári minerva (három nyomtatott kötet
ben 1996-ban jelent meg, megérett a frissítésre), több 
szakirodalmi szemle (a könyvtári statisztikáról, a 
szolgáltatásokért szedett térítésről, a különböző 
könyvtártípusokban használatos normatívákról). Épül 
a nyilvános könyvtárak jegyzéke. Folynak egy 
könyvtártörténeti kronológia és egy életrajzi adattár 
(lexikon és ki kicsoda) munkálatai; terveink szerint 
ez utóbbihoz kapcsolódhatna egy szakértői névjegy
zék (amelyet a Magyar Könyvtárosok Egyesületével 
és az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel együtt
működve szerkesztenénk).

A közeljövőben tartalomjegyzék-másolat szolgál
tatást indítunk, amelyből a legjelentősebb magyar 
szakfolyóiratok, évkönyvek cikkeiről megjelenésük 
után azonnal lehet majd tájékozódni. Külföldi folyó
iratainkat pedig úgy tárjuk majd fel, hogy közzé 
tesszük a kurrens címek jegyzékét és megrendelésre 
megküldjük a kívánt szaklapok tartalomjegyzékét. Jó 
lenne felfrissíteni a Könyvtárosok zsebkönyvének 
1995-ös kiadását, ehhez keressük az anyagi fedezetet.

Tájékoztatási esetek avagy Mit tudunk nyújtani?
Készséggel válaszolunk rövid, tényekre, adatokra 

vonatkozó kérdésekre (telefonszámok, címek, konfe
renciák időpontja, stb.). Kapunk persze összetettebb 
kérdéseket is. például: milyen dokumentumok szüksé
gesek a könyvtáralapításhoz, mik a szoftverértékelés 
szempontjai, melyek a könyvtári bizottságok feladatai, 
milyenek a könyvtárosok etikai kódexei más orszá
gokban, milyen térítést szednek a különböző országok
ban a nemzeti bibliográfiai szolgáltatásokért, hogyan 
zárjuk le a cédulakatalógust a gépi katalógus indítása
kor, hogyan érvényesül a TQM (teljes körű minőség- 
biztosítás) a könyvtárakban - különös tekintettel az is
kolai könyvtárakra, milyen a nemzetiségi kisebbségi 
könyvtárügy a környező országokban.

A tájékoztatás során főként a következőkre tá
maszkodunk: a MANCI adatbázisra, a LISA (Library 
and Information Science Abstracts) adatbázisra, ka
talógusokra, hálózati (webes) forrásokra (eközben a 
saját állományunk hiányait is igyekszünk pótolni). Az 
IFLA- (International Federation of Library Associa-
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tions and Institutions) anyagok szerepe egyre nő a 
tájékoztatásban. A kurrens témákkal kapcsolatos kér
désekre ugyanis ezekből igen jó válaszokat kapha
tunk, ráadásul nagyon gyorsan: ma már a hálózaton 
kereshetőek, onnan letölthetőek az IFLA-paperek. 
Sajátos tájékoztatási eszköz a DESIRE (becenevén 
Dezső) adatbázis, amelyből a beszerzés közben lévő 
és - sajnos - a be nem szerzett könyvekről lehet tá
jékozódni .

A magyar szakirodalom hiányosságait sokszor 
megszenvedjük. A használók nagy részének, főleg az 
oktatásban részt vevőknek gondot okoz ugyanis az 
idegen nyelvű szakirodalom megértése. Szükség ese
tén magunk is „alkotunk” magyar nyelvű szakiro
dalmat - írásban lefordítjuk például lexikonok szó
cikkeit, ha a diákok tömegesen keresik azt házi fel
adatuk megoldásához. Kedvelt tájékozódási forrás a 
szakdolgozatok/disszertációk gyűjteménye is (csak 
remélni tudjuk, hogy a használók a szerzői jogokra 
tekintettel vannak!). Ha egy referenszkérdés megvá
laszolásához segítségre szorulunk, külső szakér
tőkhöz, KMK-s és OSZK-s (és más könyvtárakban 
dolgozó) kollégákhoz szoktunk fordulni.

Igyekszünk a szolgáltatások értékét növelni - ha a 
„megrendelő” által megszabott határidő megengedi -, 
különböző pluszokkal, tipográfiai szerkesztéssel, ki
emeléssel stb. segítjük a megrendelő munkáját. Régi 
tervünk, amelyet a jövő évben feltétlenül megvalósí
tunk, hogy felmérjük használóink igényeit. Folyama
tos kapcsolatot tartunk fenn és igyekszünk szorosan 
együttműködni a könyvtári-informatikai tanszékek
kel és más intézményekkel.

Terveink között szerepel még a HLISA nemzetkö
zi hasznosítása, tartalmi kibővítése. A legjobb ma
gyar cikkek teljes angol nyelvű fordítását, esetleg 
önálló tanulmányokat is szeretnénk közölni benne, és 
valószínűleg elektronikus folyóiratként is közreadjuk 
majd. Személyi bibliográfiákat fogunk összeállítani a 
könyvtárügy jeles alakjairól. Szívesen rendeznénk 
könyvtártörténeti kiskiállításokat, mutatnánk be a 
magyar könyvtárosok arcképcsarnokát Arra készü
lünk, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
tanácsával együttműködve összegyűjtjük és közzé 
tesszük a könyvtárügyi generációváltással kapcsola
tos dokumentumokat, visszaemlékezéseket.

A Szakkönyvtár a Weben
Haladnunk kell a korral, már csak azért is, mert a 

fiatal könyvtárosok és könyvtáros-hallgatók szinte 
jobban bíznak a hálózati forrásokban, mint a hagyo
mányos dokumentumokban, és egyre nagyobb az

igény a szolgáltatásainkhoz való távoli hozzáférésre. 
A Könyvtári Figyelő anyagát (a korábbi számok tel
jes szövegét és a kurrens számok összefoglalóit) köz
re fogjuk adni a hálózaton. A hálózaton közzé tesszük 
adatbázisainkat, némileg újracsomagolva a webes 
megjelenés követelményei szerint. így tájékoztatási 
termékeink távoli helyekre is eljutnak majd. 2000-től 
a hálózaton, Web-felületen is elérhető lesz a MANCI. 
Interfészének kialakítása, a tézaurusz-adatbázissal 
való összekapcsolásának megoldása folyamatban 
van. A Webre kerül a nyilvános könyvtárak jegyzéke, 
a könyvtári statisztikai adatok is.

Ami a távoli forrásokat illeti, már folyik a hálózati 
források felderítése (resource discovery). Felkutatjuk, 
folyamatosan figyeljük, értékeljük, beépítjük tájékoz
tatási munkánkba a könyvtártudományi szakterületen 
elérhető hálózati szolgáltatásokat, adatbázisokat. 
Ezeket link (csatolás-)gyűjtemény formájában közve
títjük. Kidolgozzuk nyilvántartásuk rendszerét, az 
időt állókat archiváljuk, indokolt esetben kinyomtat
juk. Néhány ragyogó kiindulási pontot már találtunk 
a külföldi gyakorlatban: BUBL, Library Link, Pick. 
Librarianship and information Science subject gate- 
way, Top Ten Library Science Resources.

Készül a honlapunk, amelyen - a „mindent egy he
lyen” elv szellemében - mind a saját szolgáltatásain
kat prezentálni fogjuk, mind a távoli szolgáltatásokat 
elérhetővé tesszük. Meglévő összeállítások alapján és 
a mindennapi munka során elénk kerülő hálózati for
rásokat, szolgáltatásokat nyilvántartásba véve szeret
nénk, ahogy már megszoktuk, a magyar anyagot meg
közelítő teljességgel, a külföldit erőteljesen válogatva 
elérhetővé tenni: gyarapítási forrásokat, gyűjtőköri 
szabályzatokat, osztályozási rendszereket, tézauruszo- 
kat, terminológiai szótárakat, feldolgozási szabályza
tokat, enciklopédiákat, lexikonokat, folyóiratok archí
vumait, szövegarchívumokat, szabványokat, szabály
zatokat (jegyzék formájában, esetleg szövegesen), stb. 
Ezenkívül közzé tesszük a nálunk készülő bib
liográfiákat, az összetettebb referenszkérdésekre adott 
válaszokat. Élni fogunk a honlapnak azzal az előnyé
vel, hogy dinamikusan lehet frissíteni, nem túl sok 
munka és idő ráfordításával.

Tervezzük, hogy kapcsolódunk a hazai és külföldi 
könyvtári intézetek, könyvtári és más kulturális 
egyesületek, könyvtári tanszékek, a könyvtári szak
sajtó, a könyvtáraknak szolgáltató cégek, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma, a partnerszerve
zetek, alapítványok honlapjaihoz, a könyvtárosi le
velezőlistákhoz és archívumaikhoz. Elektronikus ki
adványrendelésre is módot szeretnénk adni. Kísérleti
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szolgáltatásként gyorshíreket közlünk magyar és 
nemzetközi szaklapokból és hírharsonákból. Rendez
vénynaptárt szerkesztünk (a társadalmi szervezetek
kel együttműködve). Készülünk arra, hogy a Könyv
tári Intézet megalakulását követően ismét nyilván
tartjuk szakterületünkön a kutatásokat. A 
tisztségviselők bevonásával a nemzetközi szerveze
tek (EU, IFLA, EBLIDA, LIBER) tevékenységéről 
gyorshíreket teszünk közzé. A honlapról elérhető 
lesz annotált gyarapodási jegyzékünk, amelynek té
teleire e-postán is fogadunk könyvtárközi kölcsön
zési kéréseket.

Egyebek
Meg kell említeni még a tájékoztatást segítő saját 

kutatásainkat, fejlesztéseinket. Készül a magyar 
könyvtári folyóiratok repertóriuma, adatbázisként, a 
folyóiratok indulásától 1968-ig (ekkor indult a MAK-
SZAB). Folyik az adatok visszamenőleges bevitele a

4

MANCI-ba, jelenleg az 1980-tól 1985-ig, majd a ké
sőbbiekben az 1969-1979-ig terjedő időszakra vonat
kozóan. Most indul egy nemzetközi terminológiai- 
szótár-projekt. E munkákat sikeres NKA-pályázatok 
segítségével finanszírozzuk - persze többszöri neki
futásra fogadták el programunkat.

Gondozzuk a szakkönyvtár tézauruszát, amelynek 
angolra fordítása is folyamatban van. A használók 
kezdeményezésére elkészült egy tanulmány szintű 
részletes leírás a tézauruszunkról, amelyet jól tud 
használni a könyvtárosképzés is.

Bekapcsolódtunk a magyar könyvtárosok együtt
működéses, korszerű on-line információszolgáltatá
sába (MIT-HOL) és természetesen mi is nagy érdek
lődéssel várjuk az OSZK új számítógépes szoftverére 
való áttérést és az abból adódó új lehetőségeket!

Hegyközi Ilona
OSZK-KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár

A Gyarapítási Osztály 1999. évi beszámolója

Az osztály 1999-es tevékenységét az év folyamán 
két alkalommal elrendelt vásárlási stop meglehetősen 
megnehezítette. Az amúgy is mindig szűkösnek bi
zonyuló gyarapítási hitelkeret év elején reményt kel
tőén megnőtt a háromszor 10 milliónyi címzett pénz
zel, de menet közben 1-1 milliót lefaragtak, majd a 
vásárlási stop folytán nem állt tervezhetően rendel
kezésre. Sok kellemetlenséget okozott a már folya
matban lévő vásárlások kifizetésének a Gazdasági 
Igazgatóság által a stop következtében való halasztá
sa mind kül-, mind belföldi vonatkozásban.

Miközben a kínálat mind modem, mind retrospektív 
dokumentumok - legyen az hazai vagy külföldi imp- 
resszumú - tekintetében egyre gazdagabb, beszerzési 
anyagi eszközeink nem tartanak lépést e gazdagsággal. 
Ezt az ellentmondást próbálta feloldani az év folyamán 
valamennyi munkatársunk azzal, hogy elszántan ke
reste és sokszor sikerrel meg is találta azokat a lehető
ségeket, amelyekkel a pénzhiány dacára a könyvtár 
gyűjteménye 1999-ben is gyarapodhatott, márpedig 
nagyobb mértékben, mint azt reméltük.

A Külföldi csoport „nyugati” beszerzésében egyre 
nagyobb szerepet kapott a közvetlen kapcsolatok ré
vén, maguktól a szerzőktől, tiszteletpéldányként be
kért művek gyarapítása. Többletmunkát, de anyagi 
megtakarítást jelent az a törekvésük, hogy minden

nyelvi referens saját nyelvterületén találja meg a leg
megfelelőbb terjesztőt, vagy a nagy kiadókkal alakít
sanak ki közvetlen kapcsolatokat, könyvterjesztők 
közbeiktatása nélkül, arra ösztönözve ezzel őket, 
hogy vételi szándékunkat minél nagyobb kedvezmé
nyekkel honorálják.

Soron kívüli feladatot, de egyúttal extra gyarapodási 
lehetőséget is jelentett a Külföldi csoport számára a né
met állam ajándékaként beérkezett, a Frankfurti 
Könyvvásáron kiállított teljes hungarika anyag. A 
mintegy 1200 kötet behasonlítása és indítása feldolgo
zásra 1999-ben megtörtént: 6-700 kötet kerül ál
lományunkba 1999. és 2000. folyamán. (Itt említem 
meg, hogy a Külföldi csoport három tagja személyesen 
is részt vett a Frankfurti Könyvvásáron, bár ehhez az 
intézmény részéről - öt nap tanulmányi szabadságot 
kivéve - semmiféle anyagi kedvezményt nem kapott.)

További külföldi gyarapítási lehetőséget nyújtott 
1999-ben, hogy 350 000,- Ft értékben válogathattunk 
a Prospero Könyvei című kiállítás gazdag és értékes 
kínálatából és 1000,- kanadai dollár értékben a Kana
dai Nagykövetség és Kanadai írószövetség által közö
sen rendezett vándorkiállítás anyagából. Ez utóbbi 
fele-fele arányban angol nyelvű referensz, illetve fran
cia nyelvű szépirodalmi és irodalomtudományi köny
vek beszerzését tette lehetővé.
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A Külföldi csoport az év folyamán több kiállítást 
rendezett, a Fókuszban a magyar kultúra, Budapest- 
Frankfurt 1999. című volt a legkiemelkedőbb és legin
kább munkaigényes, egyszersmind a legsikeresebb is. 
A kisebb kiállítások sorából megemlítjük a „Magyaror
szág képe az ezredfordulón” című konferenciához 
csatlakozó, kurrens külföldi szakirodalomból összeál
lított kiállítást; a magyarországi Olasz Intézet tartomá
nyi programja keretében Friuli Venezia Giulia tarto
mánnyal kapcsolatos kiállításon hungarika-anyaggal 
szerepeltünk; augusztusban a Nemzetközi Hungaroló
giai Konferencia helyszínén adtunk válogatást az okta
tási célt szolgáló külföldi hungarológiai szakiro
dalomból; a János vitéz új amerikai-angol fordítása al
kalmából külföldi János vitéz-fordításokból készítettünk 
összeállítást; az „Ezemyolcszáznegyvennyolc, te csil
lag” című kiállításhoz - határainkon kívül - címkiegé
szítéssel csatlakozva mutattuk be új külföldi szerzemé
nyeinket.

Teljesen új kezdeményezésként indult 1999-ben a 
Könyvtári Figyelőben a csoport „Válogatás az OSZK 
új külföldi szerzeményeiből” című rovata, melyben 
időről időre 10-15 kiadvány bemutatását, ismertetését 
találja meg az olvasó, de ugyanez megtalálható az 
Interneten, az OSZK honlapján is. Ugyancsak a 
Könyvtári Figyelő hasábjain jelent meg az év folya
mán a külföldi gyarapítással kapcsolatos cikksorozat 
első két cikke.

Az anyagi lehetőségek korlátainak kibővítését szolgál
ta az a nem egyszer sikeres igyekezet is, amit a perio
dikagyarapításban folytattunk mind kurrens, mind pedig 
retrospektív beszerzésünkben. A kurrens időszaki kiad
ványok közül előfizetésként egyharmad arányban kerül
tek beszerzésre az ajándékként vagy csereként beérkezet
tekhez képest. A retrospektív hiánypótlás beszerzési mó
dozatai közül magasan vezet az állami juttatás: 478 
évfolyam, míg vételből mindössze 10 évfolyam szárma
zott az év folyamán. E számadat mögött az az intenzív 
munka húzódik meg, melyet munkatársaink kifejtenek 
egyrészt ingyenes tiszteletpéldányok biztosítása érdeké
ben, másrészt annak érdekében, hogy a 8. szinti raktá
runkban évek óta felhalmozott, a Fölöspéldány központ
ból beszállított, vagy egyéb intézményektől s hagyaté
kokból származó periodikumok feldolgozása mielőbb 
megtörténjen. Ez utóbbi feladat jelenleg meghaladja 
erőnket, hiszen csupán egyetlen, 6 órában dolgozó mun
katársunk végzi. Szeretnénk a jövőben 8 órásként foglal
koztatni, de megnyugtatóbb lenne, ha két 8 órás munka
társ végezhetné ezt a munkát.

Az 1999. évben feldolgoztuk Füzes Iván, Kuncz 
Egon, Nóti Éva, Sebestyén Géza és Zsugán István ha

gyatékát. A nemzeti könyvtár gyűjteményébe be nem 
illesztett (nem gyűjtőkör, illetve fölöspéldány) kiadvá
nyokat felajánlottuk a Nemzetközi csere, a Pro Hun- 
garis Alapítvány céljaira, vagy a Veszprémi Egyetem
nek. A Vida-hagyatéknak azon részét, melyet az 
OSZK könyvrevíziója után sem kellett állományunkba 
beépíteni, az ajándékozó szándéka szellemében Deb
recen mint második nemzeti könyvtár kapta meg. Az 
év folyamán lezárult Vészi Endre munkásságát bib
liográfiai szempontból feltáró gépiratos, az író leánya 
által készített anyagának a Kézirattárba kerülése is.

