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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Bemutatkozik Dippold Péter, 
a Könyvtári Intézet új igazgatója

Könyvtáros vagyok, 1957-ben születtem. Pályámat 
1976-ban, közvetlenül az érettségi után kezdtem a 
székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyv
tárban segédkönyvtárosként, majd felvettek az ELTE 
történelem-könyvtár szakára, ahol 1982-ben végez
tem. Az egyetem elvégzése után a Magyar Tudo
mányos Akadémia Történettudományi Intézetébe ke
rültem katalogizáló könyvtárosként, majd 1986-tól az 
akkor alakult Magyarságkutató Intézet archívumának 
vezetője lettem. Ekkor hat éven keresztül az OSZK 
épületében dolgoztam, és ebben az időszakban ala
kult ki jó kapcsolatom az OSZK munkatársaival. Ta
lán többen emlékeznek, hogy akkori székhelyem az 
529-es szoba volt. A sors úgy hozta, hogy ma két 
szobával egykori irodám mellett lakozom, tehát szin
te hazatelepültem, és az első naptól kezdve otthon 
érzem magam. 1993-ban szereztem meg az egyetemi 
doktori címet „Tárgyszavas információkereső rend
szerek a társadalomtudományok területén” című 
disszertációm megvédésével.

1992-ben a Magyarságkutató Intézet feladatait át
vette a Teleki László Alapítvány, és az intézmény új 
székházba költözött. Ez a tény könyvtárosi munkám 
új szakaszát jelentette: többé már nem támaszkodhat
tunk az OSZK állományára, kutatóink ellátását saját 
erőből kellett megoldanunk: szakkönyvtárat építet
tünk a nemzetiségi kérdés, Közép-Európa története, 
a kül- és biztonságpolitika témakörében. Közben bib
liográfiai munkát is végeztem: 1988-ban jelent meg 
a Történelmi Szemle repertóriuma című kötetem az 
Akadémiai Kiadó gondozásában, majd tíz évvel ké
sőbb Németországban az Oldenbourg kiadó adta ki 
Bibliographisches Handbuch dér ethnischen Gruppén 
Südosteuropas című nagybibliográfiámat, amelyet 
Gerhard Seewann kollégámmal közösen szerkesztet
tünk. Az adatgyűjtésben való részvétel mellett a ki
advány teljes anyagának adatbázisba szervezését is 
én végeztem, valamint intézetünk készítette el az 
egyes nemzetiségi csoportokra vonatkozó szócikke
ket és a csatolt térképeket is. Több szakcikkem is 
megjelent a könyvtári folyóiratokban, és a Régió cí

mű lapban. Néhányszor előadást tartottam a könyv
táros vándorgyűléseken, valamint külföldön is szere
peltem szakmai fórumokon. A könyvtáros szakmán 
belül tehát főképpen gyűjteményszervező és bib
liográfiai tevékenységet végeztem eddigi életemben, 
most egy hatalmas váltással a könyvtári közélet sű
rűjébe kerültem. A váltás oka személyes jellegű volt: 
úgy éreztem, hogy a zártabb szakmai tevékenység 
után meg kell próbálkoznom a főként szervezésből, 
tárgyalásokból, előadásokból álló élettel is, és új 
munkaköröm erre bőséges lehetőséget kínál.

Az 1997. évi CXL. törvénycikk és a NKÖM 
6/2000 (III. 24) számú rendelete egyértelműen ren
delkezik a Könyvtári Intézet feladatairól, illetve jog
állásáról. Azt gondolom, hogy az Országos Széché
nyi Könyvtár munkatársainak nem kell részletesen 
taglalnom a törvény által az intézetre testált felada
tokat, inkább néhány irányt, elképzelést szeretnék ki
emelni, amely az intézet munkájával kapcsolatban az 
indulásnál foglalkoztat.

A törvény betűjét szigorúan véve a Könyvtári Inté
zet alapvetően szolgáltató intézmény. Információt 
szolgáltat könyvtártudományi szakkönyvtárán és ál
lománygyarapítási tájékoztató rendszerén (Új Köny
vek) keresztül, oktatási szolgáltatást végez szervezett 
szakemberképzéssel ill. továbbképzéssel, tulajdon
képpen módszertani munkáját is szolgáltatásként fog
hatjuk fel, mint ahogy az országos könyvtári statisztika 
is az adatszolgáltatás egyik sarkalatos pontja.

Kijelenthető tehát, hogy az intézmény a magyar 
könyvtári rendszer (amely könyvtárakból, szintén 
szolgáltató intézményekből áll), tehát a szolgáltatók 
szolgáltatója. Ezen feladatok végrehajtásához feltét
lenül szükséges a fogadó fél, azaz a magyar könyv
tárügy egészének maradéktalan ismerete, a folyamatos 
és teljeskörű kommunikáció és az igények felmérése, 
szükség esetén a feladatok újrafogalmazása.

Az intézetben folyó kutatásoknak a könyvtár és a 
társadalom kapcsolatának aktuális kérdéseit kell vizs
gálniuk. A kutatás soha nem önmagáért létezik, kérdé
seinket úgy kell megfogalmazni, hogy a kutatási ered
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ményeket be lehessen építeni az intézet és munkáján 
keresztül az egész magyar könyvtárügy fejlesztésének 
folyamatába, valamint fel kell használni a Könyvtári 
Intézet oktatási és továbbképzési tevékenységében. A 
kutatásoknak-elemzéseknek a közelmúlt-jelen-jövő 
hármas idősík mentén kell segíteniük a könyv
tárpolitikát, és végcélként a felhasználókat. A közel
múlt elemzése pl. a könyvtári jogszabályok megvaló
sításának hatékonyságát vizsgálja, célja konkrét javas
latok megfogalmazása a jogalkotó- vagy végrehajtó 
szervek felé. A jelenlegi helyzetet olyan elemzésekkel 
próbaíjulfmeg feltérképezni, amelyek tanulságai alap
ján szintén megtehetőek bizonyos lépések az esetleges 
anomáliák kiküszöbölésére (vö.: Vidra Szabó Ferenc: 
Rendszertelenül. Kísérlet a könyvtárak rendszerszerű 
vizsgálatára. - 3K 2000. július), vagy a jelenleg is in
tenzíven folyó olvasáskutatási programokat is említhe
tem. A jövő felé közelíthetünk többek között a statisz
tikák elemzésén keresztül, ahol több évre visszamenő 
adathalmaz áll rendelkezésre a trendek kimutatására.

A kutatások elméleti alapját szakkönyvtárunk gaz
dag állománya biztosítja, mint ahogyan a külföldi ki
tekintést is. A szakirodalom feldolgozása több irányú, 
a szakkönyvtár munkatársai rendszeresen figyelem
mel kísérik, szemlézik, feldolgozzák a magyar- és 
külföldi folyóiratokat, könyveket. Mivel a feltárás 
tartalmi jellegű, a dokumentációs munkát végző kol
légák a külföldi irodalom feldolgozásával átfogó is
meretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek a szak
mában lezajló folyamatokról. Ez a Magyarországon 
egyedülálló tudásanyag kell, hogy gerjesztője legyen 
az intézetben folyó kutatásoknak, valamint a Könyv
tári Intézet kezdeményező jellegű tevékenységének.

Az intézet munkájának ismertetésekor nem szabad 
elfeledkeznünk arról a szolgáltatásról, amelyet a 
fenntartó, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri
umának Könyvtári Osztálya igényel. Rendszeres 
megbeszéléseink során közösen alakítjuk ki ennek 
formáit.

A szolgáltatók szolgáltatója szlogen csak egy te
vékenységtípust fed a komplex feladatkörből, amely
nek ki kell egészülnie egy markáns kezdeményező 
szereppel is.

Az intézetben tervezett kezdeményezések többirá- 
nyúak: egyrészt saját szakmai munkánk tapasztalatai 
adhatnak hozzá alapot, másrészt a tevékenységünkkel 
kapcsolatos külső igényeket is tükrözhetik. Az előb
bire jó példa lehet a már említett szakkönyvtári do
kumentációs tevékenység hasznosítása: a nyugati fej
lett könyvtári rendszerek tapasztalatainak átadására 
tett kezdeményezés szemináriumok, műhelybeszél

getések, tanfolyamok formájában. Az utóbbira az in
tézettel szembeni igények ismeretében tehetünk kí
sérletet: az igényeket csoportosítjuk, elkészítjük a 
könyvtári szakma problémakatalógusát, és adott ese
tekben javaslatokat teszünk a problémák megoldásá
ra. Az igények megfogalmazásában, közvetítésében 
valamint kezelésében szoros kapcsolatra törekszünk 
a hazai szakmai szervezetekkel, elsősorban az Infor
matikai és Könyvtári Szövetséggel és a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületével.

Egy harmadik típusú aktivitás keretein belül az in
tézet a jogszabályok végrehajtásának tapasztalatai 
alapján kezdeményezőként tesz javaslatokat a mi
nisztériumnak, hogy a felmerült gondokat orvosol
hassák. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy aktív 
nemzetközi szerepvállalással képviseljük a magyar 
könyvtárügyet külföldön és részt vegyünk nemzetkö
zi szervezetek munkájában. Szervezési, oktatási és 
kutatási tevékenységünk kereteit igyekszünk nemzet
közi projektek felé is orientálni.

A harmadik irány a közvetítő szerep, amelyet 
szintén feladatunknak tartok. A könyvtárak és a tár
sadalom közötti kapcsolat fejlesztése - amely az in
tézet alapfeladatai között szerepel - elsősorban a több 
irányú és több szinten folyó kommunikáció lehető
ségét jelenti. Nyilvánvaló, hogy az információk helyi 
és kisebb regionális szintű befolyásolására nincs 
szükség. Vannak azonban olyan fórumok, ahol sem 
a helyi szintű könyvtári szervezetek, sem a felügye
letükkel rendelkező minisztérium nem a megfelelő 
kommunikációs alany, ezekben az esetekben a 
Könyvtári Intézet az egész szakma képviseletében 
léphet fel. Elsősorban olyan rendezvények, akciók le
bonyolításában vállalhat szerepet, amelyek a szűkebb 
szakmai érdeklődés mellett nagyobb társadalmi nyil
vánosságot is megérdemelnek. Ezek szervezése és 
megjelenítése a tömegkommunikációban a könyv
táros szakma nagyobb társadalmi megbecsülését se
gítheti elő, és igen jelentős PR feladatnak tartom (pl. 
konferenciák, könyvbemutatók, kutatásismertetések, 
könyvgyűjtési akciók stb. propagálása, nyilatkozatok 
az írott és elektronikus sajtóban, vagy az aktualitá
soknál maradva a jövőre kezdődő Olvasás Éve ren
dezvénysorozat szervezésében való részvétel). Ah
hoz, hogy a Könyvtári Intézet vállalhassa ezt a köz
vetítő szerepet, a lehető legmagasabb szintre kell 
emelni a szakmán belüli kommunikációt.

A kommunikáció a közvetítés eszköze. A szerep
lők nevesítése azonban megkerülhetetlen a folya
matok) leírása szempontjából: kik között szükséges 
közvetíteni, és mit? A felek a következők: könyvtár
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és társadalom, könyvtárak és a minisztérium, az in
formációk létrehozói és a könyvtárak stb. A szerep
lők köre természetesen tovább fog bővülni a munka 
kiteljesedése során.

A Könyvtári Intézet munkájának és egyben szer
vezeti felépítésének a fentebb vázolt hármas irány 
minél tökéletesebb megvalósulását kell szolgálnia. 
Széles körű konzultációk után úgy döntöttünk, hogy 
az intézet a következő osztálystruktúrában folytatja 
tevékenységét a jövőben:

1. Szervezési és Elemző Osztály
2. Oktatási Osztály
3. Könyvtártudományi Szakkönyvtár
4. Gyűjteményépítési és Információs Osztály

Mint a 6/2000 NKÖM rendelet rögzíti, a Könyv
tári Intézet az OSZK részjogkörű szervezeti egysége. 
Ez többek között azt is jelenti, hogy szakmai kon
cepciómat az OSZK főigazgatójával kell egyeztetni, 
illetve jóváhagyatni. Az intézet átszervezése és a 
személyzeti munka szintén a főigazgató jóváhagyá
sától függ. A felső szintű alárendeltségi kapcsolat 
mellett rendkívül fontosnak tartom a munkatársak és 
jómagam közvetlen kontaktusát az OSZK-val. Az 
intézet munkája több ponton kapcsolódik az OSZK

különböző egységeihez. A közös munka egyik alap- 
feltétele a folyamatos kommunikáció, amelynek 
egyik sarkalatos pontja a már működő levelezési 
lista, de ezt szolgálják a közös projektek munka- 
megbeszélései és a tudományos viták, valamint rész
vételem a Vezetői Tanács és a Főigazgatói Kollégium 
megbeszélésein is.

A számtalan „közös ügy” mellett ugyanakkor a 
Könyvtári Intézet mégsem az OSZK egyik főosztá
lyának státuszát foglalja el. Ennek szakmai és pénz
ügyi összetevőit a NKÖM rendelet is említi 2. cik
kelyében, amely szerint „az intézet önállóan rendel
kezik a törvényben és az OSZK alapító okiratában 
meghatározott feladataihoz rendelt előirányzatok fe
lett”. Ez a passzus jelzi, hogy a minisztérium fenn
tartja igényét az intézet munkájára a törvényben meg
határozott feladatok körében, amelynek anyagi felté
teleit az OSZK-tól részben elkülönített költségvetés 
biztosítja.

Szóltam munkánk tartalmáról, a kialakítandó inté
zeti struktúráról, helyünkről az OSZK-ban, valamint 
a magyar könyvtárügyben. Kívánok magunknak jó
kedvű, emberi kapcsolatokra épülő közös munkát, ki- 
nek-kinek a maga területén.

A Külföldön Élő Magyar Könyvtárosok 
V. Szakmai Találkozója

Ebben az esztendőben emlékezünk meg a keresz
ténység 2000., a magyar államiság 1000. évforduló
járól és tettük mindezt a harmadik évezred küszöbén. 
Egyúttal ez az esztendő ad otthont a külföldön élő 
magyar könyvtárosok V. szakmai találkozójának.

Az előzményekről
Az első 1980-ban volt. Itt fogalmazódott meg az, 

hogy a találkozót rendszeresen meg kell szervezni.
„Kijelentjük, hogy a Magyarok Világszövetsége 

kezdeményezésére kezdetét vette a külföldön élő és 
dolgozó magyar és a Magyarországon élő könyv
tárosok eszmecseréje; kívánatosnak tartjuk, hogy a 
megkezdett eszmecserét folytathassuk a következő 
években is” - fogalmazták meg a találkozó résztvevői.

Ezt követően került sor 1985-ben, az Országos 
Széchényi Könyvtár budavári új otthonában a II. vi

lágtalálkozóra a Magyar Könyvtárosok II. Tudo
mányos Találkozója elnevezéssel. A meghívott ven
dégek jellemzően a szórványmagyarság köréből ke
rültek ki, velük a budapesti nagykönyvtárak képvise
lői találkoztak. A konferencia a tudományos ülésszak 
ünnepélyességével zajlott.

1992-ben jött létre a III. világtalálkozó. A rend
szerváltás szellemében kapcsolódott a Magyarok Vi
lágszövetségének egyéb, világtalálkozói programjai
hoz. Jelentősége abban állt, hogy a korábban kire
kesztett határon túli magyar könyvtárosokat is meg 
tudtuk hívni. Költségeiket az Országos Széchényi 
Könyvtár szponzorok bevonásával fedezte.

Ezt a hagyományt folytattuk és fejlesztettük tovább 
1996-ban. Augusztus 7-10-e között két helyszínen 
zajlott a találkozó: Budapesten és Debrecenben. A 
rendezvény központi témája „A kisebbségi és a több
ségi társadalom kommunikációja” címet viselte. Az
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egyetemes magyar kultúra és a határok között érvé
nyesülő nemzeti összefogás stratégiai érdekeit tartot
tuk szem előtt. Hogy vendégeink minél több magyar 
könyvtárossal tudjanak találkozni, a szakmai tanács
kozást összekapcsoltuk a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete évi vándorgyűlésével.

A plenáris ülést elnöklő Poprády Géza (az OSZK 
volt főigazgatója) javaslatát örömmel fogadták a 
résztvevők, hogy minden 4. évben - „az olimpia” - 
évében találkozzanak a magyar könyvtárosok. Az 
OSZK vállalta, hogy négyévente megrendezi a világ- 
találkozót.

A jelen
Az előző találkozók megteremtette hagyományt 

folytattuk és gazdagítottuk. Bár ez az esztendő jubi
leumokban bővelkedett, de anyagiakat rendkívül szű
kösen mért. Ennek ellenére a Könyvtári Intézet ok
tatási és módszertani osztálya megkezdte a szervező- 
munkát. Örömmel tettük, mert hittünk e munka 
fontosságában.

Támogatóink voltak: a Nemzeti Kulturális Örök
ség Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály, Nem
zeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya; A Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete; az Informatikai és Könyv
tári Szövetség; az Országos Széchényi Könyvtár.

A rendezvény fővédnöki tisztét Göncz Árpád vál
lalta, védnökei: Rockenbauer Zoltán miniszter, Nem
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma; Glatz Ferenc, 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke; Monok Ist
ván, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója.

2000. augusztus 17-19-e között Budapesten zajlott 
a találkozó. A közel 120 résztvevő 18 országból ér
kezett. Legtöbben Erdélyből, de voltak Horvátország
ból, Vajdaságból, Németországból, az Amerikai 
Egyesült Államokból, Kárpátaljáról és még sok más 
országból.

A rendezvény központi témája: Közös múlt - közös 
jövő címet viselte. Az emberiség új korszakának, az 
információs korszaknak emberi kapcsolatokat teremtő 
és elidegenítő kérdését, a könyvtáros szakma jövőjét, 
a határon túli kisebbségi (magyar) könyvtárak anyaor
szági kapcsolatát kívántuk megvitatni.

A tanácskozás résztvevőinek köszöntése a „Három 
kódex” millenniumi kódexkiállítás ünnepélyes meg
nyitásán történt. A korábbi találkozón részt vett, ma 
már nyugdíjas kollégák is jelen voltak ez ünnepi ak
tuson.

