
OSZK HÍRADÓ
az Országos Széchényi Könyvtár lapja 

XLIII. évfolyam - 2000. 1-2. szám

TARTALOM

KRÓNIKA
2 Személyi hírek és változások
2 Tomits Ottflia (1925-2000) (Rózsa Mária)
3 Tóth Sándomé Lenke (1937-2000) (Darabos Pálné)

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
4 Az Országos Széchényi Könyvtár sajtótájékoztatója 2000. január 27-én 

a Magyar Újságírók Szövetsége Székházában
4 „Az Országos Széchényi Könyvtár programja 2000" című programfüzet 

előszava (Monok István)
6 Összefoglaló beszámoló a Gazdasági Igazgatóság 1999. évi tevékeny

ségéről (Gertner László)
7 A bérgazdálkodási osztály 1999. évi beszámolója (Volcsik Katalin)
7 A Pénzügyi és számviteli osztály 1999. évi beszámolója (Gellén Miklósné)
9 A Műszaki osztály 1999. évi munkabeszámolója (Verner Jánosné)

10 A megelőző állományvédelem szempontjainak érvényesülése az 
OSZK föld alatti raktáránál (Poprády Géza)

15 Gyűjteményfejlesztési Főosztály és Nemzeti Bibliográfiai Központ (Berke 
Barnabásné)

19 A Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa (NPA) 1999-ben (Kónyáné 
Csúcs Dalma)

21 Rendezvények 1999-ben az OSZK-ban
22 1999. évi kiállítások az OSZK-ban
23 Szervezett csoportvezetések az OSZK-ban 1999-ben

KIÁLLÍTÁS
24 Ötven éves a Színháztörténeti tár. Az „Ahol a színháztörténetet csi

nálják..." című kiállítás megnyitó beszéde (Belitska-Scholtz Hedvig)
27 „Ahol a színháztörténetet csinálják..." című kiállítás (Somorjai Olga)

MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK
28 Megemlékezés a Himnusz születésének 177. évfordulójáról 
28 Kölcsey Ferenc Hymnusáról (Szabó G. Zoltán)
32 Európa az értelmiség összefogásáról (Péter Katalin)
36 Jókai Mór legkedvesebb olvasmányai (Batári Gyula)

SAJTÓFIGYELŐ
37 Virtuális könyvtárakban is olvashatók az alapművek (Beck András)
37 Tárolóeszközök kiállítása
38 Nincs mese, zakó kell. Cseh Tamás vezeti a Századunk című tévé

sorozat új folyamának műsorait (Hovanyecz László)
39 Bajai találkozó
39 Könyvek a föld alatt (B. Gy.)

Címlapkép: Jókai Mór



KRÓNIKA

Személyi hírek és változások 
2000. január 1-2000. február 29.

Új dolgozóink: Báldi Judit könyvtáros, Zeneműtár, Bánfalvi Árpád üzemviteli alk., Biztonsági osztály, Belé- 
nyiné Kurdi Veronika ügy vit. alk., Olv. és Táj. Szóig., Csiby Lászlóné szakmunk., Mikrofilm- 
és Fényképtár, Dér Csilla ügyvit. alk., Olv. és Táj. Szóig., Dobler Györgyné kiseg. alk., Gaz
dasági Igazgatóság, Fazakas Csongor ig. szakaik., Gyűjt. Ép. Inf. osztály, Hanvay Hajnalka 
könyvtáros, Zeneműtár, Illés Zoltán üzemvit. alk., Biztonsági osztály, Keller László kiseg. alk., 
Biztonsági osztály, ifj. Kenessey Ferenc üzemvit. alk., Biztonsági osztály, Király Gábor üzem
vit. alk., Biztonsági osztály, Kocsner József üzemvit. alk., Biztonsági osztály, Korláth Enikő 
raktáros, Zeneműtár, Kurucz Orsolya ügyvit. alk., Olv. és Táj. Szóig., Nagy András ügyvit. 
alk., Olv. és Táj. Szóig., Nagy István üzemvit. alk., Biztonsági osztály, Németh Zoltán üzemvit. 
alk., Biztonsági osztály, Sándorfi József üzemvit. alk., Biztonsági osztály, Szabó Ágnes raktá
ros, Raktári osztály, Szanka Rózsa főkönyvtáros, Mikrofilm- és Fényképtár, Szepesi Dániel 
üzemvit. alk., Biztonsági osztály, Szűcsi József kisegítő alk., Biztonsági osztály, Trégelné Vincze 
Ildikó gazd. szakaik., Pü. és Számviteli osztály, Bartha Tünde könyvtáros-asszisztens, Olv. és 
Táj. Szóig., Bogdánfalvi Árpádné gazd. szakaik., Gazdasági Igazgatóság, Kelemen Péter rak
táros, Raktári osztály, Renkesz Anita ügyvit. alk., Olv. és Táj. Szóig., Rózsafalvi Zsuzsanna 
ig. szakaik., Olv. és Táj. Szóig.

Áthelyezés a könyvtáron belül: Bánki Zsolt könyvtáros, A Videotárból a Fejlesztési osztályra.

Eltávoztak a könyvtárból:
- nyugdíjazással: Dr. Horváth Gyuláné ov., Plakát- és Aprónyomtatványtár

Tomits Ottila 
(1925-2000)

Ismét elment egy régi OSZK-s. Tomits Ottila 1925. július 22-én született Budapesten. Otti 
majd’ negyven évig volt az OSZK munkatársa, 1958-tól nyugdíjazásáig, 1993-ig dolgozott a 
könyvtárban, majd 1995 végéig még szerződéssel nyugdíjasként. Tomits Ottila 1945 előtt 
tisztviselő volt. 1945-től a Magyar Nők Demokratikus szövetségében, majd 1950-től az Ok
tatásügyi Minisztériumban látott el titkárnői teendőket, mindkét helyen dr. Jóború Magda 
mellett Minisztériumi évei alatt végezte el a matematika szakot a pedagógiai főiskolán. Mikor 
Jóború Magdát kinevezték az OSZK főigazgatójává, 1958-ban Otti az ő titkárnőjeként jött 
vele a könyvtárba. E mellett egy ideig, 1963 és 1966 között a Szent István téri iskolában óraadóként matematikát 
tanított. Jóború Magda halála, 1982 után kerüot az Olvasószolgálatra, ahol a belső kölcsönzést látta el. Mindannyian 
jól emlékszünk rá, amint a folyosó fordulójában ült, és a könyvtári és Nemzeti Múzeumi kolllégák járultak hozzá 
kéréseikkel, óhajaikkal. Szigorú is tudott lenni, amikor a kölcsönzési idő lejárta után meg-megszólította az arra járókat, 
és kérte őket, hogy hozzák vissza a kikölcsönzött könyveket, esetleg üzent a késlekedő kollégáknak. A Várba való 
felköltözés után a könyvkiadóban dolgozott.

Tudtunk róla, hogy szeretett turistáskodni, színházba járni. Barátainak száma idővel egyre fogyott, egészségének 
megromlása miatt már Otti sem mehetett természetet járni, mígnem a végzetes betegség egy év leforgása alatt elvitte. 
2000. február 11-én hunyt el.

Rózsa Mária
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Tóth Sándorné Lenke 
(1937-2000)

„...s a fecskeszárnyú tavasz már sehol 
nem lát: sírodról csörgedezve foly 
a maradék hó és jég: ami benned 
ember volt, megszűnt, vagy már csak a vesztes 
szívek fájó tükrében haldokol... ”

Szabó Lőrinc

Elment a kedves Lenke, a könyves Lenke. Sokan 
így hívták az OSZK-ban, akik elzarándokoltak hozzá 
a bal oldali ruhatár elé az előcsarnokban. Ez rang 
volt, mert könyveket árult és a szeretet jele.

A nem túl nagy összegű könyvtárosi fizetésből so
kan vehettek nála könyvet, mert három-négyhavi 
részletre árusított. Vele találkozni felüdülés volt, 
olyan kedvesen ajánlotta a könyveket, hogy nehéz 
volt ellenállni neki. Minden útjára elkísérte idős édes
anyja, Paula néni is. Sok képzőművészeti tárgyú 
könyvet vettem tőle, pl. a Corvina kiadásában meg
jelenő 10 kötetes A művészet története sorozatot. Már 
akkor is, 1990-ben 800-1000 Ft-ba került egy-egy kö
tet, részletfizetés nélkül nem vehettem volna meg. 
Nem volt olyan könyvkívánságunk, amit ne tudott vol
na teljesíteni. Ha alkalmanként nem is vettünk tőle 
semmit, akkor is kellemesen telt el az a 8-10 perc, 
amit az Ö és édesanyja társaságában a könyvek mel
lett eltölthettünk. Később még szép képeslapokat és 
csomagdíszítő szalagokat is árusított, no meg külön
leges csomagolópapírokat. Törzsvásárlóinak ismerte 
névnapját és mindig kedveskedett erre az alkalomra 
egy-egy szép képeslappal, könyvecskével.

A könyvtáros és a könyvkereskedő harmonikusan 
elegyedett benne, mindig tudta, kinek mit ajánljon.

Szótárak, lexikonok, tanulmánykötetek, szépirodalmi 
művek sorakoztak két nagy szekrénye polcain és a 
ruhatár előtti széles pulton. Lektűröket is árusított, 
erre is volt vevője. Az olvasók is gyakran felkeresték, 
ők persze készpénzzel fizettek.

Amikor ebédidőm végeztével visszatértem, mindig 
odapillantottam Lenke felé, ő pedig mindig ott volt. 
és ez megnyugtatott: ma is beszerezhettem a megkí
vánt könyvet magamnak, vagy unokáimnak.

1995-ben azonban máról holnapra egyszer csak el
romlott ez az idilli könyvesállapot. Akadtak, akiknek 
nem tetszett Lenke könyves sarka. Hiába harcoltunk 
érte, gyűjtöttük Pásztor Ágival a sok-sok aláírást - 
mégsem maradhatott. Fájt ez neki, de minket szívébe 
zárt. Máshová kellett mennie. Tartottam vele tovább
ra is a kapcsolatot, többször meglátogatott a Hírlap
tárban, elhozta nekem és azoknak, akik kérték tőle, 
a kiválasztott könyveket. Mindig öröm volt számunk
ra vele találkozni, és mindig szó esett kedves édesany
járól, Paula néniről is.

1998-ban meghalt a férje, és ez a szomorú esemény 
nagyon megviselte. Összeköltözött édesanyjával, aki
nek támasza volt. Karácsonykor, 1999-ben, még kel
lemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívántunk egy
másnak - ma pedig, 2000. február 21-én már el is 
temettük őt az Óbudai temetőben.

Hatvanhárom esztendősen távozott el, viszonylag 
fiatalon, a kedves, kedves könyves Lenke. Édesanyját 
Ót követően egy hét múlva temették, nem bírta elvi
selni ezt a veszteséget.

Isten veled Lenke, nem felejtünk.
Darabos Pálné
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Az Országos Széchényi Könyvtár sajtótájékoztatója
2000. január 27-én

a Magyar Újságírók Szövetsége Székházában
A sajtótájékoztatón dr. Monok István főigazgató 

bemutatta a megjelenteknek „Az Országos Széchényi 
Könyvtár programja 2000 - Annual Plán of the Na
tional Széchényi Library 2000” című kétnyelvű prog
ramfüzetet, beszámolt a millennium tiszteletére ter
vezett kiállításokról, konferenciákról és az újonnan 
induló kutatási programokról.

A jelenlévők hallottak arról, hogy az idén működni 
kezd a könyvtárban új integrált informatikai rendszer, 
az OSZK bekapcsolódik az európai kulturális örök
ség digitalizálási programjába is. A könyvtár részt 
vesz a nemzeti digitális hang- és képarchívum létre
hozásában is.

Gondot fordít az OSZK a Tárak fejlesztésére, a 
hiányok pótlására. A megjelentek megtudhatták, 
hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 8 
millió forint értékben támogatta régi térképek meg
vásárlását a Szathmáry-gyűjteményből. Végül Kiss 
Ilona grafikusművész átnyújtotta a nemzeti könyvtár 
részére 1999-ben a Frankfurti Könyvvásáron kiállító 
magyar művészkönyvesek által készített „Magyar 
Művészkönyvesek Bibliotékája” című könyvet.

A sajtótájékoztatón megjelentek a könyvtár prog
ramfüzetét ingyenesen megkaphatták.

A sajtótájékoztatót fogadás követte.
A továbbiakban közöljük a programfüzet előszavát.

„Az Országos Széchényi Könyvtár programja 2000” 
című programfüzet előszava

A keresztény időszámítás szerinti kétezredik évben 
a Magyar Nemzeti Könyvtár munkaprogramjának 
súlypontja a modernizáció folytatása lesz. Az 1999- 
ben végrehajtott szerkezeti átalakítás után elsődleges 
igazgatási feladatként az olyan szakemberek megnye
rését tűztük ki célul, akik a könyvtáros szakmai is
mereteken kívül rutinszerűen használják a számítás- 
technikai eszközöket, készek a könyvtár digitalizáci- 
ós programjaiban való aktív részvételre. A hosszú 
évek óta tartó munka eredményeként megkezdi mű
ködését az új integrált könyvtári informatikai rend
szer. A Magyar Nemzeti Bibliográfia adatbázisain kí
vül a könyvtárban az egyes gyűjtemények feldolgo
zására felépített kisebb adatállományok is egyesülnek 
az új rendszerben. Ki kell alakítanunk azokat a for
mákat, ahogyan az egyes speciális gyűjtemények (ze
neművek, plakátok, aprónyomtatványok, kéziratok,

videokazetták, régi könyvek stb.) dokumentumainak 
feldolgozása egyetlen könyvtári adatbázisban megva
lósulhat. E munka befejezésével egyidejűleg meg kell 
erősítenünk a belső informatikai hálózatot, meg kell 
teremteni a folyamatos működését szolgáló infra
strukturális hátteret.

A már működő integrált rendszer teszi számunkra 
lehetővé, hogy valóban meghatározó szerepet ját
szunk a magyarországi közös katalogizálási progra
mokban. Fel kívánjuk gyorsítani a különféle informa
tikai rendszerekkel dolgozó könyvtárak közös kata
logizálási programjait, így technikailag közvetlenül 
csatlakozni szeretnénk a 35 könyvtár közös kataló
gusát reprezentáló Corvina Könyvtárhoz úgy, hogy 
közösen kidolgozzuk a Magyarországon használt két
féle szabványos forma (HUNMARC, USMARC) 
automatikus és on-line kölcsönös konvertálhatóságát
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lehetővé tevő programot. így közösen - a Nemzeti 
Könyvtár AMICUS rendszere, és a Corvina Könyv
tár - a magyarországi könyvtári rendszer valamennyi 
tagjának tud majd katalógus elemeket szolgáltatni. 
Ezt a szolgáltatást kiterjesztjük a határon túli magyar 
közösségek, illetve a magyar állam érdekkörébe tar
tozó külföldi könyvtárak (magyar intézetek, magyar 
tanszékek) körére is.

Csatlakozva az Európai Közösség azon program
jaihoz, amelyek a kulturális örökség digitalizálásának 
munkáit segítik, elindítunk több, a könyvtár életét 
hosszú távon meghatározó munkát. Ezek közül ki
emelkedik a Magyar Nemzeti Bibliográfia 1473 és 
1920 közti részének adatbázisba rendezése, a Régi 
Magyarországi Nyomtatványok digitalizálási prog
ramjának keretében az 1473-1700 közti résznek va
lóban digitális könyvtárként való megjelenítése. 
Részben ehhez a programhoz csatlakozva folytatjuk 
az 1800 előtti magyar vonatkozású térképek digitali
zálását, illetve a könyvtár Térképtárának digitalizált 
használ tatását is. A magyarországi kéziratgyűjtemé
nyek katalógusai egységesített adatbázisának létreho
zása mellett felkészülünk a legértékesebb kódexek 
digitalizálására is. Előkészítjük Mátyás király könyv
tárának, a Bibliotheca Corviniana állományának in
ternetes megjelentetését.

A Nemzeti Könyvtár egyik fontos tagja annak az 
intézmény-csoportnak, amely a Nemzeti Digitális 
Hang- és Videoarchívum létrehozásán munkálkodik. 
A könyvtárban már elkezdett munkálatok (történeti 
videointerjúk, a Szabad Európa Rádió magyar adása
inak feldolgozása stb.) jól illeszkednek ehhez a prog
ramhoz.

A Magyar Elektronikus Könyvtár 1999-ben a 
Nemzeti Könyvtárban kapott új otthont. Szoros 
együttműködésben a kiadókkal és mindazokkal, akik 
a magyar, vagy magyar vonatkozású könyvtári doku
mentumok digitalizálásán fáradoznak, felgyorsítjuk 
az egységes elvek szerinti adatrögzítést, tisztázzuk a 
munkák jogi kereteit, biztos infrastruktúrát biztosí
tunk az elektronikus könyvtár működéséhez.

Az Európai Közösség országaihoz hasonlóan Ma
gyarországon is elindultak azok a munkák, amelyek 
a közigazgatási, állami adminisztrációs feladatok el
látásának segítéséhez egy egységes tezaurusz (foga
lomtár) internetes megteremtését tűzték ki célul. A 
Nemzeti Könyvtár e programban fel kívánja vállalni 
a tezaurusz tartalmi ellenőrzésének, illetve állandó 
fejlesztésének feladatait.

A 2000. év világszerte a nagy kiállítások éve. 
Könyvtárunk több kisebb mellett ez évben egy, a 12- 
15. századi magyarországi könyvkultúrát bemutató 
nagy kiállítást rendez. Jó alkalom ez arra is, hogy 
bemutassuk az 1000 éves magyarországi keresz
ténység korai évszázadainak történetét is.

A Nemzeti Könyvtár tudományos könyvtár. A sa
ját állományának szakszerű feltárása mentén szervezi 
tudományos életét, tervezi meg kiadványait, folyó
iratait. Alapvetően tehát a legtágabb értelemben vett 
könyvtörténeti, illetve könyvtártudományi kutatások 
folynak az intézményben. A könyvtár helyet ad a Ma
gyar Tudományos Akadémia egyes munkabizottsága
inak (Művelődéstörténeti, illetve Könyvtörténeti 
Munkabizottság), a Fragmenta Codicum, akadémiai 
önálló csoportnak, a Hungarológiai Tanácsnak, illet
ve a Magyar Olvasás Társaságnak. Ugyanígy napi 
munkakapcsolatban vagyunk a Magyar Könyvtáro
sok Egyesületével, az Informatikai és Könyvtári Szö
vetséggel, valamint az Egyházi Könyvtárak Egyesü
lésével. 2000-ben véglegesítjük a Nemzeti Könyv
táron belül létrejött Könyvtári Intézet szervezeti és 
működési szabályzatát is.

A könyvtár működtetésének gondjait a gazdálko
dás szervezettségének növelésével szeretnénk enyhí
teni. 2000-ben indul új raktárépítési beruházásunk, 
amely reményeink szerint 2002 őszén, a könyvtár 
200 éves fennállásának ünnepéig befejeződik.

Amint a súlyponti feladatokként kiemelt progra
mokból is látható, a Nemzeti Könyvtár a magyaror
szági és a külföldi könyvtárakkal és tudományos 
intézményekkel egyaránt együtt kíván dolgozni. 
Részt kíván venni Magyarország európai közösségi 
tagságára való felkészülésben úgy, hogy bekapcso
lódik az EU könyvtári és tudományos programjaiba. 
Annak érdekében, hogy a külföldi hungaricum fel
tárás munkálatait felerősíthesse, létrehozzuk a Kár
pát-medence könyvtári vezetőinek állandó fórumát, 
bővítjük kapcsolatainkat elsősorban az olaszországi, 
a német és az osztrák területeken. A közös kutatási 
és könyvtári érdekek mentén a francia, a belga és a 
holland könyvtárakkal, tudományos intézményekkel 
közös programokat dolgozunk ki, szervezünk kiállí
tásokat.

Budapesten, 1999 decemberében

Monok István 
főigazgató
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Összefoglaló beszámoló
a Gazdasági Igazgatóság 1999. évi tevékenységéről

Az 1999. évi tevékenységet több tényező determi
nálta, melyeket röviden az alábbiakban lehet össze
foglalni:

1. Az 1998. év végén született revizori jelentésben 
szereplő hiányosságok megszüntetésére tett in
tézkedési terv végrehajtása, illetve részleges 
végrehajtása.

2. Az örökölt 50 mFt-os dologi kiadások területén 
kumulálódott költségvetési hiány kezelése, a 
nagyságrend kordában tartása, a további szük
ségletekből fakadó kifizetetlen számlák átüte
mezése, likviditás menedzselés.

3. Márciusban belépő gazdasági igazgató, majd jú
niusban belépő főigazgató személyi, illetve pozí
ció cseréből fakadó koncepció váltás hatásai.

4. A Pénzügyminisztérium, illetve a Nemzeti Kul
turális Örökség Minisztériuma létszámleépítési 
és egyéb, gazdálkodást megszigorító intézkedé
sei.

5. Több olyan előre nem látható esemény, amely 
az intézmény folyamatos működését veszélyez
tette, mint pl.: beázás, vízbetörés, áramkimara
dások, homlokzati omlások, telelift, - kijelzők 
meghibásodása, alkatrész ellátási problémák, 
stb.

6. Plusz feladatok vállalása, melyekre a területek 
nem voltak kellően felkészülve.

A gazdálkodási munka az alapfeladatok folyama
tos ellátása mellett valójában válságmenedzselésből 
állt.

Áprilistól egy felmérő tanulmány készült, amelyben 
összefoglalásra kerültek az Intézményünk üzemelteté
sével kapcsolatos problémák, és öt évre visszamenően 
adatokkal dokumentálva a Minisztérium felé meg
küldtük azt.

Átvilágításra kerültek a munkaszervezés és a mun
kát biztosító személyi, tárgyi feltételek, melyek szá
mos hiányosságot tártak fel.

Ennek eredményeként megfogalmazásra került a 
második félév munkaprogramja, és a következő év 
gazdálkodási stratégiája.

Év közben az intézménynél számos olyan eredmény 
született meg, amely ellentmond a szűkös anyagi lehe
tőségeknek.

Ezek pl.: a belső felújítási és korszerűsítési mun
kák, a veszélytelenítések, az északi homlokzat építési 
engedélyezési terveinek elkészíttetése, a mélyraktár 
építési engedély megszerzése, informatika fejleszté
se, gépbeszerzések, stb.

Év végével sikerült a Nyomda és a Soros Restau
ráló Műhely leválasztásával kapcsolatos teendőket el
végezni, és felkészülni a 2000. évre.