Folytatódott a 7. szinti olvasótermek szabadpolcos 
anyagának revíziójából adódó selejtezése, a Szakozó 
osztály, a Főigazgató és az Állományvédelmi főosz
tályvezető segédkönyvtárának selejtezése, év végén 
a KFKK Nemzeti periodika adatbázis, valamint az 
MNB sajtórepertórium szerkesztősége leadott segéd
könyveivel együtt mintegy 80 ládányi anyag.

A Belföldi csoportra 1999-ben a minden eddiginél 
nagyobb számú árverések anyagának behasonlítása, a 
különgyűjtemények informálása illetve azok árverése
ken való képviselete rótta a legnagyobb feladatot. Az 
év során 22 cég 72 árverést tartott a tavaszi és őszi sze
zonban. 19 cég - közöttük 5 újonnan árverező ill. ala
kuló - 59 könyvárverésén 18 739 könyvet, térképet, 
kéziratot stb., azaz könyvtári dokumentumot vitt kala
pács alá. 3 cég rendezett 13 alkalommal képeslapárve
rést, ahol 24 306 képeslap jelentette a kínálatot.

Sajnos az októberi gyarapítási leállás miatt az őszi 
árverési szezon második felében, az év utolsó két hó
napjában 23 árverésen, az egész évi árverések közel 
egyharmadán nem vehettünk részt: 6238 könyvből és 
5013 képeslap kínálatából nem válogathattunk.

Szakértői feladatunkat, a védett tételek meghatáro
zását, szeptembertől a Kulturális Örökség Igazgató
ságának kérésére a védés indoklását is minden árve
résen elvégeztük.

Jelentős kínálatot nyújtottak még a külföldi antik
váriumok jegyzékeikkel és árverési katalógusaikkal.

Kiemelkedő vételre nyílt módunk Haiman György 
könyvtárának a Műgyűjtő magyarok sorozat 2. darab
jaként megjelent katalógusa kínálatából. A Borda An
tikvárium kínálta hagyatékból elővásárlási jogunkkal 
élhettünk. Jó néhány kis példányszámban megjelent 
művet, igazi bibliofil ritkaságot, kötéstörténeti remek
művet vásároltunk a felkínált, zömében Kner-nyom- 
tatványokból közel 3 millió Ft értékben.

Októbertől kezdődően igen intenzív ütemben rend
kívüli revízióban vesz részt a retrospektív csoport. A 
lehetetlen elhelyezési körülmények közé került rezerv 
állományban felbukkant hiány tette indokolttá ezt az
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eddigi gyakorlatnál jóval alaposabb ellenőrzést. Nem 
csak a könyvek meglétét kontrolláljuk, hanem azok ál
lapotát, a bennük szereplő illusztrációk, táblák számát 
is, összevetve, javítva nyilvántartásunkban. E munká

latok áthúzódnak a következő évre, de a rezervben lévő 
periodikumok és minikönyvek revíziója 1999-ben 
megtörtént.

Karakas Péterné

A Gyarapítási Osztály Belföldi Csoportjának 
becses beszerzései 1999-ben

1. Ács Mihály: Aranylántz, avagy..., alázatos imád
kozások... Sopron, 1760. Koll. 1.

2. [Ács Mihály]: Zengedező mennyei kar... Sopron, 
1760. Koll. 2.

3. [Rambach János Jakab]: A’ mi Urunk Jesus Kristus’ 
kínszenvedésének históriája... H. é. n. Koll. 3.

4. Beck, Kari: Aus dér Heimath. Gesánge von -. 2. 
Aufl. Dresden, 1852.1—III. darab. Nagy-Váradon, 
1805.

5. Budai Ferenc: Magyarország polgári iskolájára 
való lexicon... I—III. darab. Nagy-Váradon, 1805.

6. A Budapesti Korcsolyázó Egylet jelentése hu
szonötévi jubileuma alkalmából. 1869-1894. Bp. 
1895.

7. Cholnoky Jenő: Ausztrália és Óceánia leíró föld
rajza. Kolozsvár, [1910-11]. Kőnyomatos jegyzet.

8. Cholnoky Jenő: Észak-Amerika. - előadásai után. 
Kolozsvár, é. n. Kőnyomatos jegyzet.

9. La conversion des Juifs, dispersés en Pologne, 
Hongrie, Turquie... Nancy, (1755).

10. Erzsébet királyné emlékfái. (Bp. 1899.) Díszmű.
11. Haydn Joseph: Lo speziale, dramma giocisi... 

[Oedenburg, 1768. Siess. J. J.]
Haydn egyik legkorábbi Goldoni szövegére írt 
vígoperája. 1768-ban ezzel a művel nyitották meg 
az eszterházai operaházat. Eddig egyetlen ismert 
példánya volt csak, egy bécsi példány.

12. Házi betűmintakönyv. Gyoma, 1923. nov. 1. Kner 
Izidor ny. Tervezte és szedte Kner Albert. A cím
lapon Kozma Lajos könyvdísze. A kötetben Hai- 
man György ceruzás jegyzetei.

13. Heinz, Hermann: Quellén zűr Volks- und Heimat- 
kunde dér Siebenbürger Sachsen. Leipzig, 1940.

14. Horváth János: Egyetemi hallgatók magyar iroda
lomtörténeti dolgozatairól. Bp. 1937. Gépirat.

15. Huszár Zoltán (Benedek Elek): Arany virág versei 
jó gyermekeknek. (Bp. é. n.) Magyar Hírlap.

16. Az írás. Irodalmi, művészeti, zenei hetilap. Fő- 
szerk. Huzella Ödön. (Nagyvárad) Oradea, 1932.

1. évf. 1. sz.
1. évf. 2. sz.

17. Jahrbuch des österr. ungar. Pilgerhauses „Zűr hei- 
lige Familie” in Jerusalem. 1. Jahrgang. Wien, 
1905.

18. Jékely Zoltán: Álom. (Bp. 1948.)
A kötet nem jelent meg, betiltották, csupán 2 pld. 
maradt meg kefelenyomatban. Egyik ez apéldány.

19. Jókai Mór: Háromszéki beszédek. Sepsi-Szent- 
györgy. 1881.

20. Kner, Albert: 40 [forty] Schemes of Packing. 
[Gyoma].
Kézirat gyanánt megjelent makett. A beragasztott 
fényképek 40 féle díszdobozt mutatnak be.

21. Kner, Albert: Make your tipographical oma- 
ments... [Gyoma, 1939].
Kner Albert kísérletei Ludlow szedőgépen öntött 
betűsoroknak, valamint ólomléniáknak kézi vé
séssel való díszítésére.

22. Kner, Albert: A New Matériái of Typographic Or- 
namentation. [Gyoma].
Elől angol nyelvű bevezető szöveg, majd a nyom
dailag elkészített lapokra fotók formájában kerül
tek felragasztásra a könyvdíszek, körzetekből 
összeállított keretdíszek.

23. Kner, Albert: A Simple Way ofProducing Typogra- 
phical Ornaments. [Bp.] [1939-1940?]
Az első oldalon Kner Albert szignetje.

24. Somé Schemes of Games fór Bigger Children... 
[Bp. 1939]. ny. n. [8] p.+15 füzet.
Az első nyolc oldal bevezető szöveg, majd kö
vetkeznek külön összefűzött, borítós, számozott 
füzetkék, mindegyik vignettán a játék neve, 
mindegyik egy-egy játék leírása és a beragasz
tott fényképek.

25. Legújabb betűminták díszítmények, körzetek, 
nyomtatvány minták 1895. Gyoma, 1895.
Kner Izidor bevezetésével. A címlapon Haiman- 
Kner György bélyegző.
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26. Lesznai Anna: Mese a bútorokról és a kis fiúról. 
Gyoma, 1935. [2. kiad.].
Magánkiadvány. Kozma Lajos könyvdíszeivel. 
Szedte, tördelte és korrigálta Kner Mihály 12 éves 
korában.

27. Lord József: Művelődéstörténelmi visszaemléke
zések. Bp. 1883.

28. A’ magyar insurgensnek szükséges kötelességei. 
Pest, 1800.

29. Mann, Thomas: Nehéz óra. (Gyoma, 1930.) 
Magánkiadvány. „Fordítottam [Kner Imre] Buda
pesten, 1915. július 25-én. Nyomtattuk Gyomán, 
1930. június havában. Kötötte Budapesten 1930. 
július havában Kner Erzsébet.”

30. Márai Sándor: Farkasrét. [Gyoma], 1935.
Tíz példányban megjelent magánkiadvány. Vers. 
Dedikált.

31. Márai Sándor: Egy polgár vallomásaiból. (Gyo
ma, 1935.)
Öt példányban megjelent magánkiadvány. Dedi
kált.

32. Mata János: Passió humana. Debrecen, 1937. 
Bibliofil. A huszonöt megjelent példány egyike. 
Számozott: XXV/XIV.

33. Mausoleum potentissimorum Hungáriáé Regum- 
Ducum... Agriae, (1759).
OSZK hiány. 3 magyarországi példány ismert.

34. Neuer Pressburger Schreib-Kalender, auf das... 
1796. Pressburg.

35. Oesterreichischer Volkskalender für das Jahr 
1851.2. Aufl. Wien.
Benne önállóan meg nem jelent Szabadságharcól 
regény: (Steinebach, Friedrich): Die ungarische 
Revolution 1848 and 1849.

36. [Pápai Páriz Ferenc]: Ábrahám Pátriárka fija 
Isák... Vác, 1781.

37. Pester und Ofner Wegweiser... auf das Jahr 1845. 
10. Jahrgang. Ofen.

38. Piaz, Antonio: Universal-Lexikon für Keller- 
Wirtschaft... Wien-Pest-Leipzig, (1897).

39. Rilke, Rainer Maria: Hogyan szeretett és halt meg 
Rilke Kristóf... Ford [Kállay Miklós]. [Bp. 1928. 
Egyet. Ny.] Dallos Hanna fametszeteivel

40. Simon József: Utazás Keleten a Szuezi csatorna 
megnyitása alkalmával... Bp. 1875.

41. Steiner L[ajos]: On the non-cyclic change. (Balti
more, 1914).
Különlenyomat.

42. Tápay-Szabó László: Freud professzor tévedése. 
(Gyoma, 1933.)
Kner magánkiadvány. Dedikált.

43. Túri-Polgár István rajzai Ady hét verséhez. (Me
zőtúr, 1925.)
Az ötven kézzel színezett bibliofil példány egyi
ke. Számozott: 50/25.

44. Villars, Dominique: Flóra delphinalis... H. n. 1785.
45. Vollstándige Völkergallerie. III. Bánd. Meissen, 

é. n.

Értékes külföldi szerzeményeink, 1999

1. Medunarodna izlozba „Ex libris”. Rijeka, 1999.
2. 1848 - Aufbruch zűr Freiheit. Berlin, 1998.
3. Ady Endre: Nacelo martvite. Sofia, 1998.
4. The architecture of Historic Hungary. Cambridge, 

1998.
5. Architektúrasecesijeu Rijeci. t. 1-2. Rieka, 1997.
6. Babits Mihály: Ksiega Jonasza. Wroclaw, 1998.
7. Binder, Ludwig: Johannes Honterus. Bukarest, 1996.
8. Blockmans, Wim: A history of power in Europe. 

Antwerpen, 1998.
9. Catalogue of Japanese Art in the Ferenc Hopp Mu- 

seum of Eastem Asiatic Árts. Kyoto, 1995.
10. Croatian Parlament. 2. rév. ed. Zagreb, 1995.
11. Darás András: La rebelion de la inteligencia. Bue

nos Aires, 1984.

12. Davidov, Dinko: Srpske privilegije carskog doma 
habzburskog. Növi Sad, 1994.

13. Eggens, Magda: Ingen vág tillbaka. Stockholm, 
1998.

14. Fekete István: Vük. Sao Paolo, 1996.
15. Frank, Hieronymus: Petry - Schwabe 1488— 

1988. Basel, 1997.
16. Gálics István-Szunyogh Sándor-Tomka M.: 

Pozdrav iz Dolnje Lendave. Lendva, 1997.
17. Geschichtliche Mythen in den Literaturen und 

Kulturen. Stuttgart, 1999.
18. Granice Hravatske na Zemljovidima: od XII. do 

XX. stoljeca Zagreb, 1993.
19. Günther, Jörn: Mittelalterliche Handschriften und 

Miniatűrén. Hamburg, 1994.
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20. Halasi-Kun Tibor: Turks, hungarians and kip- 
chaks. Duxbury, 1984.

21. Hamvas Béla: Sarepta. Beograd. 1999.
22. Jánosi Péter: Österreich vor den Pyramiden. Wien, 

1997.
23. Janzin, Marion-Günther, Joachim: Das Buch vöm 

Buch. Hannover, 1997.
24. Jelic, Tomislav: Gradiscanski Hrvati u Austriji. 

Zagreb, 1997.
25. Kamenyitzky Zoltán G.-Griffith L. F.: A boyar’s 

bounty. New Lambton, 1994.
26. Kostya Sándor: A pánszlávizmus történelmi fejlő

dése. Toronto, 1980.
27. Krompotic, Louis: Relationen über Fortifikation 

dér Südgrenzen des Habsburgerreiches vöm 16- 
18. Jahrhundert. Hannover, 1997.

28. Kultúra pavlina u Hrvatskoj 1244-1786. Zagreb, 
1989.

29. Kulturerbe und Bibliotheksmanagement. Inns
bruck, 1998.

30. Lehtinen Ildikó: Marién mekot. Helsinki, 1999.
31. Madách Imre: Insanin trajedisi. Ankara, 1998.
32. I manoscritti della Biblioteca dél Seminario Ves- 

covile di Padova. Firenze, 1999.
33. Mansbach Steven: Modem Art in Eastem Europe. 

Cambridge, 1999.
34. Memorandum: on the 50. Anniversary of the dis- 

memberment of the tragic victim of the Peace Dic- 
tate of Trianon. Melbourne, 1971.

35. Metropolitan icons. Selected poems of János Pi
linszky. Lewiaston, 1995.

36. Mohorovicic, Andre: Architekture in Croatia. 
Zagreb, 1994.

37. Moser, Caroline: Household responses to poverty 
and vulnerability. Washington, 1997.

38. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. (MGG.) 
Bd. 1-10. Stuttgart, 1994-1999.

39. Naves, Elaine Kálmán: Joumey to Vaja. Montreal, 
1996.

40. Nyíró József: Mágede mees (Uz Bence). Tallin, 
1994.

41. Out of Romé: Aquincum/Augusta Raurica. Basel, 
1998.

42. Österreich-Ungam in Lied und Bild. Wien, 1997.
43. Panorama: Architecture and applied Árts in Hun

gary. Kyoto, 1995.
44. Papp Severo Emőke de: Hungárián and Transyl- 

vanian Folktales. Ottava, 1997.
45. Rajsev, Gennadij: Hantyjskie legendy. Sverd- 

lovsk, 1991.
46. Rijecki mostovi - ponti di Fiume. Rijeka, 1998.
47. Rockberger, Nicolaus: TusenÁriga riken - Öster- 

rike och Ungem. Stockholm, 1996.
48. Srkulj, Stjepan-Lucic, Josip: Hrvatska Povijest. 

Zagreb, 1996.
49. Szelényi Iván: Privatizing the land. London, 1998. 

Teszelszky, Kees: De Hongaarse Heilige Kron. 
Leiden, 1999.

50. Theaterhistorische Portrátgraphik. Berlin, 1995.
51. Two centuries of hungarian painters. Washington, 

1991.
52. Van dér Haegen, Pierre L.: Basler Wiegendrucke. 

Basel, 1998.
53. Vofkori György: Székelyudvarhely. 2. bőv. kiad. 

Kolozsvár, 1998.
54. Vostocnaá Evropa v dokumentah rossijskih arhi- 

vov. t. 1-2. Moskva, 1997/1998.
55. Wappenrolle Münchener Herold. Bd. 1-3. Zug, 

1998.
56. The world’s writing systems. New York, 1996.

Konzílium helyett
(a Tüneti kezelés és nem kívánt mellékhatások című cikk kapcsán)

Az Országos Széchényi Könyvtár - mint nemzeti 
és nyilvános könyvtár - elsődleges feladata az idő
szaki kiadványok1 tekintetében a Magyarországon 
keletkezett, bármely hordozón megjelent periodiku- 
mok elsősorban kötelespéldányra alapozott, teljesség
re törekvő gyűjtése és szétosztása, valamint a külföl

dön megjelent hungarika periodika gyűjtése. A be
gyűjtött periodikumokat kötelessége formailag és tar
talmilag feltárni, a létrejött periodika gyűjteményt 
megőrizni, archiválni, védeni, a gyűjteményhez való 
hozzáférést biztosítani, a meglévő periodika gyűjte
ményt folyamatosan, inkurrens beszerzés útján fej

1 A sorozatokat mint időszaki kiadványokat a cikk nem vizsgálja.
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leszteni, a gyűjteményről, ill. a gyűjtemény alapján 
tájékoztatást adni, e gyűjteményre alapozva részt 
venni a könyvtárak közötti dokumentum- és informá
ciócserében, valamint kurrens nemzeti periodika bib
liográfiát megjelentetni.

A könyvtár a beszerzéssel, feldolgozással, megőr
zéssel, tájékoztatással és hozzáférés-biztosítással 
(szolgáltatással) összefüggő feladataihoz kapcsolódó 
munkafolyamatait 1997-től kezdődően elemezte, 
majd átalakította. Az átalakítás a következő szempon
tokat vette figyelembe:

• a munkafolyamatok egységei épüljenek egymásra
• a logikus munkafolyamatsor határozza meg a 

szervezeti struktúrát
• a munkafolyamatok átalakítása pozitív módon 

hasson a munka színvonalára.

Az átalakítási javaslatot2 a munkafolyamat-tervező 
munkacsoport3 egy, az eszményi állapothoz megfele
lő számítógépes rendszer feltételezésével fogalmazta 
meg, tehát az új integrált könyvtári rendszer műkö
désére alapozta. Döntéselőkészítő elemzésükben 
ezért szükségszerű volt bemutatni az átmeneti idő
szak munkafolyamatait, valamint az új számítógépes 
rendszerre való áttérés feladatait.