Egy szerény, de számunkra jelentős kiállításnak is 
otthont adott a Nemzeti Könyvtár. Antalfai Sólyom 
Lajos Károlynak (1836-1913), az Amerikai Egyesült

Államok első magyar könyvtárosának életútját mu
tatta be a Bakó Elemér által gondozott kiállítás.

Másnap, augusztus 18-án, az Országos Széchényi 
Könyvtár dísztermében tartottuk meg a plenáris ülést. 
A résztvevőket Monok István, a könyvtár főigaz
gatója, Vajda Erik, a Magyar Könyvtárosok Egyesü
letének alelnöke és Kiss Gábor, az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség alelnöke köszöntötte. Ezt követ
te a „Visszapillantás. Mérlegen a XX. század” című 
Romsics Ignác, az ELTE történész professzorának és 
Gombár Csaba szociológusnak előadása.

Az igazi elmélyült munka a délutáni szekcióülése
ken folyt, ahol a közös tennivalók gyakorlati szám
bavétele is megtörtént. A szekcióülések négy témát 
öleltek fel:

1. A könyvtár és a könyvtáros szerepe a közössé
gek életében. Néhány előadó: Bakó Elemér 
(előadását távolléte miatt felolvasták), Oroszlán 
Judit, Galambos Ferenc Ireneusz, Bitay Éva.

2. Külföldi hungarika-gyűjtés, -feltárás. Néhány 
előadó: Emődi András, Smiljanic Anikó, Bállá 
Júlia, Fischer Holger, Pintér Adrienné.

3. Kisebbségek könyvtári ellátása. A kisebbségi 
könyvtárak anyaországi kapcsolatai. Néhány 
előadó: Deé Nagy Anikó, Végh László, Hajnal 
Jenő, Kelemen László.

4. Az információs korszak és a könyvtári kultúra 
találkozása. Néhány előadó: Csáky S. Piroska, 
James P. Niessen, Oldal Mária, Gabriela Zibri- 
tova.

Az ülésen elhangzott előadásokat, a szakmai ta
nácskozás teljes anyagát hagyományainknak megfe
lelően kötetben fogjuk közreadni.

Augusztus 19-én, szombaton a Jászságba látogat
tak el a találkozó résztvevői. Jászberényben dr. Ma
gyar Levente köszöntötte kollégáinkat. Majd Bathó 
Edit múzeumigazgató mutatta be a jászok történetét. 
Ezt városnézés követte, késő délután a jászágói falu
napon vettünk részt.

Emberi kapcsolatokat erősítő, eseményekben, 
gondolatokban gazdag találkozó volt, ahol a nemzeti 
kulturális örökség közös vállalása fogalmazódott 
meg.

A háromnapos együttlét után az újratalálkozás re
ményében búcsúztunk el egymástól.

Csapó Edit-Cselényi Imre
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A Hungarika bibliográfiák recenzióiból

A Magyar nemzeti bibliográfia. Külföldön meg- 
jelenőhungarikumok címen megjelent a két régi hun- 
garika bibliográfia (Hungarika irodalmi szemle 1971 — 
1989 Külföldi magyarnyelvű kiadványok 1972-1989) 
folytatása. Az új kiadvány az 1990-es tárgyévtől éven
te két kötetben teszi közzé a külföldi hungarika anya
got. Az egyik kötet a könyveket és a könyvismerteté
seket, valamint az új periodikumokat, a másik kötet a 
cikkeket tartalmazza. A kiadvány hézagpótló munka, 
megjelenését követően több ismertetés jelent meg. 
Ezekből a recenziókból adunk most válogatást.

Könyvtári Figyelő, 1999. 2.

„A recenzens számára mindig megtisztelő és 
örömteli feladat hosszú életűnek remélhető »újszülöt- 
tet« köszönteni, még akkor is, ha az újszülött való
jában a csaknem évtizeddel előbb már létezett pro
duktumok reinkarnációja. így van ez ebben az eset
ben is, amikor az 1989-es tárgyévvel zárult »Külföldi 
magyar nyelvű kiadványok« és »Hungarika irodalmi 
szemle« utódjaként az Országos Széchényi Könyvtár 
útnak indította évenkénti megjelenésre tervezett jelen 
kiadványát.

A nemzeti könyvtárak nemzetközileg definiált 
alapfunkciója, elsődleges kötelezettsége a nemzeti 
irodalom gyűjtése és megőrzése mellett annak bib
liográfiai számbavétele, és ebben a meghatározásban 
a nemzeti irodalom fogalmában a külföldi patriotiku- 
mok ugyanolyan jelentőséggel kell, hogy helyet kap
janak, miként a hazai megjelenésű publikációk.

...Nemzeti könyvtárunk és annak munkatársai ... 
idejekorán felismerték az ez irányú kötelezettséget, 
így a korábbi vállalkozásoknak mintegy megkoroná
zásaként tekinthetjük a kurrens hungarika-regisztrá- 
ció most megjelent kötetét.

Formai kérdésnek tűnhet csupán, de annál érdemé
ben is lényegesebb az új kiadvány címválasztása, 
amellyel a Magyar nemzeti bibliográfia összefoglaló 
címet helyezve élre a társkiadványokkal (Könyvek, Új 
periodikumok, Zeneművek bibliográfiája, Időszaki ki
adványok repertóriuma) közös keretbe integrálta a 
hungarika-regisztrációt, valóban rendszerré teljesítve 
ki ezzel a kurrens magyar nemzeti bibliográfia körét. E 
rendszer újjászületett ikerpárja kiadványműfajok sze
rint vál ik ketté: egyik sorában a külföldön publikált cik
keket, a most ismertetett másikban pedig a könyveket 
és újonnan indult periodikumokat veszi számba.

A külföldi hungarikum fogalmának itt alkalmazott, 
teljes körű értelmezését örömmel üdvözölhetjük. Az 
egyes kategóriák elsőbbségének sokat vitatott kérdé
se: a magyar nyelv, a szerző származása, vagy a tar
talmi magyar vonatkozás teljesíti-e ki jobban a nem
zeti irodalom egészét - ezúttal szerencsére nem ját
szott szerepet, teret adva mindhárom szempont 
együttes érvényesítésének...

...Mintaszerű, és ebből következően a szabványt 
pontosan követő mind a könyvek, mind az új perio
dikumok bibliográfiai leírásának formája és tartalma, 
ezzel is beilleszkedve a kurrens magyar nemzeti bib
liográfiai rendszer egészébe. Példája lehet egy integ
rált könyvtári rendszer különböző szempontú outpu
tokat biztosító megoldásának...

... Az új kiadvány elemzését összegezve, ismét csak 
a bevezetőben megállapítottakhoz térhetünk vissza: a 
nemzeti könyvtárhoz méltó, alapvető funkciójával 
összhangban álló, tartalmában és kivitelében egyaránt 
elismerést érdemlő összeállítást indított útjára a Hun
garika Dokumentációs Osztály, Orvos Mária és Szerb 
Judit mintaértékű szerkesztésében. Ezt a jelentőségét 
az ismertetésben felvetett és csupán a folytatás jobbí
tására törekvő kisebb észrevételek sem csökkenthetik. 
Adatainak egybegyűjtése, feldolgozása és hagyomá
nyos kötetben, vagy elektronikus úton hozzáférhetővé 
tétele mind a könyvtári-informatikai szakma, mind a 
magyarságtudományi kutatás számára nemcsak a je
len, hanem az utókor szempontjából egyaránt fontos 
alapvetést képvisel.”

Ferenczy Endréné

Régió, 1999. 2.

„.. .a kiadvány által vállalt gyűjtőkör hatalmas, és igen 
nehezen áttekinthető. Gondoljunk csak arra, hogy a gyűj
tés (e kötetben) földrajzilag 32 országra vonatkozik, 
amelynek feldolgozása önmagában is hatalmas feladat. 
Különösen akkor, ha a források (pl. más országok nemze
ti bibliográfiái) feltehetően nem jelölik ki egy-egy doku
mentum hungarika voltát. Ennek megállapítása a kötet 
összeállítóitól magas fokú szakmai ismeretet követel.

A földrajzi szóródás mellett a gyűjtőkör behatáro
lását nehezíti a »hungarikadokumentum« fogalom 
tartalmi meghatározása is, amely sok bizonytalansá
got rejt magában. A szakirodalomban a hungarika 
gyűjtőfogalomnak négy típusa ismeretes: a minden
kori Magyarország területén megjelent dokumentu
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mok, a magyar nyelvű alkotások, a magyar szerző 
által írt művek, és a Magyarországról szóló munkák 
- az utóbbi három típusra jellemző, hogy bárhol a 
világon megjelenhetnek. Ismertetett bibliográfiánk a 
külföldön megjelent hungarikumokat tartalmazza...

...A tartalmi meghatározást tovább boncolgatva, 
egy alsóbb szintet takar a gyűjteményes kötetek anali
tikus feldolgozásának igénye: a bibliográfia azt is vál
lalja, hogy bármely - nem hazánkban megjelent - 
gyűjteményes kötetben (tanulmánykötet, konferencia- 
anyag, antológia stb.) található írásmű feldolgozását is 
tartalmazza. Sőt, ennél is továbbmenve a határon túli 
folyóiratokban megjelenő könyvismertetések feltünte
tését is ígéri.

Grandiózus vállalkozás tehát ez a bibliográfia, még ak
kor is, ha természetesen nem tudott minden vonatkozás
ban eleget tenni a vállalt tartalmi feladatainak - ha a tel
jesség igényével lép fel, amely esetünkben csak elméleti
leg lehetséges, mert rendkívül sok múlik az információk 
és dokumentumok elérhetőségének lehetőségeitől.

.. .a Hungarika-bibliográfia szerkesztői a határokon 
túlra merészkedve számtalan speciális nehézséggel ta
lálkoznak. Különösen vonatkozik ez éppen a kilencve
nes évek elejére, amikor a rendszerváltás utáni első ne
kibuzdulások nyomán gomba módra szaporodtak pl. a 
helyi kezdeményezésekkel megindított folyóiratok a 
közép-kelet-európai régióban. A könyvkiadási kedv is 
jelentősen megnőtt, az OSZK-nak komoly nehézségei 
voltak a magyar nyelvű szakirodalom beszerzésével.

Mégis, nyilvánvaló - és mint látható, nem az össze
állítók hibájából történt-tartalmi hiányosságai ellené
re, a Hungarika-bibliográfia megjelenése hiányt pótol. 
Egy részről biztosítja az 1989-ben megszakadt bib
liográfiai sorozat folytatását, hiszen kiadásáig utód 
nélkül maradt az 1971, illetve 1972 óta folyamatosan 
megjelenő Hungarika Irodalmi Szemle illetve Külföldi 
Magyar Nyelvű Kiadványok című két bibliográfia. Új
ra teljessé teszi a Magyar Nemzeti Bibliográfia gyűj
tőkörét, amennyiben kitekint a határon túli magyar 
könyv- és folyóirat-termésre és egyedülálló „hungari- 
kaszempontból” rendszerezi anyagát, ami számos ku
tatási terület számára felbecsülhetetlen segítséget je
lent a források szétszórtsága miatt (a magyar munkák 
idegen nyelvű fordításai vagy a magyar szerzők kül
földön megjelent munkái pl. sehol másutt nem találha
tók meg szerkesztett formában összegyűjtve).

Vizsgáljuk meg a bibliográfia gyakorlati értékét, 
azaz használhatóságát. A bibliográfiai munkák érté
kelése általában több szinten történik, ezek közül a 
tartalmi vonatkozásokról esett eddig szó. Fontos, a 
használat szempontjából alapvető a bibliográfia szer

kezeti felépítése, a nemzeti bibliográfiáknál különö
sen jelentős a formai megoldások alkalmazása, és ter
mészetesen az utalók rendszere...

.. .Formai szempontból a bibliográfia az érvényben 
lévő magyar és nemzetközi bibliográfiai szabványok 
előírásait alkalmazza. Aki valaha is dolgozott számí
tógépes adatbázissal, és tartalmukat szabványos mó
don próbálta megjeleníteni, az tudja, milyen aprólékos, 
türelmes munkára van szükség a jó eredmény elérésé
hez. Az átlagos felhasználó által kevésbé értékelt for
mai megoldások létrehozói a Hungarika-bib- 
liográfiában nagyot alkottak. Ez éppen úgy vonatkozik 
a kiadvány szerkesztőire, mint a programozó matema
tikusra, Horváth Ádámra..

Dippold Péter

Hungarológia, 1999. 1-2.

„.. .Nagy nyereség, hogy ez a több mint egy évtize
den keresztül szünetelő bibliográfia nyomtatott formá
ban megjelent, hiszen hiánya eléggé megnehezítette a 
kutatók tájékozódási lehetőségeit. Az 1990-es tárgyé
vű, 1998-ban napvilágot látott kötetben a szerkesztők 
a lemaradások folyamatos pótlását ígérik, s erre bizony 
nagy szükség is van, mert éppen ebben az időszakban 
az egyre szorítóbb anyagi feltételek az egyes intézmé
nyek, könyvtárak, kutatók számára szinte lehetetlenné 
tették a véletlenszerűen tudomásukra jutott művek be
szerzését, másrészt igen jelentős változások következ
tek be a könyv- és folyóirat-kiadás területén határain
kon túl is. A nyomtatott kötet a Széchényi Könyvtár 
elektronikus adatszolgáltatásaival (Hungarika infor
máció, Hungarika névkataszter) együtt szinte napra
kész tájékozódást tesz lehetővé a hungarológia és a 
hungarika-kutatás területén.”

Nyerges Judit

Hungarológia, 2000. 1-2.

„.. .aMagyar Nemzeti Bibliográfia gyűjtőkörébe el
vileg beletartoznak ugyan a külföldön megjelenő hun- 
garikumok is, együttes közlésük azonban a hazai kiad
ványokkal jelentős terjedelmi problémát okoz: egysze
rűen kezelhetetlen lenne az a kötet, amely akár csak a 
Szlovénia, Horvátország, Szerbia (Jugoszlávia), Ro
mánia, Ukrajna, Szlovákia és Ausztria területén megje
lenő magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású kiadvá
nyokat együtt tartalmazná a magyarországi nyomtatvá
nyokkal; ezért választja a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
szűkítésként a területi elvet. Nem kétséges azonban, 
hogy a külföldön megjelenő magyar vonatkozású
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nyomtatott és nem hagyományos adathordozójú kiad
ványok gyűjtése, illetve regisztrálása is rendkívül fon
tos kulturális-művelődési feladat. Ezt a kötelességet 
Szabó Károly, Szinnyei József és mások, s nyomukban 
az Országos Széchényi Könyvtár is magáénak érezte. 
Nemzeti könyvtárunk már korábban, különböző címe
ken ugyan, de feltárta és közreadta az 1971 és 1989 kö
zött külföldön megjelent magyar vonatkozású kiadvá
nyokat, illetőleg periodikumokat; 1998-tól kezdődőn 
pedig módosított címmel, s az 1990-es év termésének 
számbavételével ez a vállalkozás folytatódik tovább. 
Bár az eredeti kurrens feltárás ezzel retrospektívvá vált, 
de ez csupán a kiadás feltételeinek időleges nehezedé
sét, illetve örvendetes megkönnyebbülését mutatja, s 
ha a kiadási és a tárgyév ismét egymásba ér majd, a je- 
lenidejűség is helyre fog állni...”

Buda Attila

A bibliográfia eddig megjelent kötetei:

1990 - könyvek, cikkek
1991 - könyvek

A közeljövőben várható kötetek:

1991 - cikkek 
1997 - könyvek

A kötetek megrendelhetők az Országos Széchényi 
Könyvtár kiadványtárából. Bővebb tájékoztatást 
nyújt az OSZK Honlapja (www.oszk.hu) az újdonsá
gok között.

Közli: Kovács Ilona

Az OSZK központi épületében 
és egyéb ingatlanjain (bérleményein) 

a 2000. évben végzett felújítási munkálatokról

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a 
2000. évi felújítási előirányzatunk felhasználására 
összesen 35,0 millió Ft-ot kapott az OSZK.

Két pályázatot nyújtottunk be a NKÖM felé, mellyel 
a fenti összegen felül 9,5 millió Ft-ot nyertünk el a ké
sőbbiekben részletezett munkák elvégzésére.

A 35,0 millió Ft-os felújítási keretet az alábbi mun
kák elvégzésére használtuk fel:

- A Telelifthez import alkatrészeket rendeltünk 
6,0 millió Ft értékben.

- A klímarendszerek felújítását, korszerűsítését 
1998-ban kezdtük el. Az elalgásodott, baktéri
ummal fertőzött vizű nedvesítőkamrákat a klíma- 
rendszerekből kiiktattuk. Helyette, az állomány 
szempontjából legfontosabb gépeknél elektromos 
gőznedvesítőt szereltettünk fel. Ezzel jelentősen 
segítettük a kívánt relatív páratartalom elérését. 
Kiépítettük az épületfelügyeleti rendszert, ami azt 
jelenti, hogy a klímagépek egy számítógépes ve
zérlésre lettek kötve, melyről gépenként minden 
információt megtudhatunk az adott pillanatban. 
Géphiba vagy fagyveszély esetén azonnal leál
lítja a gépet és a klímakezelőnek információt 
nyújt a leállás okairól.

A gépek üzemeltethetők teljes automatikában, 
de szükség esetén kézi vezérlésben is.
A teljes automatikában való üzemeltetéshez több 
szerkezet (ventilátor, motor, szelep, szelepmoz- 
gató-motor, szűrő, zsalu, zsalumozgató-motor 
stb.) cseréjére volt szükség.
Ezen munkálatok még 1 -2 évet igénybe vesznek, 
hogy elmondhassuk: „a klímák elfogadhatóan 
üzemelnek”.
Ebben az évben megközelítőleg 8,5 millió Ft-ot 
költünk a klímaberendezések rekonstrukciójára.