Év végére kialakuló gazdasági-pénzügyi krízis- 
helyzetet egyrészt időbeni szigorító intézkedésekkel, 
másrészt forrás szerzéssel (NKÖM támogatás, külsős 
pénzek) sikerült megoldani, áthidalni.

Ennek ellenére decemberben olyan volumenű és 
mélységű hiányosságok kerültek felszínre az adat
szolgáltatás, könyvelés, bérgazdálkodás, anyaggaz
dálkodás és egyéb területeken, amelyek egyértelmű
en az Igazgatóság teljes reformjának szükségességét 
támasztották alá.

Összefoglalásul megállapítható, hogy az 1999. évi 
gazdálkodási évet úgy sikerült lezárni, hogy a szak
feladatok ellátása biztosított volt, ugyanakkor több, 
előre nem látható súlyos teher húzódik át a 2000. 
évre, melyek megoldására megvalósítás alatt álló 
kész terveink vannak.

Dr. Gertner László 
gazdasági igazgató
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A bérgazdálkodási osztály 
1999. évi beszámolója

• Az Osztály az Országos Széchényi Könyvtár köz- 
alkalmazottak és a megbízottakat (külső és belső) 
megillető béralapot terhelő rendszeres és nem 
rendszeres kifizetéseket, valamint a béralapon 
kívüli személyi jellegű juttatásokat határidőre 
számfejtette, az esedékes levonásokat (nyugdíj
járulék, eü-biztosítási járulék, SZJA előleg, ma
gán-nyugdíjpénztári tagdíj) végrehajtotta, letiltá
sokat átutalta.

• A havi bérfeladást minden hónapban határidőre el
készítette a könyvelés felé.

• A bérrel, TB járulékkal kapcsolatos átfutó kiadási 
számlákat folyamatosan egyeztette a Számviteli 
osztállyal.

• Az SZJA előleg munkavállalói járulék és egyéb 
levonások átutalására való intézkedéseket minden 
alkalommal határidőre megtette.

• Az 1998. évi személyi jövedelemadó bevallást a 
törvényben rögzítettek és az APEH előírásai sze
rint elkészítette.

• A társadalom biztosítási ellátások folyósításával 
kapcsolatos intézkedéseket megtette.

• Az összesítő bevallást és statisztikát határidőre el
készítette és az átutalásról intézkedett.

• Bérgazdálkodással kapcsolatosan kért kimutatáso
kat elkészítette.

• A költségvetés tervezéséhez és a beszámoló elké
szítéséhez a bérgazdálkodásra vonatkozó adatokat 
átadta.

• Az 1999. év februárban a bérfejlesztés kidolgozása 
és 1999. 01. hóra visszamenőleges számfejtése 
megtörtént.

• 1999. 01. hóban az 1998. évre vonatkozó XIII. 
havi illetmény számfejtése a KJT szerinti jogosult
ságok figyelembevételével megtörtént.
• Előkészítette és végrehajtotta a korengedmé

nyes, illetve öregségi nyugdíjazásokat.
• A felmentéssel távozó dolgozók járandóságát kifi

zette.
• A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé az 1998-as 

évi NYENYI-lapok elkészítése, illetve határidőre 
való beküldése az Igazgatóság részére megtörtént.

• Az 1999. 08. 31-ét követően a dolgozók magán
nyugdíjpénztárba való átlépésével kapcsolatos ad
minisztratív munkák lebonyolítása, folyamatos 
adatszolgáltatás pénztárak felé.

Volcsik Katalin 
bér- és munkaügyi osztályvezető

A Pénzügyi és számviteli osztály 
1999. évi beszámolója

Az 1999-es év indítása az előző évekhez hasonlóan 
jelentős feladatok elvégzését kívánta meg a pénzügyi 
és számviteli osztály kollektívájától.

Január-február hónapban az előző év gazdálkodá
sáról el kellett készíteni a költségvetési beszámolót. 
A főkönyvi könyvelés adatait egyeztettük az analiti
kus nyilvántartásokkal (anyagkönyvelés, vevő, szál
lító, átvett pénzek állománya.)

Elvégeztük a bérek és járulékok egyeztetését a bér
gazdálkodási osztály dolgozóival együtt. Megállapí
tottuk a függő, átfutó, és kiegyenlítő tételek ál
lományát, az esetleges eltéréseket korrigáltuk.

A kincstári költségvetés egyezőséget is biztosítani 
kellett, mind előirányzati mind teljesítési oldalon. A

zárlati feladatok elvégzése tíz évnyitással egybeesik, 
és ezek a feladatok csak jelentős túlmunkában végez
hetők el.

Február 27-én leadtuk a költségvetési beszámolót, 
melyet a felügyeleti szerv elfogadott.

Március 6-ig el kellett készíteni az elemi (részle
tes) költségvetést, melyet határidőre leadtunk és a fel
ügyeleti szerv elfogadott.

Az 1999-es év nyitási és könyvelési feladatait csak 
a zárás és a költségvetési beszámoló leadása után 
tudtuk elkezdeni, kb. két-két és fél hónapos késéssel.

Elkészítettük a számlarendet, megnyitottuk a fő
könyvi számlákat és elkezdtük az év gazdasági ese
ményeit könyvelni.
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Az év számviteli indítása az ott dolgozó kollégák
tól feszített munkatempót kívánt meg, holott az előző 
év zárási feladatain csak alig jutottunk túl.

Július 27-én elkészítettük a költségvetési törvény
ben előírt féléves költségvetési beszámolót, majd 
augusztus hónapban a számviteli osztály dolgozói 
kivették szabadságukat.

Szeptember és október hó folyamán behoztuk a le
maradást, elvégeztük az egyeztetéseket és újra előt
tünk állt az év vége.

Az intézmény súlyos pénzügyi válsága a számviteli 
osztály dolgozóinak munkáját is nehezebbé tette. A na
gyobb értékű számlákat több részletben teljesítettük, 
és ez többszörös könyvelési tételt jelentett, és az egyez
tetés folyamán is problémákat okozott.

A pénzügyi osztály munkáját és munkájának haté
konyságát nagyban befolyásolta az utóbbi évek során 
szinte állandósult pénzügyi hiány.

Dologi kiadásaink biztosítására már a tervezés so
rán tudtuk, hogy nincs elegendő fedezet, ezen belül 
az általános működésre, üzemelésre fordított kiadá
sok (fűtés, világítás, takarítás, energia, karbantartás) 
jelentős, mintegy 58,1 %-ot emésztették fel.

A fennmaradó 41,9%-ból kell biztosítani a nemzeti 
könyvtár kulturális törvényben előirt szakmai felada
tait.

A működőképesség fenntartását csak nehezen (ki- 
sebb-nagyobb zökkenőkkel) tudtuk biztosítani.

Szinte állandó kapcsolatot tartottunk a nagyobb 
szállítókkal, próbáltunk fizetési határidőt módosítani, 
és részletfizetést elérni. Alkudozásaink sokszor siker
rel jártak, némely esetben azonban nem tudtunk en
gedményeket elérni.

Likviditási gondjaink hónapról-hónapra súlyos
bodtak és a felhalmozódott számla mennyiség egyre 
kezelhetetlenebb méreteket öltött.

Az adósságállomány hónapról hónapra nőtt, az év 
végéhez közeledve elértük a kb. 50 millió Ft-os hiányt.

A kifizetetlen számlák egyre csak sokasodtak, a 
szállító partnerek egyre türelmetlenebbül követelték 
járandóságaikat.

Év közben az átvett pénzek állományát használtuk 
fel finanszírozásra, de tudtuk, ezt vissza kell pótolni.

Az ígért minisztériumi támogatás csak december 
hó folyamán érkezett meg.

Az elköltést szinte 2 hét alatt kellett lebonyolítani, 
amit csak jelentős többlet munkával tudtuk megolda
ni. Ezt a feszített munkát a kincstár és a bankok év 
végi munkanapjainak (évszámváltás) szünete köve
telte meg. Október és december hó folyamán több
ször volt bankszünet a tesztelés miatt.

1999-es év folyamán a kincstári törvényből adó
dóan többszörösére nőtt a programfinanszírozás ke
retében nyújtott támogatások összege.

Programfinanszírozás keretében 70,1 millió Ft tá
mogatásban részesültünk.

Ebből 27 millió Ft felhasználásra került ez évben.

Jelentősebb pályázatok:
- gépbeszerzésre 5 mFt.
- telematika pályázat 13 mFt.
- kódexkiállítás 3 mFt.
- felkészülés az OSZK 200 éves év

fordulójára 10 mFt.

A Millenniumi könyvkiadási (150 mFt-os) és a 
könyvtárközi kölcsönzés (29 mFt-os) támogatásában 
mint lebonyolítók veszünk részt. Ezzel jelentős feladat 
hárul az amúgy is túlterhelt pénzügyes kollégákra.

A programfinanszírozás keretében elnyert pályáza
tokról szigorú nyilvántartást kell vezetni, és elszámo
láskor a kifizetett bizonylatok másolatait mellékelni 
kell.

A Nemzeti Kulturális Alapból 1,3 millió Ft támo
gatást nyertek el pályázatokon kollégáink, a tavalyi 
évről áthozott 18,4 millió Ft-os maradvány mellé.

Az elkülönített állami pénzalapokból 1999-ben 3,2 
millió Ft-os támogatást nyertünk el.

Az átvett pénzek állománya évről-évre egyre ke
vesebb, melyek csak pályázatban elnyert feladatra 
fordíthatók.

A törvényi előírásokból adódóan a pénzügyi és 
számviteli osztály munkája nem csökkenthető, és az 
adott létszámmal kell elvégezni feladatainkat. A jelen
leg státuszban lévő (10 fő) munkatársaimra nagy teher 
hárul.

Az eltávozott kollégákat nem tudtuk pótolni, első
sorban az alacsony fizetések miatt.

Az analitikus anyagkönyvelést úgy oldjuk meg, 
hogy a kontírozó könyvelőnk elvégzi a feladatokat 
és ezért átmeneti bérezésben részesül.

Az anyaggazdálkodási státus betöltésére egyre na
gyobb igény mutatkozik. A lehetőségeket figyelembe 
véve ez a feladat megoldásra vár.

Összefoglalva megállapítható, hogy az ellátandó 
feladatokat ennél kevesebb létszámmal nem tudnánk 
megoldani (az esetenkénti túlmunka szinte elkerülhe
tetlen).

A sok nehézség és probléma ellenére a szakmai 
főosztályokkal kialakított jó munkakapcsolatot sike
rült fenntartani.

Gellén Miklósné 
gazdasági igazgató helyettes
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A műszaki osztály 
1999. évi munkabeszámolója

A műszaki osztály 1999. évi munkaterve alapján 
az alábbi munkákat végezte:

1) Saját karbantartóink és munkatársaink
által végzett munkák:

- általános, napi jellegű karbantartási munkák 
végzése az „F” épületben és a külső telephe
lyeken.

- a Telelift pálya és a könyvszállító kocsik 
javítása, nagykarbantartása az importból be
szerzett alkatrészek felhasználásával. A hír
lapolvasó teremben új Telelift állomást épí
tettek (egy régi, nem használt állomás áthe
lyezésével.)

- a VII. szinti katalógustérben új computertartó 
állványok készítése, összeszerelése.

- Az olvasószolgálat részére pultok felújítása, 
átalakítása. Könyvtartó gondolák készítése.

- A VII. szint középső rész padlószőnyegének 
felszedése, válogatása, tárolóba történő le- 
hordása.

- a III. és IV. szinti ablakok külső takarólécbo
rításának leszedése, régi szigetelés eltávolítá
sa, purhabbal történő szigetelése és új takaró
lécek felszerelése.

- a III. és IV. emeleti irodák és folyosók festése 
alkalmából a bútorok mozgatásába való bese
gítés. Bútorok szerelése, átalakítása az igé
nyeknek megfelelően.

- a kiállításoknál és rendezvényeknél az igé
nyeknek megfelelő munkák elvégzése.

- a parádsasvári üdülőben a szükséges munkák 
elvégzése (zárcserék, padlószőnyegezés, bú
torok össze-, és felszerelése)

- a világításkorszerűsítés alkalmával leszerelt 
világítótestek helyének gipszkartonnal történő 
befedése.

- a villanyszerelők a IV. szinten 9 irodahelyi
ségben új erősáramú hálózatot építettek ki a

számítógépek számára (a régi, túlterhelt háló
zat leégése miatt)

- az emeleti erősáramú szekrényekben lévő sze
relvények cseréjének megkezdése (folyama
tos munka, 120 db. szekrényben)

- feleslegessé vált ill. elhasználódott irodai gé
pek, eszközök, bútorok selejtezése, összegyűj
tése. A még hasznosíthatók kiárusítása. A 
hasznosíthatatlanok elszállíttatása Méh telep
re, ill. szeméttelepre.

- a gépjárművekkel kapcsolatos ügyek intézése 
(biztosítások, behajtási engedélyek stb.)

2) Külső cégekkel végeztetett munkák:

- a Minisztériumtól nyert pályázati pénzből meg
valósítottuk a VII. szint középső részének vilá
gításkorszerűsítését, az elektromos padlócsatla
kozók kiépítését és a padlószőnyeg cseréjét.

- strukturált hálózat további kiépítése, végpon
tok bővítésével.

- számítógépes erősáramú felszállóvezeték ki
építése az emeleti elosztószekrényekkel.

- a kisfeszültségű kapcsolótérben a világítási 
főkapcsolók cseréje.

- az épület homlokzatának részleges veszélyte- 
lenítése és galambkár elleni védelme.

- a telefonközpont volt géptermének építészeti 
átalakítása és állványzattal történő beszere
lése könyvraktározás céljából.

- felvonók felújítása (50 kg-osok és a déli 
Schindler)

- a III. és IV. szinti irodák, folyosók festése, 
ablakok mázolása és szigetelése.

- klímagépek szükség szerinti javítása, ill. to
vábbi 3 db klímagép rácsatlakoztatása az épü
letfelügyeleti rendszerre.

- a zirci Műemlékkönyvtárban belső épületfel
újítási munkálatok végzése.
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- az olvasótermi üvegtetők szigetelésének javí
tása, illetve a beázások és kőhullások elkerü
lése érdekében végzett veszélyelhárítási mun
kák elvégeztetése.

- az „F” épület és a Karakas pasa torony esővíz 
okozta vízbetörések elleni szigetelési munkái
nak elvégeztetése.

- az „F” épület északi homlokzatának felújítá
sára kiviteli és építési dokumentáció készítte
tése.

- Hold u.-i pinceszintek szigeteltetése és festé
se, kazánok felújíttatása.

- Vas u.-i fertőzött pinceraktár fertőtlenítése és 
felszámolása

- Váci úti Nyomdaüzem felszámolásából eredő 
feladatok elvégzése külsős és intézményi ra
kodó-szállítók igénybevételével

- a III. és IV. szintek festése és egyes irodák 
költözése miatt a nehéz bútorok mozgatása 
külsős rakodókkal

- felújítások és festések utáni nagytakarítások 
elvégeztetése

Verner Jánosné 
műszaki osztályvezető

A megelőző állományvédelem szempontjainak
érvényesülése

az OSZK föld alatti raktáránál*
Az Országos Széchényi Könyvtár nagy jelentősé

gű beruházás kezdetén áll: olyan föld alatti raktárát 
épít, amelyik 40-50 évre megoldja raktározási gond
jait. Ennek az építkezésnek a fontossága késztet arra, 
hogy mielőtt rátérnék a leendő raktár állományvé
delmi kérdéseire, röviden összefoglaljam a nemzeti 
könyvtár elhelyezésének történetét, és a későbbiek 
jobb megértése érdekében ismertessem az építkezés 
előzményeit és - az engedélyezési tervek alapján - 
magát a tervezett épületet.

Előadásomban tehát a következőkről lesz szó:

I. nemzeti könyvtár kalandozásainak története

II. A föld alatti raktárépület története

III. Az épület ismertetése

IV. A megelőző állományvédelemről

V. Az illetéktelen behatolás elleni védelem

VI. A fény elleni védelem. Világítás

VII. Tűzvédelem

VIII. A víz elleni védelem

IX. Raktározás

I. A nemzeti könyvtár elhelyezésének története
Az előbbi vázlatban nem alaptalanul szerepel a ka

landozás szó: a magyar nemzeti könyvtár bizony sok
szor költözködött, mire elfoglalhatta első saját, vég
legesnek tűnő otthonát. Természetesen nem fogom 
végig ismertetni az OSZK történetét, még ebből a 
szempontból sem, csak a legfontosabb eseményekre 
térek ki.

1802. november 25.: A Széchényi Országos Ma
gyar Könyvtár alapítása (gróf Széchényi 
Ferenc)

1803. (augusztus 20.) december 10.: A könyvtár 
ünnepélyes megnyitása az egykori pálos 
kolostor termében - ez ma a Pázmány Pé
ter Katolikus Egyetem Hittudományi Ka
rának az épülete a Papnövelde utcában, 
az Egyetemi Templom mellett. A könyvtár 
Nagycenkről költözött ide, ahol Széchényi 
Ferenc hungarica könyvtára volt.

1805: A régi és ritka értékes könyvek, kéziratok 
menekítése Temesvárra a Bécset elfoglaló 
Napóleon elől

1806: A menekített anyag visszaköltöztetése Pestre
1806: A könyvtár átköltöztetése az Egyetemi 

Könyvtár másik oldalán lévő egyetemi épü-

* A Megelőzés, restaurálás, etika" című konferencián 2000. február 15-én elhangzott előadás.
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letbe (helyén ma az ELTE Jogi Karának épü
lete áll)

1808: A Magyar Nemzeti Múzeum alapítása. A 
Széchényi Könyvtár a múzeum részévé 
válik.

1809: A legértékesebb állományrészek menekítése 
Nagyváradra (Napóleon ismét elfoglalta Bé
cset).

1813: A Batthyány-kert (a mai Múzeum-kert) és 
-villa megvásárlása

1814: Beköltözés a Batthyány-villába (a Múzeum
kertnek a mai Múzeum u. és Múzeum krt. 
alkotta sarkában állt).

1837: Megkezdődik a Nemzeti Múzeum épületé
nek építése, Pollack Mihály tervei alapján

1838: A könyvtárat a Ludoviceum épületébe köl
töztetik (árvíz)

1846: A könyvtár a Magyar Nemzeti Múzeum 
új épületébe költözik

1949: A könyvtár kiválik a Magyar Nemzeti 
Múzeum szervezetéből, önálló intézmény 
lesz: Országos Széchényi Könyvtár - Ma
gyar Nemzeti Könyvtár néven

1959: A Kormány Gazdasági Bizottságának ha
tározata: a volt királyi palotát, a Budavári 
Palota F épületét az Országos Széchényi 
Könyvtár számára állítják helyre

1960-1983: A könyvtár tervezése, építése
1984: Az Országos Széchényi Könyvtár beköl

tözik első önálló otthonába, a Budavári 
Palota F épületébe

1985. április 9.: A könyvtár megnyitja kapuit az 
olvasók előtt.

II. Az Országos Széchényi Könyvtár föld 
alatti raktárépületének története

Az épület természetesen idézőjelben értendő: vir
tuális, vagy inkább látens épületről van szó, amelyik 
jelenleg az építési engedélyezettség stádiumában van. 
Nagyon bízom azonban abban, hogy ahogyan a látens 
képből az előhívás során valós fénykép lesz, úgy lesz 
ebből az engedélyezési tervből 2002. végére valódi 
föld alatti raktár.

Az OSZK raktárainak kapacitását az 1960-as évek 
elején készült tervek szerint 40 évre becsülték. Ez a 
becslés pontosnak bizonyult: az évente kb. 1000 
polcfolyóméternyi állománygyarapodás 2000-ben 
megtölti a raktárát, egyes különgyűjtemények pedig 
már évek óta súlyos raktározási gondokkal küszköd
nek. Az eddig történtek, pontokba szedve:

1. Az OSZK vezetősége 1993-ban kezdett el aktí
van foglalkozni a raktárépítés kérdésével. A 
könyvtár nyugati oldalával szemben lévő, a Vár
alja utca, Pásztor lépcső, Palota út által határolt 
sportpályát (dühöngőt) néztük ki magunknak, 
hogy ide egy 4-5 emeletes raktárát lehetne épí
teni. Felkerestük az I. kerületi Önkormányzatot, 
személyesen a polgármester urat, aki nem zárkó
zott el a gondolat elől.

2. Ezután felkértünk egy tervezőirodát, hogy vizs
gálják meg, mennyire reálisak az elképzelése
ink. A tervezőiroda, a SZÖVTERV 2. részben 
jogutóda annak a tervezőirodának, amelyik an
nak idején a Soros Restauráló Műhely elhelye
zését tervezte meg a Régi Fóti úti zsinagóga-épü
letbe. Ennek a régi kapcsolatnak köszönhetően 
1993. végére térítésmentesen elkészítettek ne
künk egy vázlattervet. Ez a vázlatterv nyilván
valóvá tette, hogy az I. kerület akkor készülő ren
dezési terve nem teszi majd lehetővé magas épü
let építését a kiszemelt helyen. Csak föld alatti 
megoldás jöhetett szóba. A vázlatterv 3 lehetsé
ges változatot dolgozott ki: a már említett sport
pálya, a Nyúl-kert, a Nyúl-kert és a Váralja utca 
által közrezárt lejtő.

3. 1994. elején a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztériumhoz fordultunk céltámogatásért, hogy 
tanulmánytervet készíttethessünk. 1995-ben - 
dr. Bodó Sándor akkori közgyűjteményi főosz
tályvezető támogatásának köszönhetően - 5 
millió forintot kaptunk a tanulmányterv elkészí
tésére.

4. A tanulmányterv 1996. márciusára készült el 
(SZÖVTERV 2.)Ez az előbbi 3 lehetőségen kí
vül a Török-kertet is számításba vette. A tanul
mányterv tartalmazta a különböző közművek, 
szakhatóságok állásfoglalását, régészeti szakvé
leményt, és előzetes költségbecsléseket is adott. 
Az OSZK a tulajdonviszonyokat, a régészeti 
szakvéleményt, a várható kapacitást és az egy 
polcfolyóméterre eső becsült fajlagos költsége
ket figyelembe véve a 2. változatot, a Nyúl-kert 
és a Váralja utca közé eső várlejtőt találta a leg
kedvezőbbnek. így a továbbiakban ezzel foglal
koztunk.

5. 1997-ben megbíztuk a SZÖVTERV 2. tervező- 
irodát az elvi építési engedélyhez szükséges mű
szaki terv kidolgozásával. Időközben az I. kerü
let részletes rendezési tervében elfogadták (jó-



váhagyólag tudomásul vették) egy föld alatti 
raktár építését.

6. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal - 
amelynek az I. kerületi Önkormányzat, a hely
színre való tekintettel, ezt a jogot átadta - 1998. 
szeptember 25-ei keltű határozatával megadta az 
elvi építési engedélyt.

7. 1998. novemberében elkészítettük és a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumának benyúj
tottuk a raktár beruházás szakmai programját és 
a műszaki tervdokumentáció alapján becsült 
szükséges költségkeret ütemezési tervét:

1999: 50 mFt 
2000: 300 mFt 
2001: 900 mFt 
2002: 950 mFt.

8. 1999-ben elkészült az építési engedélyezési terv 
(SZÖVTERV 2.)

9. 2000. január 19-én az Országos Műemlékvédel
mi Hivatal megadta az építési engedélyt.

10. A közbeszerzési törvénynek megfelelően :
- jelenleg folyamatban van a beruházásbonyo

lítói pályázat,
- a napokban indítjuk a kiviteli tervezői pályá

zatot,
- áprilisban indítjuk a kivitelezői pályázatot.

11. Terveink szerint szeptemberben megkötjük a 
szerződést a kivitelezővel, és 2000. negyedik ne
gyedévében elkezdődhet az építkezés. Közben 
tavasszal, amint az időjárás engedi, elkezdik a 
régészeti feltáró munkákat. Nagyon remélem, 
hogy semmi olyat nem találnak - feltöltött terü
letről lévén szó -, ami hátráltatná az építkezést. 
És nagyon remélem, hogy

12. 2002. november 25-én, a nemzeti könyvtár ala
pításának 200. évfordulóján ünnepélyesen fel 
fogjuk avatni az OSZK új föld alatti raktárát.

III. Az épület ismertetése
A tervezett raktárépület a Budavári Palotához tarto

zó, a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Kultu
rális Örökség Minisztériuma kezelésében lévő 65503- 
as helyrajzi számú területen épül, a Nyúl-kerti támfal 
és a Váralja utcai támfal közötti lejtőn, a föld alatt. Az 
építés során kb. 35 000 köbméter földet kell kiemelni.

Az épület vasbeton szerkezetű. A függőleges te
herhordó szerkezetek (a határoló falak és a belső te

herhordó falak) 25 cm vastag vasbetonból készülnek. 
Az alaplemez 60 cm vastag monolit vasbeton. Az 
egyes szinteket elválasztó födémek 30 cm vastag vas
beton lemezek. A tetőfödém a 2-4 méteres földtaka
rással terhelt részeken 50 cm-re felvastagított vasbe
ton síklemez.

Az épület 5 szintes . A természetes parkrézsűhöz 
igazodva 2 csökkentett alapterületű szintből és 3 tel
jes alapterületű szintből áll.

A 0. szinten a Váralja utcai támfalba építendő kapun 
csatlakozik a felszínhez. Azaz a Váralja utca felől néz
ve ez lesz a földszint. Itt a porta és az épületfelügyeleti 
rendszer központja kap elhelyezést. Ugyancsak a 0. 
szintről indul az a föld alatti alagút, amelyik az új rak
tárát az OSZK főépületével köti össze.

Alaprajzi rendszere a technológiai és a tűzvédelmi 
követelményeknek megfelelően elhelyezett tároló 
(azaz raktári), közlekedő és kiszolgáló helyiségek 
együtteséből tevődik össze.

A védelmi, oltási, hasznosíthatósági szempontok
ból tagolt alaprajz ellentétes (északi és déli) oldalain 
elhelyezett füstmentes előtérből feltárt felvonók és 
lépcsőházak adják az építmény vertikális (függőle
ges) kapcsolatát.

Az épület bevilágítási, légpótlási céllal tervezett 
légudvarral csatlakozik a vasbeton fallal megtámasz
tott Nyúl-kerthez. A felfelé bővülő keresztmetszetű, 
felüljárható ráccsal határolt légudvar zártságoldó be
világító rendszerrel épül. A mesterséges, megfelelő 
légállapotokat garantáló klíma- és hűtőgépházak lég
pótlása, a levegő kivezetése, a füstmentes lépcsőhá
zak vészszellőzésének levegő kivezetése a légudva
ron keresztül történik.

A beépített terület 2562 négyzetméter. Az összes 
nettó (hasznos és szükséges) terület: 7032 négyzet- 
méter.

A szintek száma - mint arról már szó volt - 5. A 
terület megoszlása, felülről lefelé haladva:

1) II. emelet
4 vendégszoba

2) I. emelet 
Hírlaprestaurátorok

3) 0. szint (azaz a Váralja utcáról nézve a földszint) 
Mikrofilmtár

Filmarchívum. Raktár

4) „A” szint (azaz - I. emelet)
Könyvraktár

5) „B” szint (azaz - II. emelet)
Könyvraktár
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IV. Megelőző állományvédelem
A megelőző állományvédelmi lehetőségek közül 

előadásomban - a címhez igazodva - csak azokkal 
foglalkozom, amelyek az építéssel, illetve a raktáro
zással vannak kapcsolatban. Ezek:

- Biztonsági kérdések
- Fény elleni védelem
- Tűzvédelem
- Víz elleni védelem
- Raktározás, ezen belül
- raktári klíma
- tárolási módok

Mielőtt a részletezésbe kezdenék, hangsúlyozni sze
retném az emberi tényező szerepét. A könyvtárban dol
gozókat, a könyvtárosokat és a technikai személyzetet 
sehol nem lehet teljesen kiiktatni a folyamatokból (há
la Istennek, teszem hozzá). Esetünkben azonban- mint 
majd látni fogjuk - anyagi, műszaki, szabályozásbeli 
okok miatt különösen fontos szerepük lesz az épület
ben dolgozó munkatársaknak , hogy az itt tárolt és ke
zelt könyvtári dokumentumok ne károsodhassanak.

V. Biztonsági kérdések
Az illetéktelen behatolás, betörés ellen az épület biz

tonságát videós megfigyelő rendszer, behatolás-jelző 
és beléptető rendszer segíti. Áramkimaradás esetére a 
rendszert egy szünetmentes áramforrás táplálja, ame
lyik az áram kimaradásakor automatikusan bekapcsol, 
és 2 órán keresztül biztosítani tudja a rendszer műkö
dését. A Váralja utcai bejáratnál állandó portaszolgálat 
lesz, és itt lesz az un. épületfelügyeleti rendszer köz
pontja.

Az épületfelügyeleti rendszerről röviden csak 
annyit, hogy lehetővé teszi mind a biztonsági rendszer 
és tűzjelző rendszer, mind az épületben működő épü
letgépészeti berendezések működésének folyamatos 
felügyeletét, beleértve a klimatikus paramétereket is.

VI. Fény elleni védelem. Világítás
Föld alatti raktárról lévén szó, a napfény káros ha

tása elleni védelem megoldott. A raktári részekben 
400 lux megvilágítást terveznek. Üzemszerűen azon
ban a raktári részek feszültségmentesek: ha valaki a 
raktárba akar menni, akkor az adott szint elektromos 
elosztójában egy kulcsos kapcsolóval feszültség alá 
helyezi a raktárát. A raktáron belül soronként lehet 
az adott szakaszt be-, illetve kikapcsolni.

A véletlenszerű lekapcsolásból eredő pánik elke
rülésére 0,15 perc (9 másodperc) késleltetéssel szük
ségvilágítás lép működésbe.

Feszültségkimaradás esetére a szünetmentes áram
forrásból automatikusan működésbe lépnek a szük
ségvilágítási lámpatestek. Ez a tartalékforrás ezt a 
rendszert is 2 órán keresztül tudja üzemeltetni.

VII. Tűzvédelem
Az épületszerkezet - 20-60 cm vastag, zömében 

monolit vasbeton , valamint téglafalazat - megfelel az 
előírt tűzállósági fokozatnak. Az építmény tűzszaka
szokra oszlik: az egyes szintek egymástól is elkülönül
nek, és szinteken belül is vannak tűzszakaszok. Az I. 
és II. emelet egy-egy tűzszakaszt alkot, a 0. szint három 
tűzszakaszra oszlik, a -I. és -II. emelet pedig két-két 
tűzszakaszra. A lépcsőházak külön tűzszakaszt alkot
nak. A tűzszakasz határokon lévő ajtók 1 óra tűzálló- 
ságúak, és a tűzjelző rendszer által vezérleve záródnak. 
Az automatikus tűzjelző rendszer ionizációs füstérzé
kelőkkel, illetve hő-sebesség érzékelőkkel és optikai 
füstérzékelőkkel lesz felszerelve; az egyes helyiségek
től függ, hogy hol melyik fajta érzékelő alkalmazható. 
A tűzjelző rendszer veszély esetén fény- és hangjelzést 
ad, illetve a portán lévő intelligens tűzjelző központban 
ad jelet. A tűzjelző rendszer is része az épületfelügye
leti rendszernek. A lépcsőházakat külön légtechnikai 
rendszer látja el, ez tűz esetén automatikusan beindul, 
hogy megfelelő mennyiségű füstmentes levegővel lás
sa el a menekülési útvonalakat. Ugyanakkor a raktári 
terekben leáll a klímaszolgáltatás, hogy a tűz tovater
jedését meggátolják, illetőleg esetleg a tüzet el is fojt
sák. Az újraindítás kézzel történik. A tűzgátló ajtók is 
automatikusan záródnak tűz esetén.

A tűzoltó rendszer nagynyomású vízköddel olt: 12 
bar nyomású víz, colos alaktartó tömlőkkel. A tömlők 
a tűzcsapoknál vannak feltekert állapotban. Maga a 
rendszer nem olt automatikusan: (tűzoltó) ember mű
ködteti.

Az épület 10 percen belül kiüríthető: a 0. szinten, 
egyrészt a Váralja utcára nyíló kapun, másrészt a fő
épületbe vezető folyósón keresztül.

Nagyon remélem természetesen, hogy az egész tűz
védelmi rendszer működtetésére legfeljebb csak gya
korlat keretében kerül sor. Gyakorlatokra nyilván szük
ség lesz.

VIII. Víz elleni védelem
A víz elleni védelem esetünkben két dolgot jelent:
1. a csapadék- és talajvíz elleni védelmet és
2. védelmet azzal a fenyegetettséggel szemben, 

amit a tűzi- és használati vizet biztosító nyomó
vezeték-rendszer és a kapcsolódó szennyvízel
vezető rendszer jelent.
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ad 1. a csapadék- és talajvízről: Föld alatti épít
ményről lévén szó, mind a csapadékvíz-, mind a ta
lajvíz elleni szigetelés nagyon fontos. Ennek biztosí
tása a megfelelő anyagtól és kivitelezéstől függ, de 
lehetővé kell tenni az esetleges meghibásodások helyi 
javításának lehetőségét is. Ennek az előadásnak nyil
ván nem lehet célja mindezek részletes ismertetése, 
de jellemzésül - és talán saját megnyugtatásunkra 
is - engedjék meg, az épület alján lévő rétegek fel
sorolását, felülről lefelé:

- önterülő műgyanta padlóbevonat
- 60 cm vastag monolit vasbeton alaplemez
- 5 cm vastag szerelőbeton
- 1 mm vastag SINTOFOL ST védőréteg
- 1,5 mm vastag SINTOFOL ST víznyomás elleni 

szigetelés
- geotextília aljzatkiegyenlítő réteg
- 10 cm vastag aljzatbeton
- 30 cm vastag coule kavics feltöltés, és ez alatt 

van a talaj.

A kavicsrétegben a szivárgó víz felfogására alag- 
csöveket (dréncső) helyeznek el, amelyek egy víz
gyűjtő aknába vezetnek, ahonnan szivattyú emeli át 
a felgyűlt vizet a csatornába.

ad 2. A vezetékes víz. A Váralja utcai gerincveze
tékből a nyomóvezeték egy, az épületen kívüli vízmérő 
aknán keresztül jut el - még mindig az épületen kí
vül - a déli lépcsőházban lévő szerelőkürtőbe, és innen 
vezetik tovább az épületen belül a felhasználási he
lyekre (vendégszobák, mosdók, fotólaboratórium, res
taurátorműhely, tűzivízcsapok). A gerincvezeték acél
cső, az ágvezetékek „cső a csőben” kettős műanyag 
csőből készülnek. A szennyvíz ágvezetékei PVC cső
ből készülnek, a fővezeték pedig GEBERIT PE már
kanevű hegesztett polietilén cső. Mivel gravitációs el
ven működik (tehát nincs nyomás alatt), megfelelő biz
tonsággal alkalmazható.

„A könyvraktárakban nem lesz nyomóvezeték” - 
írtam először az előadásban, az építési engedélyezési 
terv alapján. Az épületgépész tervező mérnöktől idő
közben azonban megtudtam, hogy a tűzoltóság a Bu
dapest Sportcsarnok leégése után szigorított álláspont
ján. Nemcsak azt írta elő, hogy a tűzivíz vezetékeknek 
be kell menniük a raktárakba, hanem azt is, hogy ál
landón nyomás alatt kell lenniük. Mindez - a restau
rátorok és a fényképészek vízszükségletének kielégí
tésével együtt - komoly kockázati tényező. Ezért kü
lönösen fontos, hogy a kivitelezés során - mind a

felhasznált anyagok, mind a technológia minőségét il
letően - a minimálisra csökkentsék ezt a kockázatot. 
Üzemelés során pedig az itt dolgozó restaurátorokra és 
fényképészekre hárul nagy felelősség.

IX. Raktározás
A megelőző állományvédelem egyik meghatározó 

eszköze és lehetősége a megfelelő raktározás. Ezt 
alapvetően két tényező befolyásolja:

1) a klimatikus körülmények, azaz a levegő tiszta
sága, hőmérséklete és páratartalma,

2) a tárolás módja: a raktári polcok kialakítása, az 
alkalmazott tárolóeszközök.

ad 1. a klimatikus körülményekről. A teljes épület 
klimatizálására hűtő-fűtő- és relatív páratartalom sza
bályozással ellátott légtechnikai rendszer épül. Az 
egyes egységek önálló ellátása és az eltérő paramé
terek miatt a klimatizálást több gépegység oldja meg.

A könyvraktárakban és a filmarchívumban a hő
mérséklet 18 °C fok lesz, +/- 2 fok tűréssel, a relatív 
páratartalom 50% lesz, +/- 5% ingadozással. A bel
ső kerengtetős rendszerek a raktárakban 10% friss 
levegőt kapnak óránként. A légkezelő berendezéseket 
légszűrővel, hűtő- és fűtő kaloriferekkel, légnedvesí
tővei, illetve cseppleválasztóval szerelik fel. A leve
gőcsere (befúvás, elszívás) a természetes világítást is 
szolgáló angol aknán keresztül történik.

A teljesség kedvéért említsük meg, hogy a mun
kahelyek, közlekedők, vendégszobák hőmérsékletét 
22 °C fokra tervezik, +/- 2 fok ingadozással, a relatív 
páratartalom ezeken a helyeken is a raktárakéval lesz 
azonos. A friss levegő utánpótlás viszont itt 25% lesz 
óránként.

Nagyon fontos tény, hogy az új raktárépületnek 
önálló légtechnikai rendszere lesz. A fűtési melegvi
zet a főépületből (azaz a távfűtő rendszerből) kapja 
az új épület, és azt a megfelelő hőcserélőkkel szabá
lyozva használja tovább. A levegő tervezett paramé
tereit azonban a főépülettől független rendszer bizto
sítja. Nagyon remélem, hogy ez megfelelő garanciát 
jelent majd a jelenlegi raktárainkénál sokkal kedve
zőbb klimatikus környezet megteremtésére és inga
dozásmentes fenntartására.

ad 2. A polcológiáról. A raktári polcrendszer ki
alakításáról egyelőre csak annyit lehet mondani, hogy 
a tervezői elképzelések tömör (azaz mozgó) és álló 
polcokkal számolnak. Az elkövetkező napok felada
ta, hogy a törzsgyűjtemény és a különgyűjteményi 
tárak képviselőivel egyeztessük az igényeket és el-
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képzeteseket, amelyeket azután a kiviteli tervek ké
szítésénél, és természetesen a kivitelezésnél, érvénye
síteni tudunk. Néhány dolgot azonban már itt és most 
is el lehet mondani:

1. Az új raktárba könyvszállító rendszert nem tele
pítünk. (vö. Deutsche Bibliothek/Frankfurt). A 
0. szinten tevő folyósón keresztül kiépítendő 
könyvszállító rendszemek kell a föld alatti raktár 
és a főépület Telelift rendszere közötti összeköt
tetést, a dokumentumok szállítását biztosítani.

2. Az új raktárban az első időszakban elsősorban 
a törzsgyűjtemény muzeális sorait fogjuk tárol
ni. Napi kiszolgálással egyelőre nem kell szá
molni. De ez a későbbiekben nem zárható ki. 
Ezért célszerűnek látszik az új épület északi ol
dalán egy könyvszállító lift építése.(Személyfel- 
vonó mind az északi, mind a déli oldalon tesz.)

3. A polcok kialakításánál számolni kell a nagy
méretű kötött hírlapok fektetett tárolásának le
hetőségével, valamint az utóbbi években kötés 
helyett bevezetett tároló dobozok méreteihez 
igazodó polckiosztással. (Tekintettel az ÖNB- 
ban szerzett negatív tapasztalatokra.)

4. Megfelelő tárolási lehetőségeket kell biztosítani 
a fizikai hordozójú elektronikus dokumentumok 
számára.

Befejezésül, de a témához kapcsolódva megemlí
tem, hogy az új raktár részleges elfoglalása után te
hetőség nyílik arra, hogy jelenlegi raktárainkat - az 
itt maradó állományrészek minimális mozgatása mel
lett - korszerűsítsük: felújítsuk a klímarendszert,és 
ezáltal olyan klimatikus körülményeket teremtsünk 
itt is,mint amilyenek az új raktárban lesznek.

Poprády Géza

Gyűjteményfejlesztési Főosztály 
és Nemzeti Bibliográfiai Központ

A KULTURÁLIS KÖZLÖNY XLIII. ÉVF. 25. SZÁMÁBAN 1999. DECEMBER 21-ÉN MEGJELENT 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA BENYÚJTOTT VEZETÉSI PROGRAM

Bevezetés
A pályázó célja az előtte álló 5 éves vezetői cik

lusban: a nemzeti kulturális örökség részét képező 
gyűjtemény gazdagítása, különös hangsúlyt fektetve a 
hungarika dokumentumokra, a gyűjtemény feltárása 
és a Nemzeti Bibliográfiai Adatbázis kiteljesítése, 
szolgáltatási körének bővítése és továbbfejlesztése a 
kor követelményeinek megfelelően, a nemzeti könyv
tári színvonal megőrzésével. (Részletesen lásd a 2. és
3. pontban.)

A szervezeti egység neve: Gyűjteményfejlesztési 
Főosztály és Nemzeti Bibliográfiai Központ

A szervezeti egység feladata: a feladatokat az
1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről 
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről III. rész A nyilvános 
könyvtári ellátás IV., A nemzeti könyvtárról szóló 
fejezete szabja meg. E feladatokat részletesebben a 
készülő és rövidesen hatályba lépő Miniszteri rende
let határozza majd meg.

A főosztály szervezeti egységei:
• Gyarapítási Osztály,
• Nemzetközi Csereszolgálat,
• Kötelespéldány Szolgálat,
• Könyvfeldolgozó Osztály,
• Periodikafeldolgozó Osztály,
• Szakozó Osztály,
• Magyar Nemzeti Bibliográfia Sajtórepertórium 

Szerkesztősége,
• Retrospektív Bibliográfiai Osztály,
• Hungarika Dokumentációs Osztály,
• Cédulasokszorosító Önálló Csoport

1. Általános szakmai és vezetési feladatok
1.1. Összehangolom a főosztály szervezeti egysé

geinek
- folyamatos, napi, futószalagszerű munkáját, el

lenőrzőm annak végrehajtását,
- szervezem és biztosítom a belső és külső szolgál

tatások határidőhöz kötött előállítását,
az osztályvezetőkkel való egyéni és együttes, eseti és 
rendszeres konzultáció, illetve beszámoltatás útján.
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Napi szinten felügyelem az MNB kiadványok kézira
tainak előállítását, továbbítását nyomdai sokszorosí
tásra. Betartom (betartatom) a külső szolgáltató és to
vábbszolgáltató cégekkel, könyvtárakkal kötött szer
ződésekben foglalt kötelezettségeket, határidőket (pl. 
KELLŐ, Szirén, MNB rekordfelhasználók).

1.2. Összeállítom a főosztály szakmai, tudományos 
és gazdasági terveit, javaslatait, szervezem az elfoga
dott, jóváhagyott tervek megvalósítását, részt veszek 
a személyi és dologi feltételek meghatározásában és 
megteszem a biztosításukhoz szükséges lépéseket.

1.3. Elkészítem a főosztály tevékenységéről szóló 
időszakos beszámolókat, jelentéseket.

1.4. Irányítom és ellenőrzőm a főosztály központi 
adminisztrációját.

1.5. Részt veszek a főosztályvezetői értekezlete
ken, a Főigazgatói Kollégiumokon és egyéb, a fő
igazgató által összehívott fórumokon, összeállítom 
a főosztály tevékenységét érintő előterjesztéseket. 
Vállalom a különböző szakmai bizottságokban rám 
bízott feladatokat és igyekszem azokat határidőre 
megoldani (pl. NEKTÁR Bizottság, Honlap Bizott
ság, ISSN/ISBN team, Gyűjteményfejlesztési Bi
zottság).

1.6. Ellátom a főosztály szakmai képviseletét a társ
főosztályokon, belföldi és külföldi partnereknél.

1.7. Képviselem az OSZK-t a Könyvtári és Szakiro
dalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottságban, a 
Magyar Szabványügyi Testület Könyvtár és Dokumen
táció műszaki bizottságában és alkalmanként részt ve
szek az ISO TC 46 (International Organization fór Stan- 
dardization, Technical Committee 46, Information and 
Documentation) ülésein és munkájában.

1.8. Képviselem a Magyar ISBN Irodát a Nemzet
közi ISBN Ügynökségben.

1.9. Végrehajtom az érvényes intézményi döntése
ket (pl. bérgazdálkodás, jutalmazás), érvényesítem a 
munkatársak demokratikus jogait (pl. tájékoztatáshoz 
való jog).