A munkacsoport elemzésében nem csupán az általa 
helytelennek ítélt gyakorlat megváltoztatását kezde
ményezte a munkafolyamatok logikus megvalósulása 
érdekében, hanem az addig megfelelően működő, de 
párhuzamosan folytatott gyakorlat, illetve az addig 
jól működő, de nem a logikus szervezeti helyen vég
zett gyakorlat helyett is javaslatot tett új munkafolya
matokra, esetenként új szervezeti forma kialakítására.

Már az átmeneti időszakban el kellett érni az egysze
ri adatelőállítás, többszöri adatfelhasználás elvének 
megvalósulását a folyamatokban. Ezzel összefüggés
ben a már működő periodika adatbázisokat - ahol en
nek elvi lehetősége megvolt - összevonták, illetve a 
kibővített funkciók ellátására alkalmassá téve átalakí
tották. A párhuzamos munkafolyamatok elkerülésén 
túl ez az integrált rendszerre való áttérés könnyítését is 
célozta. Az átmeneti időszakban az integrált rendszer 
szimulációjajött létre oly módon, hogy ahol lehetséges 
volt, ott a gépi nyilvántartások mellől fokozatosan el
hagyták a manuálisan vezetett nyilvántartásokat, ahol 
azonban ez adatvesztéssel járt volna, megtartották.

1998 végére a periodikafeldolgozás, adat-, illetve 
dokumentumszolgáltatás terén létrejött az az integrált 
könyvtári rendszer bevezetése előtti állapot, amikor
tól csak és kizárólag olyan adatokat rögzítenek, ill. 
szolgáltatnak hagyományos módon (gépi rendszertől 
függetlenül), amelyeknek nyilvántartására a meglévő 
adatbázisok minimális fejlesztői ráfordítással nem 
voltak alkalmasak.

A munkafolyamatok racionalizálásával párhuza
mosan az intézmény kidolgozta hosszú távú stratégiai 
tervét. Ebben kiemelkedő szerep jut az intézményi 
telematikai infrastruktúra kialakításának, ill. tovább
fejlesztésének, előfeltételeként azon feladatok végre
hajtásának, amelyek a nemzeti információs infrast
ruktúra megteremtésében, valamint annak tartalom
mal való feltöltésének folyamatában a nemzeti 
könyvtárra hárulnak. Ez a stratégiai terv (egyéb sú
lyozott törekvései mellett) célul tűzi ki, hogy a 
könyvtár használói növekvő mértékben, egységes 
rendszerben on-line férhessenek hozzá a gyűjtemény 
katalógusaihoz mind az olvasótermekben, mind távo
li felhasználói helyszíneken.

A katalógusok helyzete
A bibliográfia és katalógus közötti alapvető kü

lönbség, hogy a bibliográfia valamilyen szempontból 
kiválasztott dokumentumhalmazról információkat 
reprezentál, a katalógus könyvtári állományról (is). 
Ez egyaránt vonatkozik a hagyományos formában 
megjelenő bibliográfiákra, katalógusokra és a bib
liográfiai ill. katalógus célú visszakereső rend
szerekre. A katalógusban, ill. a katalógus célú 
visszakereső rendszerben a megjelenített bibliográfiai 
leírásba foglalt adatok információt közvetítenek a do
kumentumról (általában szűkített az adattartalom a 
bibliográfiai céllal készült leírásokhoz képest, inkább 
az azonosítást célozza), a leíráshoz kapcsolódó ál
lományadatok pedig a gyűjteményről.

Az OSZK-nak egyrészt feladata saját periodika 
gyűjteményének feltárása, visszakereshetővé tétele és 
szolgáltatása, másrészről a nemzeti periodikaimp
resszumról, valamint a külföldön megjelenő hunga- 
rikumokról való metaadatközlés (nemzeti bib
liográfia, hungarika bibliográfia). Mivel periodiku- 
mok esetében a nemzeti bibliográfiai gyűjtőkör és az 
OSZK gyűjtőkör jóval nagyobb részben fedi egy

2 Országos Széchényi Könyvtár munkafolyamatainak döntéselőkészítő elemzése, 1998. február.
3 Tagjai: Gellén Miklósné, Nagy Anikó (a munkacsoport vezetője), dr. Nagy Attila, Nagy Zoltán, Patayné Balogh Éva, Rácz Ágnes. 

Rády Ferenc, Tüske László, Ungváry Rudolf, Vajda Erik, dr. Vásárhelyi Judit.
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mást, mint amennyiben eltér egymástól, célszerű az 
adatkezelést egy rendszerben végezni.

1. Az IKB
- Magyar Periodika Adatbázis és elődei
Az integrált könyvtári számítógépes rendszer szá

mára beindult előkészítő munkával szinkronban ala
kították ki az 1989-től épült ISSN Adatbázist, amely 
a Micro CDS/ISIS 2.3-mal kezelt számítógépes nyil
vántartó rendszer volt PC/XT-n.

Az egyes rekordokban bibliográfiai, besorolási, és 
az ISSN Iroda nyilvántartásaihoz szükséges egyéb 
adatokat rögzítettek az 1989-től induló új periodiku- 
mokról. Az ISSN Adatbázis létrehozása elsősorban 
az ISSN Iroda működését kívánta segíteni.

Az adatbázis építésének megkezdésekor az adatok 
egyéb hasznosításának kérdése is felvetődött. Ez idő 
szerint az akkor még Időszaki Kiadványok Bib
liográfiája Szerkesztősége néven ismert osztálynak 
egyetlen kiadványa volt, az éves kurrens sajtóbibliog
ráfia. Fontosnak látszott az „Új köny vek”-hez hasonló 
tájékoztató kiadvány megjelentetése a könyvtárak 
gyarapító munkáját segítendő, tekintettel az időszak 
ugrásszerűen megnövekedett kiadványtermésére. Ki
dolgozásra került egy megjelenítési, valamint egy 
nyomtatási formátum a negyedévenként megjelenő Új 
periodikumok című kiadvány szerkesztéséhez, amely 
az adatbázis bibliográfiai és egyéb adatai alapján spe
ciálisan tájékoztató célokra szerkesztett tételeket kö
zölt az újonnan feldolgozott kiadványokról.

A kurrens sajtóbibliográfia köteteit az 1985. tárgy
évi kötetig kézzel szerkesztették, gépiratként került 
nyomdába. A szerkesztőség a kiadvány bővítését tűzte 
ki célul maga elé, ehhez elengedhetetlenné vált egy ki
adványszerkesztést segítő adatbázis létrehozása, en
nek fejlesztését kezdték meg szintén a MicroISIS al
kalmazásával SBIBL Adatbázis néven 1989-től. 
Visszamenőleg rögzítésre kerültek az 1986-ban élő, 
vagy akkortól induló kiadványok, valamint az azóta 
megjelenő új, ill. címváltozott kiadványok és az évi el
ső számok adatai (adatváltozásai). Ugyanakkor éssze
rű indokok alapján döntés született arról, hogy az 
SBIBL adatbázist kiegészítik az ISSN adatbázis tartal
mával, ily módon létrehozva az új IKB Adatbázist.

A nemzeti bibliográfiai mélységű feltárásra alkal
mas IKB Adatbázis kialakítása 1990-ben megtörtént. 
A későbbiekben változtatásokat hajtottak végre (pl. új

almezők felvétele, új megjelenési és nyomtatási for
mátumok kialakítása) a felmerült igényeknek megfe
lelően. Az adatbázis tartalmát a kezelő programokkal 
együtt, a folyamatos adatfrissítés biztosításával, átad
ták az OSZK Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosz
tályának tájékoztatás, valamint a Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem Könyvtárának mint második nemzeti 
könyvtárnak továbbhasznosítás céljából.4

1991- ben megkezdődött az IKB Adatbázisból ha
vonkénti szerkesztéssel a „Magyar Nemzeti Bib
liográfia. Új periodikumok” megjelentetése, az előző 
évben kidolgozott előállítási (tételszerkesztési, nyom
tatási, rendezési) elvek alapján.

1992- re az adatbázis OSZK-n belüli hasznosítása 
általános gyakorlattá vált, ezért kialakítottak egy fel
dolgozói és egy felhasználói kezelőfelületet az adat
bázis biztonságos működtetése, valamint a felhaszná
lók segítése céljából. 1994-re IIF támogatással az 
adatbázis adatai Telnettel is hozzáférhetővé váltak. 
1998-ban az Internetes elérés technikai okok miatt 
szünetelt, 1999-re azonban lehetővé vált az adatbázis 
WWW-n keresztüli elérése.

Az IKB Adatbázis rövid történetéből látható:
• hogy célszerűségi szempontok alapján már ko

rábban is egyesítésre kerültek olyan adatbázi
sok, amelyek részben azonos adatelemeket tar
talmaztak,

• hogy a később IKB - Magyar Periodika Adat
bázisként ismert adatbázis már a kezdetektől tar
talmazott a bibliográfiai és egységesített besoro
lási adatokon kívül más típusú adatokat is,

• hogy az adatbázist a felhasználói igényeknek 
megfelelően a szerkezetet tekintve folyamatosan 
bővítették új adatelemek rögzítésének lehetősé
gével,

• hogy szintén a felhasználói igényeket követve 
az adatbázis outputjai egyre több kiadvány, szol
gáltatás alapjául szolgáltak: MNB ÚP, ÚP, 
MNBP-CD (DOS és Windows alatt futó verzió), 
rekordszolgáltatás más könyvtárak számítógé
pes adatbázisainak, bibliográfiai célú és tájékoz
tató listák, egyre egyszerűsítettebb és kényelme
sebb kezelőfelületen megvalósuló hálózati hoz
záférés,

• hogy amint az technikailag lehetséges volt, ada
tai belső és távoli elérésű hálózaton is hozzáfér
hetők lettek.

4 A KLTE könyvtára az adatbázist továbbfejlesztette, hogy a könyvtár folyóirat-állományának állományadatait is nyilvántarthassák 
a segítségével.
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Ezek a tények támasztották alá, hogy a munkafo
lyamatok újraszervezésével összhangban a HIRLA 
adatkezelő rendszer5 adatait az IKB, ill. az újonnan 
kialakított IKBK adatbázisokba töltsék, ily módon 
biztosítva azt, hogy a már meglévő adatok megma
radjanak, azokhoz a lokális hozzáféréssel szemben 
- nagyarányú adatbázis-fejlesztői munkaráfordítás 
nélkül - hálózati hozzáférést biztosítsanak, a koráb
ban kialakított rekordok további adatok felvételével 
bővíthetők legyenek.

2. Az olvasói katalógusok lezárása6
A munkafolyamat elemzés az időszaki kiadvá

nyok tekintetében a következő speciális alapelvet 
mondta ki:

„Az időszaki kiadványok olvasói katalógusait — 
vagyis a szerkesztői katalógus kivételével minden ol
vasói katalógust - egy adott mielőbbi időponttól le 
kell zárni. Az új számítógépes rendszer bevezetéséig 
az IKB Adatbázis ad tájékoztatást az időszaki kiad
ványok lezárt olvasói katalógusai helyett. ”7

Az olvasói katalógusok lezárásának igénye és 
megvalósítása nemzetközi gyakorlat, nem is újkeletű. 
Ha egy adatbázisból kinyerhetők azok az adatelemek, 
amelyeket egy adott katalógus cédulái tartalmaznak, 
azt a katalógust tovább építeni felesleges.

Mire kell azonban tekintettel lenni?
1. A könyvtárhasználót tájékoztatni kell arról, mit 

hol kell keresnie.
2. Biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférést. 

(Elegendő olvasói terminál, biztonságos hálózati 
működés stb.).

3. Gondoskodni kell az adatállomány szakszerű 
védelméről.

Az IKB Adatbázis a döntéselőkészítő elemzés 
megszületésekor nem volt maradéktalanul alkalmas 
minden olvasói katalógus kiváltására, viszont olyan 
kismértékben kellett a felvett adatelemek körét bőví
teni, hogy gazdaságosabb volt még az integrált 
könyvtári rendszerre való áttérés előtt ez a fejlesztés, 
mint a megszokott gyakorlat folytatása.

A fejlesztéssel párhuzamosan kialakították az 
IKBK Adatbázist a külföldi periodikumok számára. 
Az adatbázis szerkezete megegyezik az eddigi olva
sói katalógusok adatainak nyilvántartására is alkal
massá tett IKB Adatbázis szerkezetével. Szerkezeti 
azonossága miatt a két adatbázis - igény esetén - 
bármikor egyesíthető.

3. A szolgálati periodika katalógus(ok)
A szolgálati periodika katalógus egységének meg

bontása bonyolultabb kérdés. Mennyiben indokolha
tó az, hogy ez a katalógus és az IKB Adatbázis 
kölcsönösen kiegészítve egymást ad pillanatnyilag 
számot az állományról? (A lábjegyzetben már hivat
kozott Nagy Anikó cikk ennek hogyanját szintén 
részletesen tárgyalja.)

A szolgálati periodika katalógus valójában kataló
gusrendszer, amely négy katalógusegységből áll:

1. holt müncheni katalógus,
2. müncheni katalógus,
3. nem rekatalogízált kiadványok (címek) kataló

gusa,
4. rekatalogizált, ill. az 1976-tól újként feldolgo

zott kiadványok (címek) katalógusa.

A munkafolyamatok átszervezésével kapcsolatos 
változások csak a negyedikként megnevezett kataló
gusegységet érintették. Ez cím szerinti leíró (betű
rendes) katalógus, amely az OSZK állományában 
lévő periodikusan megjelenő (a P és Ért jelzetűek 
kivételével) kiadványokról ad számot, informálva 
egy-egy kiadvány változó bibliográfiai adatairól (a 
Cs jelzetűek kivételével, amelyek bibliográfiai és 
állományi adatváltozását nem követi) az indulástól 
a megszűnésig, valamint azok bibliográfiai kapcso
latairól.

Ha az előbbiek helytállók, kérdésként merül fel:
- az átszervezés előtt egységes volt a szolgálati 

periodika katalógus?
- valóban a teljes periodika állományt reprezentál

ta?
- a teljes periodika állományt azonos feltárási 

igénnyel reprezentálta?

5 A rendszer a katalógustételek bibliográfiai adatait nem adatelemenként strukturálva, hanem szövegként kezelte, a szövegtest 
szavaira lehetett rákeresni, illetve a raktári jelzetre, amelyet külön mezőben tároltak. Csak a betöltés előtt, annak érdekében 
valósult meg Tar Katalin segítségével az adatelemek szétválasztása.

6 Nagy Anikó Tájékozódás a periodikumokról - a szervezeti változás után (megjelent: OSZK Híradó 42. évf. 1-2. sz. [1999] 17-22. 
p.) című cikkében példákkal illusztrálva részletesen bemutatja a katalóguslezárások előkészítését és megvalósításának mikéntjét.

7 Az átszervezés után a Periodikafeldolgozó Osztály lehetőséget látott a szerkesztői katalógus lezárására is, amelyet meg is valósított.
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Ha minden kérdésre nem a válasz, az nem vádpont 
senki ellen, hanem tény, amelyet tisztázva tovább le
het lépni.

Mind az átszervezést megelőzően, mind azt köve
tően már a könyvtári állományi egység létrejötte előtt 
szolgált/szolgál a szolgálati periodika katalógus bib
liográfiai információval az új indulású kiadványok
ról. Az induló számról közölt bibliográfiai adatok kö
zött az átszervezés előtt sem volt olyan adatelem, 
amelyet csak a szolgálati periodika katalógus tartal
mazott.

Különbség volt, ill. részben még most is van azon
ban az IKB Adatbázis és a szolgálati periodika kata
lógus gyakorlata között a változó adatok kezelésében. 
Történt-e itt adatvesztés, és ha igen, mit okozott?

Az IKB Adatbázis valóban, most sem követi a ki
advány párhuzamos cím, alcím, párhuzamos alcím 
változását. (Kivéve, ha a párhuzamos cím magyar, 
mert ezt az adatot rögzíti.)

A szolgálati periodika katalógus a bibliográfiai 
adatok tekintetében egy papírhordozón rögzített, így 
adatelemei szerint visszakereshetetlen adatbázis, 
visszakeresést ugyanis csak kiemelt besorolási adatok 
tesznek lehetővé. Vagyis arra a kérdésre, hogy mely 
kiadványoknak változott meg az alcímük, nem képes 
választ adni. Azt, hogy egy kiadvány alcíme megvál- 
tozott-e csak főcíme szerint eljutva a kiadvány téte
léhez, abból lehet megállapítani.

Ahhoz, hogy megfelelőképp alkalmazkodni tudjunk 
ahhoz a mennyiségnövekedéshez és változékonyság
hoz, amelyet az elmúlt tíz évben a nemzeti kiadvány
termésben tapasztalhattunk mind a hagyományos, 
mind az elektronikus hordozón rögzített információ te
kintetében, prioritás értékeket kell meghatározzunk.

Amikor a kilencvenes évek elektronikus dokumen
tumtermésének begyűjtése, feltárása, archiválása, 
visszakereshetővé tétele nemhogy nem valósult meg, 
de a célmeghatározásnál és néhány elkötelezett kollé
ga próbálkozásánál tovább nem jutottunk, és épp azon 
vagyunk, hogy ezen a helyzeten változtassunk, mert 
ellenkező esetben nem bibliográfiai adatok, hanem do
kumentumok fognak örökre elveszni, ha már el nem 
vesztek, akkor talán lelkiismeret furdalás nélkül elte
kinthetünk attól, hogy a jövőben az évkönyvek alcím
változásáról az OSZK nem tud majd számot adni.8

Az IKB Adatbázist új mezők felvételével alkal
massá tették arra, hogy az esetleges év közbeni köz
readói, ill. földrajzi név változásokat is kövesse, ezen 
felül szintén új adatmező felvételével a kiadvány 
szerkesztőinek regisztrálása is megvalósult. Tehát 
minden besorolási és bibliográfiai adat9, amely sze
repel a szolgálati katalóguslapon, az megtalálható az 
IKB Adatbázisban is azzal a különbséggel, hogy ott 
vissza is kereshető.

A létrehozott értékek védelme elsődleges szempont, 
ha változtatni akarunk, és valóban tisztában kell azzal 
lennünk, hogy egy-egy változtatás eredményeként mit 
veszíthetünk el.