- A felvonók felújítása is a harmadik évnél tart. 
Eddig a két 750 kg-os személy-, ill. toronyrak
tári felvonó, valamint a két főbejárati Schindler 
felvonó lett felújítva, vezérlésük korszerűsítve. 
Ebben az évben a három gyorsliftet és a két 320 
kg-os teherfelvonót újíttattuk fel 4,6 millió Ft 
értékben.
Sajnos, az állandó igénybevétel miatt már újból 
esedékessé válik a két 750 kg-os felvonó felújítása.

- 1998. év folyamán kezdtük el az épület helyiségei
nek festését, mázolását és az ablakok korszerű tech
nológiával való szigetelését. Idén eljutottunk alulról 
a VI. szintig bezárólag. A festés-mázolással együtt
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elvégeztük az ablaktokok és a fal közötti külső 
szigetelést, az elkorhadt takarólécek cseréjét, az 
ablak és a tok közötti szigetelés cseréjét.
Több irodában és olvasóteremben a padlósző
nyeget is kicseréltettük.
Fentiek költsége kb. 14,0 millió Ft-ot tett ki.

- Az „F” épület 4 db világítási főkapcsolójából 2 
db-ot a múlt évben, 1 db-ot pedig szeptemberben 
cseréltetünk ki. A cserére korszerűtlensége miatt 
kerül sor 2,2 millió Ft összegért.

- A zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár felújí
tására (ablakcserék, festés-mázolás, külső vako
latjavítás, vörösrézszegélyek cseréje stb.,) kb. 
2,0 millió Ft-ot fogunk elkölteni.

- Hátra van még három vizesblokk teljes korsze
rűsítése az V. szinten, melynek előrelátható költ
sége kb. 5,5-6,0 millió Ft lesz.

A bevezetőben említettem a pályázaton elnyert 9,5 
millió Ft-ot, melyből két fontos munkát tudtunk ill. tu
dunk elvégeztetni. Ebből az egyik jelentősebb munka 
elkészült, mégpedig a kisebb olvasótermek (Mikro
filmolvasó, CD-ROM-olvasó, Zeneműtár, Térképtár, 
Régi Nyomtatványok Tára, Apponyi-terem és Előadó
terem) világításkorszerűsítése 12,0 millió Ft összeg
ben. 1,5 millió Ft-ot kaptunk a mozgáskorlátozottak 
számára épített vizesblokk korszerűsítésére, melynek 
elvégzése a következő hónapokban történik.

Természetesen amennyiben túlléptük, ill. túllépjük 
a 35,0 ill. 9,5 millió Ft-os keretet, úgy azt az OSZK 
saját „dologi” költségéből kell, hogy fedezze.

Saját költségünk terhére is végeztettünk felújítási, 
átalakítási munkákat, jelentős mennyiségű számító
gépasztalt és széket szereztünk be.

A VI. emeleti számítógépterem új, mobil klímabe
rendezést kapott a gépterem biztonságos üzemelése 
céljából.

További asztali olvasólámpákat vásároltunk az ol
vasótermi galériák részére (illetve tartalékként), me
lyek csatlakozási lehetősége a későbbiek folyamán 
kerül kiépítésre.

A festés-mázolási munkálatok elvégzése után min
den helyiségben nagytakarítást végeztettünk.

A parádsasvári üdülőben is készültek felújítási 
munkálatok, mint pl.: tető- és ereszcsatorna javítása, 
a felső szint helyiségeinek festése, az épület körüli 
járda javítása és a fal nedvesség elleni védelme.

Bebútoroztuk az egyik alsó apartmant, melyet má
jus hótól lehetett igénybe venni.

Kiürítésre került a Vas utcai pinceraktár, valamint 
jelenleg is folyik a Rózsa F. utcai raktár anyagának 
válogatása és a raktár kiürítése.

Összeállításomban a teljesség igénye nélkül szá
moltam be a Műszaki Osztály ez évi tevékenységéről.

Tudom, hogy a feladatok végzése nem volt zökke
nőmentes, ezért utólag, ezúton kérek elnézést mind
azoktól, akiknek kényelmetlenséget, kellemetlenséget 
okozott a tevékenységünk. Remélem ezeket feledve 
kedves kollégáim elégedettek „alkotásainkkal”, és kö
szönöm a munkatársaim nevében is azoknak az elis
merő szavait, akik megtiszteltek ezzel bennünket.

A megújult környezetben további jó munkát és 
egészséget kívánok Önöknek a Műszaki Osztály ne
vében:

Verner Jánosné

A Zeneműtár új szerzeményei

Dr. Kecskeméti István, a Zeneműtár egykori osztályvezetőjének elhunyta után - végrendelete értelmében - 
a Zeneműtár kapta meg azt a 9 darabból álló eredeti Goldmark-anyagot, amelyet a donátor kiegészítésnek 
szánt a Zeneműtár 1978. szeptember 21-én állományba vett Goldmark-hagyatékához. Az egyes tételek dr. 
Kecskeméti István címleírásában:

1) Goldmark Károly atyjának, Goldmark Rubin-nak 
Pesten, 1865. január 17-én keltezett levele fiához. - 
Ma barna színű tintával írva. [2] f. (a [2] f. üres). 
29x22.5 c,. (Az ered. levélboríték hiányzik.)
2) Goldmark Félix dédunokaöccsének távirata Gold
mark Kornéliához, a zeneszerző húgához Budapest

re, a Das Heimchen am Herdcímű opera 1896. márc. 
21-i, bécsi Hofoper-beli bemutatójának viharos sike
réről. - Eredeti távirati blankettán. [1] f., 12x21 cm.

3) Goldmark Károly útlevele (REISEPASS), Wien 
1865. július 31 -i keltezéssel. Egy duplafolio = 4 
40x27 cm méretű lap.
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4) Goldmark-tanulmányok fogalmazványai. - Ered. 
kézirat, javításokkal, kiegészítésekkel, törlésekkel. 
Tintaírás: kiegészítések kék és piros tintával, ceruzá
val és piros ceruzával. Autogr. paginálás a rectókon, 
azaz minden 2. lapon: 1-51. A lapszámozást a füzet 
könyvtári feldolgozója [53-88] folytatta: a lapok [71]- 
tól [88]-ig üresek. - 24x19.5 cm. A leszakított eredeti 
borító hiányzik.
5) Goldmark notesze. [1-15] pp. - Aranyozott szélű 
lapokkal, kék selyem borítóval, rajta üres ceruzatar
tóval.

6) Ferdinand Schmutzer eredeti rajta (rézkarc) a há
ziköntösben, papucsban ülő idős Goldmarkról. - A 
versón bélyegző: NachlaB / Férd. Schmutzer. - [1] f., 
17.5x13.5 cm, egy 29.5x21 cm-es rajzlapon. - Dr. 
Franz Grasberger ajándéka (1978) e leírás szerkesz
tőjének.

7) Ernst Flegenbarth akadémiai szobrásznak, Gold
mark vejének két ceruzarajza a folio rectóján, ill. ver
sóján: a Goldmark-síremlék tervrajza (szignálva: He- 
genbarth), ill. a művész sajátmagáról készült rajza, 
Arbeitspause felirattal. - Az ered. possessor, a Gold
mark unoka Franziska Hegenbarth lapszéli ráírása a 
rectón: Grabmal meines GroBvaters von Papa. Az ö 
ráírása kisebb méretű (11x22 cm) borítékra: Gross- 
papa. - A rajzlap mérete: 18x12 cm.
8) Goldmark fotóportréja valószínűleg életének hat
vanas éveiből: mellkép, jobb profil. Alatta ajánlás hú
gának, Nobel Árminné Goldmark Rózának: Meiner 
lieben Schwester / Rosa. Gmunden 18/11 (18)96 
(Tintaírás). Üvegezve és keretezve. Méretek: 
13.5x9.5 cm (fotó), 21.5x17 cm (passepartout), 
32.5x27.5 cm (fakeret).

9) Goldmark fotóportréja, valószínűleg életének hatva
nas éveiből. Szemközti kép, munkaasztala előtt ülve, 
a szőnyeggel letakart asztalra könyökölve, jobbkezét 
kinyitott partitúráján nyugtatva. Mögötte nyitott Bösen- 
dorfer zongorája, feltámasztott kottatartóval látható 
klaviatúrával. A falon a keretezett képek, a jobbszélső 
édesanyja képe. A kép alatt nyomtatott felirat: A. Gril- 
lich / Flof-Photograph / Wien-Franzensbad. Ugyanott 
az ajánlás szövege, tintával: Meiner liebsten Nichte 
Nelly(= Kornélia) (áthúzva: Berger(?)-) Bartók-Gold- 
mark /Wien Janner 1896 (?). Méretek: 16x20 cm (fo
tó), 25x30.5 cm (passepartout), 28x33.5 cm (ezüstö- 
zött fakeret).

Részlet a dr. Kecskeméti István végakaratát 1998 
decemberében kinyilvánító levélből:

„Kedves Kati, Legyen szíves a fenti adatokat 
a Zeneműtár nyilvántartásába átvezetni, magu
kat a dokumentumokat pedig csoporttársai mel
lett elhelyezni. (...) Ha felhív telefonon, szeret
nék pár szót a többi relikviáról is szólni, hiszen 
bizonyára tudja, hogy a Zeneműtárban van a vi
lág legértékesebb Goldmark-állománya (kieme
lés a közreadótól). Szívesen venném, ha alkal
manként értesítene e relikviák kutatóiról.
Sok szíves kollégái köszöntéssel üdvözlöm:

Kecskeméti István”

Szerző Katalin

Clavis Typographorum Hungáriáé 
473-1948

A Régi magyarországi nyomtatványok bib
liográfiai szerkesztőségének feladatköre 2000 folya
mán új témával bővült. Nevezetesen egy magyar 
nyomdászattörténeti adatbázis létrehozására és mű
ködtetésére kapott megbízást.

E nyomdászattörténeti adatbázis célja a fönnálló 
mindenkori magyar állam területén működő nyom
dák és kiadók nyilvántartásának megteremtése a 
nyomdászat kezdetétől az államosításig.

Az adatbázisban egységesített névalakban rögzít
jük a nyomdahelyek földrajzi nevét, a nyomdászok 
és nyomdák nevét és tevékenységük idejét. Tekintet
tel arra, hogy a Kárpát-medencében található egykori 
történeti Magyarország soknemzetiségű állam volt, 
ezért a nyomdahelyek és nyomdászok nemzetiségi 
névformáit is fölvesszük adatbázisunkba, biztosítva 
így a minden irányú visszakeresés lehetőségét.

Az adatbázis nyilvántartja az egyes nyomdák kö
zötti kapcsolatokat (előzmény-folytatás), továbbá a 
nyomdákhoz kapcsolódó testületeket és személyeket 
feladatkörük szerint (tulajdonos, faktor stb.), vala
mint a nyomdák technikai felszereltségét és nyomta
tási technikáját (magasnyomás, kőnyomás stb.)

Az adatbázisba kerülő adatokat könyvészeti szak
könyvekből, folyóiratokból, az Országos Széchényi 
Könyvtár köteles példány naplóiból, a későbbi idő
szakban cégbírósági nyilvántartásokból nyerjük.

A Clavis Typographorum Hungáriáé 1473-1948 
adatbázis segítséget fog nyújtani a hazai nyomtatvá
nyok korszerű bibliográfiai feldolgozásához, ugyan
akkor hasznos kutatási segédlete lesz a korszak 
nyomdászat-, művelődés-, irodalomtörténészei és tör
ténészei számára is.
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Minta a nyomdászadatbázisból
az 1898-1902 -es köteles példány napló alapján 

kigyűjtött aradi nyomdák

ARADI NYOMDÁK

Aradi Nyomda Társaság nyomdája
Működési ideje: 1898-1902
Cím: József főherceg út 22.
Bibliográfia:
Kapcsolódó személyek és testületek:

Aradi Nyomda Társaság - 1898-1902

Bloch Henrikné nyomda
Működési ideje: 1899-1902
Cím: Andrássy tér 18.
Bibliográfia: Köt. vidék 1898-1902
Kapcsolódó személyek és testületek:

Bloch Henrikné - 1898-1902

Gyulai Istvánná nyomda
Működési ideje: 1898-1902
Cím: Templom u. 6.
Bibliográfia: Köt. vidék 1898-1902
Kapcsolódó személyek és testületek:

Gyulai Istvánné, özv. - 1898-1902

Keppich Zsigmond nyomda
Működési ideje: 1902
Cím:
Bibliográfia: Köt. vidék 1898-1902
Kapcsolódó személyek és testületek:

Keppich Zsigmond - 1902

Lobi Dávid nyomda
Működési ideje: 1898-1902
Cím: Andrássy tér 19.
Bibliográfia: Köt. vidék 1898-1902
Kapcsolódó személyek és testületek:

Lobi Dávid - 1898-1902

Muskát Miksa nyomda
Működési ideje: 1898
Cím: Deák Ferenc u. 33-34.
Bibliográfia: Köt. vidék 1898-1902
Kapcsolódó személyek és testületek:

Muskát Miksa - 1898

Réthy Lipót és Fia nyomda
Működési ideje: 1898-1902
Cím: Andrássy tér 7.
Bibliográfia: Köt. vidék 1898-1902
Kapcsolódó személyek és testületek:

Réthy - 1898-1902
Réthy Lipót és Fia - 1898-1902
Réthy Lipót - 1898-1902

Tribuna Poporului nyomda Rt.
Működési ideje: 1898-1902
Cím: Aulich Lajos u. 1.
Bibliográfia: Köt. vidék 1898-1902
Kapcsolódó személyek és testületek:

Barcian Popovits Aurél - 1898-1902 
Barcian Popovits Aurél - 1898-1902

Bánfi Szilvia

A Gutenberg-gyűjtemény Magyarországon

A Project Gutenberg a legrégibb elektronikus 
könyvgyűjtemény az Interneten. Az önkéntesek mun
kájával épülő, alapvetően angol és amerikai szépiro
dalmat tartalmazó archívumnak a Magyar Elektro
nikus Könyvtárral való együttműködés keretében 
most már magyarországi másolata is van, a MEK-et 
is üzemeltető helka.iif.hu gépen.

A gyűjtemény az ftp://ftp.iif.hu/pub/gutenberg 
címen érhető el file-archívumként, de van egy 
Web-kezdőlap is hozzá az ftp://iif.hu/pub/gutenberg/ 
index.html címen. Az ftp://iif.hu/pub/gutenberg/

GUTINDEX.ALL text file-ban van a teljes katalógus. 
Keresni csak a Project Gutenberg hivatalos honlapján, 
a http://promo.net/pg címen lehet, de a kikeresett téte
lek már a magyar tükör-szerverről is letölthetők.

A MEK-kel való együttműködésnek köszönhetően 
egyébként a jövőben magyar klasszikus szépirodalom 
is lesz a PG gyűjteményében, más európai nyelvek 
mellett.

Drótos László
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KIÁLLÍTÁS

A „Három kódex” című 
millenniumi kiállítás

2000. augusztus 17-én a VI. emeleti aulában nyílt 
meg az Országos Széchényi Könyvtár „Három kó
dex” című millenniumi kiállítása, melyet a Kézirattár 
munkatársai rendeztek Karsay Orsolya vezetésével.

A három bemutatott díszkódex a magyarországi 
középkori és reneszánsz művelődés három állomása. 
Az elsőt, az Admonti Bibliát, másfél évszázadig 
Csatáron használták, így vált jelentős darabjává a 
magyarországi könyvkultúrának. A páratlan szépsé
gű könyvfestészeti remekmű, az Anjou Legendárium 
magyar uralkodói használatra készült, a Legenda aurea 
alapján jeleníti meg a szentek, köztük a magyar 
szentek legendáit. A mára lapjaira hullott kódex tö
redékeit hat híres külföldi gyűjtemény őrzi. E kiál
lítás megpróbálja rekonstruálni a kódex eredeti for
máját. Nagylucsei Orbán reneszánsz psaltériuma, a 
Mátyás-kori könyvfestészet remeke tudományos 
szenzációval hívta magára újfent a kodikológusok 
figyelmét, amikor bársonykötése alól előkerült ere
deti, a corvinákkal majdnem azonos, reneszánsz bőr

kötése, új kapcsolódási pontot szolgáltatva a Corvina 
könyvtár és a királyi udvar tagjai között. A három 
kódex bemutatását digitális és videobetétek teszik 
teljessé.

Monok István főigazgató bevezető szavai után Ma
rosi Ernő akadémikus nyitotta meg és méltatta a ki
állítást, rávilágítva a három kódex művészet- és mű
velődéstörténeti jelentőségére. Mivel a kiállítás főleg 
a kódexek művészettörténeti aspektusait közvetíti, a 
rendezők a megnyitón a három mű szövegére helyez
ték a hangsúlyt. Sudár Annamária előadásában rész
letet hallottunk Esterházy Péter Harmónia Caelesti- 
séből, mely modern nyelven közvetíti az ember Is
tennel való kapcsolatát, akárcsak a kódexek a maguk 
idejében. Előtte János evangéliumának bevezető sorai 
hangzottak el, melyre az Esterházy-szöveg közvetle
nül utal. A megnyitót az Operaház művészeiből ala
kult fúvószenekar, a Brassium Ensemble zenei beté
tei színesítették.