1.10. Javaslatokat teszek a főigazgató vagy általá
nos helyettese döntési jogkörébe tartozó, a főosztályt 
érintő ügyekben (pl. munkaviszony létesítése, kine
vezés, beosztás, alapbér, nyelvtudási pótlék megálla
pítása, előléptetés, fizetés nélküli szabadság engedé
lyezése, külföldi kiküldetés, hazai tanulmányút, to
vábbtanulás, továbbképzés).

1.11. Személyi átcsoportosítást kezdeményezek a 
főosztályon belül, ha a feladatok ellátása szükségessé 
teszi.

1.12. Időleges munkacsoportok (team-ek) létreho
zását kezdeményezem és biztosítom működésüket 
olyan feladatok megoldásában, amelyek több szerve
zeti egység tevékenységét érintik.

2. Kiemelt szakmai feladatok

2.1. Tekintve, hogy az OSZK állományának építé
sével kapcsolatos feladatok az újonnan alakuló főosz
tály tevékenységi körébe tartoznak, átveszem a Gyűj
teményfejlesztési Bizottság vezetését. A társfőosztá
lyokkal együttműködve elkészítem a Gyűjtőköri 
Szabályzat kéziratát, gondoskodom annak megjelen
tetéséről és folyamatos karbantartásáról az OSZK 
belső honlapján.

2.2. Tervet készítek az OSZK éves állományfej
lesztési hitelkeretének felhasználására, pótlólagos 
források mozgósítására, felügyelem a hitelkeret fel- 
használását, az állomány arányos, elvszerű és követ
kezetes építését. Megvizsgálom annak lehetőségét, mi
ként lehetne a külföldi gyarapítás és a cseretevékenység 
összehangolt munkájának, esetleg szervezeti módosítá
sának eredményeképpen a külföldi hungarika doku
mentumok teljesebb körére gazdaságosabban és haté
konyabban szert tenni.

2.3. Közreműködöm a jelenleg hatályos 60/1998. 
(III. 27.) Korm. rendelete a sajtótermékek kötelespél
dányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról rendelet 
módosításának kezdeményezésében annak érdeké
ben, hogy a beküldési határidő rövidebb legyen (lásd 
8. §), illetve, hogy megoldódjék a környező országok 
magyarországi dokumentumokkal való ellátásának 
támogatása. (Ellenszolgáltatásként természetesen 
számítani szeretnénk a kedvezményezettek részéről 
a hungarika dokumentumok - és bibliográfiai ada
tok - teljes körű gyűjtésére, lásd még az előző pont
ban leírtakat.)

2.4. Kezdeményezni fogom egy egységes ISBN és 
kiadói adatbázis létrehozását. Ennek célja, hogy a 
számtartományok nyilvántartására eredetileg ki
nyomtatott, több mint húszéves, ma már alig hasz
nálható könyveket a napi munkából ki lehessen von
ni, és meg lehessen szüntetni az előzetesen kiadott 
számok, illetve benyomtatott ISBN-nel megjelenő, 
vagy utólagosan ISBN-nel ellátott könyvek kézzel írt 
katalógusainak vezetését. Az új nyilvántartó rend
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szernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az előze
tesen kiutalt tartományokhoz tartozó de köteles pél
dányként be nem érkezett könyvek automatikus rek
lamációjában, illetve a számtartományok kihasználá
sának ellenőrzésében segítségünkre legyen. 
Fontosnak ítélem, hogy Magyarország részéről az 
OSZK csatlakozzék az ISMN (Kották Nemzetközi 
Azonosító Száma) rendszerhez, annál is inkább, mert 
a hazai zeneműkiadók ezt régóta szorgalmazzák. Az 
ehhez szükséges kezdeményező lépéseket az ISMN 
rendszert működtető International ISBN Agency-nél 
- ha a rendszer üzemeltetésének feltételeit az OSZK ga
rantálni tudja - megteszem, és a bevezetéshez az útmu
tatásról, illetve szakmai támogatásról gondoskodom. 
Még ebben az évben tervezem az International 
ISBN Agency által megjelentetett angol nyelvű 
User Manual magyarra fordítását, amelyet kívána
tos az OSZK honlapjáról, MEK-ból, KELLŐ honlap
ról stb. hozzáférhetővé tenni. Ugyanakkor hatásos 
lenne egy kisterjedelmű, közérthető és illusztratív le
porelló kiadása és terítése a kiadói/terjesztői körben. 
Ez mind az ISBN helyes használatára, mind a köte- 
lespéldány-szolgáltatási hajlandóságra jótékony ha
tást gyakorolhatna.

2.5. Tovább folytatom a szabványosítási munkát. 
Rövidesen be kell fejezni, és meg kell jelentetni a 
Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok c. 
szabályzatot. Meg kell kezdeni az MSZ 3424/1 Bib
liográfiai leírás. Könyvek szabvány revízióját és sza
bályzatként való megjelentetését. Az MSZT felkéré
sére két ISO szabvány honosítását tervezem, amelyek 
MSZ-ként való megjelenése rendkívül időszerű a kö
zös katalógusok működtetésének időszakában (ISO 
10324:1997 Holding statements. Summary level = 
Állományadatok. Összefoglaló szint és ISO 15511 
International Standard Identifier fór Libraries and Re- 
lated Organizations (ISIL) = Könyvtárak és rokon 
intézmények nemzetközi szabványos azonosítója).

2.6. Tevőlegesen veszek részt a volt Kortörténeti 
Különgyűjtemény könyv- és periodika állományának 
az OSZK törzsgyűjteményébe való átirányításának 
tervezésében és folyamatos lebonyolításában.

3. Kiemelt fejlesztések

3.1. Az új integrált könyvtári rendszer (AMICUS) 
bevezetése

3.1.1. A 2000. év, és az azt követő évek meghatározó 
fejlesztési feladata a főosztály számára az új integrált 
könyvtári rendszer felhasználói szintű bevezetése,

melynek szakaszai: részvétel az oktatásban, az elsa
játításban, majd az alkalmazásban. Vezetői felad
atomnak tartom ebben a részfeladatok szervezését, 
összehangolását, a különböző modulokban (gyarapí
tás, érkeztetés, katalogizálás) végzendő munka egy
ségesítését, valamint a felesleges zökkenők elkerülé
sét. Az AMICUS-szal kapcsolatos tervezési, előké
szítési munkákban eddig is részt vettem, ennek kiváló 
fóruma a NEKTÁR Bizottság. A megelőző években 
a NEKTÁR Alkalmazói Tanácsban folyó munka ta
pasztalataira is lehet építeni.

3.1.2. Lényegesnek tartom a besorolási adatállo
mányok létrehozásának megszervezését és a feladat
ra legalkalmasabb munkatársakból ezen adatállomá
nyok építésére felhatalmazott (nem teljes munka
időben ezzel foglalkozó) csoport felállítását. (Lásd 
még a 3.3.1. pontban.)

3.1.3. Szorgalmazom, hogy a Szakozó Osztályon 
és a Fejlesztési Osztályon terv szinten már előkészí
tett, de a módszert illetően még elvi állásfoglalást 
igénylő tárgyszavazást bevezessük, amire az AMI
CUS indulása jó alkalomnak látszik.

3.1.4. Mindezekkel együtt időszerű az elkövetkező 
évek során egy közös hazai cikkadatbázis létreho
zása, vagy a meglévők egységes lekérdező felületen 
való hozzáférésének megteremtése.

3.2. Magyar Nemzeti Bibliográfiai Adatbázis 
és szolgáltatásai

3.2.1. Gondoskodnom (gondoskodnunk) kell a 
nemzeti bibliográfiai szolgáltatások folyamatossá
gáról az AMICUS-ban való feldolgozás megkezdése 
után is. Meg kell jelenniük a hagyományos és egy
séges szerkezetű nemzeti bibliográfiai kiadványok
nak, valamennyi, a gyűjtőkörbe tartozó kiadványtí
pusra kiterjedően. Ezen túlmenően különös hangsúlyt 
kapnak az elektronikus szolgáltatások: bibliog
ráfiai és besorolási adatok szolgáltatása szab
ványos rekord- és csereformátumban (HUN- 
MARC, MSZ ISO 2709), a legkülönbözőbb felhasz
nálói igényeknek megfelelően (floppy, ftp, 
rekordválogatás és letöltés stb.). Ezen kívül kívánatos 
lenne az éves vagy többéves MNB kumulációk elekt
ronikus kiadvány formájában való megjelentetése.

3.2.2. Minthogy az új rendszer alkalmas valamennyi 
kiadványtípus egységes adatbázisban való feldolgozá
sára (hagyományos könyvek, időszaki kiadványok, kot
ták, zeneművek, térképek, videodokumentumok, mind
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ezek részdokumentumai, elektronikus változatai, il
letve eredeti elektronikus dokumentumok), a HUN- 
MARC adatállományokból (kihozatal) megfelelő ke
resőrendszer kiválasztása és beszerzése esetén az 
MNB CD-ROM kiadásokat is saját kezünkbe kellene 
venni.

3.3. Retrospektív on-line olvasói katalógus 
és Nemzeti Bibliográfiai Adatbázis

3.3.1. 1999-re terveztem (pályázati támogatásnak 
köszönhetően: NKA tételhonosítás) az OSZK on-line 
olvasói katalógus visszamenőleges bővítésének 
megkezdését példány- és állományadatokkal. Ez az 
1987 előtt megjelent, az MNB számára feldolgozott 
hazai kiadású könyveknek a DOBIS/LIBIS-be már 
betöltött állományát érinti. Úgy vélem, hogy a mun
kát csak az AMICUS-ban érdemes elkezdeni, és mi
nél gyorsabb ütemben eljutni - esetleg újabb pályá
zati forrás felhasználásával - 1976-ig. A feladat az 
un. retrospektív konverzió része, amely összefügg 
a 3.1. pontban említett besorolási adatállományok lét
rehozásával, ugyanis a korábbi MNB adatbázisban 
(1976-1991) számos besorolási adat és transzliterált 
adat (személynevek, testületi nevek, földrajzi nevek, 
címek) eltérő formában szerepel, egyrészt a szab
ványok változásai miatt, másrészt annak következté
ben, hogy az adatbázis építésekor nem volt lehetőség 
on-line módú egységesítésre, javításra.

3.3.2. A rekordhonosításon és a besorolási adatál
lományok létrehozásán (és szolgáltatásán) kívül, de 
azokkal összefüggésben kezdeményezni fogom - egy 
nagyobb lélegzetű pályázat összeállításával - a ret
rospektív nemzeti bibliográfiai adatbázis és retros
pektív on-line olvasói katalógus gyorsított ütemű 
megkezdését, illetve megvalósítását, az 1976 előtti 
könyvekkel kezdődően, az időben visszafelé haladva. 
A munka első, koncepció szintű megfogalmazására 
1998-ban került sor az MKE Bibliográfiai Szekció
jában, előadás formájában. (Folyóiratcikként megje
lent a Könyvtári Figyelő 1998. évi 2. számában, lásd 
a publikációk jegyzékében.)

3.3.3. A programpont kiemelt feladatként való ke
zelése nemcsak az OSZK olvasószolgálati és tájékoz
tató feladatainak korszerűsítése, hanem az országos 
együttműködésben való részvétel miatt is szükség 
van, hiszen az OSZK alapfeladata a nemzeti bib
liográfiai rendszer működtetése, kiteljesítése, ami a 
jelenlegi technikai színvonalon a tételek hálózaton 
való szolgáltatását jelenti a közös katalógusok, első

sorban a MOKKA és más hasonló rendszerek (pl. a 
Vocal-ban résztvevő könyvtárak) számára.

3.3.4. Más korszakot ölel fel az a program, amely 
a korai nemzeti könyvészetek (Petrik Géza. Ma
gyarország bibliographiaja-tól kezdődően 1920-ig) 
digitalizálására irányul, majd azoknak, illetve az 
OSZK állományát nyilvántartó katalógusoknak alap
ján a tételek adatbázisba szervezésére vonatkozik, és 
amelyre a főosztály Retrospektív Bibliográfiai Osz
tályának vezetőjével együtt állítunk össze tervszintű 
munkaanyagot.

4. Személyzeti politika

4.1. Egyik legfontosabb feladatom, hogy a főosz
tály szakmailag felkészült és ambiciózus, vezetői fel
adatok ellátására alkalmasnak ítélt munkatársai közül 
utódomat kiválasszam és tapasztalataimat átadjam, 
vezetővé való továbbképzését támogassam.

4.2. Az OSZK humánpolitikai elképzeléseivel 
összhangban törekszem az osztályok és csoportok ve
zetői utánpótlásának megoldására, mégpedig úgy, 
hogy sem a nemzeti könyvtári munka színvonala, 
sem folyamatossága, naprakészsége a kurrens feldol
gozói munka területén ne szenvedjen csorbát, sőt ha 
lehet, javuljon.

4.3. Különös hangsúlyt kívánok helyezni fiatal 
szakemberek megnyerésére, betanítására és megtar
tására, bár ez a jelenlegi közalkalmazotti bérezési le
hetőségek mellett meglehetősen nehéz feladat, hiszen 
a piaci viszonyok között aligha tudjuk felvenni a ver
senyt a csábító ajánlatokkal. Ösztönözni szeretném a 
nyelvtanulást, különösen az angol nyelv kommuniká
ciós szintű elsajátítását, hogy a fiatalokat be lehessen 
vonni a pályázatokban és nemzetközi projektumok
ban való részvételbe.

5. Egyéb vezetői feladatok

Továbbra is fontosnak tartom azt, hogy megismerjem 
a külföldi nemzeti és nagy tudományos könyvtárakban 
folyó fejlesztéseket, programokat és tendenciákat, termé
szetesen főként az állományfejlesztés, a feldolgozás és a 
nemzeti bibliográfiai szolgáltatások területén. Figyelem
mel kísérem az Európai Közösségben a könyvtári és in
formatikai fejlesztési törekvéseket, pályázatokat, az 
azokban való részvételi lehetőségeket. Az aktuális infor
mációkat munkatársaimmal megosztom.

Változatlanul részt kívánok venni hallgatóként és elő
adóként is a hagyományos, illetve újonnan alakuló hazai
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és nemzetközi könyvtárosi, bibliográfiai, informatikai 
fórumokon.

6. Befejezés
Tudatában vagyok annak, hogy a vezetési program

ban leírt feladatok és tervek végrehajtása, megvalósí
tása nem egyemberes és nem feltételektől független 
munka. Számítok ezért - sikeres vezetői pályázat ese

tén - mindazok támogatására, akik eddigi pályafutá
som során is együttműködő partnerek voltak.

A magam részéről mindent megteszek a színvona
las nemzeti könyvtári munka fenntartásáért és fejlesz
téséért, a jó szakmai és munkatársi kapcsolatok ápo
lásáért, építéséért.

Berke Barnabásné

A Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa (NPA)
1999-ben

Nemzeti Periodika Adatbázis
A KFKK-ban az utóbbi években egyre inkább 

érezhető a magyarországi könyvtárak gyarapítási le
hetőségeinek - illetve amit abból látunk: a külföldi 
folyóirat-vásárlások - csökkenése. A könyvtárak ál
tal újonnan megrendelt külföldi folyóiratok száma 
1999-ben érzékelhetően csökkent. Az előző évekkel 
összehasonlítva: az újonnan bejelentett kurrens cí
mek száma 1997-ben 1404, 1998-ban 1521, 1999- 
ben 1158. Ez 1998-hoz képest 24%-os, 1997-hez ké
pest 17,5%-os csökkenést jelent. Ezenkívül nemcsak 
az új címek száma csökkent, hanem a meglévő címek 
további rendelése is. A könyvtáraknak évente kikül
dött és a gyarapodással együtt visszaküldött ál
lomány-visszaigazoló listákról rögzített állomány-le- 
lőhelyadatok száma 10-14%-kal csökkent az 1997-
1998. évekhez képest. 1999-ben 38 572 lelőhelyet 
(könyvtárkódot, illetve évet) rögzítettünk.

Ugyanekkor előtérbe került a retrospektív feldol
gozás folytatása. Befejeződött a hagyományos retros
pektív katalógus szerkesztése, és így újabb kolléga
nőnk kapcsolódott be a gépi feldolgozásba.

Tavalyelőtt, 1998-ban, a retrospektív feldolgozás 
első szakaszában, - ahogyan az OSZK Híradó 1998, 
9-10. számában megírtam - az NPA adatbázisba rög
zítettük az 1970-1981 közötti indulású címeket, ösz- 
szesen 923 rekordot.

1999-ben - a retrospektív feldolgozás második sza
kaszában - kezdtük el azon címek rögzítését, amelyek 
állománya 1971-1980-ig bezárólag gyarapodott. 
Ennek során kezdetekig (17. századig) visszamenő
leg feldolgozzuk a folyóiratok - akár többszörös - 
címváltozásait. A feldolgozás alapjául a hagyományos 
retrospektív katalógus, illetve a megjelent KIK (Kül

földi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban a
17. századtól 1970-ig) kötetek szolgálnak. Mivel a ré
gen bejelentett állományok ellenőrzésére csak eseten
ként van módunk, azok a címek kerülnek az NPA adat
bázisba, amelynek az adott könyvtár feltételezhetően 
őrzi az állományát, azaz a könyvtárak szőkébb köréből 
rögzítjük a lelőhelyeket. E munka során 1999 végéig 
2373 retrospektív cím került az NPA adatbázisba.

Néhány statisztikai adat az 1999. december 31-ei 
adatok alapján:

- Összes rekord az NPA adatbázisban: 42 565 cím
- kizárólag kurrens állományú

(1981-1999) 18 063 cím
- kurrens és retró állományú

(retró áll. feltöltve 1996/97-ben) 21 206 cím
- kizárólag retrospektív állományú

(1981 előtti évek) 3 296 cím

Az NPA adatbázisból évente készülő NPA CD- 
ROM legutóbbi, 7. kiadása 1665-1999 évkörrel
1999. májusában jelent meg. Ebből a lemezből 90 
példányt adtunk el saját forgalmazásunkban, amely 
fedezte, sőt meghaladta a kiadási költségeket.

Akik nem tudnak hozzájutni az NPA CD-ROM- 
hoz, azok számára már két éve, 1998. januárjától In
terneten, web felületen is elérhető a NIIF központi gé
pén keresztül a Nemzeti Periodika Adatbázis BRS/ 
Search-be áttöltött adatbázisa. Erre az ugrópont az 
OSZK honlapon is megtalálható a Szolgáltatások kö
zött. Az NPA adatbázis web (és Telnet) szolgáltatója 
- a NIIF központi gépén - az MTA SZTAKI ASZI.

Az NPA web főoldalára 1999. január 30. és de
cember 31. között 10 383 felhasználó lépett be. Ez a 
tavalyi szám (5837) csaknem kétszerese, amely jelzi,
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hogy kedvelik a felhasználók gyorsasága, állandó el
érhetősége miatt. (A web szolgáltatás kezdetétől, 
1998. januárjától 1999. december 31-ig összesen 
16220-an léptek be az NPA adatbázisba.)

A MTA SZTAKI ASZI-tól kapott részletes adatok 
alapján a webes keresés során címek/rekordok leke- 
resése 21 737 (tavaly: 10 049), lista lekeresés 38 966 
(tavaly: 18 543), linkeken keresztüli lekeresés, pl. le
lőhelykód megnézése: 14 835 (tavaly: 6030) alka
lommal fordult elő. A Telnet-es NPA-t, - amely 
1988 óta működik, kezdetben CDS/ISIS, majd 
BRS/Search adatbázisban - a felhasználóbarát we
bes felület megjelenése óta már kevesen használják: 
774 összetett+406 bibliográfiáin-105 lelőhely lekérde
zés volt 1999-ben.

Az NPA adatbázis elérési lehetőségei
az OSZK-ban:
• A legfrissebb vagy legrégebbi adatokról érde

mes osztályunkon tájékozódni: 834, 835, 827 
mellékeken (315. és 316. szobákban) vagy 
kfkk@oszk.hu e-mailen

• Interneten, az OSZK honlapon 2000. január 15-i 
állapotú NPA adatbázis szerepel.

• Az új, windows-os CD-ROM tornyon, az NT 
szerveren található a legutóbbi, 1999. évi NPA 
CD-ROM 1999. április 15-i adatokkal. A 2000. 
évi NPA CD-ROM megjelenése május végére 
várható.

CD-ROM lelőhelyjegyzék adatbázis
Osztályunkon tovább épül Access adatbáziskezelő

ben a „CD-ROM adatbázis a könyvtárak lelőhelya- 
dataival” (CD-ROM lelőhelyjegyzék adatbázis),
mely egy 1997/98-as NKA pályázat keretében jött lét
re. A adatbázis tartalma - 130 könyvtár bejelentése 
alapján - 1999. december 31 -én 582 cím és 1154 ana
litika-cím. A CD-ROM lelőhelyjegyzék adatbázis a

Magyarországon megjelent monografikus (358) és pe
riodikus (38) CD-ROM-ok, valamint a külföldi mo
nografikus (168) CD-ROM-ok főbb bibliográfiai ada
tait és lelőhelyeit tartalmazza. 1999-ben a könyvtárak 
ismét vállalták újonnan beérkezett CD-ROM-jaik be
jelentését, ezért folyamatosan bővül lelőhelyekkel, cí
mekkel az adatbázis.

A külföldi periodikus CD-ROM-ok és lelőhelyeik 
az NPA adatbázisban találhatóak, 18 cím kivételével, 
melyeket mindkét adatbázisba rögzítettünk; ezek a 
CD-ROM lelőhelyjegyzék adatbázisba analitika-cí
meik feltárása miatt kerültek be. Nem kerülnek az 
adatbázisba a könyvek vagy periodikumok mellékle
teként megjelent CD-ROM-ok.

A CD-ROM lelőhegyjegyzék adatbázis web szol
gáltatója a Neumann János Kulturális Szolgáltató 
Közhasznú Társaság (Neumann Kht.). A legutolsó 
frissítés 1999. december 21-én volt. A CD-ROM lelő
helyjegyzék adatbázis az OSZK honlapon a Szolgál
tatások között megtalálható.

Tájékoztatjuk kollégáinkat, hogy osztályunk két 
szobába összeköltözött: a KFKK NPA ezentúl a 315. 
és 316 szobákban működik. (Már nem az NPA szo
bája a 311, 313, 314.) Ez úgy vált lehetővé, hogy a 
leadott három - összesen 16 számítógépes végpon
tú - szoba helyett a 315. szobában felszerelték a mi
nimálisan szükséges végpontokat. Ezúton is köszön
jük mindazoknak, akik segítettek a főosztályok közti 
szobacsere engedélyezésében, a számítógépes vég
pontok kiépítésében, a költözések lebonyolításában.