Ez vonatkozik az évenként vagy annál ritkábban 
megjelenő kiadványok esetében arra a megoldásra, 
hogy az átszervezést követően az IKB Adatbázis ki
váltja a szolgálati periodika katalógust. Ez a megol
dás lehet, hogy a külső szemlélő számára nem a leg
egyszerűbb, de dokumentált és nyomon követhető, 
ugyanakkor bevezetése jelentős munkaerő-megtaka
rítással és elenyésző információvesztéssel járt, lehe
tővé téve annak a kurrens raktárban halmozódó res
tanciának a felszámolását, amely miatt pillanatnyilag 
a rekatalogizálás szünetel.

Visszhang
Hálás vagyok Kocsy Anikónak a Tüneti kezelés és 

nem kívánt mellékhatások című cikkéért, mert ösz- 
szegzésre késztetett. Maradtak azonban még kérdé
sek bennem, amelyeket a cikk írójáéhoz képest töre
déknyi szakmai gyakorlatommal nem tudok megvá
laszolni.

1. A nemzeti könyvtár országos és helyi, nemzet
közi és nemzeti feladatai10 mennyiben teszik tu
dathasadásossá a feldolgozót és/vagy a feldol
gozást akkor, amikor egy teljes bibliográfiai té
telből - ha annak adatait egy adatbázis rögzíti - 
bármikor előállítható rövidített bibliográfiai té
tel, és a tételhez állományadatok kapcsolhatók?

2. Minden nemzet számára egyetlen ilyen nyilván
tartás vezethető csupán, ... Ezek az információk 
általában megegyeznek a nemzetközi bibliog
ráfiai szabvány által előírt, az egyes dokumentu
megységekre vonatkozó, kötelezően regisztrálan-

8 Azoknak az évenként többször megjelenő időszaki kiadványoknak, amelyeknek párhuzamos cím, alcím, ill. párhuzamos alcím 
változását a szolgálati katalógus az átszervezésig vezette (tehát a nem Cs jelzetűekét), most is változatlanul vezeti.

9 Leszámítva a már említett párhuzamos cím, alcím, párhuzamos alcím változásokat, amelyek csak a szolgálati katalóguslapon 
szerepelnek, de olt továbbra is.

10 A kiemelések a Kocsy Anikó által írt hivatkozott cikk szövegét idézik.
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dó adatokkal. Ám ne felejtsük el, hogy ez a szab
vány bibliográfiai szabvány, retrospektív, és fő
ként nemzeti könyvtári szempontból nem elégsé
ges.
Nincs néven nevezve a nyilvántartás, de gondo
lom a szolgálati periodika katalógusról van szó. 
Tény, hogy szabvány nem rendelkezik a nemzeti 
periodika gyűjtemény feltárásáról, létezik viszont 
egy, a hetvenes évek végén készült belső OSZK 
szabályzat, amely ezt szabályozza. Mit kérünk 
számon? Hogy nem született szabvány egy egye
di, speciális esetre? Ugyanis ennek a szabályzat
nak megfelelően történik most is a feldolgozás 
úgy a szolgálati periodika katalógusban, mint az 
azt kiegészítő IKB Adatbázisban, amikor azt ka
talógus funkciójában vizsgáljuk.

3.... évkönyvek... tekintetében az Időszaki kiadvány 
Bibliográfiai adatbázis nyújt bibliográfiai infor
mációt. Állományi és példányadatok regisztrálá
sára az. adatbázis rendszere nem alkalmas.
Az IKB Adatbázisban külön almezőben jelölik a 
példányadatokat, a szerkesztők funkció szerinti 
nyilvántartása pedig külön e célra kialakított be
viteli űrlapoldalon történik. A szolgálati perio
dika katalógus számára minden egyes kiadvány 
esetében egy IKB Adatbázisból előállított tétel 
készül, amely beosztásra kerül, és amely jelzi, 
hogy a továbbiakban az IKB Adatbázis tartja 
nyilván az adatokat. Az erre utaló megjegyzés a 
felhasználók számára az adatbázis ALAP formá
tumában szintén megjelenik, ily módon a kataló
gus és az adatbázis kölcsönösen utal egymásra. 
Mi akkor az alkalmatlanság indoka?

4. [Az IKB Adatbázis] Nem tartalmazza az ún. 
csoportos kiadványok leírásait, bibliográfiai, ál
lományi adatait.

A Cs jelzetűekre vonatkozóan a szolgálati peri
odika katalógus soha nem tartalmazott ál
lományra vonatkozó adatokat (az egyes számo
kat a kardex rögzíti 1977 óta). Az IKB Adatbá
zis a Cs jelzetűeknél is informál arról, hogy él-e 
még a kiadvány, melyik évben érkezett be belőle 
évi első szám. Csak és kizárólag azokról a Cs 
jelzetű kiadványokról nem szolgál információ
val az adatbázis, amelyek nem szerepeltek a be
töltött HIRLA adatkezelő rendszerben, és ame
lyek vagy lezárultak, vagy az évi első számuk a 
HIRLA beolvasztása óta nem érkezett be az 
OSZK-ba. Ezek létéről azonban a szolgálati pe
riodika katalógus tartalmaz adatokat. Akkor me
lyek azok az adatok, amelyeket az IKB Adatbá
zisnak tartalmaznia kellene, hogy kiválthassa a 
szolgálati periodika katalógust, de mégsem tar
talmazza?

5. Baj az, ha az olvasók nem jutnak az állományra 
vonatkozó információkhoz, mert idő előtt, és kel
lő körültekintés nélkül lezártunk katalógusokat, 
illetve feldúltuk annak megszokott, megbízható 
rendszerét.
Ha ez így volna, az nem baj lenne, hanem hiba, 
sőt súlyos mulasztás. De milyen, az állományra 
vonatkozó információt nem tudnak megszerezni 
az olvasók, ha a lezáratlan szolgálati periodika 
katalógust és az IKB Adatbázist együttesen 
használják? Milyen szempontot hagytunk fi
gyelmen kívül, amikor lezártuk az olvasói kata
lógusokat, amelyekbe a cédulák a felmérések ta
núsága szerint több, mint féléves késéssel kerül- 
tek11?

Kell-e a megszokotthoz, bejáratotthoz ragaszkod
nunk akkor is, ha azt már túlhaladta az idő?

Nyíri Gyöngyvér

11 A munkafolyamatok elemzésekor vált ismertté, hogy az IKFO-nak az olvasói katalógusok építésében olyan restanciája volt, hogy 
1997. novembertől 1998. június 30-ig egyetlen cédula sem került beosztásra.
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TÁJÉKOZÓDÁS

A Skót Nemzeti Könyvtár - The National Library
of Scotland

1999 kora őszén Somogyi Pálné, Cika szervezésében 
két hetes szakmai kirándulást tettünk Angliában és 
Skóciáiban. Mindannyiunknak, akik ott lehettünk, fe
lejthetetlen szép út volt. Néhány napot tölthettünk a 
Skót Nemzeti Könyvtárban, s úgy gondolom, érdemes 
egy kicsit közelebbről is megismernünk társintézmé
nyünket.

A könyvtár története háromszáz évre nyúlik 
vissza, 1689-ben az Ügyvédek Testületé alapította, 
tehát lényegében egy magán társaság könyvtáraként 
jött létre, s egészen 1925-ig az is maradt, ekkor 
adták át a gyűjteményt (a jogi könyvek kivételével) 
a skót nemzetnek, s így lett Skócia nemzeti könyv
tára. Kezdettől fogva elismerték nemzeti jellegét, s 
éppen ezért Anna királynő 1709-ben a kötelespél
dány törvénnyel elrendelte, hogy az Egyesült Király
ság kiadói ill. nyomdái valamennyi megjelent nvom- 
tatott műből egy példányt adjanak át az Ügyvédek 
Könyvtárának. De ez a kedvezmény még nem köte
lezte a gyűjteményt arra, hogy a nagyközönség szá
mára is nyitott legyen.

A könyvtár gyűjtőköre a kezdetektől sokrétű volt, 
az európai és a szigetországi hagyománynak megfe
lelően különösen gazdag volt a francia anyag, mely
nek jelentős részét a 18. század során szerezték be. 
1692-ben jelent meg első nyomtatott katalógusuk 158 
oldal terjedelemben, melyből 89 oldal tartalmazta a 
jogi könyveket. A könyvtár első épülete a Parliament 
Close-on volt, amelyet 1693-ban tűz pusztította el, de 
a könyvállomány legnagyobb részét sikerült meg
menteni. Ezután a Laigh Parliament House-ban ka
pott otthont a gyűjtemény, de később ez is szűknek 
bizonyult. Közben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a 
jogi fakultás, a jogászok testületé nem tudja a könyv
tár gyarapítását és fenntartását saját erőből biztosí
tani, ezért 1922-ben bizonyos fenntartásokkal ( a jogi
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könyvek és kéziratok kivételével) felajánlotta a nerm 
zetnek. Ettől kezdve a kormány éves költségvetést 
biztosított a könyvtár számára, illetve Sir Alexander 
Grant of Forres százezer fontos adománya rendkívüli 
segítséget jelentett. Az Ügyvédek Könyvtára (Advo- 
cates Library) 1925-től törvénybe iktatva nemzeti 
könyvtár lett, majd Sir Alexander Grant újabb ado
mányának köszönhetően 1938-ban elkezdték építeni 
az George IV Bridge-en levő épületet, mely a háború 
miatt csak 1956-ra készült el. Ennek raktári kapaci
tása az 1970-es évek végére kimerült, s újabb épületet 
kellett terveztetni a Causewayside-on, amely két sza
kaszban épült meg: 1989-ben nyílt meg az egyik ré
sze, s teljesen 1995-re készült el (összesen közel 50 
millió fontba került!)

A Nemzeti Könyvtár állománya: közel 7 millió 
nyomtatott könyv és új típusú dokumentum (pl. CD), 
120 000 kötet kézirat, 1,6 millió térkép, 25 000 pe- 
riodikum és évkönyv.

Hetente átlagosan 6000 nyomtatott dokumentum
mal gyarapszik az állomány, mivel valamennyi Nagy 
Britanniában megjelenő nyomtatott műből köteles
példányt kap.

A nemzeti könyvtár jelenleg három épületben mű
ködik: a George IV Bridge-en levő épületben talál
ható gyűjteményekhez 3 olvasóterem áll rendelkezés
re: az általános olvasóterem (folyóiratok, újságok, az 
1801 után nyomtatott könyvek túlnyomó többsége), 
az északi olvasóterem (kéziratok, 1801 előtt nyomta
tott könyvek, a különgyűjtemények nyomtatott köny
vei, fotógyűjtemény), mikrofilm és CD olvasóterem. 
A Causewayside-on levő új épületben található a tér
kép gyűjtemény és a Skót Tudományos Könyvtár, 
amely tudományos, ipari és üzleti információk refe- 
rensz könyvtára. A Lawnmarket Building-benlalál- 
ható a könyvtári adminisztráció, a közönségszolgálati 
részleg (Public Affairs), a számítógépes szolgáltatá
sok és az elektronikus információk.

A George IV Bridge-en levő gyűjteményekhez két
féle olvasójegy váltható: rövid időtartamra szóló: a 
közönség számára esetenként, ez a mi napi olvasóje
gyünknek felel meg, ill. egy hosszabb időszakra 
(max. 3 hónapra) érvényes. A diákok közül az egye
temi és főiskolai hallgatók csak a 3. évfolyamtól 
kezdve, s akkor is csak az oktatási intézmény aján
lásával kaphatnak rövid távú olvasójegyet. Ennek fel
tétele az, hogy a keresett anyag sehol más egyetemi 
vagy egyéb könyvtárban nem elérhető. Ennek tényét 
az oktatási intézmény köteles igazolni. A másik típus, 
az általános olvasójegy, ezt posztgraduális egyete
misták kaphatják és a nagyközönségből azok, akik

másutt el nem érhető anyagot akarnak használni. Az 
olvasójegy érvényessége 4 hónaptól max. 3 évig ter
jedhet. Megadásának elbírálása a könyvtár joga. Az 
egyetemi hallgatók a szükséges személyes okmányo
kon és fényképen kívül egyetemi beiratkozásuk iga
zolását is kötelesek hozni. Az olvasójegy kiállítása 
2-3 napot igényel, s a sikeres jelentkezők postán kap
ják meg.

A Skót Nemzeti Könyvtár alapfeladata a gyűjté
sen, megőrzésen és szolgáltatáson kívül a skót anyag 
bibliográfiai feldolgozása, mely nemzeti jellege miatt 
a legrészletesebb. Ők szolgáltatják a Library of Con- 
gress skót anyagához az egységesített névformákat 
és tárgyszavakat. Ez heti átlagban kb. 30 új rekord 
küldését jelenti. Sajnos a kötelespéldány-rendelet ná
luk sem terjed ki a nem hagyományos dokumentu
mokra, így csak a kiadókkal történő megállapodással 
szerezhetik meg azokat.

Az állománygyarapításnak érdekes és bevált for
mája még a hosszabb időtartamra szóló letét, mellyel 
magán személyek vagy társaságok értékes dokumen
tumaikat helyezhetik el a könyvtárban. A feltételekről 
részletes szerződést kötnek, s úgy emlékszem, hogy 
kb. 10 évnyi letét idejére az összes állományvédelmi 
kiadást a könyvtár fedezi. Ha korábban kémé vissza 
valaki, akkor költséget számolnak fel a tulajdonos
nak. Ez utóbbi nem szokott előfordulni, általánosnak 
mondható a hosszabb vagy akár örök letét.

Az épület bejáratánál egyébként számos igen szép 
kiállítású prospektus található, melyekből a könyvtár 
valamennyi gyűjteményéről, szolgáltatásairól, a hasz
nálat feltételeiről lehet tájékozódni, sőt még beszer
zésre is lehet javasolni dokumentumokat. Üzletében 
pedig új kiadványoktól a kis ajándéktárgyakig sok 
mindent árulnak.

Az épületben található a nyomtatott könyvek gyűj
teménye (mi általános gyűjteménynek mondanánk), 
továbbá a zenei, a fotó és a régi könyv és kézirat
gyűjtemény a hozzá kapcsolódó kisebb különgyűjte- 
ményekkel; ilyenek például a skót könyvanyagot tar
talmazó Rosebery, Lauriston Castle, Ferguson és a 
Walter Blaikie gyűjtemény, valamint többek között a 
Hew Morrison gyűjtemény, mely főleg kelta (gael 
nyelvű) anyaga miatt jelentős.

A Kézirat és Régi Könyvek Gyűjteményében tett lá
togatásunkkor megtudtuk, hogy csak külön enge
déllyel lehet a gyűjteményt használni. Külön olvasó
termük van, melyben egyszerre mintegy 14 kutatót 
tudnak leültetni. A Kézirattárban mintegy 11-12 fő 
dolgozik. Ez a legjelentősebb skóciai kéziratgyűjte
mény, minden skót vonatkozású anyagot gyűjt. Né
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hány érdekes Hungaricum-dokumentumot mi is láthat
tunk: egy gyűjteményes kötetet, melyben skót utazók 
és diplomaták magyarországi beszámolói olvashatók. 
Van egy James Holt kéziratuk is, amely a magyaror
szági bányavárosok részletes leírását valamint a kora
beli Pest-Budáról szóló feljegyzéseit tartalmazza a 18. 
század utolsó évtizedeiből. Érdekes forrás lehet egy a 
Buda visszafoglalásában résztvevő skót tiszt beszámo
lója is 1686-ból, valamint az 1849-ben amerikai emig
rációba induló magyar szabadságharcosokkal készített 
interjúk egykorú újságki vágatai. A régi könyvek gyűj
teményében őriznek egy teljes Gutenberg 42 soros 
Bibliát, de ezt nem láthattuk. Nekünk egy-két többsé
gében magyar vonatkozású régi nyomtatványt mutat
tak, így például Balassi János Epicédiumát (nem azo
nos a vizsolyi nyomtatvánnyal, de pontos adatait majd 
levélben elkérem).

Érdekességképpen megemlíthetjük az un. hegymá
szó és sarkkutató-gyűjteményt is, melyről külön nem 
szóltak vendéglátóink, de a kapott szórólapokból erről 
is tudomást szerezhettünk. A gyűjtemény jelenleg 
nagyrészt a témához kapcsolódó kötelespéldányokból 
gyarapszik, de létrejöttében döntő szerepe volt három 
magángyűjteménynek. Thomas Grahem Brown, edin
burghi fiziológus professzor, aki 1965-ben halt meg 83 
éves korában, és négy venedik évén túl lett aktív alpinis
ta, hetven évesen mászta meg a Matterhom-ot, s Mont 
Blanc-on is felkutatott 3 új utat. Mintegy húszezer da
rabból álló gyűjteménye a 16.-tól a 20. századig tartal
maz könyveket, folyóiratokat, térképeket, képeslapo
kat, diákat és fotókat. Különösen érdekesek az 1898-tól 
1960-ig vezetett naplói. A másik gyűjtő egy sikeres üz
letember, Róbert Wylie Lloyd, akinek alpinistaként fő 
érdeklődési területe a rovarok világa volt, s 2000 dara
bos gyűjteménye az Alpok és általában Svájc története, 
topográfiája szempontjából is jelentős. Geológusként 
vett részt Sir James Mann Wordie 1914-1917 között az 
Antarktiszt átszelő Shackleton expedícióban. Később 
egész életét az expedíciók és a sarkkör-közeli kutatá
soknak szentelte. 4600 nyomtatványt tartalmazó gyűj
teménye könyveket, apró nyomtatványokat, folyóira
tokat, jelentéseket tartalmaz, ezenkívül van még egy 68 
kötetes levelezésgyűjteménye is.