Mérv Tünde

Esterházy Péter: Harmónia Caelestis 
(részlet)

éléiért is főnév az én édesapám, mért nem ige, mely 
köztudottan a legmozgékonyabb és -lendületesebb min
den szájéleség közti" Vajon nem gyilkosság édesapám 
főnévvel, édesapám, való megnevezése ezen ige ellen? 
És ez az ige nem volna-e százszor (vagy száztízszerj 
szivárványosabb és személyesed, mint a főnév, édesa
pám? 'Édesapámra vonatkozó antropomorf elképzelé
sekí jelképek éppen ezt a személyességet volnának hi
vatva közvetíteni. (De az élő létezést, levést, hogy éde- 
’feipám egy élő lév, nem tudja kifejezni. Ka volna ez az 
ige, akkor édesapám lehetne az, amelyben élünk moz
gunk melyből merítünk s a magunk igéjét megteremt

jük "Kérdésre egy ízben apám azt válaszolta, vagyok 
aki vagyok "Erről az önmeghatározásról már sokat böl- 
cselkedtek hogy pl édesapám nem akarta prédára adni 
a nevét, fölmerült a páter ahsconditus kifejezés is, a 
rejtezkedő apa, illetve hogy a válasz a kérdezőre utal 
vissza, vagyis hogy érje be avval, amit kap, tássa be 
korlátáit, tegye, mit apám mond\ Volna azonban egy 
értelmezés, mely abból indulna, hogy édesapám fogal
mazásában a „[enni" igét értelmezhetjükjövőidejűként 
is. Ekkor édesapám szavai ezek volnának Vagyok tő
nek majd mutatkozom. Tehát az, hogy k édesapám, 
nincs lezárva. Édesapám mutatkozni fog, újra, újra.
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Philobiblon

Könyvtárunk hetedik szinti katalógustermében hat 
kiállítási tárló tűnt fel júniusban. Bennük összefirkált, 
széttépett, megcsonkított könyvek. A „kiállítás” anya
ga hosszas „gyűjtőmunka” eredménye. A szavak itt 
idézőjelbe kívánkoznak, hiszen eredeti jelentésükben 
nem a rombolásra és a szétzilálásra utalnának. A sza- 
lagcímszerűen megismételt: Philobiblon - A könyvek 
szeretete felirat is az ellenpontozást szolgálja. A ren
dezők, Tüske László és Haász Zsóka szinte az utolsó 
pillanatban döntöttek Richard de Bury könyvének cí
me mellett. A tizennegyedik században élt könyvgyűj
tő híres munkája könyvtáros-nemzedékek sorát igazí
totta el és vigasztalta meg, ha kellett. A tudós püspök 
rajongását könnyű átérezni nekünk, könyvtárosoknak, 
akik munkánk kapcsán bizalmasabb viszonyba kerü
lünk a könyvekkel. Nem csak munkaeszközeink, ha
nem segítőtársaink is, sokat tudunk róluk. Látjuk há
nyattatásukat: azt is, amikor tartalmuk miatt kerülnek 
sötét, titkos helyekre, s azt is, amikor fizikai valójuk
ban sérülnek. A mostani kiállítás a rongált könyveket, 
folyóiratokat mutatja be az említett hat tárlóban, mind
egyiknek külön, találó címet adtak a rendezők. 
Messziről virítanak a neonszínű szövegkiemelők, hiá
nyoznak a képes folyóiratokból a pengével kimetszett 
fotók, és a néha húsz-harminc oldalra rúgó kitépett fe
jezetek. A sok-sok lappal megrövidített könyvek, fo
lyóiratok tárlójának címéhez egy csalódott olvasó be
jegyzése adta az ötletet, aki a hiába keresett lapok ma
radványaira ezt írta: „Ez kedves volt, koszi.” A 
golyóstollat beírt kommentárok amúgy is tömegesek. 
Néha a bevésők között „párbeszéd” alakul ki: „Blőd- 
ség, meséljék este a feleségüknek” - írja az egyik ron
gáló egy tanulmány margójára, mire a másik röviden 
csak ennyit fűz hozzá: „anyád” - mindez a „Kommu
nikáció” címet kapta.

„Lapok, lapok” ...Folyóiratok, szállongó lapok ta
lálhatók itt és Trócsányi Zoltánnak az 1940-es évekből 
származó, a Budapesti Hírlap Vasárnapja hasábjain 
megjelent Könyvbrigantik című írása. Elkeseredett 
cikkének kiállított másolata arról tanúskodik, hogy a 
probléma nem új. Jól tudják ezt mindazok, akik kész
séggel segítettek a kiállítás anyagának összegyűjtésé
ben: Lakatos Éva a hírlap anyagból, Szilágyi József 
Győri Luca és Lukács György a raktári állományból 
hívta fel a figyelmet egy-egy elrettentő darabra, a 
könyvkiadó állomás munkatársai pedig sokéves napi 
tapasztalataikat mondták el. Kastaly Beatrix restaurált, 
javított példányokat adott a kiállításhoz, valamint mel

lékelt néhány munkalapot, amelyek a költségeket tün
tetik fel. Az alább bemutatott munkalap több másikkal 
együtt a „Drága mulatság” című tárlóban látható.

A beírás eszközei narancssárga és zöld kiemelő

A javítás eszközei Etanol és forró víz
Nem volt hatásos, ezért hid- 
rogénperoxid H2O2

A javítás időtartama soronként 2 perc+2 perc

A javítás költsége soronként 35 Ft

Megjegyzés Az oldószer a papírt elvékonyí
totta és az enyvet kioldotta. 
A papír felülete bolyhos lett. 
A nyomdafesték helyenként 
levált.

„Tehetünk mást?” - olvassuk a költői kérdést és 
megtekinthetjük a hivatalos levelek, jegyzőkönyvek 
másolatát, amelyek az intézkedésekről szólnak:

„1999. X. 05-én a ... olvasónál az elektromos va
gyonvédelmi berendezés bejelzett. A fent nevezett ol
vasó mappájában a könyvtárból származó könyvlapo
kat találtunk, melyeket visszatartunk. (...) Intézkedés: 
Az olvasójegyet bevontuk, a könyvlapokat visszatar
tottuk.” A következmény a főosztályvezetői jegyző
könyv szerint: „...olvasójegyét bevonom, az olvasók 
köréből kitiltom. A dokumentum helyreállítási költsé
gét meg kell térítenie.” A tetten ért olvasó valóban 
ilyen következményekkel számolhat.

A kiállítás összekötő szövege Richard de Bury örök
becsű művéből vett néhány szép és megszívlelendő 
idézet. A könyv 1971 -es Kriterion-kiadásának elősza
vában Jakó Zsigmond így ír: „(...) az ember és a könyv 
közötti kapcsolat a jelenlegi próbát is kiállja; sőt újból 
erősödni fog, amint a társadalom telítődött a technizált 
művelődés izgató élvezeteivel, mert az alkotó gondo
latcseréhez azt a légkört biztosítja, mely nélkül nincs 
zavartalan meditáció, új eszmék megtermékenyítő át
élése.” A huszadik század neves könyvtörténésze tá
maszt keresett - és talált - távoli elődje gondolatainak 
érvényességében. Az igényes elmék ma is kapcsolato
kat keresnek mindazokkal, akik a kultúra átmentését a 
saját korukban fontosnak tartották. A posztmodern kor 
kiváló gondolkodója Richard Rorty Esetlegesség, iró
nia és szolidaritás című művében ezt így fejezi ki: 
„(...) saját karakterünkkel vagy saját kultúránkkal 
kapcsolatos kételyeinket csak ismeretségi körünk ki
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szélesítésével oszlathatjuk el vagy nyugtathatjuk meg, 
A legkönnyebben úgy, ha könyveket olvasunk - az iro
nikusok több időt fordítanak könyvek helyrerakására, 
mint élő személyek helyrerakására. Az ironikusok at
tól félnek, ha csak saját szomszédságukat ismerik, 
megragadnak abban a szótárban, amelyben felnöve
kedtek, ezért megpróbálnak furcsa emberekkel (Alki- 
biádész, Julién Soréi), furcsa családokkal (a Karama- 
zovok, a Casaubonok), idegen közösségekkel (teuton 
lovagok, Nuer, a Sung korszak mandarinjai) ismeret
séget kötni.”

A könyvtárosok abban a reményben folytatják 
aprólékos munkájukat, hogy nem látványos, de elmé
lyült szakértelmükkel nagyon fontos szereplői e kul
túraközvetítő folyamatnak. A kiállításon bemutatott 
gyűrt, szakadt lapok előtt megtorpan olvasó és kol
léga egyaránt. Szembenézünk a jelenséggel és ami 
talán mégis átsegít a kellemetlen érzésen, az éppen a 
könyvek szeretetéből megtanulható bizakodás a min
den látszat ellenére létező kultúra erejében.

Elekes Irén

Magyarország 1000 éve a térképeken
Millenniumi kiállítás

A millenniumi év minden szakma számára kiváló 
alkalmat nyújt önmaga, múltja és értékei megmuta
tására. A hazai térképész szakma is élt e lehetőséggel, 
amikor - több intézmény összefogásával - egy ván
dorkiállítás keretében átfogó képet kívánt nyújtani 
Magyarország térképkészítésének múltjáról, eredmé
nyeiről.

A kiállítás első állomása, egyben megnyitójának 
színhelye a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem központi épületének aulája volt ez év 
szeptember 15-én, ahol tablószerű formában 93 tér
képnek az eredetivel azonos méretű - a modern di
gitális technikának köszönhetően -, kiváló minőségű 
másolatát állították ki.

Az anyagot, amit döntően a Széchényi Könyvtár 
Térképtárának valamint a Hadtörténeti Múzeum Tér
képtárának gyűjteményéből válogattak, két nagy egy

ségre bontva rendezték el. A bemutatott térképek első 
nagy egységét mintegy 500 év Magyarország-térképei 
alkották, a legrégibb ismert országtérképünktől, Lá
zárnak 1528-ban Ingolstadtban megjelent térképétől 
egészen napjaink modern országtérképeinek példáiig.

A könnyűnek nem mondható válogatás, ami egyéb
ként Plihál Katalinnak, térképtárunk vezetőjének értő 
közreműködésével történt,jól érzékelteti az ország tér
képi megismerés- történetének jellemző állomásait, 
ahogy a térképi ábrázolás sokféleségét, a sokféle szem
pont szerinti térbemutatás mással aligha pótolható ter
mészetét is. Öt középkori, a 8. századtól a 15. századig 
terjedő időszakban készített térkép segítségével pedig 
e korai évszázadok vallásos indíttatású vihgértelme- 
zéseitől a reneszánsz idején kibontakozó táj- és tér
megismerésen át egészen a 19. század második felében 
kibontakozó tematikus térképezésig sokféle, az ország 
térképezésében meghatározó művet láthatott, láthat a 
kiállításlátogató.

Külön érdeme a válogatásnak, hogy az ilyen átte
kintő természetű kiállítások alkalmával „kötelezően” 
bemutatandó művek mellett, mint amilyen Lázár 
(1528), Wolfgang Lazius (1556), Johann Christoph 
Müller (1709) vagy Lipszky János (1806) országtér
képe, számos olyan darabot is felvonultat, amelyek 
között jó néhány még szakmabeliek körében is alig, 
vagy egyáltalán nem ismert. Ilyenek például a török 
hódoltság korában készült térképek (így Nicander 
Phillip Fundanus, Emanuel Stenghri, Cornelis Danc- 
kerts művei), mint pedig a 19. század második felé
ben szerkesztett pompás tematikus országtérképek is. 
Német Imre pénzintézeti térképe 1869-ből, Hátsek
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Ignác borászati, állategészség-ügyi (1875, ill. 1885) 
vagy akár Réthey Ferenc nemzetiségi térképe 1880- 
ból, Eötvös Károly Lajos egyházi közigazgatási mű
ve 1894-ből említhetők itt.

A kiállítás másik nagy egységét a hazai topográfiai 
felmérés térképi emlékeiből álló válogatás alkotta. A 
bemutatott anyag képet ad mintegy 300 év lényeges 
szakmai folyamatairól, Mikoviny Sámuel úttörő fel
mérési munkáitól napjaink digitális térképezési fel
adataival bezárólag.

A topográfiai térképek, amelyek a felszíni, téri 
adatok rögzítése révén mindenféle egyéb kartográfiai 
feladat alapját képezik - ahogy a kiállításon bemuta
tott darabok is mutatták -, nemcsak információgaz
dagságuk és adatpontosságuk következtében oly be

csesek, de sajátos képi-grafikai szépségük miatt is. 
Különösen a számunkra már távolabbi múltnak, a 
18-19. századnak térképei hatottak, hatnak elsősor
ban ilyen formai sajátosságaikkal.

A kiállítás egészéről elmondható, hogy bár szűkös 
anyagi háttérrel és a határidő szorításában készült, s 
így sajnos a bemutatott anyaghoz illő katalógus nél
kül valósult meg - a térképek megértését kiállításve
zető füzet segítette -, jó hírverése volt a térképész 
szakmának és múltjának. Mindenki számára, aki fel
kereste és felkeresi a kiállítást jó alkalmat nyújtott és 
nyújt arra, hogy országunkat, szűkebb-tágabb lakó
helyünket, környezetünket egy különleges perspektí
vából, több mint 1000 év térképeinek segítségével 
ismerje újra meg.

Országtérképek, tartománytérképek 
1550-1750

A kartográfia évszázadokon át meghatározó felada
tának számított országok, tartományok felmérése, 
nagy léptékű, részletes térképeik elkészítése. E tevé
kenység a 16. század közepén vett nagyobb lendületet 
a területi államok megszilárdulásának és harcainak, a 
humanista műveltség általánossá válásának és a föld
rajzi ismeretek iránti szélesebb körű igény kibontako
zásának időszakában. A folyamat eredményeképpen a 
16. század végére, a 17. század elejére majd minden 
európai államban megtörtént, többnyire egyszerű mű
szerekkel, egy-egy elhivatott, az adott ország vagy tar
tomány jeles tudósa által végrehajtott területfelmérés. 
A felmérésekből született térképek pedig, évtizedekre 
akár, kiindulópontjává váltak az adott ország, tarto
mány földrajzi megismerésének, alapjává a földrajzi 
ismeretterjesztést végző atlaszkartográfiának.

Ezeknek a mappáknak az elkészítése alkotóiktól 
évekig tartó fáradtságos, sokszor veszélyekkel is 
együtt járó munkát adott; felmérési feladatokat, csil
lagászati helymeghatározásokat, távolság-, ill. szög
méréseket, a topográfiai részletek vázlatainak meg
rajzolását; majd a szerkesztői aprómunkát és időn
ként akár a nyomdai sokszorosítás nem kevésbé 
sokrétű, nagy tudást igénylő feladatait.

E térképek nemcsak az egyes országok, tartományok 
számára szolgáltak polgári öntudatot formáló, mással 
nem pótolható eszközökként, de a térképező szakma 
fejlődésében is jelentős ösztönző szerepet játszottak.
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Az országok, tartományok nagy területének mind pon
tosabb, mind rendszeresebb jellegű térképezése jobb 
mérőműszerek, mérési eljárások, számítási módok, áb
rázolási megoldások, sokszorosítási módszerek, haté
konyabb szervezési formák létrejöttét segítették.

így járultak e térképek idővel hozzá egy új típusú, 
intézményes keretek között, már szakmai feladatként 
végzett, önmagát folytonosan megújító rendszeres 
térképezés kialakulásához - a 18. század második fe
lében, végén, Európa majd minden államában.

Térképtárunk jelentős gyűjteményt őriz ezen pom
pás, művészi gonddal készített, emellett rendkívül ritka 
térképekből, amelyek mindegyike az egyes országok,

tartományok térképtörténetének meghatározó alkotá
sa, méltó emlékműve. Kamarakiállításunkra 26 dara
bot válogattunk e művekből, köztük olyan ritka
ságokat, mint Bajorország és Pomeránia legelső or
szágfelmérésének térképeit, Johann Majer nagy hatású 
Württemberg-térképét vagy John Mitchell híres Észak- 
Amerika-térképének első, 1755-ös kiadását. De látha
tók emellett Ausztria, Csehország, Oroszország, Ang
lia és más országok térképtörténetének nem kevésbé je
lentős 16-18. századi ország- és tartománytérképei is.

A kiállítás ez év végéig tekinthető meg a tár kataló
gustermében.

Danku György

Major Henrik panoptikuma 
(1889-1948)

A karikatúra ősi műfaja az európai emberábrázolás 
történetének, de igazi fénykora az újságok elterjedé
séhez köthető. A múlt század második felétől egyre 
több élclapot adtak ki, ahol a szöveg mellett a rajznak 
kitüntetett szerepe volt a közélet és a művészvilág 
alakjainak megismertetésében. Az újságrajzolók 
önálló stílust alakítottak ki, ami lényegében napjain
kig fennmaradt. Újabban az aukciókon magas árakat 
érnek el az eredeti karikatúrák. Major kortársai Gedő, 
Szigethy, Scheiber rajzai újra divatba jöttek.

A századelő neves karikaturistája, rajzolója Major 
Henrik Arany János falujában, Nagyszalontán szüle
tett és az Óceánon túl, New Yorkban halt meg. Pályáját 
a Fidibusz című élclap munkatársaként kezdte. Első, 
kötetben megjelent albuma a Komédiások (1912), a 
következő, Major Henrik Panoptikuma - írók és hír
lapírók karikatúrái (1913) - a Tevan-könyvtárban lát
tak napvilágot. 1915-ben az Ernst Múzeumban rendez
tek kiállítást műveiből. Keresztül kalandozta Európát, 
mindenütt politikusokat, színészeket, írókat örökítve 
meg az újságokban. A húszas évek közepén Ameriká
ban telepedett le, ahol politikai rajzolóként és a holly
woodi filmkolónia kedvelt karikaturistájaként műkö
dött. Prominens amerikai személyeket ábrázoló kari
katúraszobraiból nagy sikerű kiállítást rendezett és 
albumot adott ki.

A kortársak emlékezete szerint íróportréi a New 
York és a Baross kávéházban, a Fészek Klubban 
vagy egy-egy barátságos szerkesztőségben készültek. 
Panoptikumában aláíratta modelljeivel a rajzokat,

akik közül néhány meghökkent véleményét is ráje
gyezte a rajzra. Torzító tükör Major portréja: fölna
gyítja az arc jellegzetességeit, s mint jó pszichológus 
megragadja a belsőt: a figura szellemi dinamikáját. 
Azt is megfigyelhetjük, milyen Major viszonya a mo
dellel, hogy érti-e a szemben ülőt vagy csak távol- 
ságtartóan fölskicceli.