Az NPA érvényes telefonszámai: 224-3834 (házon 
belül: 834 mellék), 224-3835 (835 mellék), 224-3827 
(827 mellék), 224-3826 (826 mellék). Az osztályve
zető és helyettese a 224-3836 (836 mellék) számon 
érhető el. Már nem az NPA vonalai a 165, 167, 828, 
829 számok.

Kónyáné Csúcs Dalmű
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Rendezvények 1999-ben az OSZK-ban

Lezajlott rendezvények

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete számára biztosított időpontok:
01. 13., 03. 24., 03. 30., 04. 13., 05. 13., 05. 18., 05. 20., 05. 27-28., 06. 10., 06. 24., 12. 07.,

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség számára biztosított időpontok:
01. 16., 02. 03., 02. 18., 03. 23., 05. 20., 09. 09., 10. 13., 10. 21.,

A Stasi kiállításhoz kapcsolódó előadások időpontjai:
08. 24., 08. 31., 09. 07., 09. 14., 09. 21.,

Január
06. Koncert
12. Könyvtárközi Kölcsönzési Tanácskozás
18- 20. A Műszaki Könyvkiadó konferenciája és kiállítása
20. Koncert
21. Himnusz emlékülés - A Magyar Kultúra Napja
21. HUNRA közgyűlés
27. Az OSZK Folyamattervező Csoport ülése

Február
01. Pedagógus műhely
03. Koncert
17. Koncert
22. A Különgyűjteményi Főosztály beszámolója
23. A tudományos könyvtárak gyűjtőköri együttműködése - tanácskozás
24. Koncert
25. A Minolta Magyarország konferenciája 

Március
04. A Katalogizáló és Bibliográfiai Főosztály beszámolója
08. Az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztály beszámolója
10. Koncert
10. Az Argentin Nemzeti Könyvtár igazgatójának előadása
12. Az Állományvédelmi Főosztály beszámolója
17. A Gyarapító és Dokumentumellátó Főosztály beszámolója
18. KKDSZ taggyűlés
19- 20. Olvasásfejlesztési konferencia
21. Magyar Örökség Díj átadás
22. A Könyvtártudományi és Módszertani Központ beszámolója
22. A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztályának ülése
24-25. Koncert

Április
07. Koncert
14. A Budai Polgári Casino Széchenyi István emlékülése
21. Koncert
22. Ady emlékest
28. Koncert
29. Széchényi Ferenc emléknap 

Május
05. A Szabad Európa Rádió és az OSZK közös sajtótájékoztatója
10. Honterus emlékülés
12. Koncert
14. HUNRA tanácsülés
17-18. A British Council-OSZK projekt zárókonferenciája
19. Koncert
21. HUNRA konferencia
25. Török kulturális est
26. Koncert



Június
01.

11.

16.
18-19.
22.

26.
Július

01.
02.

02.

07.
20.

Augusztus
30.

Szeptember
22.

23.
28.

Október
01.

05.
08.
19.
20.
26.

November
02.

03.
25-26.

December
03.
07.
07.
09.
09.
13.
14.

A Melón Alapítvány ülése 
HUNRA tanácsülés
Yad Vashem díj átadása - az Izraeli Nagykövetség rendezvénye 
Az Oxford University Press díjátadó ünnepsége 
Szabványbizottsági ülés 
Az OSZK kórus évadzáró hangversenye

A Különgyűjteményi Főosztály kutatónapi beszámolója
„Közgyűjtemények és a tudomány” - konferencia az MTA és az UNESCO szervezésében 
Szabványbizottsági ülés
A Londoni Magyar Intézet könyvbemutatója és sajtótájékoztatója 
Szabványbizottsági ülés

HUNRA tanácsülés

HUNRA tanácsülés 
Tudományos Bizottság ülése 
A PNYME Restaurátor Szakosztály ülése

A PriceWaterhouseCoopers cég konferenciája 
NEKTÁR Alkalmazási Tanács ülése 
Sajtótájékoztató a Frankfurti Könyvvásárról 
Hungarológiai Tanács ülése 
Egyházi könyvtárak tanácskozása
A Prospero Könyvei Budapest Kft. kiállításához kapcsolódó konferencia

NEKTÁR Alkalmazási Tanács ülése 
HUNRA tanácsülés 
Műemlékvédelmi konferencia

HUNRA közgyűlés
NEKTÁR Alkalmazási Tanács ülése
PNYME Restaurátor szakosztály ülése
A Nádasdy Alapítvánnyal közös sajtótájékoztató
A Budapesti Műszaki Egyetem konferenciája
Tudományos ülésszak
HUNRA tanácsülés

1999. évi kiállítások az OSZK-ban

Kiállítótermek
„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag”
„Hommage á Bartók-Kodály” - Varga Győző grafikusművész visszatekintő kiállítása 
„Műgyűjtő magyarok 2.” - Haiman György gyűjteménye a Borda Antikvárium ren

dezésében
Szecessziós könyvillusztrációk

Áthúzódó - február 27. 
március 1-április 30.

május 21—június 8. 
Október 19-december 18.

Ars Librorum
Diskay Lenke grafikai hagyatéka az OSZK-ban 
Szép magyar térkép 1998.
Horvátország közép-európai és mediterrán kulturális régiói 
Sándor János erdélyi fafaragó népművész Életfa c. kiállítása 
Fókuszban a magyar kultúra, Budapest-Frankfurt 1999.

Január 20-február 20. 
Március 24—április 30.

Június 2-15. 
Június 21 —július 24. 

Október 8-december 4.
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VI. emeleti előadóterem
Kanadai könyvkiállítás
A Prospero Könyvei Budapest Kft. könyvkiállítása

Június 1-12. 
Október 26-november 6.

Kézirattár és Régi nyomtatványok tára
Nagy Iván: Tudós és gyűjtő - emlékkiállítás halála 100. évfordulójára
Johannes Honterus tiszteletére rendezett kiállítás
Remember Hungary! - Dokumentumok a Magyar Szabadságharcosok Világszövetsé

ge által rendezett ’ 56-os kiállítások anyagából

Áthúzódó-április 30. 
Május 10—július 17.

Október 12-áthúzódó
Színháztörténeti tár és Zeneműtár

A mi fürdőink
Kék Duna keringő - ifj. Johann Strauss halálának 100. évfordulójára
Musica hungarica - kamarakiállítás a 75 éves Zeneműtár kincseiből
Kelemen László társulatának újonnan előkerült plakátjai

Áthúzódó-január 30. 
Február 9 - április 25. 

Május 4-szeptember 6. 
December 13-áthúzódó

Térképtár
A gondolattól a megvalósulásig - Lipszky Magyarország térképe
A Térképtár új szerzeményei 1998.
A karlócai béke

Áthúzódó-március 7. 
Március 11 —június 6. 

Június 15-áthúzódó
Plakát- és aprónyomtatványtár

„Jöjj el szabadság...”
A Plakát- és aprónyomtatványtár új szerzeményei

Áthúzódó-június 30. 
Szeptember 1-áthúzódó

V. emeleti folyosó
Sava Babic „Itthon is - otthon is” c. könyvkiállítása
Életmentő útlevelek (Visas fór life)
Stasi: a pártdiktatúra talpköve (a főbejárat körül is)
A Kínai Népköztársaság 50 éve
Az európai öntudat írói (a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása)

Február 12-március 6. 
Május 31-június 30. 

Augusztus 21-szeptember 26.
Október 5-22. 

Október 28-november 28.
Állandó kiállítások

VIII. emeleti galéria: A nemzet könyvtára - a szolgálat műhelye (OSZK Múzeum) 
V. emelet, gyorslift folyosó: A Budavári Palota - a Világörökség része

Szervezett csoportvezetések

Az OSZK-t 1999-ben 119 csoportban 2351 fő látogató kereste fel.

Magyar csoportok:
- könyvtárosok 3 csoport 50 fő
- általános iskolások 10 csoport 252 fő
- középiskolások 36 csoport 794 fő
- egyetemisták, főiskolások 23 csoport 472 fő
- egyéb látogatók 17 csoport 392 fő
- összesen 89 csoport 1960 fő

Külföldi csoportok:
- könyvtárosok 10 csoport 153 fő
- egyetemisták 5 csoport 111 fő
- egyéb látogatók 15 csoport 127 fő
- összesen 30 csoport 391 fő

A külföldi látogatók között 86 fővel 4 határon túli magyar csoport volt.
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KIÁLLÍTÁS

Ötven éves a Színháztörténeti tár.
Az „Ahol a színháztörténetet csinálják...” című kiállítás

megnyitó beszéde
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégeink, 

Kollégáink!
A Színháztörténeti Tár hivatalosan betöltötte az 50. 

életévét. 1949-ben jött létre önálló szervezeti egység
ként az Országos Széchényi Könyvtár egy újabb kü
lön gyűjteményeként. Az 50 év egy gyűjtemény ese
tében nem nagy kor, s nem is egészen igaz. Hiszen 
nemcsak túlléptünk rajta, de állományunkat tekintve 
sokszorosan öregebb is a gyűjtemény. Nagysága és 
szépsége annak köszönhető, hogy a kezdet-kezdetétől 
- már Széchényi Ferenc első hungarika gyűjteményé
ben is -, majd 1802-től folyamatosan gyűltek, gya
rapodtak a nemzeti könyvtárban a színházi dokumen
tumok. Ezért úgy gondoltam, hogy ez alkalommal 
most nem a Tár fennállásának csonka 50 éves törté
netéről, gyűjteményeinek alakulásáról, az itt dolgozó 
kiváló személyiségekről lesz szó, hanem a Tár spe
ciális, valóban sajátos gyűjtőköréről, az itt felhalmo
zott dokumentumok színháztörténeti forrásértékéről.

Ugyanis megvallom, nem kis gondot okozott az, 
hogy mit is lehetne egy ilyen „ünnepi” kiállítás al
kalmával bemutatni?

A legrégebbi darabjainkat? - Ebben a gyűjte
ményben a kor nem igazán számít!

A legértékesebb darabjainkat? - Ebben a gyűjte
ményben az érték nem igazán számít!

A legszebb darabjainkat? - Ebben a gyűjtemény
ben a szépség nem igazán számít!

A legfontosabb darabjainkat? - Ebben a gyűjte
ményben nincs igazán fontossági sorrend!

A legérdekesebb darabjainkat? - Hát, hogy őszin
te legyek, ez is csak attól függ!

És ez a kérdéssor még folytatható lenne, ha azt 
szeretnénk, hogy valami valóban lényegeset és álta
lánosat mondjunk el az anyagunkról.

A Színháztörténeti tár gazdag és szerteágazó anya
gának a gyűjtését ugyanis -, ha csak a lényeget 
mondjuk mindössze két „csillag” vezérli.

Az egyik a SZÍNHÁZ.
A másik az INFORMÁCIÓ.
Hát, ami azt illeti, ez egyik sem éppen kiállítási 

téma. Az elsőt lehetetlen és értelmetlen megmutatni, 
a másodikra tettünk kísérletet.

Több mint harminc év után - 1968-tól dolgozom 
színháztörténeti gyűjteményben - ma is a fő ismeret- 
elméleti kérdés az, hogy minden gyűjtőköri leírásnak 
megfelelve, és azt kiteljesítve, mit is tudunk mi 
összeszedni?

Sok minden világos. A hungarika gyűjtése a 18. 
század utolsó harmadától, a hivatásos színjátszás in
tézményesülésétől máig, a mindenkori történeti Ma
gyarország területén, a határon kívül stb.

Hogy mit gyűjt, vagy gyűjthet, azt a gyűjtőköri 
szabályzat megadja:

színlapokat, aprónyomtatványokat, szövegkönyve
ket, fényképeket, díszlet- és jelmezterveket, iratokat, 
kéziratokat, stb.

De miről is gyűjti mindezeket, milyen céllal?
Ezt neve is sugallja. A színház történetéről, a szín

játszásról. S ismét itt az újabb kérdés: Miről is szól 
a színháztörténet? Alapvetően a színjátszás, a játék
színi viszonyok történetéről. A színjátszás művé
szetének a történetéről. Csakhogy ennek a művészi 
tevékenységnek nem maradnak fenn a műalkotásai, 
nincsenek történetiségét, esztétikai értékeit tükröző 
eredeti műtárgyai.

Nem véletlen, hogy mind a témára vonatkozó do
kumentumok gyűjtése, gondolok a színházi muzeo- 
lógiára, mind a téma esztétikai, de különösen törté
neti kutatása, fiatal a tudományok terén, s ez meg is 
látszik rajta. Ennek fő oka a színjáték bonyolult ter
mészetében rejlik.

Egy rövid bevezetőben nem tehetek fel bonyolult 
kérdéseket, maradjanak hát a legegyszerűbbek: hol, 
mikor, kik, mit, hogyan, ki előtt játszottak?

Kapunk-e válaszlehetőségeket a gyűjtemény anya
gából? Valamennyit igen.
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Az egyik legegyszerűbb, Hol? kérdése lebontható 
a helységnévre (város, falu, birtok), a helységen belül 
a játszóhely nevére (állandó színház neve, vagy az 
alkalmi játszóhely neve), de ezen túl a játszóhely sa
játosságaira is (az adott korcsma vagy vendégfogadó, 
kerthelyiség, állandó színházépület külső és belső 
adottságainak, építészeti, színpadtechnikai stb.) s leg
főképp színháztípusának kérdésére. Hol zajlik az elő
adás? Ún. „kukucskáló” színpadon? Térszínpadon? 
Pódiumszínpadon? Vagy éppen az utcán? S még fi
nomítható a kérdésfelvetés a téma által megkívánt 
mélységig.

Egy valami rögtön kiderül. Nincs magyarországi 
színházi topográfia.

Vannak különféle topográfiák, helységnévtárak, 
vagy éppen műemléki topográfiák, de egyetlen olyan, 
akár csak egy megadott korszakra, vagy részterületre 
vonatkozó összeállítás sincs, amelyik csupán csak 
adatszerűén számba venné a színjátszó helyeket. Meg
győződésem, hogy ennek a létfontosságú adattári bib
liográfiai feltárásnak a leghitelesebb adatai a mi több 
százezres nagyságrendű Színlap- és aprónyomtatvány 
gyűjteményünk információiban rejlenek. De itt talál
ható a metszetek, fényképek sora, leginkább csak a 
színházépületek külsejéről és belsejéről, amelyet a saj
nos csak kis mennyiségű alaprajzok, s egyéb építészeti, 
technikai vonatkozású irattári és szcenikai dokumen
tumok egészítenek ki. Itt a kutató/a kutatás útja nyíl
egyenesen vezet az Országos Levéltár, vagy a Főváro
si, vagy a vidéki levéltárak tervtáraiba, a helytörténeti, 
vagy egyéb gyűjtemények anyagához. Mert hogy a 
Hol? milyen fontos kérdéseire van válasz nálunk? Arra 
csak a kiállítás egyetlen dokumentumával szeretnék 
utalni, a Kelemen László-féle társulat Rozsnyóra java
solt színháztervével. Hogy egy színház belső struktú
rája ezeken a nyilvánvaló forrásokon kívül hogyan re
konstruálható? Erre már ki sem merek térni. A közön
ség eloszlása és érdeklődése szerint nyilvánvalóan a 
páholyok bérlőinek névsorából, a bevételi naplók szá
madataiból, mármint a ténylegesen eladott jegyek ára
iból, a színházon belüli eloszlásából - gondolok a pá
holy és a karzat viszonyára-, netán a napi forgalomból 
következtethetek. Erre is van forrás bőven, leginkább 
az Irat- és kézirattárban.

De térjünk át az időre, a Mikor?-vd.
így direktben, hogy mikortól, mi, s mennyi doku

mentum van a birtokunkban, arra nem tudunk rögtön 
válaszolni, de arra részben igen, hogy hol, s mikori 
időszakra lehet anyagunk. Mint minden adatszerű in
formációadás esetében a későbbiek során is a Szín

lap- és aprónyomtatvány gyűjtemény áll az élen, de 
itt már jelentős szerephez jut a 18-19. század vonat
kozásában a Tár különlegesen értékes színházi zseb
könyv gyűjteménye, ami rendezetten vezet át az ed
dig említett forrástípusokkal együtt a Hol? kérdésnél 
már sok tartalmi információval megzavart adattári 
kérdésekhez, aminek a következője a

Mit?
Az, hogy a szinkronikus és a diakronikus kutatás 

számára egyaránt lényeges időkoordináták a Mikor? 
primitív kérdésére nincsenek készen, természetesnek 
tűnhet, de az, hogy alig van fogalmunk arról, hogy 
akár térbeli, akár időbeli bontásban mit is játszottak, 
játszhattak a színházak? A színjátszók? Az már elég 
nagy szégyen, mind a magára valamit is adó színház- 
történet, de talán mondhatom a művelt európai, ma
gára valamit is adó magyar kulturált nemzet aspek
tusából is. Nohát e vonatkozásban nem vagyunk 
egyedül. Európa más országaiban sem kezdtek sokkal 
hamarabb hozzá a színházi műsoradatok feltárásához. 
A mi gyűjteményünk esetében ennek a még mindig 
csak adatfeltáró munkának az a lényege, hogy bib
liográfiai leírást ad arról a több mint 30 000 színházi 
szövegkönyvről - amit mi nem véletlenül magyar és 
idegen nyelvű műsorkönyvtámak nevezünk amit 
lehetőleg begyűjtünk. Lehetőleg olyan példányokat, 
amelyek a színházi használat nyomait tükrözik, tehát 
rendező, súgó, vagy ügyelő példányok, rosszabb eset
ben csak olvasópéldányok, vagy egyéb színházi elő
adásra szánt művek.

Miért érdekes ez az egész Mit? kérdés, s az, hogy 
mi található meg a mi gyűjteményünkben?

Azért, mert ezeknek a műveknek a többsége nem 
jelent meg nyomtatásban, s hogy a nyomtatásban már 
megjelent művek sokféle színpadi változatának több
sége sohasem jelent meg, abban is biztos vagyok.

A számtalan színpadi szöveg, fordítás, előadás va
riáció az ismert művek befogadás történetét gazda
gítja, az eddig ismeretlenek pedig, sokszor a fantasz
tikus színpadi sikerek hordozói - gondoljunk az iro
dalomtörténeti besorolástól sokszor oly botrányosan 
eltérő színpadi sikerekre - új világot nyitnak, más te
reppel más és új kilátókkal. Hát azt hiszem, ezt a 
terepet is fel kellene térképezni, még mindig ebből a 
gyűjteményből kiindulva, hiszen itt van a magyar hi
vatásos színjátszás kezdeteinek, a Nemzeti Színház
nak, a Népszínháznak, az Operának és a Vígszínház
nak, a nagy vidéki színtársulatoknak, Krecsányinak 
és a többieknek, de a 25. Színháznak, vagy Kazimir 
Thália Színházának a színházi könyvtáranyaga is. 
Egy biztos, hogy az egyes színművek előadás frek
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venciáját is feltüntető műsorkönyvtár bibliográfiája 
alapján legelőször a legtöbbet játszott, a legsikere
sebb s természetesen a még megtalálható darabot 
venném a kezembe. Például 18-19. századi lovag és 
rémdrámákat, millenniumi történelmi tablókat, a Ver
ne Gyula nyomán készült 80 nap alatt a Föld körült, 
vagy éppen a Szókratész védőbeszédét, netán Jancsi 
bohóc kupiéit, Kellér Dezső konferanszié szövegeit, 
Az ember tragédiáját minden változatban, az utolsó, 
még hiányzó Madách színházi értelmezésben is, ne
tán a Csárdáskirálynőt, vagy A Szép Helénát. Éppen 
ebben a vonatkozásban tartom kitűnőnek a kiállítás
hoz választott „demonstrációs” anyagot.

Már itt akarva, nem akarva sodródunk a színház- 
történeti kutatás egyre ingoványosabb talajára. Nem 
az eddig ismeretlen szerzőségi adatok kiderítése okoz 
gondot, nem az irodalmi értékeket mellőző színházi 
gyakorlat, hanem a színházi műsorkönyvtár megírt 
szövegeinek a színrevitele.

Ez pedig leginkább érinti a színrevivőket, az akto- 
rokat, magát a színjátszást, a rendezést, az előadást, 
és túllépve a viszonylag egyszerűbb, mondhatni adat
tári-bibliográfiai tisztázásokon, az alapvető kérdést,

a Hogyan?-t.
Ez nem históriai, ez ismeretelméleti kérdés. A 

komplex, organikus, látható, hallható, értelmezhető, 
elemezhető, s mint főszempont: átélhető, élvezhető 
műalkotás eltűnt, mint az élet, s vele a megélt szubjek
tív színházi élmény. Ezek az egyedi találkozások a 
színházi műalkotásokkal megismételhetetlenek. Ké
sőbbi generációknak azzal a bizonyos, általunk megélt 
és szeretett előadással nincs lehetőségük találkozni.

Mi lehetséges?
A lényegesebb, vagy kevésbé lényeges tendenciák 

rekonstruálása, leginkább azok, amelyek a színház 
struktúrájára, társadalmi-gazdasági beágyazottságára, 
az előadói hagyományok, a színrevitel vizuális kon
venciórendszerének a rekonstrukciójára, a közönség 
elvárásainak számbavételére vonatkoznak.

Ez sem kevés. Mérhetetlenül érdekes, nagyon in
formatív lehet, vagy informatívvá válhat mind a szín
háztörténet, mind a művelődéstörténet számára.

Mi ebben a gyűjteményben tulajdonképpen az ada
tok feltárásához és a tendenciák rekonstruálásához 
gyűjtünk minél több olyan dokumentumot, ami ezt a 
kutatómunkát lehetővé teszi, segíti.

Mindezen túl végül azt szeretném Önöknek mon
dani:

Nagyszerű ez a gyűjtemény, de még szebb a szín
ház!

Lássunk hát a gyűjteményből néhány példát, hogy 
MIBŐL CSINÁLJÁK A SZÍNHÁZTÖRTÉNE
TET...?

A kiállítást megnyitom, s megkérem Somorjai Ol
gát, a mostani kiállítás koncepcióját és anyagát is 
összeállító munkatársamat, hogy vezessen végig ezen 
ünnepi alkalommal megrendezett kiállításon.

Arról szól, mi lényegünk!

Köszönöm figyelmüket, lássuk a bemutatkozást!

Belitska-Scholtz Hedvig

h
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„Ahol a színháztörténetet csinálják...” című kiállítás

Egy elhalasztott bemutató - avagy tavaly volt ötvenéves
a Színháztörténeti Tár

Ironikus című, Ahol a színháztörténetet csinálják... 
című kiállításunkkal a könyvtár egyik legfiatalabb külön- 
gyűjteménye megalapításának kerek évfordulójára sze
rettük volna felhívni az érdeklődők figyelmét.