A Causewayside-on levő épület az ún. Scottish Sci
ence Library, melyet 1989-ben létesítettek a tudo

mány, az ipar és az üzleti élet referensz könyv
táraként. A bevezetőben történetéről annyit tudtunk 
meg, hogy 1974-ben a Royal Society of Edinburgh 
felajánlotta külföldi könyv és folyóiratgyűjteményét 
a Nemzeti Könyvtárnak, hogy az egy új tudományos 
nemzeti gyűjtemény alapjául szolgáljon. 1975-ben a 
skót egyetemek a kormánnyal hozzáfogtak az új 
könyvtár felállításának előkészítéséhez. 1983-ban 
több mint ezer intézményt kérdeztek meg az új tudo
mányos könyvtárral kapcsolatos igényeikről, s végül 
1983-ban elhelyezték a jelenlegi épületében, majd 
1989-ben megnyílt a nagyközönség előtt. Bárki láto
gathatja, csak az alsó és középszintű tanulók esetében 
vannak korlátozások.

Itt találhatók az egész Nagy Britannia területéről 
kötelespéldányként beérkező tudományos könyvek és 
folyóiratok, ill. egy nagy külföldi folyóirat-gyűjte
mény is. Számos kurrens könyv, folyóirat és refe- 
renszmű szabadpolcos elhelyezésben található, tehát 
az olvasók sétálhatnak a polcok között (20 000 mo
nográfia, 1000 tudományos folyóirat, 2500 üzleti 
címtár, köztük számos tengerentúli, 10 000 társasági 
éves jelentés, 4000 piackutatási beszámoló, 600 ke
reskedelmi folyóirat stb. található a polcokon). Ez az 
első szabadpolcos nemzeti könyvtári gyűjtemény. 
Számos tudományos és üzleti adatbázis érhető el CD- 
ROM-on is, illetve hálózaton, továbbá szabad inter
net lehetőség is van. Telefonon, faxon vagy e-mailen 
is lehet információt kérni, ennek fogadására egy kü
lön részleg létezik, a Scottish Business Information 
Service (SCOTBIS). A megkeresések 75%-a a könyv
táron kívülről érkezik, s ha a keresésre fordított idő 
nem éri el a 30 percet, akkor ingyenes, a hosszabba
kért fizetni kell. Keresésre előfizetést is felvesznek, 
s elektronikus úton értesítik is a megrendelőt. A hasz
nálók 25%-a egyetemi, főiskolai hallgató, a többiek 
a felsőoktatás tanárai, de jelentős a kisebb-nagyobb 
cégtulajdonosok, valamint a piackutatásban és a hír
közlésben tevékenykedők száma is. Ugyanebben az 
épületben található a Térképgyűjtemény, amely kb. 
1 500 000 térképet tartalmaz, valamint számos folyó
iratot, könyvet stb., melyek mind a térképkészítéssel 
függnek össze.

W. Salgó Ágnes

38



Ország-imázsunk 
a Francia Nemzeti Könyvtárban

1999-es nyári tartózkodásom alatt Párizsban utam 
természetesen elvezetett a Nemzeti Könyvtár új épü
letébe. Öt évvel ezelőtt még az épülő könyvtárat volt 
alkalmam megtekinteni, a franciák ugyanis - jó 
kommunikációs érzékkel - már az építkezésekhez 
szervezett csoportokat vezettek, megtoldva egy kis 
kiállítással a tervekről, ellátva a látogatókat bőséges 
információs anyaggal. Akkor még a szokásos metró 
vitt ki a város középpontjától meglehetősen távol eső 
pontra, most egy új metró repített ki 12 perc alatt, 
amit kizárólag a könyvtár gyors megközelítése érde
kében építettek a legmodernebb technikát alkalmaz
va. Ezen a vonalon a szerelvények vezető nélkül, tel
jesen automatikusan közlekednek. Útközben eszem
be jutott, hogy mennyi kritika érte a Széchényi 
Könyvtárat azért, mert a nehezen megközelíthető 
Várba fog költözni, s eszembe jutottak a BKV 1985- 
ös ígéretei is: sűríteni fogják a 16-os busz járatait, 
hogy az olvasóknak ne legyen okuk panaszra. De hol 
vannak már ezek az ígéretek?...

A franciák új nemzeti könyvtáráról már sokan és 
sokféleképpen írtak, a budapesti Francia Intézet is 
tartott külön ezzel a céllal egy információs napot a 
könyvtárosoknak, ennek ellenére talán mégsem feles
leges emlékeztetni a legfontosabb adatokra. Egy új, 
a XXI. század igényeinek is megfelelő könyv
tárpalota építését Mitterand elnök határozta el 1988- 
ban. A beérkezett 244 pályázatból húszat tartottak 
meg s a közülük kiválasztott négy pályaművet - két 
franciát és két angolt - terjesztették az elnök elé. 
Mitterand az egyik francia mellett döntött. Impozáns 
terv volt, megfogalmazásában a legegyszerűbb, hatá
sában monumentális. Elnöki emlékműnek mindene
setre kiválóan megfelelt - könyvtárnak, funkcionális 
szempontból, már kevésbé. De ez most legyen a fran
ciák gondja - mi ismerkedjünk meg a könyvtárral.

Mindenekelőtt azt kell tudnunk, hogy az új épületbe, 
mely 1996 decemberében nyílt meg a közönség előtt, 
csak a törzsanyag, a könyvek és a periodikumok, va
lamint az audiovizuális dokumentumok kerültek át, a 
különgyűjtemények - kéziratok, térképek, metszetek, 
érmék, zenei dokumentumok - a rue de Richelieu-i pa
tinás, régi épületben maradtak. A könyvtár felé köze
ledőt valóban szinte mellbevágja a látvány: a négy, 
egyenként 80 méter magas, nyitott könyvet formázó,

egymással szembefordított, hatalmas raktártorony, 
420 km hosszúságú raktári férőhellyel. A tornyok által 
közrefogott négyszögben egy 10 000 m2 nagyságú kert 
van, magas törzsű fákkal beültetve, melyek nem veszik 
el a világosságot. A kertbe nem lehet belépni, csak a 
körbefutó folyosók üvegén keresztül lehet benézni. 
Éppen ezért szeretik a madarak - mesélik a könyv
tárosok - mert itt háborítatlanul élhetnek. A kertet kör
bevevő folyosók mentén helyezkednek el az olvasóter
mek. Először a két nagy fogadóelőtér egyikébe lépek 
be, ahol a kellő útbaigazítást s az információs anyago
kat is megkapom. Húsz frankért (kb. 400 forint) napi 
olvasójegyet váltok, ezt bárki megteheti, semmiféle 
igazolás, beiratkozás nem kell hozzá. Ennek birtoká
ban már szabadon mozgok, csak néhány ellenőrző 
ponton kell a mágnescsíkkal ellátott kis kartont a meg
felelő gépbe helyezni. (Néhány óra múlva a mágnes- 
kártya már nem működik, az ellenőrök szerencsére 
csak legyintenek és továbbengednek. Egészen boldog 
vagyok, hogy itt sem minden tökéletes.) Egy mozite
remben megnézek egy filmet a könyvtárról, ez a film 
folyamatosan, egész nap pereg. Szemléletesen mutatja 
be, hogy a tornyokat alul összekötő könyvtári épület 
kétszintes: ahol vagyok, ez az ún. „kert feletti szint” 
(le Haut-de-jardin), a szakolvasótermek itt bárki szá
mára rendelkezésre állnak 1550 ülőhellyel, a szabad
polcokon 400 000 kötettel. A „kert szintjén” (le Rez-de- 
jardin) elhelyezett olvasótermek csak igazolt kutatási 
témával rendelkező kutatók számára hozzáférhetőek, 
1850 ülőhellyel és 500 000 szabadpolcon álló kötettel. 
Raktárban lévő anyagot csak ezen a szinten szolgálnak 
ki, vagyis az állomány egésze csak kutatók számára
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hozzáférhető. Az előtérben elhelyezett számítógépek 
már a belépéskor tájékoztatják a látogatót, hogy a ke
resett dokumentum megvan-e a könyvtárban és hol ta
lálható, szabadpolcon vagy raktárakban, esetleg a 
könyvtár régi épületében. Ezután részt veszek egy 
szervezett könyvtárlátogatáson is. Ez egy filmmel, ve
títéssel kísért egyórás előadás és egy félórás könyvtári 
séta, ahol csak az olvasótermekben vezetnek végig és 
az éppen aktuális kiállításokat ajánlják a látogatók fi
gyelmébe. A kutatói övezetbe nem jutunk el, de egy 
raktári részletet azért megmutatnak. Itt mondják el, 
hogy a raktári tornyok alsó hét emeletén találhatók a 
könyvtárosok dolgozószobái, a fölöttük lévő 11 emelet 
a könyveké. Az üvegezett falon áthatoló napfény és hő 
ellen egy belső faburkolat védi a könyvtárosokat és a 
könyveket - mint később megtudom, ezt utólag kellett 
beépíteni, mert a tervező erre valahogyan nem gon
dolt... A csoportos vezetés után elindulok az olvasó
termek felfedezésére. A választék a következő: 1) bib
liográfiai olvasó, 2) hírlapolvasó, 3) audiovizuális do
kumentumok; majd a szakolvasótermek: 1) tudomány 
és technika, 2) jog, közgazdaság, politika, 3) irodalom 
és művészet, 4) filozófia, történelem, földrajz és az ún. 
„Sciences de 1’hőmmé”, emberrel foglalkozó tudo
mányok, ez alatt értendők pl. a szociológia, antropoló
gia, pszichológia, demográfia, pedagógia és a vallás. 
A szabadpolcon a könyvekkel együtt találhatók termé
szetesen a szakfolyóiratok. Hagyományos katalógu
sok helyett mindenütt számítógépek vannak és vala
mennyi olvasóterem mikrofilm-leolvasóval és inter
net-hozzáféréssel rendelkezik. Kiválasztom az 
irodalmi olvasótermet s megkeresem a közép-európai 
népek irodalmát. Az eredmény számomra nem megle
pő, mégis kissé lehangoló: a magyarnak jut kb. két és 
fél polcfolyóméter, a lengyelnek tizennyolc és fél. Itt 
tükröződnek a hagyományosan jó francia-lengyel 
kapcsolatok és a mi hiányos, gyenge országpropagan
dánk, az ellenpropagandát már nem is említve. Most 
nézzük, kik képviselik a magyar lírát: Hét évszázad 
magyar versei, Balassi Bálint, Ady Endre; egy közös 
kötetben, francia fordításban Kálnoky-Pilinszky- 
Weöres, még egy francia nyelvű antológia és Kolum- 
bán Miklós verseskötete (az US A-ban élő magyar köl

tő). Prózából, francia fordításban: Arany László meséi, 
Csáth Gyula, Déry Tibor, Füst Milán, Harsányi Zsolt 
(Liszt életregénye), Krúdy Gyula, Tormay Cecil, Mó
ricz Zsigmond, Márai Sándor, Kosztolányi Dezső, Ka
rinthy Frigyes, Szerb Antal, Szabó Magda, Szentkuthy 
Miklós, Esterházy Péter, Konrád György, Bodor 
Adám és Forrai Eszter művei. Találtam még egy ma
gyar irodalomtörténetet franciául és egyet magyarul, 
valamint két kötet színdarabot. Ez bizony nem sok. 
Nem tudom, mit szólna ehhez a néhány évvel ezelőtt 
elhunyt Borsosné dr. Muraközy Nóra, aki a Bibliothé- 
que Nationale-ban 23 évig fáradozott azon, hogy tör
ténelmünk és irodalmunk a francia Nemzeti Könyv
tárban méltóképpen legyen képviselve. (Nekrológja a 
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1997. évi októberi szá
mában, pályaképe a Könyvtáros 1990. évi 6. számá
ban.)

Valamikor a hetvenes években az OSZK Nemzet
közi Csereszolgálata végzett felméréseket abban az 
irányban, hogy Magyarországot a világnyelveken is
mertető kiadványok milyen mértékben szerepelnek 
amerikai, ill. nyugat-európai egyetemi könyvtárakban 
s a vizsgálódást emlékezetem szerint célzott könyv
küldemények is követték. Hasonló irányú tevékeny
séget folytat jelenleg is a külföldi Magyar Cserkész 
Szövetség. Az 1956-os tevékenységéről jól ismert 
Király Béla is azért kezdett emigráns éveiben magyar 
történelmet angol nyelven ismertető könyveket írni 
és kiadni, mert tapasztalta ezek hiányát az amerikai 
egyetemi könyvtárakban.

Most formálja országkép-programját az erre a célra 
szervezett központ. Ajánljuk figyelmébe a külföldi 
könyvtárakat, mert ott tanul és informálódik a jelen és 
a jövő értelmisége, akik írnak és majd írni fognak ró
lunk. Vagy egyszerűen csak kereskednek, gazdasági 
kapcsolatba kerülnek Magyarországgal. Nem mind- 
egy, hogy milyen kép él bennük rólunk, mert régi, s 
most újra felfedezett igazság: az emberi kapcsolatokon 
keresztül valósul meg minden s ember és ember között 
a kultúra közvetít a leghatásosabban.

Somkuti Gabriella
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KIÁLLÍTÁS

Fókuszban a magyar kultúra - 
Budapest-Frankfurt

Kiállításunk anyagának összeállításával a lehetet
len megkísérlésére vállalkoztunk: kis helyen átfogó 
képet adni a magyar kultúra európai jelenlétének 
utóbbi tíz-tizenkét esztendejéről. Bizonyára ellenál
lunk a kísértésnek, ha nem tudjuk, nem érezzük, 
hogy az emberek és a magunk lelkében ott él még 
a babitsi értelemben vett „dal”. Mert „akinek szép a 
lelkében az ének”, az vállalja esetleges hibáit és 
tévedéseit - itt és most vállalja a megmérettetést, 
mert hisz, hinnie kell a kollegiális kölcsönösségben, 
a kiállítás látogatói részéről pedig az értő, megértő 
fogadtatásban.

Válogatásunk főbb szempontjainak felvázolásával 
a kiállítás anyagában való könnyebb tájékozódáshoz 
kívánunk segítséget nyújtani.

„A kiállítást az 1999. évi Frankfurti Könyvvásár 
tiszteletére rendezzük.” mondatunkkal már a meghí
vóban jeleztük a rangos nemzetközi kulturális fórum 
programjához való kapcsolódásunkat. A tárlókban el
helyezett könyvek és dokumentumok, a paneleken 
megjelenő illusztrációk mégis jelentős eltéréseket 
mutathatnak. Nem akartuk, nem akarhattuk reprodu
kálni Frankfurt honi mását. Kényszerítő erővel érez
tük ugyanakkor, hogy akár vázlatosan is, de megmu
tassuk látogatóinknak Frankfurtban kiállított szellemi 
értékeink könyvtárunkban őrzött rokonait és előzmé
nyeit. Mindezek figyelembevételével kiállításunk 
anyagának összeállításakor egyrészt a Frankfurt ’99 
Kht. által rendelkezésünkre bocsátott lista alapján 
dolgoztunk, másrészt logikusan el is tértünk attól. 
Tettük ezt mindazokon a pontokon, ahol meggyőző
désünk és tapasztalataink szerint időben és tematiká
ban olyan anyagot kell bemutatnunk, amely egyrészt 
magyarázza a ma Frankfurtban kiállított művek tör
téneti, társadalmi és szellemi gyökereit, másrészt ép
pen ezáltal teszi teljessé és mutatja meg a hazai kö
zönségnek is azt a képet, amely a magyar kultúráról

„ Fürkéssz a Lét egészében 
mindig egészet a részben. ” 

(J. W. Goethe)

az utóbbi tíz-tizenkét év során elsősorban Európában 
kialakult.

Címszavakban összegezve: kiállításunkon tehát 
Frankfurtban szereplő szerzők Frankfurtban szereplő 
művei, Frankfurtban szereplő szerzők egyéb művei 
és Frankfurtban nem szereplő, ám a jelenleg külföl
dön elfogadott magyarságkép megértéséhez feltétle
nül szükséges munkák szerepelnek.

Kiállításunk látszólag igen heterogén anyagát 
egyéb tényezők figyelembevételével is igyekeztünk 
egységesíteni. Ez amint majd látni fogják, a szépiro
dalom és a művészetek területén szinte magától kí
nálkozott.

A szépirodalmi tárlók és panelek századfordulós 
és XX. századi műveket tartalmazó anyagát tudato
san indítottuk klasszikusainkkal. Választásunkat tár
sadalom- és kultúrtörténeti szempontok indokolják. 
Az elmúlt tíz-tizenkét év során a magyar klassziku
sok (úgyis mint Petőfi, Arany, Jókai) önálló művek
kel Nyugat-Európában csak elvétve jelentek meg. 
Műveik részleteit antológiákban, vagy az egyetemek 
magyar fakultásainak szöveggyűjteményeiben lelhet
jük fel. Az egykori keleti blokkhoz tartozó orszá
gokban eleinte inkább a már veszélytelennek minő
sülő klasszikusok kiadásával fedték le a magyar iro
dalom terjesztésének kötelezettségét. A politikai 
változások hatására velük párhuzamosan később 
egyre nagyobb számban jelentettek meg modem ma
gyar szerzőket is.

A szépirodalomnál maradva feltétlenül meg kell 
említenünk, hogy a már szorosabban véve Frankfurt
hoz kapcsolódó szerzők esetében válogatásunkban 
különböző szempontokat érvényesítettünk. Néhá
nyunk művei közül ugyanazt a munkát választottuk 
ki mindazokon a nyelveken, amelyeken az megjelent. 
Másoknál ellenkező módon jártunk el, s minden kül
földön megjelent munkájukból más-más könyvükkel
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álltunk a közönség elé, stb. (E módszer alkalmazásá
val leginkább kortárs szerzők bemutatásánál éltünk.)

Az utóbbi tíz-tizenkét megjelenési évben magunk 
által meghatározott időszak határait csak igen kevés 
esetben léptük túl. Kérjük, tekintsék ezt részünkről 
bocsánatos bűnnek.

Kiállításunkat a goethei útmutatás alapján kívántuk 
megrendezni:

„ Jól találva, kieszelve, 
szépen szőve, teljesen ”

Tudjuk, erre csak géniuszok képesek. A kritika, 
annak eldöntése, hogy szándékainknak milyen mér
tékben tudtunk eleget tenni, az Önök joga és talán 
kötelessége is.

Németh Gabriella

A Széchényi Könyvtár hozzájárulása 
a külföldön oktató hungarológusok konferenciájához

Budapest, 1999. augusztus 23-25.