Major Henrik eredeti rajzai Tábori Pál és Tábori 
Kornél írói hagyatékában őrződtek meg. Tábori Pál 
Angliai emigrációjából juttatta haza a Kézirattárnak 
gyűjteményét még az 1970-es években. A kézirattári 
személyi fondok, gyűjtemények nemcsak a hagyatékot 
létrehozó alkotók kéziratait, levelezését tartalmazzák, 
hanem többször kedvenc relikviáikat is. Major Henrik 
20 darab eredeti rajzát köszönhetjük Táboriék és a raj
zoló barátságának. Ez a panoptikum a századforduló 
irodalmi forradalmának alakjait örökítette meg, jórészt 
a Nyugat folyóirat körül szerveződő írói gárdát. A raj
zok arcokat mutatnak, akiknek csak írásait vagy fény
képeit ismerjük, most alkalmunk van szembesülni én
jük sajátos megfogalmazású lényegével. Karinthy az 
így írtok ti paródiájával népszerűsítette a kortársi iro
dalmat, Major Henrik pedig karikatúráival.

A Színháztörténeti Tár két eredeti rajzot, a Plakát- 
és Aprónyomtatványtár plakátokat kölcsönzött a ki
állításhoz. A Restauráló Laboratórium, a Fotólabor 
és a Grafikai Stúdió munkatársai vettek részt a tárlat 
technikai megvalósításában, a plakátot Király Péter 
tervezte digitálisan. A kiállítást rendezte: Nemeskéri 
Erika.
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KIADVÁNYAINKRÓL

Cimélia
Az Országos Széchényi Könyvtár középkori kincsei 
The Treasures of the National Széchényi Library
Szerkesztette: Karsay Orsolya 
Angolra fordította: Antal ffy, M. Elayne 
Kb. 300 o., kötött, B/5, 4800 Ft 
ISBN 963 379 897 3

Most induló sorozatunk első kötete a nemzeti 
könyvtár ciméliumait mutatja be. Cimeliothecának, 
kincsesháznak nevezték egykor azokat a gyűjteménye
ket, amelyek egy-egy kolostor, palota, múzeum vagy 
könyvtár legértékesebb kincseit őrizték, mégpedig 
többnyire válogatatlanul. Azaz együtt volt bennük 
mindaz a műtárgy, amely szépségével, történeti vagy 
szakrális értékével, unikális vagy egzotikus voltával 
kiérdemelte benne a helyét. Hasonló kincsesházat ál
lított össze kódexeiből és ősnyomtatványaiból 1996- 
ban az Országos Széchényi Könyvtár egy kiállítás ere
jéig, amelynek anyagát most közel másfél száz színes 
reprodukció és kétnyelvű (magyar és angol) ismertetés 
formájában a nagyközönség elé bocsátjuk. Az ereklye
ként tisztelt magyar történeti, irodalmi művek és 
nyelvemlékek mellett díszkódexek, unikális nyomtat
ványok, európai érdeklődésre számot tartó kéziratok 
éppúgy megtalálhatók benne, mint egy-egy ritkasága 
miatt értékes papirusztöredék vagy rovásírásos emlék. 
Önálló ciméliacsoportot alkotnak Mátyás király 
könyvtárának darabjai, a corvinák. A kötet anyaga, 
mint általában a cimeliothecák, heterogén, mégis át
fogja a magyar középkor és reneszánsz egészét, né
hány darabjával pedig kitekintést nyújt a kor európai 
könyvkultúrájára.

Három kódex

Az Országos Széchényi Könyvtár 
millenniumi kiállítása
2000. aug. 17.-nov. 17.
Kb. 180 o., kötött, B/5, 3500 Ft 
ISBN 963 379 965 1

Az Országos Széchényi Könyvtár a millennium 
évében „Három kódex” címen rendez kiállítást, 
amely három magyar díszkódexen keresztül három 
metszetet ad az 1500 előtti magyar művelődésről. Az 
Admonti Biblia, amelyet ma az Osztrák Nemzeti 
Könyvtár őriz, noha nem magyar mester munkája, az 
alapító adományaként egy évszázadon keresztül a 
csatári kolostor kincse volt, és így az Árpád-kori ma
gyar könyvhasználat jeles emléke. Szintén nem Ma
gyarországon, de a magyar Anjouk számára készült 
a második bemutatott darab, a Magyar Anjou Legen
dárium, a kor európai könyvfestészetében is páratlan 
műfajú képeskönyv, amely Jacobus de Voragine Le
genda aureája és más források alapján jelenítik meg 
a szentek, köztük a magyar szentek legendáit. A har
madik kódexet, Nagylucsei Orbán egri püspök Psal- 
teriumát mindig is a Mátyás korabeli budai könyv
festő műhely reprezentatív emlékeként tartotta szá
mon a művészettörténet, teljes értéke azonban csak 
most bontakozott ki, amikor bársonykötése alól el
őkerült eredeti bőrkötése. Ez a szenzációs kodikoló- 
giai lelet minden bizonnyal árnyalni fogja a korszak 
könyvkultúrájáról alkotott korábbi képünket. A kiál
lítási katalógus tanulmányai és reprodukciói a három 
kódex művészettörténeti elemzését nyújtják.

Az Országos Széchényi Könyvtár és az Osiris Kiadó közös sorozata 
Sorozatszerkesztő: Karsay Orsolya, Monok István
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Mikrofilmek címjegyzéke. Időszaki kiadványok 10.
Összeállította: Maros Judit

Az összeállítás ismertetéseként az alábbiakban kö
zöljük a Nagy Zoltán által írt előszót.

Reméljük, hogy a Mikrofilmek Címjegyzéke Új 
Sorozat Időszaki Kiadványok most megjelenő 10. kö
tete is jól szolgálja az Országos Széchényi Könyvtár 
állományában már meglévő hírlap- és folyóirat-mik
rofilmek megismerését. A filmcímek elsősorban a 
nemzeti könyvtár periodika-állományát tárják fel, de 
igyekeztünk az anyagot teljessé tenni más hazai gyűj
temények mikrofilmezett hírlapköteteivel, amennyi
ben erre lehetőségünk nyílott. így jelen kötetünkhöz 
az Országgyűlési Könyvtártól, ill. a Petőfi Irodalmi 
Múzeumtól kaptunk értékes állománygyarapító anya
got.

A teljességre törekvés alapján dolgozva is kieme
lésre méltó a helytörténeti kutatást szolgálóan e kö
tetben a debreceni sajtó mikrofilmen megjelenő 15 
címe, így pl. a Debreczeni Szemle 1882-ben Deb- 
reczenben megjelent szépirodalmi és társadalmi lap. 
Ugyancsak közel 10 címmel szerepel Székesfehérvár, 
hasonlóképpen Sopron, de Kőszeg is a maga 5 hír
lapcímével, köztük az Illustriertes Unterhaltungs- 
Blatt cíművel, amely Güns (Kőszeg)-Stuttgart meg
jelenési hellyel jegyzi magát. Az Országos Könyvtári 
Mikrofilm Központ alapfeladatai közé tartozik a ma
gyarországi történelmi egyházak lapjainak feltárása, 
ezek között kuriózumként megemlítjük a Görcgka- 
tolikus Népiskola c. lapot, a Hajdúdorogegyházme- 
gyei Kántortanító Egyesület közlönyét 1921-ből és 
a Debreceni Görög Katolikus Egyházközösség havi 
értesítőjét, amely Debrecenben jelent meg. Termé
szetesen olyan nagy címek mellett, mint a Rómában 
megjelenő Katolikus Szemle vagy a Magyar Pres
biter Budapest, az Országos Református Presbiteri 
Szövetség lapja.

A legújabbkori történelmi és társadalomtudományi 
kutatást szolgálja a mikrofilmlapra fényképezett sza- 
mizdat folyóiratok együttese, ezek között is a Beszélő 
és a Medvetánc évfolyamai.

A kulturális, művészeti élet iránt érdeklődő kuta
tókat kívánjuk szolgálni a színházi lapok mikrofil
men való szélesebb körű tanulmányozási lehetőség

biztosításával. Pl.: Színházi Figaró, szatirikus szín
házi képes hetilap (Debrecen), Színházi Újság 
(Kecskemét), Mozi és Színpad (Budapest), Színház, 
művészeti és irodalmi közlöny (Budapest), Szín
házi Napló (Szabadka).

Újból gazdagodott anyagunk a határainkon túl lévő 
jelentős hungarika anyaggal rendelkező könyvtárak 
hírlapjainak helyszíni mikrofilmezése útján, így jelen 
kötetünkben a Szlovák Köztársaságban lévő Matica 
Slovenska könyvtárából került be több cím. Ugyan
akkor jegyzékünk jelen füzete igen gazdag tárházát 
indítja meg az Erdélyben lévő nagyvárosok lapjaival, 
így Nagyvárad 17 címmel szerepel, ezek között a 
Nagyvárad és Vidéke c. ismert hetilappal, de Ko
lozsvár is 14 címmel szerepel, többek között a Ko
lozsvári Friss Hírek c. napilappal. Marosvásárhely 
6 címmel, így a Marosvölgy c. szépirodalmi hetilap
pal, vagy Temesvár 7 címmel, a Szabad Szó c. új
sággal és sorolhatnánk Aradot, Szatmári, Dicsőszent- 
mártont, Csíkszeredát és a többi várost. Ugyancsak 
kitűnik a Felvidék, Pozsony, az ott megjelent 12 hír
lapcímével, vagy a kassai újságcímek. A Délvidéken 
a Vajdaságban, Szabadkán, Újvidéken megjelent is
mert újságok címein kívül e kötet rávilágít a Fiumé- 
ben élő magyarság jelentős kultúrigényére is a szá
zadfordulón. Az 5 cím közül a magyar és olasz nyel
ven megjelenő Fiumei Újság c. független napilapot 
említjük meg. A Kárpátalja iránt érdeklődők is több 
értékes, régi hírlapban tallózhatnak.

Szép számmal kerültek a kötetbe magyar-német 
bilingvis 47 cím és német nyelvű lapok 55 cím, 
összesen 102 cím, elsősorban a mai Ausztria terüle
téről, de a felvidéki, délvidéki és erdélyi németség 
lakta területekről is, így a Monarchiában való együtt
élés emlékeként a Bétsi Magyar Mercurius és Az 
Ujj Bétsi Magyar Múzsa, továbbá az Internationa- 
ler Donau-LIoyd (Budapest-Wien-Prága), Die 
Wacht (Palánka), Die Nera (Ungarische Weiss- 
kirchen/Fehértemplom).

Ezen a módon is segítséget kívánván nyújtani a 
hazai és külföldi könyvtárak, levéltárak és múzeu
mok tudományos kutató- és állománykiegészítő mun
kájához.

Az itt közölt mikrofilmek diapozitív olvasófilmjei 
- ha szükséges, másodnegatívjai is - szintén megren
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delhetőek az OSZK Mikrofilm- és Fényképtárától. 
(1054 Budapest, Hold. u. 6. Tel.: 331-8776, 312- 
3835). Külföldi megrendelésnél: H 1827 Budapest, 
Országos Széchényi Könyvtár. A megrendelésnél a 
periodikum címén kívül a filmtári jelzetet is fel kell 
tüntetni. Az elkészített filmet műanyag tárolóorsóra

tekercselve, raktározásra alkalmas kartondobozok
ban, a mikrofilmlapokat védő tasakban adjuk át in
tézményeknek és magánszemélyeknek a mindenkor 
érvényes árakon.

Nagy Zoltán

MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK

Visszhangok

A hajdani Pester Lloyd egyik mai munkatársnőjé
nek, Eve-Marie Kai lennek a szerkesztésében váloga
tás jelent meg Keresztury Dezső német nyelvű iro
dalmi és kultúrtörténeti írásaiból. Könyvtárunk egyik 
munkatársnője recenziót írt a kötetről. A recenzió ke
zébe került az egykori Állami Déryné Színház nyug
díjas igazgatóhelyettesének, akiben emlékek támad
tak fel - visszhang! - Keresztury Dezsővel kapcso
latban.

Némi kerülővel eljuttatta hozzám azt az írásos em
lékét, amely Keresztury Dezső érdeklődésének tanú- 
bizonysága, munkásságának része.

Idézem az emlékező: Pados István levelének ide
tartozó részletét:

„ Illyés Gyula Párizsban készült a »Le Favori« (A 
kegyenc) Vieux Colombier színházban történő bemu
tatására. Mi meg itthon a »BOLHABÁL«-ra. Arra 
gondolt ott, hogy jó volna, ha a Bolhabál bemutatója 
ALSÓPÁHOKON lenne. - A bemutatón ott volt Ke
resztury Dezső is. A darab láttán annyira fellelkesült, 
hogy a szünetben megírta e verset. E vers egyik év
könyvben ugyan megjelent, de ez az évkönyv nem a 
közönség számára készült. ”

Következik az alkalmi vers szövege, amelynek kéz
irata, sajnos, nincsen meg, de gépírásban sem érdekte
len a Széchényi Könyvtár számára, ahol Keresztury 
Dezső hagyatékát őrizzük. A beavatottak előtt egyéb
ként ismeretes, hogy Keresztury Dezső munkásságá
ban jelentős helyet foglalnak el színházi tárgyú írásai.

Az eddig teljesen ismeretlen vers érdekes színfolt
ként csatlakozhat szerzője többi írásához, küldőjét 
pedig köszönet illeti meg a gondolatért, hogy eljut
tatta azt hozzánk.

A vers címtelen:

Alsó-Páhokon kezdem én.
Bár ország előtt kezdeném! 
hogy méltóan szólaljon a szó, 
az igaz ünnepre való.
Mert már azok a régiek 
- az ekhós-szekér-béliek - 

tudták: egy ország a tiétek: 
ember-szóra szomjas vidékek: - 

egy ébredő nép tétova, 
de viharrá nőtt mosolya.

Nem paloták, királyi kegy: 
dajkálták őket hű szivek, 
mint titeket, ti mostani 
nemzetünk napszámosai.
Vándorlás tokát Déryné
kicsit tán megirigylené, -
mert - bár most sem fényes a gázsi -
nem kell már kasban, pádon hálni:
lehettek boldog ifjúság,
játékkal könnyített világ.

Legyetek okosan az ősi 
indulatok víg nevelői: 
a theátrom nemcsak a nyelvnek 
nevelője, de a jellemnek: 
s ha ti is, mint ők, a hazát, 
festitek új arculatát, 
szavatok nem lesz szófia, 
és versem sem klapancia.

Az ország előtt kezdem el, 
szavamra múlt és jövő felel.

Keresztury Dezső

1965. December Alsó-Páhok 
A „Bolhabár bemutatóján.
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A levélíró Pados István ezen kívül Karinthy Fri
gyes egy - ugyancsak alkalmi - versének gépírásos 
szövegét is elküldte, amelynek szintén följegyezte ke
letkezése körülményeit is. Annak a szövege még né
mi pontosításra szorul (helyenként kissé pajzán is),

ezért más alkalommal kerülhet sor közlésére, ha 
könyvtárunk munkatársai érdeklődnek utána.

A mostani közlésre örömmel vállalkozott:

Monostory Klára

Radnóti Miklós vallomása 
olvasmányairól

Radnóti Miklós (1909-1944) vallomásait olvasmá
nyairól Kőhalmi Béla „Az új könyvek könyve” 
(1937) című összeállítása számára az alább közölt két 
kérdésre adott válaszként írta.

„1. Világképe, eszményei, kialakulására, fejlődé
sére, mely művek voltak jelentős befolyással? (Nem 
katalógusszerű felsorolást kérek.)

2. Mely művek voltak azok, amelyek hatása mesz- 
sze túlnőtt az ún. »elolvasandó könyvek« hatásán, 
melyek azok, amelyeket függetlenül attól, hogy 
mennyit köszönhet nekik, szeret (újra meg újra 
visszatérő olvasmányok!), melyek azok, amelyeket 
trouvaille-ként üdvözölt, volt-e köztük olyan, amely
nek kívánatos, szükséges megrendülést köszönhetett? 
(Döntő olvasmány!)”

íme Radnóti Miklós nyilatkozata:
„Mikor az ankét kérdéseit megkaptam, egyszerű és 

tiszta válasz fogalmazódott meg bennem. Könyvekre 
emlékeztem s állandóan forgatott könyveimről készí
tettem számadást. Nem írtam meg, amit elgondoltam 
s ime, négy hét telt el azóta és állandóan foglalkoztatott 
a kérdés. Egyre több és több könyv jutott eszembe, 
egyre nehezebbé vált megfogalmazása annak, amit 
gondolok. A lélekre az olvasás kezdeti állapotában 
nem művek hatnak, hanem olvasmányok tömege, me
lyek legtöbbje nem is érdemli meg azt, hogy műnek 
nevezzük, később, a tudatosodással együtt a művek, 
még később a remekművek hatása lép előtérbe, - s már 
javítom is: esetleg csak művek részletei, egy mondat 
lejtése, egy jelző, egy inverzió, a mű mögötti attitűd, 
vagy csupán a mű létezésének tudata.

Világképem kialakulására nagy hatással volt Marx 
műve, holott csak Kautsky magyarázatából ismerem, 
s a körülötte dúló irodalmat is hiányosan és tervsze- 
rűtlenül. De hatott sok más is, szinte elmondhatatlan, 
a gyermekkortól kezdve. Túl a forma problematiká

ján, mely természetesen sokat foglalkoztatott, szerep 
jutott a világkép kialakulásában. Proust: A la recher- 
che du temps perdu-jének, pedig kötetei sorát máig 
sem olvastam végig s bizonyosan tudom, hogy meg
emlékezhetem egy »Sirnak a hősök« című vidám há
borús anekdotakönyvről, melynek szerzőjére nem is 
emlékszem s melyet kisfiú koromban sokszor elol
vastam. A »könnyes humorral« elbeszélt sebesülések 
és halálok olvasása a szándékolt hatás ellenkezőjét 
váltotta ki belőlem s legalább annyira hozzájárult vi
lággal ismerkedő ijedtségemhez, mint a boltok előtti 
sortállás, vagy udvari szobánknak sűrű rémületes 
csöndje, mikor apám katonai behívóját olvasta az ab
lak előtt és némán állt ott, míg teljesen be nem söté
tedett. Tízéves korom felejthetetlen emléke a Bacchy- 
lides Békedala, mely akkoriban jelenhetett meg s me
lyet, mint jóval később megtudtam, Babits szövegében 
mondott el egyszer nálunk egy akkor főiskolás roko
nom. Azóta kísér: Minden jó magvat a béke hint a 
földre...