Nem kívánjuk itt a Színháztörténeti Tár történetét 
leírni, az alapítók és az általunk gyűjtött és feldolgo
zott anyag, a kutatók száma önmagáért beszél. Annyit 
azonban megemlítünk, hogy a gyűjtemény kiemelten 
fontos részeit a 19. század ismert és elfeledett szín
házai: a Nemzeti és a Vígszínház, a Népszínház és a 
Pesti Német Színház dokumentumai továbbá a három 
klasszikus mű: a Bánk bán, a Csongor és Tünde és 
Az ember tragédiája bemutatóinak összes ismert szín
háztörténeti anyagai alkotják. E minden színház- és 
irodalomtörténeti munkában elsődleges helyet betöltő 
intézmények és művek bemutatása helyett mégis in
kább arra vállalkoztunk, hogy keresztmetszetet ad
junk a Tárról, arról hol, hogyan és miből csinál
ják..., csináljuk a színháztörténetet. Mert a színház- 
történet nem csak a fent említett színházak és darabok 
története, hanem több mint kétszáz esztendő magyar 
színi kultúrájáé, pestié és vidékié egyaránt.

A gyűjteményben ma már közel egy millió doku
mentumot őrzünk, ami pedig a valaha létezhetett szín
házi forrásoknak a tizedrészét jelentheti. A kiállítás 
anyagát olyan egységekbe csoportosítottuk, melyek 
megmutathatják, miféle emlékekből próbáljuk meg re
konstruálni letűnt korok színi világát, miből készül a 
színháztörténet. De elsősorban is az lebegett a sze
münk előtt, hogy mosolygásra ingereljük a látogatókat, 
nevessenek velünk együtt mindazon, amit ez a gazdag 
gyűjtemény a benne búvárkodóknak kínál.

Az első részhez válogatott anyag - tartalmi össze
függés nélkül -, kronológiába rendezve a legkülönfé
lébb lapokból áll. Található itt keresztlevél-másolat, 
gyűjtési ívek, elszámolások, színlapok, fényképek, le
velek, párbaj-nyilatkozat, szerzői jogi szerződés, színi 
iskolai bizonyítvány és végrendelet. A válogatás a 
színháztörténeti kutatáshoz forrásul szolgáló doku
mentumok sokféleségét kívánja érzékeltetni, bemutat
va ugyanakkor e tárgyak szépségét is.

A második egységhez Szigeti Imre pécsi szín- 
igazgató és társulata 1865-ből töredékesen fennma
radt dokumentumait gyűjtöttük össze, melyek tükré

ben egy vándortársulat működését próbáltuk meg re
konstruálni, amit érdekessé a pályatárs, Zoltán József 
színész által készített, a társulat tagjait szerepeikben 
ábrázoló, vidám ceruzarajzok sorozata tesz.

A magyarországi Offenbach-kultusz egyik legen
dás operettjén, a Szép Helénán keresztül egy mű szín
padi sorsát követtük nyomon. Az 1866-os bemutatót 
követően, szinte futószalagon követték egymást a be
mutatók, közöttük olyan legendás alakok nevével ta
lálkozhatunk, mint a 19. század színjátszásának fene
gyereke, Molnár György, akinek újonnan került elő, 
jellegzetes bejegyzéseit tartalmazó rendezőpéldánya 
vagy Karinthy Frigyes, aki 1920-ban a Scala Színház 
számára új fordítást készített a műből és ennek auto- 
gráf példányát állítottuk ki. A kiállítást színesíti, hogy 
a 19. századi előadások fényképeit nem előadásokhoz 
kapcsoltuk, hanem „Örök Helénák” és egyéb szerep
lők szóló- és jelenetképei címszó alatt csoportosítot
tuk, a 20. századi előadásokat pedig eredeti díszlet- 
és jelmeztervekkel színesítettük.

Kiemelkedő színháztörténeti jelentősége miatt ke
rült bemutatásra az első magyar színjátszó társaság, 
Kelemen László társulata 32 darab eredeti, a könyv
tár birtokába most visszakerült színlapja, az 1792— 
1795 közötti évekből.

A kiállítást egy karikatúraválogatás zárja, melynek 
tükrében nemcsak a színház világát kívántuk bemutat
ni, hanem e periférikusnak tekintett műfaj létjogosult
ságát is igazolni szerettük volna.

Somorjai Olga
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MÚLTÚNK, ÖRÖKSÉGÜNK

Megemlékezés
a Himnusz születésének 177. évfordulójáról

2000. január 21-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár emlékülést 
rendezett a Himnusz születésének 177. évfordulója alkalmából. A megjelenteket Monok István főigaz
gató köszöntötte. Az ünnepségen Sudár Annamária Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományunk című 
írásából részleteket olvasott fel, valamint közreműködött az OSZK énekkara.
A rendezvényen elhangzott előadások közül a következő kettőt közöljük.*

Amíg Kölcsey Hymnusa a „nemzet imája” lett 
(A Hymnus legitimációjának története)

Elgondolkoztató, hogy olyan minőségű költemény 
esetében, mint a Hymnus, melynek kéziratán világo
san olvasható az 1823. jan. 22-i keletkezési időpont, 
semmiféle adatunk, nyomunk nincs arra vonatkozó
an, hogy Kölcsey az 1829-i megjelenéséig valakinek 
is megmutatta volna. Az Aurora közléséről csak 
Toldy recenzióját ismerjük, melyben Kölcsey versé
ről némi idézettel fűszerezve egy félmondatban, vol
taképpen lelkesen, mint „hathatós, égig felzengő 
hymnus”-ról emlékezett meg. Utána ismét néma 
csend. Az első nyilvános bemutatás mégis viszonylag 
korábban történt, mint azt a szakirodalom eddig szá
mon tartotta. 1832-ben ugyanis, még a kötetkiadás 
megjelenése előtt a Pesti Casino frissen alakult olva
sótársaságában az első vers, melyet felolvastak a 
Hymnus volt. Erről Kölcsey barátja, a Károlyi grófok 
titkára, Bártfay László számolt be Kölcseynek 1832. 
febr. 15-én kelt levelében: „Az itteni Casinóban ol
vasótársaság állott össze, hol minden péntek napon 
délutáni ötödfélkor magyar darabok olvastatnak né
hány vállalkozók ’s tekintve választott olvasók által, 
fennhangon. - Az első olvasás múlt pénteken történt, 
’s én valék a’ szerencsés első olvashatni - a’ Te

Hymnusodat: Áld meg Isten a’ Magyart etc etc. - 
Nem arra értve, hogy én olvastam, de megnyittatha
tott e az olvasás méltóbban? Barátom, bizonyos ün
nepséget ada, legalább adhata e’ darab a’ megnyíló 
intézetnek.” Valóban emlékezetre méltó esemény 
volt ez, hiszen az akkor nem túlságosan nagy város 
társadalmi, szellemi elitje a köznapit valamelyest 
felülhaladó alkalommal találkozott Kölcsey versével.

Az igazi figyelem, a vers iránti általános ismertség 
a megzenésítésre kiírt pályázattal kezdődött. Az an
gol, a francia nemzeti himnusz mintájára (és feltehe
tően a hivatalos Gotterhalte ellensúlyaként) született 
az igény a magyar nemzeti himnuszra. Az első ilyen 
próbálkozás Vörösmarty Szózatának megzenésítése 
volt 1843-ban. A nemzeti himnusz iránti igény azon
ban Vörösmarty költeményének megzenésítése után 
is megmaradhatott, legalábbis erre utal a Honderűben 
Erkel Hunyadi Lászlóról készült beszámoló lábjegy
zete 1844. febr. 24-ről:

„Minden nemzetnek megvan a maga néphymnu- 
sza, mellyel királyát élteti. A brittnek GOD SAVÉ 
THE KINGje, a németnek GOTT ERHALTEja stb. 
A magyar még nem bir illyennel. Avvagy kevesebb

Hcinkiss Elemér, 
közlésre.

Ezredvégi dilemmák című előadásának szövege nem érkezett vissza kijavítva, ezért sajnos itt nem kerülhet
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loyalitás melegítené keblünket? Bizonyosan nem. Er
kel urnák jelen fináléja, valamint a 3-dik fölvonás’ 
násznépi kara teljesen kipótolják e hiányunkat. Ebben 
több ihletszerű kegyelet, több fenség, abban tán egy- 
szerűebb szózatok rejlenek. Be dicső volna bimi egy 
nagyszerű néphymnuszt, mellyre Vörösmartynk’ ko
szorúzott koboza és Erkelünk’ gyönyörű lyrája egye
sülnének. Rajta dicső magyar költér! Éltesse ön ama 
fejedelmet, ki első szólítá meg hű övéit szózatokkal, 
mik nem valának övéi. Hadd éltessük mindnyájan a 
jó királyt, ki magyar nyelven beszél nemzetéhez.”

Alig egy héttel később az imént idézett megjegy
zés, s egy évvel Vörösmarty Szózatának megzenésí
tésére kiírt pályázat után Bartay Endre, a Nemzeti 
Színház bérlő-igazgatója újabb, 20 arannyal jutalma
zandó pályázatot hirdetett Kölcsey Hymnusának 
megzenésítésére. Az eredmény ismert. A jeligés pá
lyázati levelek felbontása után először 1844. júl. 2-án 
adták elő a díjnyertes művet ének- és zenekísérettel. 
Az Életképekben Ney Ferenc erről a következőket 
írta: „Hunyady László szerzője olly művel ajándéko- 
zá meg ismét a’ magyar közönséget, melly zenésze
tünknek egyik díszéül szolgálhat. E’ dalszerzemény 
magyar jellege kétségtelen; megvan hymnuszi ma
gasztossága is, ’s könnyű, dallamos, természetes 
emelkedésével a’ fülbe is könnyen tapadand többszö
ri hallás után, mi népszerűséget igér neki. ’S noha a’ 
kardalnak első része nem bir - legalább párszori hal
lás után - azon felsőbb varázzsal, melly önkénytele
nül, ellenállhatatlanul elragadja az embert: de annál 
meghatóbb a’ második rész, melly fokonként olly lel
kesedést gerjeszt a’ kebelben, hogy mintegy öntudat
lanul elkapatva az élvezettől, diadalmi örömre emel
kedünk.”

A konkurens Pesti Divatlap, Vahot Imre lapja 
másként vélekedett: „Erkel Ferencz pályanyertes mű
ve adaték elő, melly nemzeti jelleme, magasztos mű
vészi kifejezése, s hathatós harmóniája által egyaránt 
kitűn, de magán viselvén a hymnus szelleméhez al
kalmazott templomi zene bélyegét, a nép ajkán visz- 
hangra nem fog találni.”

A Hymnus szélesebb körben terjed népszerűségét 
mégis a megzenésített változat tette lehetővé. Legin
kább természetesen az, hogy jelentősebb ünnepi al
kalmak során adták el. Az első ilyen volt a Széchenyi 
névre keresztelt új gőzhajó felavatásának ünnepe, 
melyre 1800 személyt szállítottak az óbudai hajó
gyárhoz. A vízrebocsátás nagy aktusa a Rákóczi-in- 
duló hangjainak kíséretében történt. Majd az új hajón 
„végre ütött az óra s erőteljes diapasonokban [hang- 
terjedelemben] kezde zengeni ama fölséges néphym-

nus, mellyet Kölcseynk és Erkelünk egyesült lantjaik 
teremtének. Szent lelkesedés rezgé át a hallgatóságot 
az erős mellű férfiak és cseng hangú énekesnők’ min
den szavára, melly erélyezve az érczhangszerek teljes 
harmóniája által, valóságos nemzeti hymnuszszá ma
gasuk. Három ízben álla be általános szent szünet, és 
három ízben ismételteték a nemzet hymnusa.” - írta 
a Honderű 1844. aug. 17-én, s a korábban néphym- 
nusként emlegetett művet először illették a nemzet 
hymnusa megjelöléssel.

A Széchenyi gőzhajó felavatása után, 1844. aug. 
15-én, a magyarok Nagyasszonyának napján szentel
ték fel ünnepélyesen az akkor szervezett magyar gya
logos polgárság zászlaját Rákos mezején. Ötvenezer 
ember tódult ki Rákosra: Az úrfelmutatás idején a 
polgárságnek a híres Morelly vezényletével Erkel 
Hymnusát játszotta a zenekar.

Tehát nem a vak diákok iskolájának a megyeház 
nagy termében tartott vizsgaelőadásán adták el elő
ször a Hymnust 1844. aug. 25-én, mint többen hitték, 
bár ez az adat is a fokozódó ismertséget jelzi.

A Hymnus népszerűsége - úgy látszik - nőtt, is
mertsége terjedt, sőt túlterjedt a fővároson, s ami 
ugyancsak fontos, olyan alkalmakkor énekelték, ami
kor valamely kivételes, hazafias ügy érdekében na
gyobb tömeg gyűlt egybe. Ez történt 1845-ben Ko
lozsvárt, amikor Deák és Vörösmarty Zsibóról, Wes
selényi látogatásáról visszatérve megszálltak a 
városban, s a lelkes fiatalság fáklyászenével ünnepel
te, tisztelte meg őket. Ekkor ismét elhangzott Köl- 
csey-Erkel Hymnusa, s ami még ezzel az esettel kap
csolatban figyelemre méltó, hogy Deák az ünneplő 
szónoklatra adott válaszában a költeménynek „Meg- 
bünhödte már e’ nép / A’ múltat ’s jövendőt!” sorai
ból indult ki.

Megjegyzendő, hogy 1845-ben a Kisfaludy Társa
ság nevében Toldy Ferenc felkérte Vörösmartyt egy 
„jeles, maradandó nemzeti hymnus” megírására, s e 
munkát 30 arannyal szándékozták jutalmazni. A költő 
erre az alkalomra meg is írta Hymnus c. költeményét, 
s az 1845. febr. 6-i ünnepélyes közgyűlésen Székács 
József szavalta el, de végül nem vált Vörösmarty ver
se igazán népszerűvé.

A Hymnus a negyvenes évek végén részben a 
megzenésítés és az előadások, továbbá a kottakiadás 
által meglehetősen elterjedt lehetett. Jelentős pillanat 
azonban 1848. márc. 15-én este történt, amikor a 
Nemzeti Színház ingyenes előadást hirdetett. Vahot 
Imre tudósítása szerint Katona Bánk bánjával kezdték 
az előadást, de a közönség egy idő után a Rákóczi- 
indulót követelte, majd a Marseillaise következett, s
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ennek eljátszása után adták Erkel Hunyadi Lászlóból 
az első felvonás fináléját, a „Meghalt a cselszövő"... 
kezdetű kórusművet, ezt követte Petőfi Nemzeti dala 
Egressy Gábor előadásában, majd népdalokat énekel
tek, s ezután játszották „Erkel zenéje szerint Kölcsey 
hymnuszát, Egressy Béni zenéje szerint Vörösmarty 
Szózatát”, végül a Rákóczi-induló hangjai kíséreté
ben hagyta el a közönség a színházat. Megjegyzendő, 
hogy alig több, mint egy évvel később, 1849. ápr. 
24-én, aznap, amikor a császáriak kivonultak Pestről, 
a Nemzeti Színház Szabad hangok címmel „ének és 
szavalati egyveleg”-et hirdetett két felvonásban, s a 
színlap szerint az egy évvel korábbi spontán progra
mot követték némiképp módosult sorrendben: 1. Rá
kóczi-induló, 2. Hymnus Kölcseytől Erkel zenéjével, 
3. Népdal: Télen nyáron pusztán az én lakásom (éne
kelte Hollós Kornélia), 4. Európa csendes, Petőfitől 
(szavalta Fáncsy Lajos), 5. Népdal: Elszegődtem Tar- 
nócára juhásznak, 6. Erkel Hunyady Lászlójából a 
karének; Meghalt a cselszövő.

Több adatunk van arra is, hogy a vidéki városok
ban a pesti március 15-e hatására rendezett ünnepsé
geken a Hymnust énekelték. így Temesvárt, Rozs
nyón, Nagyváradon, Kecskeméten, általában a Szó
zattal és a Rákóczi indulóval együtt. Nem találtunk 
azonban adatot arra az utóbbi időben többször emle
getett egykori hírre, miszerint a Hymnus a Gotterhal- 
te helyett először 1848. Szent István napján hangzott 
volna el hivatalos alkalommal a Mátyás templomban.

A forradalom és a szabadságharc alatt azonban 
mégsem alakult ki a közismert és előadott műveknek 
valamiféle kánona, egyik mű sem nyert olyan rangot, 
mint például a franciáknál a Marseillaise. Játszották 
a Rákóczi-indulót, énekelték a Hymnust, a Szózatot, 
majd 1849-ben a Kossuth- és a Klapka-indulót, de 
kitüntetett szerepet egyik sem kapott.

Amíg a negyvenes évek végén ünnepi alkalmakkor 
felváltva vagy együtt énekelték a Hymnust és a Szó
zatot, addig az ötvenes években - talán érthető mó
don - a Hymnus lett a nemzeti érzelmeket jobban 
kifejező nép-ének. 1856-ban avatták fel Kölcsey sír
emlékét Csekén. Természetesen itt a Hymnus hang
zott el a sárospataki kántus előadásában. Különleges 
alkalom volt azonban 1857. május 6. Ekkor mutatták 
be Erkel és a Doppler testvérek által közösen kom
ponált Erzsébet c. operát a Nemzeti Színházban a 
Magyarországra látogató I. Ferenc József és Erzsébet 
királyné tiszteletére. Az Árpád-házi szentről készült 
zenemű második felvonásában (ez az Erkel által ké
szített rész) a harangkar után felcsendült a Hymnus. 
Erről a fennmaradt kottapéldányon (melyet a Zene

műtár vezetőjének, Szerző Katalinnak szívességéből 
idézhetünk) a következő autográf szerzői utasítás ol
vasható:

„ennek végével orgona szó hallik a’ Kápolnában, 
és egy Vers a’ Kölcsey Erkel féle Hymnusból (Isten 
áld meg a’ Magyart) énekeltetik halkan telyes ének 
Karral a’ Kápolnában orgona kísérettel. - Ennek vé
gével csendesen eloszlik a’ Nép a’ Kápolnából.” 
Nem nehéz elképzelni ezt a jelenetet, amikor a csá
szári pár kivételével szinte mindenki tudja, hogy mi
nek a dallama csendült fel. De nem sokáig. 1865. 
dec. 14-én, a kiegyezést megelőző országgyűlés meg
nyitása napján, az ünnepi mise után a Hymnus hang
jai mellett vonult be I. Ferenc József a trónterembe.

A kiegyezés után a szabadabb politikai körülmé
nyek között ekkorra már szokássá vált, hogy a hazafias 
lelkesedés megnyilvánulásaképp, társas összejövete
leken, nyilvános ünnepségeken, az iskolákban is vagy 
a Hymnust énekelték vagy a Szózatot. Említésre méltó, 
kivételes alkalom volt Kossuth Lajos temetése 1894. 
ápr. 1-én. Az egykori tudósító szerint a Nemzeti Mú
zeum előcsarnokában felravatalozott halott mellett a 
budai dalárda énekelte a Hymnust, de amikor a menet 
elindult, a tömeg elkezdte olykor a Szózatot, olykor a 
Hymnust énekelni, majd a Kossuth nótát is. Végül az 
alapszólamot csak az utóbbi kettő adta.

Nem sokkal később, 1898-ban, amikor a március 
15-i események félszázados évfordulóját ünnepelték, 
s az éneklők és az énekelt művek érdekes megoszlást 
mutattak. A legrangosabb gyűlés után a Vigadóban 
a Szózatot énekelve oszlott szét a tömeg, a polgárság 
a Nemzeti Lovardában ünnepelt, ahol a beszédek 
után a közönség a Hymnust énekelte, s a szocialisták 
tüntetőén ezzel szemben a Marseillaise-t, míg a Nem
zeti Múzeum előtti ünnepség után a várba induló me
net a Kossuth-nótát, a Hymnust és a Marseillaise-t 
zengte.

Nem volt tehát még a századvégen sem olyan ki
alakult kánon a nyilvános ünnepségeken elénekelhető 
dalok tekintetében, mely a Hymnus preferált helyze
tét meghatározta volna. Mégis a század elején Köl
csey versét Erkel zenéjével mint nemzeti imát emle
gették. A századforduló után éppen ez az ima jelleg 
adott okot sajtópolémiákra, ugyanis ellenezték kato
likus templomban való eléneklését egy olyan műnek, 
mely nem szerepel az engedélyezett liturgikus énekek 
között, s egyébként is a „Megbünhödte már e nép a 
múltat s jövendőt” gondolat dogmatikai szempontból 
kifogásolható.

1903. a Hymnus legitimációja szempontjából neve
zetes év volt. Április 4-én kezdődött a képviselőházban
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Pap Zoltán képviselő interpellációja nyomán egy vita 
arról, hogy miként lehetséges, miszerint „több nép- és 
felsőbb iskolában a közoktatás vezetői annyira megfe
ledkeztek magukról és a magyar állam tekintélyéről, 
hogy egy velünk jogilag szerződéses viszonyban, de 
tényleg ellenséges lábon álló államcsoportozat himnu
szát, az ún. »Gotterhalte»-t énekeltetik?” E vita nyo
mán nyújtotta be Rátkay László képviselő törvényja
vaslatát az egységes magyar nemzet himnuszáról. E ja
vaslat azonban Széli Kálmán miniszterelnök válasza 
után, aki semmi kivetnivalót nem talált a „Gotterhalte” 
eléneklésében, lekerült a napirendről.

Noha a századelőn már a Hymnus legitimációját 
illetően nem lehettek kétségek (bár jogszabály nem 
kodifikálta), az ünnepi alkalmakkor szinte kizárólag 
ezt énekelték, mégis volt figyelemreméltó ellenvéle
mény a nemzeti reprezentációt illetően. Eötvös Ká- 
rolynak jelent meg tárcája a Pesti Hírlapban erről Az 
első nemzeti dal címmel. Eötvös három nemzeti dalt 
említett, Vörösmarty Szózatát, Kölcsey Hymnusát és 
a Kossuth-nótát. A Hymnus-szal kapcsolatos kifogá
sait a következőképp fejtette ki: „Ennek zenéje egy 
évvel később született meg 1845-ben, mint a Szózaté. 
Gyönge zene, zsoltáros jellegű, sehogy se lelkesít s 
nem is magyar. Áhítatosságában van némi visszarém- 
lés Haydn Gotterhalte zenéjére. Bizony a magyar 
nemzet dicsőítő dalához ez a zene se nem méltó, se 
nem elégséges. Igaz, hogy nem is tősgyökeres ma
gyar ember és magyar zenealkotó teremtette.