A külföldön tevékenykedő hungarológus oktatók 
minden évi konferenciáját augusztusban rendezi meg 
a Nemzetközi Hungarológiai Központ. Ebben az év
ben a tanácskozást „Egyetem és oktatás hazánkban 
és külföldön” címen tartották a szokott helyen, a TIT 
Zsombolyai utcai székházában. Neves hungarológu
sok tartottak előadást a külföldi magyar oktatás és 
oktatási intézmények problémáiról és jövőjéről.

Felkérésükre a konferencia számára a Széchényi 
Könyvtár Hungarika Dokumentációs Osztálya az át
tekintést és tájékozódást segítendő összeállította a 
hungarológiai folyóiratok, évkönyvek és sorozatok 
válogatott jegyzékét. Ezt a jegyzéket mellékelten 
most közreadjuk abban a reményben, hogy az ösz- 
szeállítás mások számára is hasznos tájékoztatási esz
közzé válik.

Könyvtárunk Gyarapítási Osztályának Külföldi 
csoportja pedig kiállítással kísérte a rendezvényt. 
Idézzük a kiállításról készült beszámolójukat:

„A Gyarapítási Osztály Külföldi csoportja a hely
színen néhány tárlóban válogatást készített a legfon
tosabb hungarológiai szakirodalomból, az OSZK sa
ját állománya és a Hungarológiai Központ könyvtára 
állományának felhasználásával. A hazai anyagot a 
Hungarológiai Központ adta, a külföldi megjelenésű 
kiadványok pedig az OSZK állományából kerültek ki.

(A kiállítás alapját a Hungarika dokumentációs osz
tály bibliográfiája adta meg.) A kiállítandó dokumen
tumokat igyekeztünk úgy válogatni, hogy nagyobb 
hangsúllyal kerüljön a köztudatba, milyen sok nyel
ven jelenik meg magyarságkutatással foglalkozó év
könyv, folyóirat, sorozat és monográfia, bár a válo
gatás erősen szelektív volt. A dokumentumok bemu
tatásával arra is törekedtünk, hogy gyűjteményünk 
történetiségében is a közönség elé kerüljön.

Az első tárlóban a hungarológiai oktatásban jól 
használható friss kiadású monográfiákat helyeztük el.

A második tárló az évkönyveket tartalmazta. (Un- 
garische Jahrbücher, Ural-Altaische Jahrbücher stb.)

A harmadik tárlóban a hungarológiai folyóiratok 
kaptak helyet. (The Hungárián Quarterly, Fenno-Ug- 
rica Suecana stb.)

A negyedik tárlóban olyan sorozatok egy-egy szá
mát láthatták a résztvevők, mint Studia Uralica, vagy 
az Újvidéki Hungarológiai sorozatok tagjai.

Több visszajelzésből arra a következtetésre jutot
tunk, hogy a konferencián résztvevők nagy érdeklő
déssel fogadták kiállításunkat. Külön örömünkre 
szolgált, hogy a kiállítás eredményeképpen gyűjtemé
nyünk máris számos eddig hiányzó, vagy általunk 
eddig meg nem ismert új dokumentummal gyarapo
dott, illetve gyarapszik.”
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Szempontok
a hungarológiai kiadványok jegyzékének 

összeállításához

Készült a hungarológus oktatók számára 
az 1999. augusztus 23-25-én tartott konferencia alkalmából

A hungarológiai publikációs fórumok válogatott bibliográfiája a hungarológiai intézmények által kiadott 
legfontosabb folyóiratokat, évkönyveket és sorozatokat tartalmazza. Egy részük önálló hungarológiai kiadvány, 
más részük olyan kutatási területek - pl. finnugor kutatás - sorozatai, évkönyvei, amelyek a környezetükben 
működő hungarológusok közleményeit befogadják.
Néhány 1945 előtti alapvető cím kivételével a jegyzék elsősorban az 1945 után indult, ma is élő, vagy időközben 
lezárult kiadványokat tartalmazza.
A jelen válogatás a szűkebben értelmezett hungarológiai kiadványok jegyzéke. Természetesen a bibliográfia 
számos olyan címmel bővíthető, amely a hungarológiai kutatást szolgálja, de nem kifejezetten hungarológiai 
intézmények kiadványa. Ilyenek pl.: külföldi egyetemek actái, irodalomtudományi, néprajzi szakfolyóiratok, 
külföldi magyar tudományos, ill. művelődési társaságok, kulturális egyesületek kiadványai.

Például:
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége értesítője / szerk. 

Tulits Ilona, Ördög Gy. Lajos (Sepsiszentgyörgy)
Athenaeum Hungaricum et Orbis / Athenaeum Hunga- 

ricum Kör (Bruxelles)
Dissertationes Hungaricae ex história ecclesiae (Mün

chen)
Erdélyi tudományos füzetek / Erdélyi Múzeum-Egye

sület. 209. sz.- 1991- (Indult: 1926).
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadvá

nyai (Bern)
Hungárián heritage review = Magyar örökségünk : of- 

ficial publication of the Rákóczi Foundation 
(Canada) and the Rakoczi-Foundation-International 
(USA)

Indiana University Uralic and Altaic series (Blooming
ton, Ind.)

A JMMT évkönyvei / Jugoszláviai Magyar Művelődési 
Társaság ; szerk. Bosnyák István (Újvidék)

Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára 
(Újvidék)

Lectures and papers in Hungárián studies / Hungárián 
Studies Association of Canada 

Magyar találkozók krónikája (Cleveland)
Nyelv- és irodalomtudományi közlemények : a RNA Ko

lozsvári Nyelvtudományi Intézetének magyar nyelvű 
folyóirata (Cluj)

Nyelvművelő füzetek (Újvidék)
Őrségi füzetek (Oberwart)
Schriften zűr Landeskunde Siebenbürgens (Köln; Wien) 
Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia (Cluj) 
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja = Journal 

de la Société Finno-Ougrienne (Helsinki) 
Veröffentlichungen dér Societas Uralo-Altaica (Wies- 

baden)
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Hungarológiai folyóiratok, évkönyvek, sorozatok
(Válogatott betűrendes jegyzék)

FOLYÓIRATOK

Ablak : onderwijs, wetenschap en technilogie in Hongrije / red. László 
Marácz. - Jg. 1 (1996)-. - Amsterdam : OosLEuropa Institut, 1996—. 

Évenként négyszer

Acta Hungarica : az Ungvári Hungarológiai Központ folyó
irata. - 1. évf. (1990)-. - Ungvár, 1992-.

Évenként

Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Hungarica 
Stockholmiensia / Universitát Stockholm Ungerska Institut. - 
1-. - Stockholm : Almquist och Wikselt, 1965-

American Hungárián educator : newsletter of the American 
Hungárián Educators’ Association. - 1. Vol. (1978)-. - Silver 
Spring, Md. : AHEA, 1978-.

Évenként háromszor 
ISSN 0163-0040

Bericht über die Tátígkeit des Zentrums fiir Hungarologie 
im Finnisch-Ugrischen Seminar dér Universitát Hamburg im 
Zeitraum. - 1989-. - Hamburg : Univ. Hamburg, Finnisch-Ugri- 
sches Seminar, 1989-

Berliner Beitráge zűr Hungarologie : Schriftenreihe des Fach- 
gebietes Hungarologie und Finnougristik dér Humboldt-Univertsitat 
zu Berlin. - 1986. 1.-1997. 10. - Berlin : Humboldt-Universitat ; 
Budapest : MM, 1986-1997.

Évenként. - Címváltozat az elózéklapon: Hungarologie 
ISSN 0238-2156

Cahiers d’études hongroises / Université de la Sorbonne 
Nouvelle Paris III. Centre interuniversitaire d’études hongroises, 
Institut hongrois de Paris, Nemzetközi Hungarológiai Központ. - 
1 (1989)-. - Paris : Sorbonne Nouvelle Paris III - CIEH : Ins- 
titut hongrois ; Budapest : NHK, 1989-

Évenként. - 1993 előtt csak külföldön jelent meg 
ISSN 1149-6525

The Canadian-American review of Hungárián studies / Hun
gárián Readers’ Service. - Vol. 1. no. 1/2 (1974)-Vol. 7. no. 2 
(1980). - Kingston, Ont. : Hungárián Readers’ Service, 1974-1980. 

Évenként kétszer. - Utóbb: Hungárián studies review 
ISSN 0317-204X

Finnisch-UgrischeForschungen : Zeitschrift für finnisch-ug- 
rische Sprach- und Volkskunde. - Helsingfors, 1901—.

Évenként háromszor. - Szünetelt: 1916-23.
ISSN 0355-1253

Finnisch-Ugrische Mitteilungen / hrsg. von István Futaky, 
Wolfgang Veenker. - Hamburg, 1977-.

Évenként 
ISSN 0341-7816

Fólia practico-linguistica : a külföldiek magyar nyelvoktatásának 
módszerei a műszaki felsőoktatási intézményekben / közread, a Bu
dapesti Műszaki Egyetem Nyelvi Intézete. - Budapest: BME, 1971- 

ISSN 0134-0492

The Hungárián quarterly: a periodical designed to spread 
knowledge of Danubian and Central European affairs and to foster 
political and cultural relations between Hungary and the Anglo- 
Saxon world / Society of the Hungárián Quarterly. - Vol. 1. no. 1. 
(Spring 1936)-Vol. 10. no. 1. (Spring 1944). - Budapest; London 
; New York, N.Y. : Soc. Hung. Q., 1936-1944.

Negyedévenként. - Folyt.: The new Hungárián quarterly

The Hungárián quarterly / Danubian Research Center. - 1. 
Vol. (1985/86)-1987. - Astor, Fia. : Danubian Press, 1986-1987.

Negyedévenként. - Folyt.: The Central European Fórum, 
ISSN 0896-8632 

ISSN 0883-8321

The Hungárián quarterly : voice of free Hungarians. - 
1961. 1-. - New York, N.Y., 1961-.

Évenként négyszer

Hungárián studies / Nemzetközi Magyar Filológiai Társa
ság. - Vol. 1. no. 1 (1985)-. - Budapest : Akadémiai K., 1985-. 

Évenként kétszer 
ISSN 0236-6368

Hungárián studies newsletter / American Hungárián Studies 
Foundation Hungárián Research Center. -

1. 1 (1973)-. - New Brunswick, N.J. : Amer. Hung. Studies 
Foundation Hung. Rés. Center, 1973-

Hungarian studies review / Hungárián Readers’ Service. - Vol. 
8. no. 1. (1981)-. - Toronto, Ont. : Hung. Readers’ Service, 1981- 

Évenként kétszer. - Előbb: The Canadian-American review 
of Hungárián studies

Hungarológia / Nemzetközi Hungarológiai Központ. - 1 
(1993)-. - Budapest : NHK, 1993-.

Rendszertelenül. - Előzménye: A hungarológia oktatása, 
ISSN 0238-5406 ; Hungarológiai hírlevél, ISSN 0865-0268 ; 
Hungarológiai ismerettár, ISSN 0865-1949 (sorozat)

ISSN 1217-4343

A hungarológia oktatása / Magyar Lektori Központ Buda
pest. - 1. évf. 1 (1987)-4. évf. 7/8. (1990). - Budapest: M. Lektori 
Közp.

Évenként kétszer. - Előzm.: Magyar nyelv külföldieknek, 
ISSN 0230-8088. - Folytatás: Hungarológia, ISSN 1217-4343 

ISSN 0238-5406

Hungarológiai értesítő / Nemzetközi Magyar Filológiai Tár
saság. - 1. évf. (1979)-. - [Budapest] : [NMFT], 1979-. 

Évenként kétszer, két összevont szám 
ISSN 0209-4800

Hungarológiai hírlevél / Hungarológiai Tanács, Magyar Lek
tori Központ Budapest. - 1989. 1. sz.-1991. 1/4. sz. - [Buda
pest] : M. Lektori Közp., 1989-. ISSN 0865-0268
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Összeállította 

a Hungarika Dokumentációs osztály 
(Kovács Ilona-Gál Júlia)

Szecessziós rajzok

Banga Ferenc grafikusművész nyitja meg ma 16 óra
kor a Szecessziós könyvillusztrációk című kiállítást az 
Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti kiállítóter
mében (Budavári Palota, F. épület)

Népszava, 1999. okt. 19.

Az európai öntudat írói

címmel kiállítás nyílt meg az Országos Széchényi 
Könyvtárban (Budavári Palota, F. épület). A Petőfi 
Irodalmi Múzeum, a párizsi Károlyi József Alapítvány 
szervezésében, francia segítséggel készült tárlatra ki
adott kötethez előszót Martonyi János, utószót Fejtő 
Ferenc írt.

Magyar Nemzet, 1999. okt. 30.
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Jó hírünket szolgálta a világban 
Berlász Jenő, a történetíró könyvtáros

Korszakváltások és rendszerváltozások törésvona
lain át vezetett Berlász Jenő életpályája. Mint általában 
a XX. századi magyar értelmiség útjai. Az első világ
háború évtizedének szülötte (1911). A trianoni béke 
Magyarországában nevelkedett. Magas színvonalú 
képzést kapott, de alighogy tanulmányait befejezte, ki
robbant a második világháború. Pályáját a Teleki Inté
zetben kezdte, 1943-1944 folyamán Eckhart Ferenc 
mellett a Századok központi történeti szakfolyóirat he
lyettes szerkesztői feladatait látta el, majd a háború 
után a Magyar Történelmi Társulat megbízásából 
egyedül szerkesztette a folyóiratot. 1945-ben nyerte el 
egyetemi magántanári képesítését, két éven át a Köz- 
gazdasági Kar nyilvános rendes tanára. 1948-ban a kar 
megszűnt, nem taníthatott tovább, a Magyar Tudo
mányos Akadémia kéziratárának vezetője lett. 1956 
őszén beválasztották a könyvtár forradalmi bizottságá
ba, azután fegyelmi eljárással állásvesztésre ítélték. 
1957-től két évtizeden át az Országos Széchényi 
Könyvtárban dolgozott.

A Tudományos Minősítőbizottság 1986-ban enge
délyezte, hogy megvédje disszertációját, és elnyerje 
a kandidátusi fokozatot. A vitaülés bírálóbizottsága 
azonban egyhangúan úgy ítélte meg, hogy a 75 éves 
tudós teljesítménye messze megüti a történettudo
mányok doktora követelményeit.

Tudományos munkásságát tanulmányok, kéziköny
vek, összefoglalások alkotják. Témái átfogják a kora 
újkor gazdaság- és társadalomtörténeti folyamatait, a 
jobbágyság történetétől a felvilágosodás eszmevilágáig, 
az állampolitikától a művelődéstörténet különböző te
rületeiig. Nagyszabású monográfiája, az Országos 
Széchényi Könyvtár létrehozásának története, a főúri 
mecénás és a társadalom közös, nemzeti alkotását re
konstruálta. Három erőssége: a társadalomtörténeti 
módszer, az egyetemes értékkategóriák érvényesítése 
és a nemzeti kultúra történetének korszerű felfogása.

Két mesterünk a felejtés és az emlékezet. Tudjuk, 
csak az válik történelemmé, amit az utókor arra ér
demesít. Berlász Jenő úgy épített eredeti levéltári ku

tatásokra, hogy a hatalmas forrásanyagból tárgysze
rűen tárta fel a lényeges összefüggéseket. Ifjúkori 
munkái már korszerű társadalomtörténeti látásmódról 
tanúskodnak. A Thurzó-birtokok a XVI. század első 
harmadában, különös tekintettel a jobbágyság hely
zetére (1936), Mária Terézia-kori erdélyi kivándorlá
sok szociális háttere (1939) - ma is sokat forgatott 
tanulmány. Amiről írt, a szegénység, a földhözkötött- 
ség, a gyermekmunka, a földesúri majorsági gazdál
kodás, a kereskedelem, korai ipar, az utóbbi időben 
is sokat vizsgált kérdések az egész Közép-Európá- 
ban. Két alapvető tanulmányát az erdélyi és a ma
gyarországi jobbágyság kérdéseiről - Az erdélyi úr
bérrendezés problémái 1770-1780 (1941), A magyar 
jobbágykérdések és a bécsi udvar (1942). Szabó Ist
ván, az annak idején a magyar társadalomtörténet ma 
már klasszikusnak számító szakértője helyezte a kri
tika mérlegére. Megállapította, hogy a fiatal történész 
a jobbágyság XVI-XVII. századi útjának döntő cso
mópontjait tagadta meg, és megállapításai a „XVIII. 
századi magyar jobbágytörténet fejezeteiből ezután 
nem hiányozhatnak”.

A háború után is folytatta az Erdély történetével 
foglalkozó kutatásait. Feltárta a XVIII. századi Er
dély statisztikáját, az erdélyi jobbágyság gazdasági 
viszonyait, a románság helyzetét, mozgalmait (1784) 
és //. 7<9ZJ<?/jobbágypolitikáját. Eredményei beépül
tek az MTA gondozásában készült tízkötetes Ma
gyarország történetének és az Erdély történetének fe
jezeteibe.

A történetkutató, a szerkesztő, az egyetemi tanár, 
a kézirattári és könyvtári munkatárs számára a tudo
mány országos közösségi követelmény és nemzeti 
szolgálat. A kéziratok, könyvtárak gondozása és gya
rapítása nélkül - mai kifejezéssel élve a tudományos 
infrastruktúra fejlesztése nélkül - nincs az országnak 
korszerű tudományos kutatói kultúrája. Berlász Jenő 
a kézirattár korszerű kifejlesztésével iskolát teremtett. 
Nehéz lenne megmondani, hány hazai és külföldi ku
tatót segített hozzá eredményeihez. Az MTA kézirat
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tárát és Régi Könyvek Gyűjteményét, ezt a páratlanul 
gazdag, de akkor még áttekinthetetlen kincsesbányát 
6 tette feltárhatóvá. Felbecsülhetetlen értékű hagya
tékokat mentett meg. Gyarapította jó hírünket a vi
lágban, mert a kézirattár a nemzetközi tudományos 
életben elismert intézmény rangjára emelkedett.