S jellememet éppúgy alakította Winetou, mint ka
maszkorom kedvencének, Jack London-nak arany
ásói és tengerészei, vagy Knut Hamsun sajátosan sze
mérmes hőse, Glahn hadnagy, aki a báró fülébe köp. 
S Szabó Dezső Elsodort Fa/w-jának Farkas Miklósa 
éppúgy, mint Raszkolnyikov. A világrenddel való vi
szonyomat, emberi magatatásomat egyaránt színezi 
Aquinói Tamás, Nietzsche Zarathustrá-yd s a Barbus- 
se Jézusa, a gyermekkorban olvasott Tamás bátya 
kunyhója és az öt éve Párizsban látott gyarmatügyi 
kiállítás szociális élménye. Könyvek és tapasztalatok 
együtt alakítják a lelket. Ami sajátos irodalmi fejlő
désemet illeti, azt hiszem, a kép - ha lehetséges, - 
még összetettebb, a szellem tájai még változatosab
bak, éghajlatuk még szeszélyesebb. A nemzedékek 
annyiban különböznek egymástól, amennyiben a ha
gyományból mást és mást választanak ki és vállalnak 
s hogy a fiatalabb nemzedék hagyományához hozzá
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tartozik már a megelőző nemzedék is. Nekem, aki 
tizenhét éves korom óta választom, vagy válogatom 
tudatosan olvasmányaimat, (a testében hét éve nem 
élő Ady ez idő tájt már mítosz volt), hagyomány a 
Nyugat első nemzedéke, sőt a másodikból is a korán 
indulók, nem is beszélve az izmusok éveiről, melyek
nek dokumentumai közt költőségem kezdeti állapo
tában izgalmas és kalandos utazásokat bonyolítottam 
le. Az egyetemen doktori értekezésemet Kafka Mar
git- ról írtam s ugyanakkor egy kartársnőm Tóth Ár
pádról értekezett. Munkám legfontosabb forrásai a 
»Nyugat« régi évfolyamai voltak és én munkatársa 
voltam a „Nyugatinak. Négy nemzedék egymásmel- 
letiségéről ír levelében az ankét szerkesztője s meg 
kell jegyeznem, hogy ez az egymásmellettiség, - mely
nek okai közismertek, - valóban egymásmellettiség. 
Az első nemzedék hagyomány volta nem zárja ki azt, 
hogy egyes tagjainak problematikáját és kísérleteit ne 
érezzem esetleg jobban hozzámtartozónak, mint szo
rosan vett kortársam törekvéseit. A hagyományról, - s 
itt természetesen a magyar irodalmat, az igazi hagyo
mányt értem, - nehéz vallanom. Vállalom teljes egé
szében, mert ismerem. Ez az »ismerem« nem jelenti 
azt, hogy Kemény Zsigmond minden regényét olvas
tam, hanem azt, hogy ismerem Kemény Zsigmondot, 
s hogy egészében ismerem a hagyományt, azt jelenti, 
hogy Kuthy Lajost is ismerem s hogy igaztalannak 
érezném Balassa Bálint mellett elhallgatni Rimay Já
nost, mert élményem volt, illetve színezője a Balas- 
sa-élménynek. Egyetemi éveim alatt tudatosan olvas
tam a magyar irodalmat s az egész, gyökereivel, egy- 
másbakapaszkodó indáival, hatalmas törzseivel és 
széljárta tetőivel életem nagy élménye volt. S ha a 
sokszor járt utakra gondolok, a gyerekkor Petőfi-je 
után Berzsenyi-ről kell írnom, a későbbi kedvencről, 
Csokonaiéról, a még későbbi Vörösmarty-ról s 
Arany-róh újra Aranyról. Madách-ról, Kazinczy-nak, 
a széphalmi mesternek attitűdjéről és a Nyugat első 
nemzedékének költőiről. Sik Sándor-ról, a költőpro
fesszorról, akinek öt éven át benső tanítványi köréhez 
tartoztam negyedmagammal s akinek húszéves világ
nézeti és esztétikai orthodoxiám alól való felszaba
dulásomat köszönhettem; s még sok egyebet.

Német és francia költők nyelvén értek, de hallgat- 
hatok-e az angolokról, akiket közvetve bár, de azt 
hiszem, nem kevésbé tanulság nélkül ismerek. S hall
gathatok-e a nyelvtanulás legkezdetekor az idegen 
versekben félreértett és a szövegbe beolvasott képek, 
meglepő jelzők termékeny hatásáról?

Irodalomszemléletem kialakulásáról tarka emléke
im vannak. Babits esszéi, Lukács György »kísérletei«

és Riedl Aranya épp oly fontos itt, mint az iroda
lomtudomány újabb szintézisei, a külföldi szakköny
vek, melyekből sokszor csak az engem érdeklő feje
zetet olvastam el, de gondolatokat ébresztettek, me
lyek tovább éltek bennem. S az íróság szempontjából 
fontosnak érzem azt, hogy nyelvészetet tanultam, de 
ezzel kapcsolatban egyes könyvekről nem lenne ér
telme a beszámolónak. A nyelvészeti folyóiratok és 
szótárak kedves olvasmányaim.

Tulajdonképpen húszéves korom óta nem vagyok 
olvasó a szó megszokott értelmében. Olvasok, de a 
nyelv foglalkoztat, az anyag, amellyel dolgozom. Az 
anyaggal való harc sikere érdekel, a nyelv és annak az 
időben változó állapota. Állandó, jobbanmondva 
visszatérő olvasmányaim az utóbbi időben is Károli 
Gáspár Ó- és Újtestamentuma, Csokonai, Arany Já
nos, Kazinczy, különösen a Pályám emlékezete s meg
jelenése óta sokat forgatom Babits Ámor Sanctusát.”

Tavaly, 1999-ben emlékeztünk Radnóti Miklós 
születésének 90. évfordulójára, most kissé megkésve 
közöljük lapunk hasábjain 1937-ben írt vallomását 
olvasmányairól.

B. Gy.
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NYUGDÍJASAINKRÓL

Beszélgetés Berlász Jenővel 
a Bibliothecarius emeritus cím elnyerése alkalmából

Berlász Jenő születése után még jó öt esztendeig 
Ferenc József volt Magyarország királya; kisiskolás 
a Károlyi-forradalom és a ’ 19-es kommunista puccs 
idején; középiskoláit a Horthy-korszak első évtizedé
ben végezte, s e kor utolsó tíz esztendejében nyílik 
meg, már méltán számon tartott eredményekkel, tör
ténészi pályája.

- Mit emelnél ki sok évtized távlatából gyermek
korodból, neveltetésedből, ami későbbi pályádra is 
erősen kisugárzott, netán meghatározó lehetett?

- Kispolgári családból származom, apámnak, mint 
autodidakta műveltségre szert tevő, könyvolvasó em
bernek, szép kis magánkönyvtára volt, kivált társada
lomtudományi és történeti munkákkal. A Budapest 
VI. kerületi Kemény Zsigmond Reáliskolába jártam. 
Tizenöt éves koromtól kivált a történelem iránt ér
deklődtem. 1927-ben emlékbeszédet tartottam Beth
len Gáborról. Az iskolában rendkívüli tárgyként latint 
és görögöt is tanultam. 1930-ban érettségiztem, majd 
egy évi katonáskodás után beiratkoztam a bölcsész
kar történelem-földrajz szakára.

- 1974-ben megjelent, Könyvtári kultúránk a 
XVIII. században című, alapvető tanulmányodat né
hai professzorod, Hajnal István emlékének ajánlot
tad. Mit köszönhettél neki?

- Domanovszky-tanítvány voltam, neki köszönhe
tem művelődéstörténeti ismereteim elmélyülését. Do- 
manovszkynál és Hajnalnál doktoráltam, disszertá
cióm, A Thurzó-birtokok a XVII. század első harma
dában, különös tekintettel a jobbágyság gazdasági 
helyzetére, 1936-ban jelent meg. Hajnal kivált szo
ciológiai történetszemléletével hatott rám és tanítvá
nyaira.

- 1936-37-ben a bécsi Klebersberg Kunóról elne
vezett Magyar Történelmi Kutatóintézetben dolgoztál. 
Mit jelentett számodra a kutatómunka a volt császár- 
városban, és mit Ausztria, egy-két évvel az Anschluss 
előtt?

- Kutatásokat folytattam a Staatsarchivban és a 
Hofkammerarchivban, s közben egyetemi előadáso
kat is látogattam. Ausztriára fojtott politikai légkör 
volt jellemző, az értelmiség nem ragaszkodott az 
önálló Ausztriához, várták az Anschlusst.

- Hazatérve, túl a Széchényi Könyvtáron (erről 
később beszélgetnénk), két intézmény vált tudo
mányos otthonoddá. A Magyar Országos Levéltár és 
a Teleki-intézet. Nem akarván marginalizálni az. előb
bivel kapcsolatos semmi lényegeset, mégis elsősor
ban a Teleki Pál Tudományos Intézetről kérdeznélek.

- 1940-41-ben humán jellegű tudományos éle
tünkben kiemelkedő jelentőségű esemény történt. 
Megalakultak s megnyíltak az első - úgy mondhat
juk-magyarságtudományi kutatóintézetek: az Állam- 
tudományi, Történettudományi és a komplex jellegű 
Erdélyi Tudományos Intézet. Indítékot erre az a nagy 
politikai területrendezési aktus adott, amelyet Második 
bécsi döntés néven regisztrál a történelem, s amelynek 
eredménye Eszak-Erdélynek Magyarországhoz való 
visszacsatolása volt. Ez a siker- illetékes fórumon úgy 
vélték - nem utolsósorban annak az aktualiter készült 
nagyszerű Erdély-monográfiának volt köszönhető, 
amelyet hazánk jeles szaktudósai írtak. Mint Erdély 
gazdaság- és társadalomtörténetének specialistája, én 
is a szerzők között voltam. Kiváltképp ennek köszön
hettem, hogy 1941 januárjában a Magyar Történet- 
tudományi Intézet tagjává neveztek ki. Hat évet töltöt
tem az intézetben, amelyet nemzetpolitikai célból hív
tak életre, készülve a majdani béketárgyalásokra. A 
Teleki-intézetnek Hóman Bálint volt az elnöke, a Tör
ténettudományi Intézetnek Deér József lett az igazga
tója, helyettese pedig Kosáry Domokos. (’45-től Ko- 
sáry egyedül igazgatta.) Kiadásában jelent meg a Re- 
vue d’histoire comparée, amelyet Benda Kálmán 
szerkesztett. A korszerű kívánalmaknak elsőrangú fia
tal szakemberek feleltek meg: így Hadrovics László, 
Csapodi Csaba, I. Tóth Zoltán, Komjáthy Miklós, Vigh 
Károly, Mollay Károly. Bázisul szolgáltak a történel
mi és nyelvi referatúrák.
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- 1943-mai kezdődő egyetemi tanári működésedet 
a Műegyetem Közgazdaságtudományi Karán, már elő
legezi számos korai, gazdaságtörténeti írásod. Hogy 
alakult egyetemi és egyéb tudományos karriered?

- Folyamatosan megjelenő tanulmányaim alapján 
nevem a szakkörökben ismertté vált, teljesítményeim 
elismerésre találtak. Ennek köszönhető, hogy 1943- 
ban a Műegyetem Közgazdasági Kara magántanárrá 
habilitált, 1945 őszén pedig meghívott az egyik üre
sedésben levő gazdaságtörténeti tanszékre profesz- 
szornak. Minthogy azonban ennek a katedrának nem
csak tudományos, hanem politikai jelentősége is volt, 
az akkori vezető politikai pártok velem szemben el
lenjelölteket állítottak. A Kar azonban ragaszkodott 
az én személyemhez. így csak két év múlva, 1947 
nyarán került sor a kinevezésemre. Professzúrám a 
gyors politikai változások árjában alig egy évig tar
tott. 1948-ban, az úgynevezett fordulat évében az ura
lomra jutott kommunista párt megszüntette a Köz- 
gazdasági Kart s új önálló Közgazdasági Egyetemet 
létesített. A régi professzorokat majdnem kivétel nél
kül elbocsátották. Velük együtt engem is.

Ezzel egy időben megfosztottak a Történelmi Társu
lat folyóiratának, a Századoknak szerkesztői tisztségé
től, amelyet helyettesként 1943 óta, majd önállóan 
1945 óta töltöttem be.

Ebben a válságos helyzetben életutam szükségkép
pen visszakanyarodott a közgyűjtemények régiójába.
1948 őszén a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárába rendeltek be szolgálattételre.

Az Akadémia - minden alapítványi vagyonától 
megfosztva - úgyszólván lepusztult állapotban volt. 
Ugyanígy a Könyvtára is. Rendetlenség, por, piszok 
mindenfelé. Rendet teremteni annak a tíz-tizenöt fi
losznak kellett volna, akiket, mint engem, reakciósnak 
minősítettek s büntetésből vagy kegyelemből száműz
tek ebbe a háborútól feldúlt, különben is elöregedett, 
elhanyagolt könyvtárba. Maga az új igazgató, Keresz- 
tury Dezső is bukott ember volt: a miniszteri bársony
székből s az Eötvös Kollégium igazgatói pozíciójából 
került ide. Ez a helyzet annyiban mégis szerencsés 
volt, hogy Keresztury szinte valamennyiünket ismert 
s így fel tudta mérni, hogy ki miféle feladatra alkalmas. 
Engem a kézirattár rendbetételével bízott meg.

Jó néhány hónapig tartott, amíg nagyjából megis
mertem e különgyűjtemény anyagát, fel tudtam mérni 
állapotát, javaslatot tudtam tenni rendbetételére és 
korszerűsítésére.

Az új kommunista rezsim utóbb könyvtári vi
szonylatban beérte azzal, hogy Keresztury Dezsőt el
mozdította az intézet éléről. Bennünket azonban,

mint jól képzett szakembereket, kénytelen volt meg
tartani, mert nélkülünk nem tudta volna a Könyvtárt 
talpra állítani, használhatóvá tenni. Az én objektív 
jellegű kézirattári javaslataim is elfogadásra találtak, 
sőt segítőtársakat is rendeltek mellém két fiatal dip
lomás, Csanak Dóra és Fülöp Géza személyében. Ve
lük összefogva láttunk munkához. Hogy évek során 
mit végeztünk, milyen eredményekre jutottunk, arról 
részletesen beszámoltam a Magyar Könyvszemle 
1957-es évfolyamában, Az Akadémiai Könyvtár kéz
irattárának átalakulása című közleményemben.

Ennél az intézetnél közel egy évtizedre terjedő te
vékenységem, talán mondhatnám misszióm, ugyan
ekkor, 1957 nyarán véget is ért. Az ’56-os forradalmi 
bizottságban betöltött szerepem miatt állásvesztésre 
ítéltek. így történt, hogy ekkor akarva-akaratlanul 
visszatértem pályám kiinduló helyére, az Országos 
Széchényi Könyvtárba.

- Hogy kezdődött, s mint folytatódott ezek után a 
kapcsolatod az Országos Széchényi Könyvtárral?

- Egyetemista koromban mint olvasó rendszeresen 
jártam a Széchényi Könyvtárba. Szerettem ott dolgoz
ni: jóleső érzés volt a Múzeum kertre néző világos ol
vasóteremben tanulgatni, nem úgy, mint az Egyetemi 
Könyvtár sötét nagy olvasójában.

A könyvtáros munka, szakma mibenlétéről sokáig 
mit sem tudtam. Eziránt csak akkor kezdtem érdeklőd
ni, amikor egyetemi tanulmányaim befejeztével fel
merült bennem a pályaválasztás kérdése. Doktori 
disszertációmat széles körű, intenzív kutatómunkával 
készítettem. Örömet leltem a kutatásban. Igen ám, 
csakhogy ekkoriban, a harmincas években nálunk sa
játszerű történettudományi kutatóintézet még nem lé
tezett. A tudósjelöltek számára csak egy lehetőség adó
dott: bekerülni valamelyik állami közgyűjteménybe, 
levéltárba vagy könyvtárba. Budapesten ilyen volt az 
Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár 
és az Egyetemi Könyvtár. Ám ez fölöttébb problema
tikus volt, hiszen a bölcsészeti karon sem könyv
tárosképzés, sem levéltárosképzés nem folyt. Ilyen ké
pesítést a bölcsészdoktori diploma birtokában a szóban 
forgó intézmények valamelyikénél eltöltött egyévi 
úgynevezett próbaszolgálattal lehetett megszerezni. 
Csakhogy próbaszolgálatra se vettek fel bárkit, csak 
olyanokat, akiket valamely tudományos szaktekintély 
erre ajánlott. A képesítés természetesen csak feltétele, 
nem biztosítéka volt az állásba jutásnak. Ezeknél az in
tézményeknél ugyanis a munkatársi gárda létszáma 
szigorúan korlátozott volt. Valaki abban az esetben 
számíthatott stabil állásra, ha egy státus, nyugdíjazás
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vagy elhalálozás esetén megürült. Ilyen körülmények 
között az említett intézetek valóságos „ígéretföldjé
nek” voltak tekinthetők.

Én kétfelé orientálódtam: egyrészt az Országos Le
véltár felé, ahol doktoranduszként évekig kutattam, 
másrészt az OSZK felé, ahol szinte törzsvendég vol
tam. Különös véletlen folytán az OSZK kapuja nyílt 
meg előttem. Ez úgy történt, hogy valamikor 1936- 
ban egy igen kedves történész kollégám, még ma is 
élő igaz jóbarátom, Csapodi Csaba, akkoriban már a 
Könyvtár gyakornoka, valamely főúri magánkönyv
tár rendezését felvállalva, pár hétre vidékre szeretett 
volna menni. Ám engedélyt erre csak úgy kapott, ha 
távolléte idejére egy helyettest állít. Ő, mint jól kép
zett történészt, engem ajánlott. Elfogadtak.