A költemény gyönyörű, Kölcseynek egyik leg
szebb, legsikerültebb alkotása. De én bizony nemzeti 
dicsőségünk dalának, ha tőlem függ, még se fogad
tam volna el, tartalma miatt. Sok benne a panasz a 
nemzet rossz helyzete, sok szerencsétlensége miatt és 
sok benne a siránkozás a múltnak bukásai és nyomo
rúságai miatt.

A nemzet dicső dalának, a nemzeti himnusznak, pa
naszból és siránkozásból állani nem szabad. Bármi volt 
sorsunk a múltban s bármi lesz végzetünk a jövőre, a

magyar nemzetnek nincs oka panaszra és siránkozásra. 
A világ egyetlen nemzete se küzdött lelkesebben s na
gyobb és dicsőbb hősi erővel fönnmaradásáért és fajá
nak nemességéért, mint a magyar nemzet.”

Az első világháború veszteségei és a trianoni béke 
utáni állapotok azonban ismét inkább a Hymnus ének
lésének kedveztek. Ennek az időszaknak legnevezete
sebb eseménye 1923-ban a „nemzeti ima” szüle
tésének századik évfordulóján rendezett országos ün
nepség volt, melyet nem tudni milyen okból, január 22. 
helyett jún. 10-én tartottak.

Az ünneplések, megemlékezések ellenére a 
Hymnus törvényes státusa az 1901-es törvényjavaslat 
után sem volt rendezve. Nem volt olyan törvény, 
mely legitimmé tette volna nyilvános helyen, megfe
lelő alkalmakkor való éneklését. 1949 után az akkori 
kormányzat, jelképeiben is szakítani akarván a múlt
tal, az új államformához új címert és új himnuszt 
kívánt. Az utóbbi komponálására Kodály Zoltánt kér
ték fel, az új szöveget Illyés Gyula írta volna. Az 
egyik hiteles tanú, Széli Jenő a következőképp em
lékezett erre: Kodály születésnapja alkalmából ren
dezett fogadáson a minisztériumban „Révai József 
mint népművelési miniszter köszöntötte a Mestert. 
Az ünnepi formaságok után, az obiigát pohár bor ol
dottabb hangulatában, ekként fordult Kodályhoz. Van 
még a tanár úrnak egy adóssága velünk szemben. A 
bizalmaskodó hangra mintha egy jéghegy válaszolt 
volna: Nekem? Magukkal szemben? Micsoda? írjon 
nekünk a tanár úr új himnuszt. Mire Kodály csak 
annyit mondott; Minek? Jó a régi.”

A Hymnus törvényes státusa végül 1989-ben ren
deződött, amikor az 1989. október 23-ától hatályos 
XXXI. törvény 36. §-a kimondta, hogy „a Magyar 
Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz cí
mű költeménye Erkel Ferenc zenéjével.” Ez egyúttal 
az Alkotmányban a nemzeti jelképekről szóló záró 
rendelkezés 75. §-a.

G. Szabó Zoltán

h
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Európa az értelmiség összefogásából

A Magyar Kultúra Napján hadd beszéljek minde
nek előtt egy magyar jobbágyról. Lyakicz Péternek 
hívták, és Barátfalván, a semptei uradalomban élt. 
Onnan ment el tanulni külföldre valamikor 1609 
előtt.

Az eset első hallásra szinte hihetetlen, de bizonyo
san igaz. Hihetetlennek tűnik, mert a Nyitra megyei 
Sempte maga sem tartozott az ország mozgalmas tele
pülései közé, Barátfalva pedig éppenséggel valami 
majorféle lehetett. A legrészletesebb térképeken sincs 
rajta. Nehéz elképzelni, hogyan szedhetett össze valaki 
ilyen világtól elzárt emberek között annyi intellektuá
lis kíváncsiságot, hogy elinduljon a távoli, ismeretlen 
külföldre tanulni. Valódi kétségeink azonban nem le
hetnek. Az esetről azért tudok, mert 1609-ben volt 
visszatérése után Péter pert indított az úriszék előtt a 
családi telek ügyében. Gazdálkodni akart rajta. Az úri
székijegyzőkönyv pedig, bár Magyarországon nagyon 
sok forrás veszett el, fennmaradt.

Lyakicz Péter tehát minden kétséget kizáróan job
bágy volt, bizonyosan Barátfalváról indult, és kétség
telenül tanulni volt külföldön. Az úriszék ilyen sza
vakkal fogalmazta meg távollétének okát: Elment 
idegen országba tanúságért. Vagy: ez az Péter sokáig 
idegen országban volt és tanult. Vagy: elment tanú
ságért országjárni.

Ezt a történetet két okból mondom el most, a Magyar 
Kultúra Napján. Az egyik ok az, hogy nagyon fontos
nak tartom leszögezni: a magyar kultúrának nagyon 
mély, a jobbágyokig terjedő gyökerei voltak. Méghoz
zá olyan időszakban voltak mély gyökerei, vagy olyan 
időszakban is mély gyökerei voltak, amikor minden 
külső tényező a kultúra működése ellen hatott.

Kultúrán nem egyszerűen az olvasásban, tanulás
ban, műveltségben megnyilvánuló jelenségeket értek, 
hanem a kultúra tág értelmű fogalmáról beszélek. A 
szellemi és tárgyi személyes kapcsolatoknak, a gon
dolatoknak, az egymás felé fordulásnak tevékeny, jól 
működő szervezete, az emberek cselekedetei közötti 
kölcsönhatás, az aktivitás szerkezete ez a tág értelem
ben vett kultúra. A sokféle kultúra fogalom közül 
talán E. P. Thompsonnak a meghatározása volt a leg
nagyobb hatással arra, amit kultúrának tekintek.

Péterhez visszatérve: A kultúra rendkívül sűrű szö
vete kellett ahhoz, hogy egy istenhátamögötti telepü
lésen élő jobbágy tudjon a külföld létezéséről, arról, 
hogy oda el lehet menni, ott lehet és érdemes tanulni. 
Én ezt, a külföldre menést igen nagy személyes telje

sítménynek tartom. Hozzáteszem azonban, hogy ott 
volt mögötte az akkori értelmiség teljesítménye is. Va
lószínűleg az értelmiség tevékenységén alapult. Azok
nak a teljesítményén, akik már előzőleg megjárták a 
külföldet, tanultak, majd hazajöttek, és kis falvakban, 
jelentéktelen emberek között beszéltek a tapasz
talataikról. Felkeltették bennük a szellemi igényeket.

Még mindig a konkrét esetről beszélek, amikor azt 
hangsúlyozom, hogy történt mindez valamikor a 16. 
és a 17. század fordulóján, ami nemcsak Magyaror
szág, de egész Európa történetének egyik legsúlyo
sabb időszaka volt. Európát a századfordulón mély 
válság rázta meg. Az okok lényegén a gazdaságtör
ténet vitatkozik, de az tény, hogy a 16. század álta
lános lendülete látványosan megtorpant, és csak az 
akkori világ vezető hatalmai, Anglia, valamint Hol
landia tudott belátható időn belül kilábalni a nehéz
ségekből, illetve akkor, a századforduló után vált ez 
a két ország vezető gazdasági nagyhatalommá. Az 
események érintették Magyarországot is; a mezőgaz
dasági termények korábban szinte korlátlan nyugati 
piaca hirtelen beszűkült, aminek igen sok, máig ható 
hátrányos következménye volt. Emellett a gazdasági 
tényező mellett Magyarországon számba veendő az 
a tény is, hogy a korábban hatalmas ország három 
részre hullott állapotban volt. Legtermékenyebb ré
szei közvetlen oszmán fennhatóság alatt álltak, gya
korlatilag külön országgá vált az erdélyi fejedelem
ség, és külön vegetált a Habsburg házból választott 
királyok alatt a királyi Magyarország. Állandó hábo
rúk, a századfordulón egy különösen hosszú és véres 
háború pusztította a lakosságot. Ha volt időszak, ami
kor minden logika amellett szólt, hogy a magyarság 
leválik az európai kultúráról, akkor ez az volt.

A magyar kultúra mindezzel szemben megmaradt. 
Sőt, azoknak az életében, akik a háborúkat túlélték, 
egyenesen virágzásnak indult. Diákok százai mentek 
innen külföldi egyetemekre. így a személyesen emlí
tett Lyakicz Péter voltaképpen típus; sok más külföldre 
a tanulás céljával elindult magyarországi jobbágyot 
személyesít meg. Sokat közülük ismerünk. így például 
pontosan tudom, hol volt a magyar irodalomban és po
litikatudományban kiváló Pataki Fűsüs János család
jának jobbágytelke Sárospatakon. És tudom más értel
miséggé vált jobbágyok telkeinek a helyét különböző 
településeken. Mert nem kevesen mentek tanulni, és 
nem kevesen jöttek haza. Sokszor nehéz vagy lehetet
len megtalálni a nevüket egyetemek névsoraiban, mert
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ott mintegy természetesen nem jelölték jobbágyi álla
potukat. Ők nem jelölték, mi pedig rendszerint nem ke
ressük a jobbágyi származású értelmiséget, mert ré
szint nem tételezzük fel a létezését, részint a nemesség, 
az elit-kultúra bűvöletében élünk.

Az elit-kultúrára szokás figyelni, holott a magyar 
műveltséget nehéz időkben éppen az tartotta meg, 
hogy olyan mélyek voltak a gyökerei. Ezt a mély 
gyökérzetet nem először említem ebben a megszóla
lásban, de nem lehet elégszer említeni. Nem lehet 
elégszer elmondani azt, hogy a magyar kultúra a leg
inkább életképes, megújuló természetű akkor volt, 
amikor az értelmiség nem szakadt ki eredeti közegé
ből, amikor esetleg több egyetem látogatása után és 
nem egyszer jó meghívásokat visszautasítva hazajöt
tek, majd kis falvakban tanítottak vagy lelkészkedtek. 
így bűvös kör jött létre: minden hazatérő új világjá
rásra vállalkozók érdeklődését generálta.

Nagyon sokan jöttek haza. Kis túlzással azt is 
mondhatnám, a magyar egyházi értelmiség, főként a 
református gyakorlatilag jobbágyokból alakult. Meg
tartották Magyarországot magyarnak, és itt talán nagy 
szavakat kellene róluk ejteni. Nagy szavak azonban 
nem illenek rájuk, mert nem hazafiságból vagy kül
detéstudatból jöttek haza, hanem azért, mert termé
szetesnek tartották. Nem volt bennük értelmiségi kü- 
lönhúzódás. Visszamentek azok közé, akik közül vé
tettek, illetve oda, ahonnan elindultak.

Ennek az elmenés-hazatérés jelenségnek a dinami
káját nem lehet eleget hangsúlyozni. És nem lehet nem 
beszélni róla éppen a Széchényi Könyvtárban, ahol a 
Régi Magyarországi Nyomtatványok című kézikönyv 
készült, a magyar művelődéstörténet egyik legfonto
sabb eszköze. Abból tudjuk, hogy még 300 magyar 
nyelvű nyomtatvány sem volt akkor, amikor a sok job
bágyot megtestesítő Péter tanulni indult. Belőle nem 
lett prédikátor vagy tanító, de lelkésztől vagy prédiká
tortól tudta, hogy tanulni érdemes. Ennek a jelenség
nek a bemutatása céljából mondtam el elsősorban a tör
ténetét. A jelenséget, az értelmiség személyes kapcso
latokban hatékony szerepét a jelenlévők közül nyilván 
sokan ismerik, de nem árt, ha a létezését a Magyar Kul
túra Napján világosan leszögezzük.

A második oka a történet elbeszélésének az, hogy 
ebbe kapaszkodva tudom talán megértetni, miért va
gyok minden aggodalmam ellenére optimista akkor, 
amikor a nemzet kultúrájára, a magyar kultúrára gon
dolok. Mert tele vagyok aggodalommal.

Ezt az én személyes aggodalmamat el lehetne in
tézni azzal, hogy az öregek mindig aggódnak valami 
miatt, a magyarok pedig különösen aggályoskodók.

így aztán nem sok jelentősége van annak, ha egy 
magyar öregasszony aggódik. A helyzet azonban 
nem ennyire egyszerű. Véletlenül kezembe került az 
ENSZ-nek egy jelentése a világ helyzetéről, és kide
rült belőle, hogy az ENSZ, illetve a világ fejlődésé
nek figyelésével megbízott szerve is aggódik. A leg
újabban hozzáférhető jelentés szerint két okot látnak 
az aggodalomra. Az egyik a szegénység, a másik a 
kultúra globalizációja.

A szegénység bizonyos számokkal vagy mutatókkal 
mérhető. Ezt eddig nem tudtam, de logikusnak látszik. 
Olyasmit mérnek például, mint azt, hogy a gyermekek 
mekkora százaléka alultáplált egy-egy népességben, 
vagy a megfelelő korú gyermekek mekkora százaléka 
nem jár iskolába, esetleg a lakosság mekkora százalé
kának nincs otthona, illetve a családok hány százalé
kában nem él munkaképes személy. Összesen hétféle 
kategória szerint készült a jelentés, és örömmel mond
hatom, hogy Magyarország nincs benne. Azaz a mu
tatók nyilván nem sorolnak azok közé az országok kö
zé, amelyeket a szegénység szempontjából folyamato
san figyelni kell. Abszolút értelemben tehát nem 
vagyunk szegények.

Egy másik ismérv szerint viszont, bár a szegénysé
get és ezt az ENSZ nem láttatja egységben, de én 
összekapcsolom, szegények vagyunk. Ez a másik is
mérv a kultúra globalizációja. Maga a globalizáció a 
jelentés egyik fő témája, vagyis egy kulturálisan kö
zömbös szervezet, nem pedig valamely ország műve
lődési szerve vagy a műveltség alakításában felelős 
nemzeti intézmény azt mondja, hogy a globalizáció a 
nemzeti kultúrákat fenyegeti. Olyan számokkal érzé
keltette a fenyegetettséget a jelentés, mint az, hogy 
1998-ban 1,2 milliárd televízió készüléket tartottak 
számon a világon, vagyis az emberi nem túlnyomóan 
nagy többsége a televízión keresztül érintkezik a meg
tanulható kultúrával, illetve a televízióban látottak a 
kultúrája szerves részévé válnak. Vannak továbbá ada
tok arról, hogy 1997-ben az Egyesült Államok évente 
120 000 óra műsort adott el csak Európába, az egész 
világra Amerikából kiáradó műsormennyiség pedig 
évente 15%-kal nő. Vagyis rohamosan növekvő arány
ban nézi az egész emberiség az amerikai tévé műsoro
kat.

Ehhez én még hozzátenném, hogy az óriási meny- 
nyiségben eladott műsor nem az amerikai kultúra java. 
A válogatás szempontjait azonban nem Amerika hatá
rozza meg. Lehetne színvonalas adásokat venni. De 
valahol a szegénység-gazdagság problémája ez is. 
Gazdag országokban vannak olyan, méregdrágán hoz
záférhető csatornák, amelyeken nincs reklám, nincse
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nek szappanoperák, erőszakot árasztó filmek. Nem 
pótlékot, hanem magát az eledelt adják. Azoknak, akik 
ki tudják fizetni. Vagyis az elit kultúra és az, amihez 
mindenki hozzájuthat, látványosan elválik egymástól.

Szeretnék viszont beszélni még valamiről, amiben 
mindennel szemben nagy reményt látok, az Internet
ről. Valamennyien fontosnak tartjuk. Manapság, ami
kor fokozatosan központosodik a világháló feletti 
uralom, különösen sokunkat foglalkoztat. A közpon
tosítás a legkülönbözőbb országokban egyenesen két
ségbeesést vált ki. Nekem viszont éppen ezzel a meg
szólalással kapcsolatban nagyon jók voltak a tapasz
talataim.

Eredeti szándékom - őszintén szólva - az volt, 
hogy elmondjam, a Széchényi Könyvtár feladata vol
na a világhálón keresztül hozzáférhetővé tenni a ma
gyar művelődés kincseit. A világot elárasztó ócska
ság mellett kínálja fel a választás lehetőségét, az ér
tékeket. Mert a világhálót cenzúrázni bizonyos 
értelemben szerencsére nem lehet, de éppen ezért 
mindent fel lehet rá tenni. Tegyen fel a nemzet 
könyvtára nemzeti kincseket.

Aztán utolsó pillanatban megnéztem, mihez mit 
kellene a Széchényi Könyvtárnak hozzátennie. Jel
lemző módon, ha már annyi szó volt a szegénységről, 
egy délelőttöt tudtam rászánni. Úgy gondoltam, 
nagyjából ennyi idő telefonszámláját bírja el ebből a 
célból a költségvetésem. Röviden azt mondhatom, 
megérte. Kiderült, hogy a világháló tele van magyar 
szöveggel, képpel, népi szokások leírásával, még re
ceptekkel is vagy magyar kiválóságok, esetleg egy
szerű családok életrajzával.

És a Széchényi Könyvtár a műhelye annak, hogy 
József Attilától kezdve régi magyar szerzőkig min
dent lehet olvasni a világhálón. A Széchényi Könyv
táron túlmenő áttekintéshez József Attilát vettem tá
jékozódási pontnak. Sok helyen találtam tőle verseket 
magyarul és angolul, fent van nemcsak az arcképe, 
de más képek is az életéről. Életrajza, dokumentumai. 
Miközben őt kerestem, találtam aztán végtelen 
mennyiségű információt Magyarországról. Napokat 
lehetne eltölteni az Interneten a magyar nyelv tanu
lásával, magyarországi városok megismerésével, 
vagy a magyar kormányszervek közötti tájékozódás
sal. Mindez nemcsak a nemzeti könyvtártól, hanem 
sok egyéntől és szervtől származik. A legmeghök- 
kentőbb talán az volt, hogy a magyar festészet teljes 
anyagához - legalábbis én így találtam meg - a KFKI 
honlapján keresztül lehet hozzáférni.

Végeredményben tehát az a véleményem, hogy jó 
okunk van a magyar kultúra iránt érzett aggodalomra,

de a veszély elhárítása részint már elkezdődött, ré
szint világosan látszanak a további feladatok. Vannak 
közöttük aprók, és vannak nágyobbak. Valamennyi 
voltaképpen abból adódik, hogy bizonyos változáso
kat a világban egyszerűen tudomásul kell vennünk, 
mert nem lehet rajtuk változtatni.

Nem lehet változtatni például azon a tényen, hogy 
a kultúra legújabb hordozói a lényegüket tekintve 
kultúra-ellenesek. Másként kell velük bánni, mint a 
hagyományos médiummal, a könyvvel. Ezt nem azért 
mondom, mintha azt gondolnám, hogy a könyv vagy 
más nyomtatott művek feltétlenül értéket közvetíte
nek. Ostobaság volna ilyesmit gondolni. Nem osto
baság viszont az a különbségtétel, miszerint a nyom
tatott médium azt akarja terjeszteni, ami benne van, 
míg a televízióban vagy az Interneten a valóságos 
lényeg az, ami látszólag mellékes.

Egyetlen példával hadd érzékeltessem, mire gondo
lok. Voltak, még ma is vannak például kézikönyvek. 
A tartalmuk lehet magasztos tárgyú vagy obszcén, de 
ha a lásd utalást látom egy címszónál, biztos lehetek 
benne, hogy a lásd felszólításra megnézett másik cím
szó az első megértéséhez nyújt segítséget. Az Interne
ten ezzel szemben keresem, mondjuk, Európa 16. szá
zadi térképeit. Közben folyton a click here - ide kat
tints felszólítással találkozom. A könyveken felnőtt 
ember reflexével odakattintok, és egy áruház kirakatá
ban találom magam. Messzebb vagyok Európa 16. szá
zadi térképeitől, mint az indulásnál, mert az Internet 
célja nem a szellemi, hanem az üzleti kiszolgálás. Eh
hez egyszerűen hozzá kell szokni.

Továbbá meg kell tanulni nemcsak az Internet miatt, 
hanem a kultúra globalizációja miatt általában, ango
lul. A föld uniformizálódása ugyanis angol nyelven fo
lyik. És ebből az egyes ember kivonhatja ugyan magát, 
mégis kényelmesebb, jobb érzés, ha tájékozódni tud 
benne. Nem engedi a feje felett összecsapni a hullámo
kat. Egyes országok ugyan kísérleteznek azzal, hogy 
megvédjék az állampolgáraikat; Franciaország például 
hallatlan összegeket áldoz a kultúra francia nyelvű 
közvetítésére. Érthetően. Náluk nemzeti tragédia a 
nemzeti nyelvük kiszorulása a globalizációból. De mi, 
magyarok? Mikor volt a magyar világnyelv? Annak 
idején latinul kellett megtanulnunk, aztán más nyelve
ket, ha ki akartunk lépni a világba. Most az angol kö
vetkezik. A változás nem lényeges.

Lényeges viszont az anyanyelv. És itt súlyos gondo
kat látok. Úgy tűnik, mintha részint a szegénység, ré
szint a technikai fejlődés ürügyén a magyar nyelv mind 
nagyobb sérelmeket szenvedne. így nehezen bár, de 
megértem, ha szép kiállítású könyveket nem magya
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rokkal iratnak, hanem készen vesznek meg kiadók, 
mert állítólag nem bírják a képek jogdíjának költségeit. 
De felháborítónak tartom, hogy olyan emberekkel csi
náltatnak fordítást, akik sokszor nemcsak az adott nyel
vet, de a magyart sem tudják. Aztán jó, értékes tévé mű
sorokra vagy filmekre állítólag nincs pénz, de abban, 
amit kibír egy-egy vállalat költségvetése, a szinkron 
színészek miért nem ragoznak tisztességesen magya
rul? Miért olyan a szöveg, tele névmásokkal, mintha a 
beszélőnek tanult nyelve volna a magyar? Miért nem 
magyar a mondatok lejtése? Miért mondanak a szerep
lők nyelvi képtelenségeket? És miért nem futtatják vé
gig a technikailag egyébként nem egyszer tökéletes 
CD-romok szövegén a magyar helyesírási javítót?

Ebben az irányban azonban nem akarok elmenni. 
Gondolom, a Magyar Kultúra Napja alkalmából ösz- 
szegyűlt közönség előtt nem kell az anyanyelv fontos
ságáról értekeznem. Megmagyaráznám viszont, miért 
adtam megszólalásomnak az Európa az értelmiség 
összefogásából furcsa címet. Röviden: azért, mert sze
retném a ma élő sok Európa fogalom közé az értelmi
ség Európáját behelyezni, helyesebben visszatenni.