Művelődéstörténeti tanulmányaiból kitűnik, hogy 
a kultúrát átfogóan értelmezte; hangsúlyozta, hogy a 
műveltség évszázadokon átívelő folyamat. Különö
sen a könyvtárak és a társadalmi könyvkultúra törté
netével foglalkozó tanulmányai hangsúlyozzák, hogy

a kultúra felhalmozott tapasztalat. Felfogását tömören 
kifejezi nagyszabású alkotásának, az Országos Szé
chényi Könyvtár története 1802-1867 című könyvé
nek ajánlása: „Az alapító és mindazok emlékének, 
akik nemzeti könyvtárunk kincseit gyűjtötték, gyara
pították, megőrizték és használhatóvá tették.”

Berlász Jenő gazdag tudományos munkássága, 
életművének maradandó értékei ezt a gondolatot vi
szik tovább.

R. Várkonyi Ágnes 
Magyar Nemzet, 1999. dec. 18.

Restaurálták és kiadják az Isztambuli antifonálét

Anjou-kori magyar kódexkincs a Topkapi szerájból
A török szultánok egykori palotavárosát a Szeráj- 

fok magaslatán, Isztambul hét dombja közül az elsőn 
építették. Hódító Mehmet emeltetett itt 1468-ban nyá
ri palotát, amelyet Nagy Szulejmán rezidenciájává bő
vítettek ki. Az Eski vagy Topkapi szeráj (régi vagy 
Ágyúkapu-palota) azóta századokon keresztül a szul
tánok lakhelyéül szolgált, mindaddig, amíg Abdülme- 
cit 1855-ben át nem költözött a Dolmbahce szerájba.

Sokáig a Topkapi szeráj adott otthont a szultánok 
kincstárának is, zömmel ide kerültek a török hódítás 
során zsákmányolt kincsek legbecsesebb darabjai. 
Ezek közül egyet, a számunkra talán egyik legérté
kesebbet, az Anjou-kori magyar könyvkultúra ki
emelkedő alkotását, páratlan kódexritkaságát és re
likviáját, az úgynevezett Isztambuli antifonálét - 
amelynek létezéséről eddig vajmi keveset tudott a 
nagyközönség - hamarosan bárki megismerheti, aki 
érdeklődik a hasonló műkincsek iránt. A nemzeti 
könyvkiadás szempontjából is korszakos jelentőségű, 
a XIV. század első feléből származó liturgikus kódex 
fakszimiléje ugyanis egy nyolcvanoldalas, angol, tö
rök és magyar nyelvű tanulmánnyal és egy CD-vel 
(egyórányi hangzóanyaggal) kiegészítve az Akadé
miai Kiadó gondozásában, Szendrei Janka zenetudós 
szerkesztésében hamarosan megjelenik. Kereskedel
mi forgalomba ugyan nem kerül, de a kiadónál meg 
lehet rendelni. Számozott példányban lát napvilágot, 
rangjához méltón, díszdobozban. (A hangfelvételt a 
Hungaroton készítette, a csomag ára 48 000 forint.)

A múlt század második fele óta tudták a szakem
berek, hogy a Topkapi szerájban értékes magyar szár

mazású kéziratok is vannak - tájékoztatta érdeklődé
sünkre a Magyar nemzetet Dobszay László zenetu
dós, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudomá
nyi Intézetének kutatója, akinek Szendrei Jankával 
együtt óriási szerepe volt abban, hogy a kódexet res
taurálták, tartalmát a magyar szakemberek megismer
hették, és hogy hasonmása idehaza napvilágot láthat. 
1933-ban egy német kutató jegyzéket készített a Top
kapi szerájban található nem iszlám könyvkincsekről, 
és néhánynak a tartalmát is ismertette. Megemlített 
egy különleges szépségű, latin nyelvű liturgikus kó
dexet, amely azonnal felkeltette a magyarok érdek
lődését, hiszen nagy volt a valószínűsége, hogy a 
könyvhöz közünk lehet, mivel iszlám területről nem 
kerülhetett az oszmán birodalom központjába. Ilyen 
előzmények után a nyolcvanas évek közepén Vizke- 
lety András, a Fragmenta Codicum vezetője, akadé
mikus azzal a hírrel érkezett haza Isztambulból, hogy 
láthatta és tanulmányozhatta az illuminált kottás kó
dexet, sőt néhány fényképet is készített róla. Az Aka
démia szakemberei, művészettörténészek, zenetudó
sok összegyűjtötték a könyvről addig ismert adatokat, 
megvizsgálták a dokumentumokat, és megállapítot
ták, hogy minden kétséget kizáróan egy igen értékes 
és terjedelmes magyar antifonáléról van szó.

Úgy tűnt, hogy a történet itt véget is ér. Ám Dobszay 
László és kutatótársai sehogy sem akartak belenyu
godni, hogy a kódex tartalmát nem ismerhetik meg. Tíz 
év alatt a lehetséges hivatalos utakat bejárva - az Or
szágos Széchényi Könyvtár közreműködésével - öt 
akciót indítottak azzal a céllal, hogy a könyv teljes
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anyagát megszerezzék mikrofilmen. írásban minden 
alkalommal elutasították kérésüket, azt a választ kap
ták a török féltől, hogy a kódex nem filmezhető, mert 
igen rossz állapotban van. Az Isztambuli antifonále 
sorsáról végül államközi szinten döntöttek. Dobszay 
László és Szendrei Janka a magyar és rajta keresztül a 
török köztársasági elnök segítségét kérte és kapta meg 
ahhoz, hogy - a Széchényi Könyvtár munkatársai ré
vén - lehetővé váljon az erősen rongálódott kéziratos 
forrás restaurálása, fotózása, majd hasonmás kiadása.

A mikrofilm tartalmát megismerve, majd a kódexet 
a helyszínen áttanulmányozva kiderült, az Isztambuli 
antifonále valóban felbecsülhetetlen értékű magyar 
kincs. Dobszay László tájékoztatása szerint a több 
mint hatszáz oldalas liturgikus kódex 1360 körül, ma
gyarországi egyházi használatra készült. Származási 
helyét teljes bizonyossággal nem lehet megmondani, 
de nagy valószínűséggel az esztergomi liturgia terüle
téről való. Azt azonban biztosan állítják a kutatók, 
hogy nem onnan került török kézre. A kiegészítő be
jegyzésekből kiderül, hogy a kódexet a XIV. század 
végén már a délvidéken, a Száva-parti Szentdemeteren 
használták. Ahogy a török sereg jött felfelé, a kódexet 
- valószínűleg a mohácsi csata után - ott zsákmányol
hatta.

A pergamenre rótt, latin nyelvű, gótikus betűjű 
szöveget és kottajegyeket öt omamentális kezdőbetű, 
valamint a Képes krónika és a Magyar Anjou-legen- 
dárium stílusához hasonló, tizennyolc, temperával 
festett és aranyozott, figurákkal és jelenetekkel ellá
tott művészi iniciálé és további festett lapszéldíszek 
ékesítik. A kódexben hiánytalan gyűjteményként 
megtalálható a teljes liturgikus év officiumanyagának 
(zsolozsmás énekeinek, köztük a magyar szentek, Ist
ván, Imre, László, a nyitrai remeték tiszteletére ki
dolgozott zsolozsmáknak, antifonáknak és responzó- 
riumoknak) kottával ellátott feljegyzése - oly bőven,

mint egyetlen más ismert kódexben sem. A leírás 
gyönyörű, a kottakép tökéletes, a magyar, úgyneve
zett esztergomi notáció, azaz a hangjegyírás legjobb 
korszakából való. (A vonalrendszeres hangjegyírást 
Európában a XI. század vége és a XIII. század között 
vezették be. A kelet-európai térségben hazánk a XII. 
század második felében elsők között vette át a mód
szert, és sajátosan ötvözte a magyar hangjegyírási ha
gyományokkal.)

Mint az Dobszay Lászlótól megtudtuk, a megtalált 
kódex restaurálását 1998 tavaszán kezdték meg a 
Széchényi Könyvtár szakemberei. Mivel a szultáni 
kincstárban a könyvet nem könyvtári körülmények 
között, hanem bőrzsákba varrva őrizték, lapjait ned
vesség érte, és ezért megtámadta a penész, amely 
szétporlasztva a megtámadott felületet, lila foltként 
terjedt az írástükör felé, de szerencsére a széles mar
gó miatt még nem érte el - a szöveg mindenhol ép 
maradt. A restaurátorok időben érkeztek. Közben 
megkezdődött a kiadás előkészítése is, ez év január 
30-ára készen voltak az ehhez szükséges tanul
mányok. A kulturális tárca pályázatot írt ki, a győztes 
az Akadémiai Kiadó lett, és bár a kódex fakszimiléje 
a frankfurti könyvvásáron csak egy kiadás előtti min
tapéldánnyal szerepelt, most végre napvilágot láthat.

Dobszay László lapunknak elmondta, hogy a Top- 
kapi szeráj még legalább száz nem iszlám kódexet 
rejt. Öt liturgikus és zenei kódex közülük biztosan 
magyar. A magyar kutatók áttanulmányozták őket, és 
bár nem olyan reprezentatívak, mint az Isztambuli 
antifonále, a tudományos jelentőségük nagy. Ezért a 
hazai szakemberek újra felvették a kapcsolatot a tö
rök féllel, és első lépésként azt szeretnék elérni, hogy 
a Topkapi szeráj kincstárának teljes kódexgyűjtemé
nyét katalogizálják.

Devich Márton 
Magyar Nemzet, 1999. nov. 27.

Értékmentés -
A Nádasdy Akadémiához

Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, 
Monok István és a Nádasdy Alapítvány létrehozója, 
Nádasdy Ferenc együttműködést írt alá csütörtökön 
a könyvtár budavári épületében.

ajándékozás
kerül a régi gyűjtemény

Megállapodtak arról, hogy az alapítvány a magyar 
nemzetnek ajándékozza a Nádasdy család hajdani 
könyvtárából az országos közgyűjteményekbe került 
köteteket, és számít nemzeti intézmények támogatá

49



sára a Nádasdy Akadémia könyvtárának megalapítá
sában. Az OSZK vállalja, hogy átadja a Nádasdy csa
lád hajdani könyvtárából származó azon köteteket, 
amelyek jelenleg a Fölöspéldányközpont raktárában 
vannak, és ha befejeződik a nádasladányi kastély re

konstrukciója, a Nádasdy Akadémia székhelyén he
lyezi el letétbe az OSZK állományában maradó mű
veket.

(f m)
Magyar Nemzet, 1999. dec. 10.

Mesélő kották
Kincsek az Országos Széchényi Könyvtár zeneműtárában

Az Operaház épületének felavatására Liszt Ferenc 
1884-ben Ferenc Józsefet éltető dalt komponált a Rá- 
kóczi-nóta dallamára... Ám Podmaniczky Frigyes 
megtiltotta, hogy a Magyar király-dal a megnyitón 
elhangozzék. Két évvel később, 1886 márciusában 
Liszt idősebb Ábrányi Koméi Magyar Sálon című 
lapjának emléklapot küldött, amely akár zenei vég
rendeletének is tekinthető, hiszen a zeneszerző július 
31-én meghalt. Az emléklapon a Magyar király-dal 
hangjegysora fölött, a komponista kézírásával - szo
katlan módon magyarul - a következő olvasható: 
„Egy régi magyar dallam után”. Majd alatta: „Mint 
magyar hazámnak hű fia List Ferencz”. Ez a kicsiny, 
azóta kemény borítót kapott emléklap ma az Orszá
gos Széchényi Könyvtár zeneműtárában található. A 
törékeny papiros megsérült, mintha golyók lyuggat- 
ták volna át. 1956 októberében a Magyar Rádió 
szomszédságában őrizték...

Felemelő érzés a könyvtárban óvatosan a kezünkbe 
venni azokat a tárgyakat, végigböngészni azokat a 
több száz éves finom kéziratokat, amelyeket a zene
művészet géniuszai hagytak ránk örökül. Képzelet
ben végigsimítani az ujjunk hegyét Joseph Haydn 
egyik hegedűhúrján. A tenyerünkre tenni a Himnusz 
eredeti pályázati példányát. Bepillantani Berlioz Rá- 
kóczi-indulójának 1846-ból származó autográf parti
túrájába. Belelapozni Michael és Joseph Haydn, Mo
zart, Erkel, Liszt, Schubert, Glinka, Goldmark, Bar
tók, Kodály, Dohnányi lejegyzéseibe. A relikviák 
elvarázsolják az embert. A komolyzene rajongói 
vagy az érdeklődő muzsikusok, akik úgymond az „ut
cáról” térnek be a Széchényi Könyvtár páratlanul ér
tékes gyűjteményt rejtő, az idén 75. születésnapját 
ünneplő zeneműtárába, jól ismerik ezt az érzést. A 
Magyar Nemzetnek Szerző Katalin zenetörténész, a 
zeneműtár vezetője segített a könyvtár kincsei között 
böngészni.

Kevesen tudják, hogy a közgyűjtemény mintegy 
negyedmillió kottát, kéziratot és húszezer hangzó
anyagot őriz. (Közöttük sok ezer zenemű felvételét, 
mely a könyvtárosok álma szerint a nemzeti hangar
chívum magja lehetne.) Itt található értelemszerűen a 
legnagyobb magyar zenei gyűjtemény, de legalább 
ilyen értékes a külföldi anyag is. A Széchényi 
Könyvtár büszkélkedhet a világ egyik legjelentősebb 
Michael és Joseph Haydn-örökségével. (Elgondol
kodtató, mondják a szakemberek, hogy a Zeneakadé
mián ma sokan szereznek diplomát anélkül, hogy 
egyszer is tájékozódtak volna a muzsika budavári pa
lotabeli fellegvárában.)

A gyűjtemény ma is bővül, de a Széchényi Könyv
tár költségvetéséből évente mindössze nyolcszázezer 
forint áll a zeneműtár rendelkezésére ahhoz, hogy 
frissen felbukkanó dokumentumokat vásároljon meg. 
Hogy ez mire elég? Az ősszel előkerült Bartók-kéz- 
iratok közül a fiatalkori hegedűverseny első tételének 
egyoldalas vázlatát a berlini aukción tízezer márkáért 
kínálták... Persze bármikor a könyvtárosok „ölébe 
pottyanhatnak” páratlan értékű ritkaságok. Annak a 
hét Schubert-dalnak a kéziratára például, amely ma 
a gyűjtemény egyik ékessége, a hatvanas években 
véletlenül találtak rá raktárrendezés közben... A hét 
dal között van a Goethe versére komponált Wandrers 
Nachtlied című is, amelyre a németek szinte úgy te
kintenek, mint mi a Himnuszra. Volt más meghök
kentő eset is a könyvtár történetében. Valaki megvé
telre hozott be 1995-ben egy partitúramásolatot: A 
varázsfuvoláét. Kiderült, világszenzációról van szó, 
ugyanis az 1796-ból előkerült Mozart-kotta az ősbe
mutató színházának, a bécsi Theater auf dér Wieden- 
nek a másoló műhelyéből származik, és az operának 
nem ismert ennél autentikusabb, az eredeti Mozart- 
kéziratot hívebben visszaadó változata. Rejtély, hogy 
a kotta miként kerülhetett Magyarországra. Egykori
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megrendelőjét nem ismerjük, de nyilvánvaló, hogy 
pontosan tudta, honnan kell a leghitelesebb Mozart- 
partitúrát megrendelni. A könyvtárban található az 
ország egyetlen Mozart-autográfja is, azé a prelúdiu
mé, melyet a szerző 1777-78 táján nővérének, Nan- 
nerlnek komponált.

Szerző Katalin most a magyar gyűjtemény egyik 
legbecsesebb darabját teszi az asztalra, a Harmónia 
Caelestis című, 1700-ból, az Esterházyak zenei műhe
lyéből származó (később Bécsben 1711-ben nyomta
tásban is megjelent) kantátagyűjteményt, amely a ha
zai barokk első európai színvonalú zenei alkotásának 
tekinthető. De őrzik a magyar zenetörténet korábbi 
kincseit is, köztük a csíkcsobotfal vi kéziratot, a Domo
kos Pál Péter által felfedezett katolikus népénekgyűj
teményt, amelyet 1651 és 1676 között Kájoni János 
csíksomlyói ferences pap másolt le a közösség számá
ra. A Bártfa város (Felvidék) Szent Egyed-templomá- 
ból előkerült, részint kéziratos, részint nyomtatott 
XVI-XVII. századi szólamgyűjtemény (például Las- 
sustól, Josquin Desperztől) bizonyítja, hogy a kis ma
gyar evangélikus településen is fejlett, Európával 
együtt haladó zenei hagyomány teremtődött.

Az 1802-ben megalapított Széchényi Könyvtárnak 
már a törzsgyűjteményében is igen értékes kották 
voltak. Széchényi Ferenc hagyatékából származik 
például a zeneműtár egyik legrégebbi külhoni ritka
sága: Benedetto Marcello madrigál sorozata 1724-ből 
Velencéből. A zenei anyag főleg adományokból bő
vül. Erkel Ferenc hagyatéka is a gyűjteménybe került 
1904-ben. Liszttől 47 eredeti kéziratot őriznek, jelen
tős a Rózsavölgyi-örökség is. D’Isoz Kálmán volt a 
tár első zenetörténész vezetője, és ő volt, aki 1924- 
ben a még a Nemzeti Múzeum keretein belül működő 
intézményben megszervezte az önálló zenei osztályt. 
A magyar komponistákhoz először 1924-ben fordul
tak felhívással, hogy küldjék be a könyvtárnak a kéz
irataikat. (Bartók Béla 1926-os Zongoraszonátájának 
autográfját küldte el.) Vannak szerzők, akik nem tet
tek, illetve tesznek eleget a kérésnek, de olyanok is 
szép számmal, akik örülnek, ha műveik eredeti pél
dánya az archívumba kerül. Szerző Katalinék most 
azon fáradoznak, hogy a gyűjtemény része lehessen 
Lajtha László hagyatéka is.