Az OSZK-ban ekkoriban éppen nagy belső átalaku
lás volt folyamatban. Az intézet valóságos reformkorát 
élte. Tudós főigazgatója, Fitz József vezetésével javá
ban zajlott a múlt század hatvanas éveiben bevezetett, 
elavult, tarthatatlanná vált raktározási rendszer és fel- 
dolgozási módszer felszámolása s egyidejűleg egy új, 
nyugat-európai modellhez igazodó szisztémával való 
felváltása. Csapodi Csaba a könyvfeldolgozó osztá
lyon mint szakozó dolgozott: az úgynevezett Egyete
mes Tizedes Osztályozás szabályai szerint sokolda
lúan kategorizálta a feldolgozásra kerülő régi-új 
könyvanyagot. Merész dolog volt részemről ezt a szá
momra merőben ismeretlen feladatot elvállalni. Igen
csak össze kellett magamat szedni, hogy kudarcot ne 
vallják. Nagyrészt ugyanebben a munkakörben dolgo
zó kollégáknak köszönhetem, hogy helyt tudtam állni. 
Kellemes meglepetés volt, hogy amikor időm letelt, 
csoportvezetőm, Goriupp Aliz dicsérettel bocsátott el.

1938 tavaszán meghívtak az OSZK-ba fizetéses 
gyakornoknak. A meghívást boldogan elfogadtam. 
Ugyanabba az osztályba kerültem, a könyvfeldolgozó
ba, ám most nem szakozónak, hanem címleírónak. Eb
be a munkába is beletanultam. Próbaszolgálatom 
1939-ben letelt, de továbbra is alkalmaztak, mivelhogy 
a könyvtári munka két legfontosabb ágában mintegy 
képesítést szereztem. Jogviszonyom azonban bizony
talan volt: nem számítottam közalkalmazottnak, ha
nem csupán a Könyvtár magánalkalmazottjának. Fize
tésemet nem az államtól, hanem a Könyvtár saját 
kasszájából kaptam. Ezért újabb egy év múlva, 1940 
tavaszán, amikor az Országos Levéltár egy, a minisz
térium által dotált gyakornoki állással kínált meg, ki
léptem az OSZK szolgálatából.

A magam szemszögéből nézve e lépés szükségszerű 
volt, hiszen így nyílt meg számomra az út a tudo
mányos státus felé, de indokolt volt azért is, mert ek

koriban már nős ember voltam. Nem volt rossz érzé
sem a Széchényi Könyvtár elhagyása miatt. Persze, ar
ra nem gondoltam, nem gondolhattam, hogy több mint 
másfél évtized múlva, 1957-ben politikai okokból 
mintegy hajótöröttként vissza fogok kéredzkedni ebbe 
a Könyvtárba.

Az 1956-os forradalomban vitt szerepem miatt - mint 
mondtam - megfosztottak addig elért rangos tudo
mányos állásomtól és az utcára tettek. Mint súlyosan 
kompromittált személy, a szóba jöhető intézmények
nél semmiféle alkalmazásra nem számíthattam. Egyet
len helyen nyílt csak lehetőség a befogadásomra, az 
OSZK-nál. Köszönhettem ezt ottani régi barátaimnak, 
kollégáimnak, az ő szolidaritásuknak. Státusba persze 
hosszú ideig nem jutottam, de boldog voltam, hogy 
ideiglenesen foglalkoztatott hat órás munkaerőként 
dolgozhattam.

Ezt a rendkívüli, úgyszólván életmentő segítség- 
nyújtást lehetetlen volt meg nem hálálnom. Hálámat 
azzal próbáltam kifejezni, hogy pályám végállomá
sául tekintettem a Könyvtárt, nem tettem többé kísér
letet más intézménynél való elhelyezkedésre, annak 
ellenére sem, hogy a felső vezetés részéről gyakran 
találkoztam megnemértéssel, sőt hátrányos megkü
lönböztetéssel is. Húsz éven át, 1976-ban történt 
nyugdíjaztatásomig képességeimet és szaktudásomat 
latba vetve igyekeztem az intézmény javát szolgálni, 
előmozdítani.

Ekkoriban már kiváltképpen mint levéltári-kézirat
tári szakember voltam ismert. Nyilván ezért kaptam itt 
is a kézirattárba beosztást. E tárban évek óta egy igen
csak fontos, nagyszabású munka volt folyamatban: a 
nem eléggé feltárt, többnyire nagy terjedelmű becses 
forrásanyagnak, az úgynevezett kötetes kéziratállo
mánynak korszerű kívánalmak szerint való rekatalogi- 
zálása, egyben sajtó alá rendezése. E munkálatnak első 
eredményeként 1956-ban három kötetben megjelent a 
Magyar nyelvű kötetes kéziratok katalógusa. Amikor 
én ide kerültem, már a latin nyelvű állomány rekatalo- 
gizálása volt soron. Ebbe kapcsolódtam be. Teljesít
ményemmel alighanem meg voltak elégedve. Erre 
vall, hogy amikor az Országos Könyvtárügyi Tanács a 
kéziratokkal foglalkozó könyvtárosok számára egy se
gédeszközt, kvázi szabályzatot kívánt megjelentetni, 
ennek elkészítésére én kaptam megbízást. Elkészült 
munkám 1958-ban Kéziratok katalogizálása címen 
került ki sajtó alól.

Idővel, amikor már egészen otthon éreztem ma
gam, bátorkodtam a tár igencsak elavult belső rend
jének reformját is kezdeményezni, különös tekintettel 
a tudósok, írók komplex kézirat-, irathagyatékára.
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Eddig ugyanis az volt a gyakorlat, hogy az ilyen ha
gyatékokat szétbontották: egymással szervesen ösz- 
szefüggő elemeit (jegyzetek, fogalmazványok, máso
latok, levelek, fényképek) mesterségesen kialakított 
kategóriákba (Analekta, Levelestár stb.) osztották be. 
Pedig ezek a kategóriák csak a szórványszerű, ma
gányos levelek, és írások tárolására voltak megfele
lők. Javasoltam tehát: fogadtassák el a hagyatékok 
együtt tartásának elve és gyakorlata. Kezdeményezé
sem jó ideig merev ellenállásba ütközött. Keresztury 
Dezső főosztályvezető megértő támogatásának kö
szönhető, hogy mégis megvalósultak.

1969-ben, amikor az Olvasószolgálati osztályon új 
történész tájékoztatóra volt szükség, engem állítottak 
e posztra. Itteni tevékenységemnek, a dolog termé
szete szerint, konkrét eredményei nem maradtak, leg
följebb azok az írásos információk, amelyeket kül
földi vagy hazai vidéki érdeklődőknek nyújtottam. 
Azaz valami ezeken kívül is maradt: valamikor a het
venes években A történeti tájékoztatás segédkönyvei 
címen megjelent egy brosúrám. Ugyanebben az idő
ben, pontosan 1975-ben a Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ kiadta egy másik ilyen nemű 
füzetkémet is: Tájékoztató a kézirattári gyűjtőkörről, 
rendszerezésről és a kézirat-katalógusok sajtó alá ren
dezéséről cím alatt.

Még kézirattári működésem idején, a hatvanas 
évek elején szántam el magam egy különösen me
rész, de igencsak jelentős akcióprogram kezdemé
nyezésére. Ekkoriban az a hír járta, hogy belátható 
időn belül Könyvtárunk beköltözhetik a budai várpa
lotában épülő új otthonába. Illetékes helyen azzal a 
javaslattal álltam elő, hogy e korszakos jelentőségű 
alkalommal rójuk le önmagunkkal és a magyar tudo
mányossággal szemben régóta fennálló tartozásun
kat: írjuk meg az Országos Széchényi Könyvtár tör
ténetét. Előterjesztésemre az intézet vezetősége jó 
ideig nem reagált. Ám én nem hagytam a dolgot el
aludni. Újra meg újra felvetettem a témát szóban is, 
írásban is. Keresztury Dezsőnek köszönhető, hogy 
javaslatom napirendre került. 1966-ban megbíztak a 
terv koncepciójának felvázolásával. Úgy véltem, 
hogy az alapítás idejétől évszázadunk közepéig ter
jedő 150 év történetét három különálló részben, kö
tetben kellene feldolgozni, tekintetbe véve hazánk 
sorsdöntő politikatörténeti fordulatait.

Eszerint az I. kötet 1802-től 1867-ig, a II. 1920-ig, 
a harmadik valameddig a század közepéig terjedhet
ne. Elképzelésemet általában helyeselték. Az első kö
tet megírásával engem bíztak meg, a II. kötet elké
szítésére előbb Dezsényi Bélát, majd ennek halála

után Somkuti Gabriellát kérték fel. A III. kötet meg
írására Haraszthy Gyula vállalkozott. Jóváhagyták azt 
a javaslatomat is, hogy az úgynevezett különgyűjte- 
mények történeti tényanyagát ezek az osztályok ma
guk gyűjtsék össze és bocsássák a szerzők rendelke
zésére. Az irattári-levéltári kutatómunkára nekem 
heti négy kutatónapot engedélyeztek úgy, hogy a 
gyűjtőmunka két év alatt befejeződjék.

Sajnos, semmi sem úgy történt, ahogy történnie 
kellett volna. Ami az én munkámat illeti, 1969-ben 
heti kutatónapjaim számát a felére csökkentették, mi
nek folytán anyaggyűjtő munkám jó két évvel kito
lódott. 1971-ben felszólítottak: készítsem el megíran
dó monográfiám részletes vázlatát, szinopszisát. E 
dolgozatomat Szabad György történész professzor
nak adták ki véleményezésre. Kedvező lévén a szak- 
vélemény, munkám megírására alkotószabadságot 
kértem. Ezt azonban nem kaptam meg. Kutatónapos 
kedvezménnyel szolgálatban kellett maradnom nyug
díjazásomig, 1976 végéig. Csak ezután láthattam 
hozzá összegyűjtött rengeteg tényanyagom feldolgo
zásához. Három év telt bele, amíg elkészültem. 1980 
februárjában adtam át 830 lapra terjedő kéziratomat 
az illetékeseknek. Nemsokára megtörtént a lektorá
lás. Szabad György professzor történettudományi 
szempontból, Ferenczy Endréné könyvtártani tekin
tetben mérlegelte a munkámat. Mindketten teljes el
ismeréssel nyilatkoztak róla. Elérkezett tehát művem 
kiadásának ideje. A Könyvtárnak szerződést kellett 
volna kötnie velem. Ehelyett azonban a vezetőségtől 
azt a megdöbbentő üzenetet kaptam, hogy a Könyvtár 
nem vállalja a kiadást, keressek magamnak valamely 
hivatásos könyvkiadó céget. Mielőtt e nem sok jóval 
kecsegtető lépésre rászántam volna magam, ügyem
mel az Akadémiához, Köpeczi Béla akkori főtitkár
hoz fordultam. Ő volt szíves fogadni, meghallgatni, 
sőt kéziratomat is megtekinteni. Ezután hivatalos irat
váltás történt a főtitkár és a Könyvtár főigazgatója 
között. Ennek eredményeként az Országos Széchényi 
Könyvtár mégis csak felvállalta a kiadást. Munkám 
1981 novemberében került ki a sajtó alól. Arról, hogy 
a Könyvtártörténet tervezett másik két kötetének 
munkálatai meddig jutottak, nem vagyok kellőképpen 
tájékozva.

- Jól sejtem-e, hogy könyved elkészültével e hat 
és fél évtizednyi magyar történelmet másképpen kell 
néznünk, mint annak előtte?

- E kor a magyar polgári tudományosság fokozatos 
kibontakozásának első szakasza. A nemesi latinitásból 
való kibontakozásé. Az OSZK egyik tényezője volt a
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magyar kultúra múltja felkutatásának. Magyarorszá
gon a XVI. század óta megjelent kultúrtörténeti mun
kák feltárása során vált lehetővé a korszerű nemzeti 
történetírás. Gondolok elsősorban Horváth Mihályra. 
Hiszen addig még kellő minőségű iskolakönyvek sem 
voltak. Széchényi Ferenc érdeme azé az arisztokratáé, 
aki feladatának tartotta, hogy összegyűjtse mindazt, 
amit Magyarországon magyar nyelven alkottak. Ek
ként lett a Széchényi Könyvtár a nemzeti polgári tudo
mányosság fundamentuma.

- Könyved 1981 -ben jelent meg, hetven éves korod
ban. 1984-ben elnyerted érte és egész, munkásságodért 
a történettudományok doktora címet. És még innen 
voltál a nyolcvanon, amikor bekövetkezett a rend
szerváltozás. Múlt év decemberében átvehetted a Ma
gyar Örökség Díjat. Idén pedig a Bibliothecarius eme-

ritus címmel tüntettek ki. Érdekelne, hogy él, mint látja 
a nagyvilágot és a haza sorsát az augusztus 28-án ki
lencvenedik életévébe lépett Berlász Jenő?

- Örvendetes a rendszerváltozás, de valahogy úgy 
vagyok vele, mint Madách, aki a történelem nagy kor
fordulóiról kiderítette, hogy egyik se tökéletes. A tö
kéletes rendszer, társadalom, utópia.

- És hogy látod magadat?
- Igazolva. Helyes volt az az út, amit jártam, nem 

hagytam magam szellemi autonómiámtól eltéríteni. 
Inkább vállaltam az áldozatot, mint hogy olyan irány
zatnak, társadalmi rendszernek, politikának a támo
gatója legyek, amivel nem értettem egyet.

- Köszönöm szépen.
Riporter: Melczer Tibor

Kassai Lajos kitüntetése

Megkésve jutott tudomásunkra, hogy Kassai Lajos 
nyugdíjas kollégánk, aki az OSZK Zeneműtárának 
volt hosszú ideig munkatársa, megtisztelő kitüntetés
ben részesült. A Belváros-Lipótváros Budapest V. 
kerületének Önkormányzata Őt a kerület Díszpolgá
rának nyilvánította. A cím ünnepélyes keretek között 
történő átadására 1999. október 23-án került sor az 
V. kerület Polgármesteri Hivatalában. E magas meg
tiszteltetést elsősorban irodalmi, költői tevékenységé
ért kapta.

Könyvtárunkban kevesek által ismert körülmény, 
hogy Kassai Lajosnak eddig Megyeri Albert néven

már tíz verseskötete jelent meg. Legutóbbi könyvét 
„Szonettek és szentenciák” címmel az Ecclesia Kiadó 
adta ki. Több költeményének megzenésítésére is sor 
került.

Ebben az évben a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Fe
renc Irodalmi és Nyelvvédő Társaság választotta tag
jai közé ünnepi közgyűlésén.

Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai ne
vében tisztelettel gratulálunk Kassai Lajosnak a ki
tüntetéshez.

B. Gy.

h

27



SAJTÓFIGYELŐ

Zárt ajtók mögött
Megújulás az Országos Széchényi Könyvtárban

Túlnőtte önmagát - mondják róla egyesek. Nem 
fér el elegáns lakhelyén, a budavári palotában. 
Városszéli lerakatokban tárolja gyűjteménye ja
vát. Korszerűtlen, megújulni képtelen - tartják 
róla mások. Az Országos Széchényi Könyvtár, az 
OSZK sem ússza meg a nemzeti alapintézménye
inket éró sommás - és felszínes - ítéleteket. Mind
eközben az ország első számú bibliotékája a maga 
útját járja. Dolgozik a nyári vakáció idején is. 
Zárt ajtók mögött.

- A Széchényi Könyvtár nem az épületét nőtte ki, 
hanem a raktárait - mondja Monok István főigazgató, 
aki a nyári szünet napjaiban is gyakran időzik szép hi
vatalában. - Az OSZK mint nemzeti könyvtár nem tud 
olyan típusú szemléletváltást megvalósítani, amilyen
re a többi könyvtár képes. A nemzeti könyvtárat a tör
vény arra kötelezi, hogy minden, a magyar kulturális 
örökség részét képező dokumentumot beszerezzen, 
nyilvántartson és szolgáltasson. Minden magyar kiad
ványt raktároznia kötelező. A könyveket, folyóirato
kat, hírlapokat, a plakátokat, képeslapokat, a halotti je
lentéseket, a reklám- és zenei anyagokat, a videofelvé
teleket, amelyek a parlamenti üléseket rögzítik... 
Végeláthatatlan a sor, mi mindent még. A Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma ezért úgy döntött, 
építsen a könyvtár új mélyraktárat. A várdomb alatt re
ményeink szerint már az ősszel elkezdődik a kivitele
zés. A tervek készen vannak, négyemeletes, modem 
föld alatti raktárát építünk a muzeális gyűjtemény szá
mára. A jelenlegi gyűjteménygyarapodással számolva 
ez harminc-negyven évig megoldja raktározási gond
jainkat.

- Megszüntethetik tehát a városban szerteszét ta
lálható, „ideiglenes” lerakataikat?

- Ez már ma is múlt idő, az eltelt egy esztendőben 
igen határozott lépéseket tettünk a külső raktárak 
megszüntetése érdekében. Könyvtárpolitikai és nagy

politikai szándék szorgalmazza, hogy a korábbi rak
tározási kényszerhelyzetnek véget vessünk. Három
féle anyagot tárolt e külső raktárakban a nemzeti 
könyvtár. Törökbálinton olyan, a hetvenes-nyolc
vanas évek elképzelései mentén kialakult gyűjtemény 
lakik, amely az angol példát követte (volna), neveze
tesen: épüljön a nemzeti könyvtár mellé tárolóraktár, 
és ez elégítse ki a belföldi és a nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzést. E szisztéma éltetője s előfeltétele 
a tizenhat darabos kötelespéldány-szolgáltatás volt, 
egy példány ugyanis mindig Törökbálintra került. Tá
rolókönyvtárunk mára befagyott, nem gyarapodik. 
Az újonnan alakult egyetemeknek és magyar intéze
teknek adjuk oda ajándékba katalogizált állományát. 
A napokban befejeződik a Széchényi Könyvtár ál
lományának áttekintése, így tudni fogjuk, mi az, ami 
hiányzik, és a törökbálinti készletből pótolható, pó
tolandó. Utoljára 1964-ben szerveztek állomány- 
revíziót, az azóta keletkezett veszteségekből több szá
zat máris pótolni tudtunk Törökbálintról. Van azután 
olyan külső raktárunk is, amely az ország valamennyi 
könyvtárából kiselejtezett köteteknek ad szállást. 
Törvény írta elő, hogy apasztásra ítélt állományukat 
az Országos Széchényi Könyvtárnak továbbítsák bib
liotékáink, s a nemzeti könyvtár döntsön sorsukról. 
Ennek az anyagnak is ugyanaz lesz az osztályrésze, 
mint a tárolóraktár könyveinek: miután meggyőző
dünk róla, hogy az itt található kiadványokból van 
két példánya az OSZK-nak, elajándékozzuk vala
mennyit.