Sok Európa fogalmon azt értem, hogy ma sem a 
politikai beszédben, sem a közbeszédben nem igen 
van szó Európáról mint földrészről. Ehelyett van va
lami elvont, kék madár széni Európa, amit vagy si
kerül elérnünk, vagy nem. Aztán van egy konkrétabb, 
a néhai vasfüggönytől nyugatra fekvő Európa. Ennek 
vannak szövetségi rendszerei, védelmi szervezete, 
sok bizottsága, de mintha emberek nem laknák. Nincs 
benne annak a valódi Nyugat-Európának a fogalma, 
ahol a lakosság elöregedett, a család gyakorlatilag 
megszűnt, és a legtöbb gyermek éppen ott születik, 
ahol a hagyományoshoz képest a leglazábbak a min
dennapi erkölcsök. Nincsenek benne olyan különbsé
gek, mint például az, hogy Norvégiában kétszer ak
kora az iskolába beíratott gyermekek aránya, mint az 
Egyesült Királyságban.

Mindezzel szemben volt egyszer egy másik Euró
pa. A 16. század elejétől kezdődően rendszerint gaz
dag öltözetű, bőségszarut tartó nőalak formájában áb

rázolták. Néha rárajzoltak a ruhájára vagy az ékítmé
nyeire országokat, hegyeket is. Az egyik ilyen alakot 
különösen jól ismerem; őt találtam meg az Interneten. 
Tulajdonképpen királynőt formázó térkép, és ponto
san a földrajzi értelemben vett Európa, a Brit Szige
tektől az Urálig terjedő terület van rajta. Vagyis szim
bólum és valóság egyben. Úgy, ahogyan az újkori 
értelmiség Európát felfedezte magának. Akkor még 
a politika nem törődött vele.

Ezt az Európát tudósok kapcsolatai tartották össze. 
A kapcsolatrendszerben a magyarok vagy a magyaror
szágiak természetesen voltak benne. Ahogyan beveze
tő történetem jobbágya tudta, hogy hová kell mennie, 
úgy tudták mások is. Beutazta például Európát egy má
sik jobbágy fiú, Szepsi Csombor Márton, akiből tanító 
és prédikátor lett. Lengyelországtól Dánián keresztül 
jutott el Angliába, majd Franciaországon át Csehor
szágból vezetett haza az útja. Őt azért kell itt külön em
líteni, mert felismerte Európa lényegét, azt, hogy sok
féle. Az Europica varietas, vagyis az Európai különb
ség címet adta az útleírásának.

Szerintem ma sem lehetne Európát pontosabban 
meghatározni. Lényeges változás viszont az, hogy az 
értelmiség uralkodó szerepe már talán nyomaiban 
sincs meg. Ennek sok, bonyolult oka lehet. Az egyik 
alighanem az, hogy mi magunk lettünk defetisták. 
Elegáns távoltartással kivonultunk egy sor területről, 
mert nem hallgatnak ránk. De ki kérdezte azokat az 
értelmiségieket, akik a történelem egyik mélypontján 
tartották meg Magyarországot az európai kapcsolat- 
rendszerben? Senki.

A Magyar Kultúra Napján vagyunk, mégis nagyon 
köznyelvi szóval élek: önjáró volt az az értelmiség. 
Nem külső kezdeményezésre vagy ösztönzésre várt, 
hanem magától cselekedett. Ilyen értelmiségre volna 
most szükség. Legyen egyéni felelősségünk, segít
sünk tájékozódni, kínáljunk értékeket. Ha azok a ré
giek minden történelmi valószínűséggel szemben 
eredményesek voltak, lehetetlen, hogy ma ne lehes
sen valódi értelmiségnek élnie.

Péter Katalin
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Jókai Mór
legkedvesebb olvasmányai

Jókai Mór szü
letése 175. évfor
dulója alkalmából 
nem látszik érdek
telennek ha közöl
jük érdekes nyilat
kozatát a Híradó 
hasábjain olvas
mányairól, amely 
írás 1902-ben je
lent meg Gyalui 
Farkas kolozsvári 
irodalomtörténész, 
könyvtáros „Leg
kedvesebb könyve
im” című összeállí

tásában. A korabeli hazai írók vallomásait tartalmazó 
kötet előszava szerint a „...könyv célja ...az iroda
lomtörténetnek és művelődéstörténetnek adatokat 
szolgáltatni a mai magyar szellemi élet néhány vezéré
nek, s kiváló munkásának olvasmányairól. Hiszen 
egyúttal sikerült a közfigyelmet általuk reáirányítanom 
a könyvekre s kivált néhány olyan könyvre, mely éppen 
azért, mert nevezetes hatást tett kiváló szellemekre, 
méltó arra, hogy a magyar közönség újból és újból ol
vassa.”

íme Jókai Mór nyilatkozata:
„...A legelső regény, melyet olvastam, aScott Wal

tér Ivanhoeja volt, magyar fordításban. Németül már 
akkor tudtam jól: Pozsonyban tanultam meg mint cse
regyerek. (az a szép szokás volt akkor, hogy a pozsonyi 
német családok komáromi magyar családokkal kicse
rélték a gyereket, fiút fiúért, leányt leányért egy pár 
esztendőre: ez volt a legjobb tanrendszer a nyelv- 
tanulásra.) Én azonban előszeretettel viseltettem az 
angol és franczia költők iránt. Tizenöt-tizenhat éves 
koromban megtanultam angolul és francziául gram
matikából nyelvmester nélkül, hogy Boz Dickenst és

Coopert olvashassam eredetiben. Afrancziák közt első 
volt Hugó Viktor, a kit megkedveltem. Bóznak még ak
kor csak egy regénye volt nálunk kapható a »Pickvick- 
klub«. Coopertól az »Utolsó mohikánok«, Hugótól 
»Bug Jargal« és »Han D Tsland«. Ezekhez jött később 
Sue Eugen, kinek exotikus regényei (többek közt a »Női 
kék szakáll«) végzetes szuggesztióval voltak fantázi
ámra. Dumast legkésőbb ismertem meg a Trois mus- 
quetaires-ből. A mint azonban Shakespeare több mü
vét megszerezhettem, Lear királyt, III. Rikhardot, ez az 
olvasmány végképp holdkórosává tett a nagy irodalmi 
planétának. Jogász voltam a kecskeméti kollégiumban, 
Petőfi pedig színész egy ott letelepült vándor társulat
nál. Neki is jelent meg már két verse a lapokban. Együtt 
álmodoztunk elérhetetlen dicsőségről és a mellett ta
nultunk angolul, francziául. Megtettük azt, hogy lefor
dítottuk a Lear királyt és aztán rábírtuk a kecskeméti 
közönséget, hogy Shakespeare darabjára a színházat 
megtöltse és tapsoljon Lear királynak! Az a túlvilági 
mámor, a mit afölséges szellemóriás ihlete támasztott 
agyamban, mentheti azt a vakmerősséget, hogy én, a 
tizenhét éves gyerek, egy dráma írására vállalkozzam 
(mindjárt a legmagasabban kezdve) megírtam a »Zsi- 
dó fiú« czimű szomorujátékot, melynek hőse »Emeri- 
cus Fortunatus« II. Lajos király udvari kincstárnoka s 
azt beküldtem a magyar tudós akadémia drámai pá
lyázatára. És a tudós akadémia ezt az én első müvem et 
dicsérettel tüntette ki, sőt pályabírók kisebbsége (Vö
rösmarty, Bajza) a száz aranyos jutalomra ajánlotta. 
Ezzel alá volt írva vérszerződésem annak az édes ör
dögnek, a kit úgy hívnak, hogy »poézis«, a ki elvisz ben
nünket abba az örökké égő lángba, a mely folyvást 
éget, de soha el nem hamvaszt... ”

Végül megjegyezzük, hogy Jókai Mór ezen írásá
ban elsősorban ifjúkorának legkedvesebb olvasmá
nyairól nyilatkozott.

Batári Gyula
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Virtuális könyvtárakban is olvashatók az alapművek

A világon egyedülálló virtuális könyvtárként mu
tatkozott be pár napja a 35 ezer francia nyelvű 
művet Interneten kínáló Gallica 2000.

A francia Nemzeti Könyvtár (BNF) ingyenes 
szolgáltatása a középkortól a 20. század elejéig teszi 
hozzáférhetővé a világhálón a francia nyelvű alko
tásokat. A http://gallica.bnf.fr/ címen elérhető 
könyvtár 12 millió oldalnyi irodalmat, enciklopédiát 
és képeket tartalmaz. A szabad hozzáférést a szerzői 
jog korlátozza, mert csak azok a művek kerülhettek 
fel a hálóra, amelyek szerzője több mint hetven éve 
meghalt.

Magyar nyelven is létrehoztak már egy könyvtárat 
az interneten. A Magyar Elektronikus Könyvtár 
(MEK) öt évvel ezelőtt a külföldi próbálkozások min
tájára kezdte el összegyűjteni a hálón található mű
veket. Az önkéntes mozgalom szolgáltatásához a 
nemzeti információs infrastruktúra fejlesztési prog
ram támogatásával, tavaly szeptembertől az Országos

Széchényi Könyvtár (OSZK) biztosítja a szükséges 
intézményi és szakmai hátteret.

A http://www.mek.iif.hu/ interneteimen elérhető 
adatbázis egyik felében szépirodalmi olvasnivaló, 
másik felében pedig számos tudományterület szak- 
irodalma, szótárak, kézikönyvek és lexikonok van
nak. Moldován István, a MEK főkönyvtárosa el
mondta, hogy mutatóban néhány kotta is föllelhető 
az anyagaik között. Nemrég a Pallas lexikon is be
került a könyvtárba. Moldován kiemelte, hogy ők a 
francia könyvtárral ellentétben az interneten már 
meglévő anyagok összegyűjtésére koncentrálnak és 
nem régebbi alkotások digitalizálására. A MEK a jö
vőben csak bibliográfiákat akar digitalizálni.

A gyűjteményt több mint száz önkéntes segítő mun
kájával építették fel. A MEK folyamatos továbbfej
lesztésére, a magyar kultúra és tudomány alkotásainak 
digitális formában történő gyűjtésére 1999 novembe
rében létrehozták a Magyar Elektronikus Könyvtárért 
Közhasznú Egyesületet is.

Beck András 
Metró, 2000. jan. 26.

Tárolóeszközök kiállítása 
Tokok és tütlik

A könyv- és papírresteurátorok szakmai szervezete 
fennállásának 20. évfordulója alkalmából kiállítást 
rendezett az Országos Széchényi Könyvtárban Dobo
zok, mappák, tokok és tütlik címmel. A kiállítás meg
nyitóján dr. Monok István, az OSZK főigazgatója el
mondta: bár nem ez a tárlat fő célja, az érdeklődők 
történeti áttekintést is láthatnak a XVII. századtól 
napjainkig. Elsősorban azonban a magyarországi ál
lományvédelmi eszközök használatát kívánják a szer
vezők bemutatni.

A kiállításon a több száz éves, gyönyörűen meg
munkált, bőrkötésű, intarziás, nyomott, kézzel festett

vagy épp rézveretes könyvtartóktól az egyszerűbb, de 
épp olyan praktikus dobozokig, a térképek tárolására 
kialakított faszekrényig sok-sok érdekesség látható. A 
termekben békésen megfér egymás mellett az apró 
égetettmajolika-edény (ókori könyvtárakban papi
rusztekercsek tárolására használták), a horganyzott 
vas oklevéltartó (előlapján kerek pecséttartó domboro
dik) vagy a családfát („kutyabőrt”) őrző hengerek - a 
mívestől a puritán formákig. A látogató megtudhatja, 
mitől jó egy tárolóeszköz. Mivel fő funkciója a benne 
lévő könyvek, oklevelek védelme, elsősorban erősnek, 
tartósnak kell lennie, s enyhe nyomás alatt tartva a
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könyvet meg kell óvnia a vetemedéstől, meggátolni ki
nyílását, elmozdulását. A restaurálásra váró tárgyakat 
savmentes, jó tartású, erős eszközök védik. A túlságo
san rossz állapotban lévő írásokról mikrofilmet készí
tenek, így óvják a használat okozta további rongáló
dástól. Bár a feliratokból sokat megtudhat a látogató, 
az azonban, hogy a kiállítás címében szereplő „tütli”

mit takar, csak a szakmabeliek beszélgetéseiből derült 
ki. A tütli nem más, mint kisebb-nagyobb papírtartók, 
zacskók elnevezése, amolyan szakzsargon. A kiállítás 
március 10-ig látogatható.

Napi Magyarország, 
2000. jan. 26.

Nincs mese, zakó kell

Cseh Tamás vezeti
a Századunk című tévésorozat új folyamának műsorait

Az Országos Széchényi Könyvtár videotára. Egy 
igazán multifunkcionális műhely. Fönn, a Vár tetején, 
a könyvtár épületének nyolcadik emeletén. A husza
dik század történetének hallatlanul gazdag képi-han
gi adattára, korunk megannyi szereplője emlékezése
inek hatalmas, egyre bővülő gyűjteménye található 
itt. Egyszersmind új művek születésének is színhelye 
a természetes fénytől és levegőtől elzárt hely. Például 
Bokor Péter és Hanák Gábor új Századunk sorozatá
nak darabjai készülnek itt.

A két nyughatatlan szerkesztő most azt találta ki, 
hogy az összefüggések láttatása céljából egyszerre 
mutatják a nézőknek az 1938-as és az 1946-os híra
dókat. Ehhez jön egy másik lelemény. Bokor és Ha
nák valami különös oknál fogva azt szeretné, ha film
sorozatukat mind többen - köztük fiatalok is - néz
nék. Úgy gondolták tehát, hogy Cseh Tamást kérik 
föl a Századunk műsorainak vezetésére.

Az Országos Széchényi Könyvtár videotára egyik 
szobájában Cseh Tamás ruhapróbája folyik. Azaz kü
lönböző zakók felpróbálása. A magát inkább pulóve
rekben jól érző művész aggodalmaskodva kérdezi: ez 
jó? Vagy talán ez a másik? Esetleg ez itt? Nincs 
mese, zakó kell. Nem akármilyen eseményeket kell 
felkonferálnia. A második világháborút meg a háború 
utáni koncepciós pereket például.

És Cseh Tamás már konferál is. De nem ott, ahol 
a ruhapróba volt, hanem a stúdióban. Mert az Or
szágos Széchényi Könyvtár videotárában ez is van. 
Egy aprócska stúdió, amelynek pódiumán először 
ülve próbálja a művész a Bokor Péter által írt, az
után Hanák által korrigált, majd a saját maga által 
végső formába öntött szöveget elmondani: „Jó estét

kívánok, Cseh Tamás vagyok. Amikor az újrainduló 
Századunk sorozat szerkesztői megkerestek: vállal- 
nám-e a műsor vezetését, azonnal igent mondtam. 
Szerettem annak idején a sorozatot, és szerettem, 
mindig is szerettem a történelmet. Eszembe jut a 
gimnáziumi történelemtanárom, aki, ha ideje enged
te, mindent részletesen, aprólékosan leírt, mintha 
egy filmet készített volna nekünk. Pálffy tanár úr 
mesélt, én pedig pontosan láttam magam előtt a 
várnai csatát, a lovak páncélzatát, a kengyeleket, a 
legapróbb részleteket.”

Nem jó ez így ülve - mondja Bokor, álljon inkább 
a Tamás. Tamás pedig áll, először a képernyő előtt 
bal, majd a jobb sarkában, és mondja tovább: „1943- 
ban születtem, azokat a híradórészleteket tehát, ami
ket most 1938-ból, vagyis a háború előtti évből leve
títünk, akkoriban nem láthattam. A műsorra készülve 
magam is először találkoztam ezekkel a háborúról 
még mit sem sejtő vagy abból éppen kikászálódó, 
’38-as, ’46-os egyszer volt emberekkel.

- A szívünk vágya persze az volna, ha olyan do
kumentumfilmeket csinálhatnánk, amelyekben a 
jegyzőkönyvek, a dokumentumok alapján színészek
kel játszathatnánk el egy-egy nagyon érdekes jelentet, 
mint a régi Századunk sorozatban - mondja Bokor 
Péter. - Erre azonban jelenleg nincs lehetőség. Ha
nák Gábornak a hetvenes évekből van kapcsolata 
Cseh Tamással, ő találta ki, hogy a színésznek is 
kitűnő énekes legyen a Századunk műsorvezetője.

Hanák viszont azt mondja: az egyik szemük sír, a 
másik nevet. Nagyon sajnálják, hogy a továbbiakban 
nem működhetnek együtt Lukács Beával, akivel múlt 
szombatig dolgoztak. A Duna Televízió nem járul
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hozzá Lukács szerepeltetéséhez. A szükség vitte rá 
őket, hogy új műsorvezetőt keressenek a Századunk 
új folyamához. Cseh Tamással Hanák sok esztendeje 
történelmi tévésorozatokban dolgozott együtt. Akkor 
még egy-egy főcímmel hetekig lehetett bíbelődni, és 
e főcímek alá a már az idő tájt is nagyon népszerű 
énekes énekelte a dalt. Cseh Tamás pedig most pél
dául Bibó Istvánnal, Dessewffy Gyulával és Újhelyi 
Szilárddal fog a képernyőn együtt szerepelni, mert 
Bokor és Hanák a híradófilmek mellett saját, a hat
vanas, hetvenes, nyolcvanas években készített inter
júit is használni fogja az új sorozatban. Hanák szerint 
úgy jutott eszébe Cseh Tamás, hogy annak idején, a 
hetvenes években az énekes mindig sietett a felvéte
lekről. Kiderült, főállásban rajztanárként dolgozik. 
Miért ne vezethetné ezeket a történelemórának is fel
fogható műsorokat egy tanár, adódott a kérdés.

A szerkesztők azt mondják, hogy - amennyire ez 
egyáltalán lehetséges - a Századunk a maga eszkö
zeivel a totális történetírás megvalósítására törekszik. 
Meg kívánják mutatni, hogyan következnek az 1946- 
os események az 1938-asokból, hogyan bontakoznak 
ki a háború utáni illúziók, és hogyan semmisülnek 
meg. És aki végigköveti az eseményeket - a Száza
dunknak 2003-ig van szerződése a Magyar Televízió

val -, nem csupán a történéseknek, hanem a történe
lem logikájának is ismerőjévé is válhat. Mert hihe
tetlenül érdekes dolgokat mutatnak az egykori híra
dók. Ki tudja ma már, hogy éppenséggel a vészkor
szakot túlélt zsidók tiltakoznak a németek kitelepítése 
ellen? Ki tudja ma már, hogy a kisgazdapárti Tildy 
Zoltán 1946-os jelölése a köztársasági elnöki címre 
mennyire volt hasonló ahhoz, ami mostanában törté
nik Magyarországon?

Cseh Tamás megtisztelő és nehéz feladatnak tartja 
a Századunk vezetését. - Rám fér egy kis fegyelme
zettség. - mondja. Hogy miben is áll ez? - Vigyáznom 
kell, hogy ha a Századunkban szerepelek, akkor az el
őtte való napon ne énekeljek Az éneklés egy nagy lelki 
roham. Itt egészen másról van szó.

Ez nem jelenti azt, hogy Cseh Tamás nem veheti 
kézbe a gitárt. Ha már bejáródott a Századunk új 
folyama, és az énekesnek kedve lesz hozzá, előadhat 
egy, a műsorhoz illő Karádi-dalt vagy bármi mást.

Január 29-étől minden szombat délután 15.50-kor 
az MTV egyes csatornáján. Ismétlés a következő 
pénteken 20.30-kor az MTV kettes csatornáján.

Hovatiyecz László 
Népszabadság, 2000. jan. 27.

Bajai találkozó

Február 9-én Bajára, az Ady Endre Városi Könyv
tárba látogat dr. Monok István, az Országos Széché
nyi Könyvtár főigazgatója, hogy megtekintse az in
tézmény régi könyveit, illetve találkozzon a szabad
kai, zentai, topolyai, eszéki és pálmonostori magyar 
könyvtárigazgatókkal, valamint a bezdáni polgármes
terrel, a Zombori Információs Hivatal vezetőjével és

a bezdáni Petőfi Kör vezetőjével is. Az összejövetel 
célja, hogy ismereteket szerezzen a főigazgató a dél
vidéki helyzetről, könyvtári, államigazgatási és társa
dalmi szinten. A találkozóra meghívták Horvátország 
pécsi főkonzulját is.

Alföldi Lapok, 2000. febr. 3.

Könyvek a föld alatt

Még az idén, várhatóan szeptemberben elkezdődik 
az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) új négy
szintes, külső föld alatti mélyraktárának az építése, 
ez legalább harminc évre megoldaná az intézmény 
raktározási gondjait, tudtuk meg Monok Istvántól, az 
OSZK főigazgatójától. A tervek szerint 2002-re, a 
könyvtár 200. születésnapjára befejeződő beruházás

összköltsége 2,3 milliárd forint. Az építkezés elindu
lásához szükséges összeget a kulturális minisztérium 
bocsátja az OSZK rendelkezésére.

A könyvtár nagyszabású informatikai fejlesztésé
ről is beszámolt lapunknak a főigazgató. Az intéz
mény nemrégiben vásárolt egy integrált informatikai 
rendszert, amely bármelyik már működő informati
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kai adatbázissal kapcsolatba képes lépni. A nemzeti 
könyvtár a napokban bővítette különleges térkép- 
gyűjteményét. Szathmáry Tibor gyűjteményéből 
nyolcmillió forint értékben vásároltak harmincegy 
ritkaságot, amelyeket márciustól a Szép magyar tér
kép kiállításon a közönség is megtekinthet. A 
könyvtár egyik kiemelt programja, a magyarországi 
kéziratgyűjtemények katalógusainak az internetre vi
tele, az intézmény emellett el szeretné készíteni leg
értékesebb kódexeinek digitalizált változatát is, va
lamint a főigazgató Mátyás király könyvtárának, a 
Bibliotheca Corviniana állományának internetes 
megjelenítését is ígéri. Monok István szerint a nem

zeti könyvtár nélkül nem lehetséges a Nemzeti Di
gitális Hang- és Videoarchívum létrehozása, mely
nek szervezése több intézmény által már megkezdő
dött. A könyvtár millenniumi ünnepi tárlataként ren
dezik meg a Három kódex című kiállítást, amely a 
XIV-XV. századi magyar könyvkultúráról ad átfogó 
képet az érdeklődőknek. Monok István közölte, va
lamennyi nagyobb kiállításukhoz tudományos kon
ferenciát is szerveznek, s az előadások anyaga kö
tetben is megjelenik.

B. Gy.
Magyar Hírlap, 2000. febr. 14.
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