Az anyag építésében a legjelentősebb fordulat 
1949-ben következett be: az államosításkor került

birtokukba az Esterházy-hagyaték, benne a felbecsül
hetetlen értékű bécsi klasszikus kéziratok, a már em
lített Michael és Joseph Haydn-autográfok, Süss- 
mayr, Albrechtsberger, Dittersdorf kottái. A könyvtár 
tulajdona lett 1981-ben a régi Nemzei Színház és 
Operaház úgynevezett használaton kívüli kottatára, 
mely a szakemberektől a „bánya” becenevet kapta. 
Nem véletlenül. A magyar színjátszás kezdetétől má
ig összegyűlt óriási anyag rendezése lassan halad. A 
gyűjteményben olyan kincsek találhatók, minta nép
szerű Mozart-, Verdi- és Puccini-operáknak a külön
böző előadásokon hajdan Milánóból vagy Bécsből 
megrendelt partitúrái, kéziratos másolatok a súgópél
dánytól a szövegkönyveken át a szólamkottákig. 
Ahogy a szakemberek mondják, a „bánya” még sok 
meglepetést tartogathat számukra.

Mint említettük, páratlan jelentőségű a Haydn-gyűj- 
temény. Michael Haydn életműve az utókor számára 
észrevétlenül húzódik meg zseniális bátyja, Joseph 
Haydn munkássága mögött. Egyházzenei kompozícióit 
most kezdik felfedezni, lappangó zenedarabjai között 
igazi remekművek találhatók. A Széchényi Könyvtár 
őrzi Michael Haydn mintegy 118 autográf kéziratát, 
miséket, két nagy oratóriumot, három kantátát, sok gra- 
duálét és áriát, valamint a 2. c-moll rekviemet. Hihetet
len, de még legalább negyven kiadatlan kompozíció 
van a Michael Haydn-hagyatékban.

A Joseph Haydn-gyűjtemény 372 páratlan értékű 
dokumentumból áll. A Széchényi Könyvtárban talál
ható meg több világhírű kompozíció autográfja, köz
tük a Krisztus hét szava a keresztfán oratóriumválto
zata, Az énekesnő című színpadi mű, az Üstdob mise, 
több versenymű, két kvartett kézirata, a Teremtés szö
vegkönyve. A könyvtár őrzi húsz szimfónia autográf 
partitúráját vagy partitúrarészletét is, köztük a Katona 
és a Búcsú szimfóniáét.

Szerző Katalin búcsúzóul még egy különleges ok
iratot mutat. A több mint négyezer Acta musicalia 
egyikét, amelyek az eszterházai kastély zenei életét do
kumentálják. Olvasom: Joseph Haydn a Figaro házas
ságának partitúráját rendeli meg az opera előadásához. 
A dátum: 1789. július 14. - Párizsban aznap egészen 
mással foglalkoztak, kitört a forradalom.

Devich Márton, 

Magyar Nemzet, 1999. dec. 24.
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Magyar Elektronikus Könyvtár
Internetes olvasóterem

Megalakult a Magyar Elektronikus Könyvtárért 
Közhasznú Egyesület azzal a céllal, hogy támogas
sa a mintegy öt esztendeje létező Magyar elektro
nikus Könyvtárat (MEK). Ez utóbbi a magyar, az 
egyetemes kultúra és tudomány alkotásainak di
gitális változatát gyűjti és teszi mindenki számára 
hozzáférhetővé az interneten.

Moldován István, az újonnan alakult egyesület el
nöke elmondta, hogy az elektronikus könyvtár meg
valósításának gondolata már a kilencvenes évek ele
jén felvetődött külföldi példák alapján, hiszen a kü
lönböző számítógépes hálózatok akkoriban nem csak 
levelezésre, de olyan dokumentumok rögzítésére is 
szolgáltak, melyekhez itthon kizárólag könyv
tárakban lehetett hozzáférni. Moldován István és 
szűk csapata úgy gondolta, hogy a hálózaton megle
hetős rendetlenségben található elektronikus formá
ban lévő magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású 
szövegeket összegyűjtik, rendszerezik és a felhaszná
lók rendelkezésére bocsátják. A kilencvenes évek 
elején, mikor az USA-ban és Nyugat-Európában az 
internet már ismert és használatos volt, itthon is meg
indult az elektronikus könyvtár megalkotása.

1994 óta működik az interneten a Magyar Elektro
nikus Könyvtár szolgáltatás a Nemzeti Információs 
Infrastruktúra Program támogatásával, ez év szep
temberétől pedig az Országos Széchényi Könyvtár 
biztosítja a szükséges intézményi és szakmai hátteret.

A könyvtárban, amelyet a http://www.mek.iif.hu cí
men érnek el a látogatók, már több mint háromezer 
elektronikus dokumentum - klasszikus és kortárs 
szépirodalom, számos tudományág szakirodalma, szó
tárak, kézikönyvek, lexikonok, de már néhány térkép

és kotta is - található. Maguk a művek a MEK olvasó
termében olvashatók egész terjedelmükben. Az elek
tronikus folyóiratok internetes címlistái is megtalálha
tóak egyfajta külön gyűjteményként. Ezeken kívül egy 
internetes könyvtári tájékoztató szolgáltatás, a MIT- 
HOL teszi teljesebbé a MEK könyvtári jellegét.

Moldován István arról is tájékoztatta lapunkat, 
hogy a MEK elsődleges forrása még ma is az inter
net, de egyre több szerzó kéri munkájának MEK-re 
való elhelyezését, illetve felsőoktatási intézmények 
tanszékeiről gyűjtik be a dokumentumokat. A MEK 
elnöke azt tapasztalta, hogy napi közel húszezer ol
vasó mintegy egyharmada nem magyarországi gépről 
látogat a Magyar Elektronikus Könyvtárba.

Ez azt jelzi, hogy külföldön is nagy az érdeklődés 
a könyvtár iránt. Éppen ezért szükséges lenne minél 
több magyar szépirodalmi alkotás legalább angol 
nyelvű közzétételére. Az idegen nyelvű anyagok az 
Országos Széchényi Könyvtár hungaricum-gyűjtőkö- 
re alapján kerülnének a weboldalra. Megtalálhatók a 
külföldön megjelent idegen nyelvű, de magyarországi 
vonatkozású szövegek, a magyarországi idegen nyel
vű kiadás és olyan anyagok, amelyeket nem hazánk
ban publikáltak magyar nyelven. A MEK kezelőfe
lülete egyébként is kétnyelvű (magyar és angol).

Eddig több mint száz önkéntes munkájának kö
szönhető a MEK állománya, mára azonban néhány 
könyvtár, kiadó is gazdagítja a könyvtár tartalmát. 
Mégis - mondja Moldován István - szükség lenne 
több intézményi támogatásra, gyűjtőmunkára, hiszen 
a magyar kultúra és tudomány eredményeinek mind 
szélesebb körű terjesztése már az interneten is na
gyon fontos.

Napi Magyarország, 
1999. nov. 29.
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KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL

Beköszöntő

1998 szeptemberében az Országos Széchényi 
Könyvtár Zeneműtára fiatalok meghívásával rend
szeres zenei programokat rendezett az Országos Szé
chényi Könyvtár VI. emeleti Előadótermében. Úgy 
gondoltuk, hogy a könyv és könyvtár, zene és Zene
műtár akkor tölti be hivatását, ha nem veszíti el kap
csolatát az őt körülvevő világgal és ihletője, mecéná
sa marad tudománynak, zeneművészetnek.

Nem csak az értékes, régi és új zeneművek, hangzó 
anyagok megőrzése a Zeneműtár feladata, hanem az 
élő zene megismertetése és megszerettetése is a kö
zönséggel. A zene hallgatásának élménye mindig 
több, mint egy bármilyen tökéletes, de gép segítsé
gével közvetített hangfelvétel. Nem pótolja az élő 
hangverseny légkörét, hangulatát.

A rendezvénysorozat célja kezdettől az, hogy al
kalmat adjon zeneakadémiai és főiskolai növendé
keknek, pályakezdő fiatal muzsikusoknak arra, hogy 
tudásukat és műsoraikat közönség előtt bemutathas

sák. A Nemzeti Könyvtár azzal, hogy ingyenes fel
lépési lehetőséget biztosít tehetséges fiatal művészek
nek felmérhetetlen segítséget nyújt fejlődésükhöz, 
megismerésükhöz.

Érdemes ezeket a fiatalokat hallgatni. Az 1998— 
99-es évad 26 sikeres koncertje azt bizonyította, hogy 
a könyvtár nyugdíjas és jelenlegi dolgozóinak, a vá
ros különböző pontjairól érkező vendégeknek, olva
sóknak nagy élményt jelentettek ezek a színvonalas 
és lelkes zenés esték.

A hangversenyek továbbra is kéthetenként, szerda 
este lesznek, 18 órakor kezdődnek és belépődíj nélkül 
hallgathatók. A sorozat költségeihez hozzájárulást - 
csekken vagy készpénzben - köszönettel elfogadunk.

Szeretettel várunk mindenkit a 2000. január 19-én 
induló hangversenysorozat kilenc estéjére.

Vámos Eszter 
sorozatszerkesztő

Kirándulás a Tiszahátra

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Res
taurátor Szakosztálya tanulmányi kirándulást szerve
zett augusztus 12-14-e között Szabolcs -Szatmár-Be- 
reg megyébe. A kiránduláson részt vett az OSZK 
húsz munkatársa is.

A körutazást Nyíregyházán a SZSZB Megyei Le
véltárban kezdtük. A levéltár vezetője és főlevéltáro
sa igen gazdag anyagot mutatott be, köztük restaurált 
térképeket és jegyzőkönyveket, melyeket alapítványi 
pénzből hozattak rendbe. Kapcsolatot tartanak a ha
táron túl maradt, eredetileg egy közigazgatási terület 
intézményeivel. Igen nagy erőt fektetnek az anyag 
tartalmi átmentésére, mivel nagyon rossz körülmé
nyek között találták a dokumentumokat. Házigazdá
ink nem kis büszkeséggel vezették végig a csoportot 
leendő új épületszárnyukban, ahol a következő évti
zedekre megoldható a raktározás.

A Levéltárral közös épületben található a Jósa András 
Múzeum, ahol megtekintettük a régészeti anyagot, vala
mint Krúdy Gyulának, Benczúr Gyulának és a múzeum 
alapítójának, Jósa Andrásnak az emlék-kiállítását. Az 
általános restauráló műhelyben is nagyon szívélyesen 
fogadtak minket. A múzeum megtekintése után közö
sen mentünk át a Görög Katolikus Egyháztörténeti 
Gyűjteménybe, és a parányi könyvtári részben meg
hallgattuk az intézmény könyvtárosának tájékoztatását 
az állományról és annak állapotáról. Az anyag fele kül
földről kapott modem anyag, főleg egyháztörténeti és 
teológiai, a Hittudományi főiskolai hallgatók számára. 
Az anyag másik fele régi könyvekből áll, több ősnyom
tatvánnyal. Különlegesség, hogy igen nagy számban ta
lálható pravoszláv szertartáskönyv. Báragörög katolikus 
és apravoszláv vallás különböző, az eldugott parókiák
ról begyűjtött anyag megőrzését fontosnak találták.
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Délután választhattunk a programok közül: fürdés 
a tó-strandon, városnézés vagy a sóstói néprajzi mú
zeum megtekintése.

A második napon első utunk a vajai Vay-kastély- 
hoz vezetett, majd Vásárosnamény felé vettük az utat. 
1970 óta az otthona a Beregi Múzeumnak az eklek
tikus stílusban épült „Máthé kúria”. A gyűjtemény 
felöleli a beregi Tiszahát 22 községében és néhány 
szomszédos, Felső-Szabolcshoz és Szatmárhoz tarto
zó településen gyűjtött régészeti, néprajzi és helytör
téneti emlékeket. A néprajzi anyag több mint 4000 
beregi kézimunkát, közel 500 művészi háztartási vas
öntvényt és öntöttvas kályhát, 1000-nél több farag- 
ványt, 750 hímes tojást és 600-nál több kerámiát tar
talmaz. A tematikusán elrendezett kiállításon a mú
zeum alapítójának egyik lánya vezette végig a 
csoportot.

Tákoson a népi építészet egyik kiemelkedő alkotá
sát néztük meg. A kis református templomot patics fal
lal húzták föl, 1760 körül. A mennyezetet borító faka
zettákat lendületes levéldíszek jellemzik. A festett be
rendezést piros-kék hímzéses térítők egészítik ki.

Csarodán a XIII. században épült tégla templomnál 
álltunk meg, amely szinte sértetlenül őrizte meg ere
deti formáját. A hosszúkás hajóhoz keleten négyzet 
alakú, sarok támpilléres szentély csatlakozik, nyuga
ton a két oszlop által tartott karzatra támaszkodó kö
zéptorony egész testével a hajóban helyezkedik el. A 
legutolsó helyreállítás folyamán kerültek napvilágra 
az északi falon a késő Árpád-kori, egyedülálló ábrá
zolások: a téglafelületre felhordott mészrétegre len

dületesen festett alakok (János evangélista, Kozma és 
Damján orvosszentek, Pál és Péter apostolok, és Má
ria kereszttel) és a felszentelési keresztek. A diadalív 
és a szentély figurái és motívumai XIV. századinak 
bizonyultak. A falak restaurálásakor ügyeltek a refor
máció után készített, 1642-ből származó népies, vi
rágos belső és külső festésre is.

Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc emlékszobáját és 
síremlékét tekintettük meg. Kölcsey köroszlopos, 
hatszögletű emlékműve különös hangulatú temetőben 
áll: hajó formájú, ember arcú fejfák, egyedi ízű, népi 
rigmusos feliratokkal az egész területen.

A harmadik napon az Európa Nostra díját elnyert 
XV. századi sonkádi református templomot néztük 
meg elsőnek, majd Csengersimán egy XIII. századi, 
festett fakazettás, és Nagyszekeresen egy XV. száza
di, gótikus boltív maradványokat őrző templomot.

Túristvándiban sajnos már csak az árvíz által meg
nyomott és ezért szétszedett vízimalmot láthattuk. 
Nagy kár, hiszen XIV. századból származó leírások 
már említenek ezen a helyen egy vízimalmot, sőt áb
rázolják is, amelyek valószínűleg erre a ma ismert 
Kende-félére vonatkozhatnak.

Kirándulásunk utolsó állomása Nyírbátor volt. 
Családi „kápolnának” építtette Báthory István az 
1480-as években azt a monumentális templomot, 
amelynek történetét a helybeli lelkész mesélte el. Az 
58 m hosszú, 26 m magas, egyterű, hálóboltozatos 
belsőt hatalmas, háromosztású, csúcsíves ablakok vi
lágítják meg. Az eredeti, olasz mester által faragott 
stallumok ma a Nemzeti Múzeumban és a debreceni 
Déry Múzeumban láthatóak. A kántor orgonamuzsi
kával is megörvendeztetett bennünket. Báthory István 
építtette a kissé távolabb eső minorita templomot is. 
A késő gótikus, sérült épületeket 1720 körül barokk 
stílusban állították helyre. A ma látható oltárok közül 
4 lőcsei faragás. A leghíresebb az 5. oltár, amelyet 
Rákóczi ezredese, Krucsay János és második felesége 
adományozott a templomnak. Ezt Eperjesen faragták. 
Különlegessége nemcsak a 26 figura ruházata (római, 
zsidó, kuruc, labanc viselet), hanem az egy egység
ben, folyamatban megfaragott Passió is.

A kirándulás alatt mindenhol olyan emberekkel ta
lálkoztunk, akik büszkén mesélték múltjukat és har
cukat, hogy megmaradjon, ami ma látható.

Mindannyian, a 20 fős OSZK-s csapat és a többi 
szakmabeli útitárs, nagy lelkesedéssel hallgatta eze
ket a történeteket.

Ezúton mondok köszönetét mindazoknak, akik ezt 
a kirándulást szervezték.

Farkas Csilla
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Örömhír a sport kedvelőinek

Örömmel tudatjuk mindenkivel, aki szeret futni, 
hogy megalapítottuk az OSZK SE-t! A csapat meg
alakulásáról és eddigi tevékenységéről számolok 
most be.

Október első napjaiban Korláth Enikő kolléganőnk 
felvetette az ötletet: sportklubot kellene létrehozni, 
mert novemberben lesz egy váltófutás, amelyen már 
együtt indulhatnánk. Ez lehetne az új csapat avató
ünnepsége. Kezdeményezése eredménnyel járt, öten 
a különgyűjteményekből nekiálltunk edzeni. Novem
ber 14-én a Zöldgömb Sportklub rendezésében az 
Olimpiai Csarnok területén tartották az 5x10 km-es 
váltófutást. Hárman közülünk rutinos versenyzők, 
kettőnk számára azonban igazán meglepetésekkel és 
izgalmakkal teli volt a nagy nap. Berkes Katalin raj
tolt elsőként, Őt én követtem, utánam Török Enikő 
következett, negyedikként Burda Zita futott, s Kor
láth Enikő zárta a sort. Erőfeszítéseink szép ered
ményt hoztak: másodikok lettünk! A siker további 
edzésre is sarkal minket, szeretnénk a jövő évben is 
több versenyre elmenni. Januárban tervezzük, hogy 
a Sportcsarnokért rendezendő futásra benevezünk.

Török Enikő (Térképtár), Burda Zita (Színháztörténeti Tár), 
Korláth Enikő (Zeneműtár, Báldi Judit (Zeneműtár), Berkes 

Katalin (Régi Nyomtatványok Tára)

Aki kedvet és erőt érez magában, hogy velünk 
sportoljon, szeretettel várjuk csapatunkban. Fusson, 
akinek kedves az élete!

Judit

SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

Néhány szó
az OSZK Híradó olvasóihoz

Először is elnézést szeretnénk kérni a Híradó olvasóitól, hogy technikai okok miatt megkésve jelenik meg 
jelenlegi összevont számunk. Egyben ezúton ismételten kérjük az Országos Széchényi Könyvtár munkatársait, 
vezetőket és beosztottakat, a társadalmi szervek vezetőit, nyugdíjasainkat, hogy továbbra is küldjenek rend
szeresen cikkeket, beszámolókat, híreket.
Végül ezúton szeretnénk köszönetét mondani azon kedves munkatársainknak, akik eddig is rendszeresen 
tájékoztatták olvasóinkat tevékenységükről az OSZK Híradó hasábjain, kérjük további közreműködésüket.

Szerkesztőség

Vh
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