- És mi lesz a sorsuk azoknak a könyveknek, ame
lyek nem kellenek senkinek? Képzeletemben Lenin-, 
Sztálin- és Mao-sorozatokból építhető piramisok 
emelkednek...

- Ami nem kell senkinek, azt gondos áttekintés 
után felajánljuk ipari hasznosításra. A harmadik je
lentős állomány az 1948 és 52 között államosított 
főúri és egyházi gyűjtemények anyaga, azon könyvek 
sokasága, amelyeket az elmúlt ötven évben soha nem 
vettek állományukba a hazai könyvtárak. Az anyagot
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egykori tulajdonosaik szerint szétválogattuk, listáz,- 
tuk. A tulajdonos szerint azonosítható könyvanyaggal 
kapcsolatban valószínűleg az az elvi döntés születik, 
hogy ajánljuk fel eredeti gazdájuknak, illetőleg utó
dainak.

- Az évtizedek során bizonyára erősen megfogyat- 
kozott ez az állomány.

- Természetesen, hiszen itt csak azok a könyvek 
maradtak, amelyek közül a nemzeti könyvtár már ki
választotta, amire szüksége volt, és amit a többi könyv
tárnak még nem küldtek szét. Amit egyszer ál
lományba vettek könyvtáraink, annak a visszaadása 
nem kerül szóba, az ugyanis a kincstári vagyon része. 
Ha egy restitúciós eljárás folyamán a kincstári vagyont 
képező köteteket is vissza kívánnák adni, az az orszá
gos gyűjtemények szétverését jelentené. Példaértékű, 
ahogyan e kérdésben a Nádasdy család eljárt. Ők 
ugyanis a nádasdladányi kastély könyvtárának még fel 
nem dolgozott köteteit a családról elnevezett alapít
ványnak ajánlották fel, a feldolgozott, nagy könyv
tárakban őrzött könyveiket pedig a nemzet javára. Jo
gilag tehát nem ismerték el - nem is lehet elismerni - 
azt az aktust, amelynek során megfosztották őket csa
ládi könyvtáruktól, de kifejezték azt a szándékukat, 
hogy a nemzeti közkincset képező gyűjteményeket 
nem akarják háborgatni. A történelmi egyházak is nyi
latkoztak már róla, mit kémek vissza elkobzott köny
veikből. Azokról a kötetekről, amelyekről nem derít
hető ki, honnan tulajdonították el őket, vagy, bár tudni 
lehet, ki volt az eredeti tulajdonos, de nincsenek örö
kösei, ugyanúgy rendelkezünk, mint a fölöspéldány- 
készletekről. Odaajándékozzuk egyetemi könyv
táraknak vagy azoknak a jelentkezőknek, akikről biz
tosan tudjuk, hogy szakszerűen fogják földolgozni 
ezeket a zömükben régi, XVIII-XIX. századi gyűjte
ményrészleteket. Fóti úti raktárunkban tároljuk és vá
logatjuk szét - tematikusán - az általunk tulajdonos
tisztának nevezett anyagot.

- Ettől az épülettől ezek szerint akkor sem óhaj
tanak megválni, ha megépül a nagy, föld alatti rak
táruk.

- Sem ettől, sem a törökbálinti, modern kiképzésű 
objektumtól. Nagy kérdés, hogy mi történjék Hold 
utcai bérleményünkkel, ahol pillanatnyilag a nemzeti 
könyvtár mikrofilmtára található, a mikrofilm-labo
ratóriumokkal együtt. A mikrofilmtár lényege: ha ka
tasztrófa esetén elpusztul az állomány, rekonstruál
ható legyen, mi volt a birtokunkban. A központi épü
lettől távol kell elhelyezni tehát, ezért a most épülő

föld alatti raktáregyüttes nem oldhatja meg ilyenfajta 
gondjainkat.

- Bizonyos, hogy a mikrofilm a legkorszerűbb 
hordozó, amelyen az idők végezetéig őrizhető a nem
zeti könyvtár gyűjteménye? A digitalizáció nem jelent 
nagyobb biztonságot, mint a film?

- Pontos számítások készültek arról, hogy mi 
meddig tart. Annak a jó minőségű mikrofilmanyag
nak, amelyre a mi biztonsági felvételeink kerülnek, 
száz-százötven évet lehet megalapozottan jósolni. A 
digitális mentés tizenöt éven belül elhullik, még ak
kor is, ha platina alapanyagú hordozóra mentjük el 
becses matériánkat. A nemzeti könyvtár ezért a vé
dendő dokumentumot először mikrofilmre veszi, 
majd digitalizálja. Valóban az a szándékunk, hogy a 
mikrofilm-olvastatás helyett a digitális olvastatásra 
térjünk át, méghozzá interneten keresztül. El sem kell 
jönni hozzánk, hogy - a megfelelő törvényi keretek 
között - olvasóink rendelkezésére álljunk.

- Van, aki azt állítja, a magyar könyvtárhálózat - és 
a nemzeti könyvtár - modernizációja azért várat ma
gára még a XXL század küszöbén is, mert nem egysé
ges számítógéprendszer szerint működnek. Többen 
azért kárhoztatják az Országos Széchényi Könyvtárat, 
mert rendszeridegen programot választott magának, a 
házon belül is sejtelmesen emlegetett Amicust.

- Tizenöt-húsz évvel ezelőtt kellett volna rendel
kezni róla - minisztériumi szinten -, hogy a magyar 
könyvtárak mely integrált rendszert kötelesek hasz
nálni. Ha ez megtörtént volna, nincs ma az a nevet
séges helyzet, hogy ebben a kis országban külön ka
talogizálnak a vidéki könyvtárak, a fővárosi nagy 
könyvtárak, az egyetemi, az egyházi könyvtárak, és 
milliárdokat kell költeni arra, hogy ezeket a rend
szereket összekössék. Az bizonyos, hogy a nemzeti 
könyvtár adatbázisa kell hogy az alapja legyen a ma
gyar könyvtáraknak: itt leírjuk a dokumentumot, és 
azt bárki idehaza - vagy a nagyvilágban - elviheti. 
Ez azonban olyan technológiát igényel, amely ösz- 
szeköti a különböző rendszereket. A nemzeti könyv
tár döntését az Amicus mellett kívülről sokan bírál
ták, én is. Anyagi indokokkal azonban mindenképpen 
megmagyarázható ez a korábbi elhatározás. Presz
tízsokokkal szintén: ezt a rendszert használja Nagy- 
Britannia nemzeti könyvtára is. Modem, vállalható 
rendszer ez, csak az a gond vele, hogy egyedül az 
Országos Széchényi Könyvtárban használatos. Meg 
külföldön, Londonban, Dél-Afrikában, a tengeren túl 
valahol, és talán Lisszabonban is ezt vezetik be.
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- Azaz. Lisszabonnal cserélhetnek majd informáci
ókat, de a szegedi könyvtárral nem?

- Velük is kapcsolatba léphetünk, de előtte ki kell 
dolgozni a dokumentumcsere módozatait. Nem kell 
pesszimistának lennünk az Amicus-programmal kap
csolatban, csak tisztán kell látnunk: országos szinten 
ez pluszköltségekkel jár. Lényegesen többe kerülne 
azonban, ha most olyan rendszert keresnénk, amely 
a leggyakrabban használt hazánkban. Ez a vonat már 
elment, siránkozni kár, inkább azon kell töprengeni, 
miért erősebb még mindig a gazdasági lobbi a kul
turális-szakmai lobbiknál. Meg azon, milyen előnyei 
vannak a hozzánk telepített számítógépes rend
szernek, az Amicusnak.

- Jövő időben beszélünk olyan dolgokról, ame
lyekről folyamatos múltként volna jó szólani. Az ez
redfordulón a magyar nemzeti könyvtár mekkora há
nyadáról állítható határozottan, hogy digitálisan el
érhető?

- A Magyarországon 1976 után megjelent vala
mennyi dokumentumról. Ezenkívül az 1992 óta 
könyvtárunkba érkezett nem magyar vonatkozású 
könyvekről is. A nyári szünet után a hetedik emeleten 
új multimédia-olvasótermet találnak látogatóink, itt a 
CD-ROM-, illetve a könyvtári adatbázis használata 
is lehetséges.

- Két év múlva kétszáz esztendős lesz a Széchényi Fe
renc által alapított nemzeti bibliotéka. Vajon befejeződik 
addigra az évek óta fontolva haladó modern izáció, s he
lyet kap benne a könyvtáralapító hagyatéka is?

- Szeretnénk elkezdeni a kézirattár digitalizálását - 
a corvinákkal! - és a régi térképek számítógépes fel
dolgozását is. Ez utóbbiak szintén fontos részei ál
lományunknak. Széchényi Ferenc több mint hatezer, 
1800 előtti térképet hagyott ránk, 2002-re digitálisan 
is szeretnénk közreadni őket. Állandó kiállításon kí
vánjuk bemutatni Széchényi saját könyvtárát, szobrá
nak jobb és bal oldalánál pedig az Ország Könyvét és 
a Magyar Örökség Arany könyvét állítanánk ki.

- Ha a nagy múltú európai nemzeti könyvtárakhoz 
hasonlítjuk, hol áll a sorban az Országos Széchényi 
Könyvtár?

- Nincs lemaradásban sem a digitalizálás, sem a 
többi modern szolgáltatás tekintetében. Nemzeti bib
liográfiai rendszerünk jó, az európai átlagot képviseli. 
Vannak olyan nemzeti könyvtárak Nyugat-Európá- 
ban, amelyeknek a számítógépes felszereltségük 
jobb, mint a miénk, de tartalmilag ők sem állnak job
ban. A magyar elektronikus könyvtár az egyik leg
nagyobb a világhálón.

Lőcsei Gabriella 
Magyar Nemzet, 2000. július 29.

A nyári szünet után multimédia-központ is 
várja az olvasókat (Fotó: Nagy Zoltán)
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Elkezdődött
a könyvtárosok vándorgyűlése Esztergomban

Szakmai szolgáltatók is kiállítottak

Az esztergomi sportcsarnok adott helyet a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűlése plenáris 
ülésének és a szakmai kiállításnak. Az ország külön
böző helyeiről érkezett könyvtárosok a szakmai szol
gáltatók kiállításán tájékozódhattak azokról az újdon
ságokról, amelyek a korszerű könyvtári tájékoztatási 
munkában a segítségükre lehetnek.

Dr. Ambrus Zoltán, az MKE elnöke köszöntötte a 
vándorgyűlés résztvevőit és a meghívott vendégeket, 
köztük dr. Latorczai János országgyűlési képviselőt, 
dr. Beer Miklós esztergomi püspököt, a Hittudományi 
Főiskola rektorát, Kócziánné Szentpéteri Erzsébetet, a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma főosztály- 
vezetőjét és dr. Bárdos Istvánnét, az esztergomi Babits 
könyvtár igazgatóját. Dr. Ambrus Zoltán hangsúlyoz
ta: azért jöttek Esztergomba a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének tagjai, hogy a millennium évében nem
zeti létünk alapításának színhelyén emlékezzenek ál
lamalapításunkra.

A király város a legmegfelelőbb hely arra is: nemzeti 
kultúránk hagyományai, a korszerű könyvtári szolgál
tatások kapcsolatáról beszéljenek. Dr. Latorczai Já
nos, Esztergom országgyűlési képviselője szólt arról, 
hogy az Európai Unióhoz való csatlakozó hazánknak 
nem csak műszaki, gazdasági és technikai szempont

ból kell az európai országok színvonalát elérnie, ha
nem lépést kell tartania a tudományok és a korszerű 
informatika terén is. Ebben a könyvtárakra nagy fel
adat hárul, amelynek megoldásában nemzeti fejleszté
si feladatként kormányzati szerepvállalással kell részt 
venni.

A köszöntő beszédek után a kora újkori magyaror
szági szellemi műhelyekről tartott előadást dr. Bitskey 
István, a debreceni Kossuth tudományegyetem tan
székvezető tanára, majd dr. Monok István, az OSZK 
főigazgatója a könyvtárak hagyománymegőrző fel
adatairól szólt. Esztergom magyar történelemben be
töltött szerepéről dr. Horváth István megyei múzeum
igazgató tartott előadást.

Tegnap adták át a magyar nyomdászat történetének 
jeles kutatójáról, Fitz Józsefről elnevezett díjat a 
könyvtárosok által legszebb könyveket megjelentetett 
kiadóknak. Fitz-díjban részesült az Osiris Kiadó, az 
Enciklopédia Kiadó, a Kossuth könyvkiadó, a Mező- 
gazdasági Kiadó és a magyar Könyvklub.

Az MKE vándorgyűlése ma és holnap szekcióülé
sekkel folytatódik tovább.

Muzslai Ágnes 
Hírlap, 2000. augusztus II.

Havi egymillió könyves kérés a neten
Ősztől megújul

a Kalmár-díjas Magyar Elektronikus Könyvtár

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK, címük: www.mek.iif.hu) alkotógárdája, köztük Drótos László, 
a Miskolci Egyetem könyvtárosa kapta meg az idei Kalmár-díjat, a számítástechnika új alkalmazásáért 
kapható egyik legnagyobb magyar kitüntetést.

- Nagyon meglepődtünk, mert nem számítottunk 
arra, hogy megkapjuk a Kalmár-díjat a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaságtól - mondta Drótos 
László, a Miskolci Egyetem könyvtárosa, aki Kokas

Károllyal, a szegedi József Attila Tudományegyetem 
könyvtárosával és Moldován Istvánnal, az Országos 
Széchényi Könyvtár könyvtárosával közösen részesült 
akitüntetésben.-A díj a számítástudományban, illetve
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a számítástechnika alkalmazásának területén kimagasló 
eredményeket elért személyeknek jár, 1976 óta min
den évben. Ez munkánk első elismerése. A díj nagy 
fordulatot jelent az életünkben, hiszen eddig csak hob
biból építgettük a MEK-et, de ezután már nem lehet 
esetleges módon folytatni a munkát. Kötelességeink 
lettek. A társaság egri országos kongresszusán, rögtön 
a díj átvétele után le is ültünk és megbeszéltük, hogy 
mit kellene fejleszteni a rendszeren. Az igények 
ugyanis nagyon gyorsan nőnek az internet felhasználói 
részéről, és ezeket a lehetőségekhez képest a lehető 
legjobban ki kell szolgálni. Ezen a második verzión 
dolgozom jelenleg. Ősztől már újfajta lesz a könyvtár.

- Miben lesz más a megújult MEK a jelenlegihez 
képest?

- Amikor hat éve belekezdtünk a munkába, még 
nem nagyon volt követendő példa, így a saját elképze
léseinket valósítottuk meg. Az Egyesült Államokban 
azonban olyan nagy teret hódított az elmúlt években 
az internetes könyvtár, hogy náluk már megszülettek 
a szabványelvek is. Ezeket nekünk is alkalmaznunk 
kell, hogy a MEK akár ezekkel akár a világ bármely 
más digitális könyvtárával össze tudjon kapcsolódni. 
A dokumentumok leírása válik elsősorban mássá, 
hogy a specifikus keresés még könnyebb legyen és a 
formátumokon is változtatni kell. Szeretnénk, ha az új 
verzióban a könyvtárban tartózkodók virtuálisan „lát
nák’' is egymást és lehetőséget kapnának arra, hogy 
akár szóba elegyedjenek.

- Milyen elvek alapján bővítik a MEK adatbázisát?
- A könyvtárat eredetileg olyan tanulmányok 

gyűjtőhelyének képzeltük el, melyek valószínűleg so
ha nem látnának nyomtatásban napvilágot, mert spe
cifikusak és egy nagyon szűk kör érdeklődésére tart

hatnak számot. Azután, a megjelenő igények miatt az 
irodalom egyre nagyobb teret kapott, már fele-fele 
arányban van a tudománnyal, de hamarosan túl is nő 
rajta. Beindult egyfajta öngerjesztő folyamat is, hi
szen csaknem minden kötelező olvasmány megtalál
ható a MEK-en, ami csak fokozza a szépirodalmi 
állomány iránt az érdeklődést. A válogatáskor jófor
mán csak arra figyelünk, hogy a magyar nyelv sza
bályainak megfeleljen az írás, és hogy a szerző vagy 
jogutódja hozzájáruljon a közléshez. Több úton ju
tunk hozzá így dokumentumokhoz. Már eleve digi
talizált szövegek, CD-ROM-ok, internetes bázisok
ban szereplő művek jogait vesszük meg, vagy más 
szövegekre cserélünk a kiadóval, sokszor magától a 
szerzőtől kapjuk az írást. Jelenleg több mint 3300 
dokumentum szerepel a bázisban.

- Ennyi címszó kielégíti az igényeket?
- Azokat lehetetlen kielégíteni. Rengeteg szak

könyvet, tanulmányt, irodalmi alkotást keresnének ná
lunk, de nehéz megértetni a látogatókkal, hogy nem 
tudtunk eddig minden témakörhöz felvinni minden 
fontos művet. így is naponta átlagban két új címszó 
jelenik meg a MEK-en, de a havi körülbelül 30 ezer 
látogató egymillió kérésének nagyon nehéz eleget ten
ni. Abban viszont segíthetünk, hogy további internetes 
címeket ajánlunk nekik, de nem mindig tudunk magyar 
nyelvű hivatkozást találni. Éppen ezért a másik nagy 
magyar digitális könyvtárral, a Neumann János Digi
tális Könyvtárral már elkezdtük felvázolni egy inter
netes alapkönyvtár terveit, ami négy-öt éven belül 
kezdheti el a működését. Ezen belül 33 szakterületre 
bontanánk a világ tudását és területenként 100-200 
alapvető könyv lehetne hozzáférhető.

Észak-Magyarország, 2000. július 24.
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