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KONYVTARPOLITIKA 

Az 
MKE XXXIV. Vándorgyűléséről 

Aki csak járt iskolába, jól tudja, hogy mindig az volt — a magyartanár bölcs 
tanítása szerint — a legnagyobb költő vagy író, aki épp következett a tanrendben. 
Ez a kedves szokás éppen nem csak az iskolákra és magyartanárokra jellemző 
ám. Mi magunk is így vagyunk vele. Vettük a (nem túl nagy) fáradságot, és 
utánanéztünk, miként is számoltunk be az utóbbi években a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete évi Vándorgyűléseiről. Ki lehet találni. Ha nagyon határozottan nem 
mondtuk is, nem írtuk is ki, de valahogy azért érzékeltettük, hogy az épp lezajlott 
Vándorgyűlés volt a csúcs, a legjobb, a legmagasztosabb, a leghasznosabb, a 
leginkább meglepő vagy felemelő, a legokosabb, legnagyszerűbb előadásokkal 
ékeskedő, a mindenkinek leginkább tetsző, a legjobban megszervezett, a legele
gánsabb, a legmodernebb keretek közé állított, a legvendéglátóbbak által a leg-
otthonosabbá, legnekünkvalóbbá tett, stb., stb., stb. Kinek kinek a magáét, de azt 
azután mindenestül. Ha ez hiba (reméljük sokakkal osztozunk benne, rajta), nem 
óhajtunk változtatni rajta. Nem szeretnénk megjavulni, és minden okunk megvan 
erre a makacsságra. Mert, sok évtizedes vándorgyűlésjárás tapasztalatait össze
gezzük, valamiben, valamiként, valahogyan valóban minden Vándorgyűlés csúcs 
volt. Miként az idei, a XXXIV. is. 

A 2002-es év—számunkra legalább —az Országos Széchényi Könyvtár éve volt 
(és lesz még, míg kitart az esztendőből). Minden Vándorgyűlésnek volt valami köz
ponti, éppen aktuális, éppen nagyon is dringend témája, eszmei—szakmai közép
pontja, fókusza. De ennyire nem a hajánál fogva előrángatott, ennyire termé
szetesen, önként, spontánul adódó, ennyire evidensen ható talán még egyiknek sem 
volt. És persze nemcsak azért, elsősorban talán nem is azért, mert idén lett kétszáz 
éves a nemzeti könyvtár. Azért is persze. De legfőként talán azért, mert ez a Széché
nyi, már nem az a Széchényi, a kétszáz esztendős intézmény, persze nem idén, de 
idénre mindenképp, igazán azzá vált, amivé talán már jóval korábban válnia kellett 
volna. Primus inter paresszé, ahol nem aprimuson, dehogyis azon, hanem az interen 
van a hangsúly. Az oly sokáig (és nemcsak a saját hibájából) elefántcsonttoronnyá 
vált, a könyvtárakkal szemben splendid isolationbe vonult Széchényi Könyvtár le
szállt, pontosabban beszállt a rendes, normális, igazi könyvtárak közé. Kinyitotta 
kapuit, egyazon aréna részesének érezte, tudta, ilyenné tette magát. Ezt a Széché
nyit, a kétszázadik születésnapjára ilyenné vált Széchényit mutatta fel a Vándor
gyűlés, azaz, ezen a Vándorgyűlésen ilyenként mutatkozott be — természetesen a 
legszélesebb, a lehető legszélesebb — szakmai közönségnek, az ezt a közönséget 
képviselő, nemcsak szimbolikusan, de nagyon is valóságosan megtestesítő Vándor
gyűlésnek. 

A Vándorgyűlésnek nem is volt más témája, mint épp ez a bemutatkozás. 
Pontosabban ez a kölcsönös ismerkedés. A Széchényi minden tere nyitva állt az 
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érdeklődők előtt, a munkatársai úgy szervezték meg az előadásokat, a „tárlatve
zetéseket", az összejöveteleket, a szekcióüléseket, hogy semmi ne maradjon rejt
ve, minden ami a Széchényi, napvilágra kerüljön, kerülhessen. Erről szóltak a 
plenáris ülés előadásai (e számunkban közöljük őket), erről a sok-sok szekcióülés, 
amelyeknek témái a Széchényi egyes főosztályainak, osztályainak, részlegeinek, 
aspektusainak, munkatársainak, törekvéseinek (stb.) bemutatásai voltak. És szinte 
minden egyes ilyen alkalommal arra is sor került, hogy a szakma is elmondhassa, 
ő maga hogyan vélekedik a Széchényi Könyvtár ilyen-vagy olyan főosztályáról, 
osztályáról, részlegéről, aspektusáról, munkatársáról, törekvéséről (stb.). (E nem
ben a 3K-nak ez a száma Biczák Péter expozéját hozza, aki megkísérelte meg
mondani, hogyan is látja a szakma a Könyvtári Intézetet. De persze nemcsak 
Biczák Péter tartott ilyen előadást, sokan és az OSZK sokféle jelenségéről, dol
gáról, intézményéről árulták el ugyanezt.) 

Egy nagy találkozás volt ez a Vándorgyűlés, összenőtt rajta, általa, ami ösz-
szetartozott, eggyé vált — ezúttal szimbolikusan is — a szakma. Mi legalábbis így 
érzékeltük, és ezért is tekintjük egészen különös, egyedi-egyszeri, csodálatos va
laminek ezt a Vándorgyűlést. Mindezt talán nyomatékosíthatja az is (ugyancsak 
szimbolikus jelentőségű), hogy a záró plenáris ülésen nem a Széchényit, hanem 
az ugyancsak jubiláló megyei könyvtárakat köszöntötte, méltatta az előadó, Kiss 
Gábor (előadása—természetesen—ugyancsak e számunkban olvasható). Ó könyv
tári rendszerről szólt, a rendszergondolatot, -koncepciót hangsúlyozta, már előa
dásának címében is. És ezzel, ebben — ez egészen bizonyos — mindannyian egyet
értünk. Tudta ezt a (nyitó) plenáris ülés résztvevőit üdvözlő államtitkár asszony, 
Kuncz Erika is. Az alábbiakban az ő szövegét nyújtanánk át olvasóinknak. 

* * * 

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim! 

Engedjétek meg, hogy a könyvtári szakma eme kiemelkedő eseményén így 
szólítsalak benneteket, mivel eredendő szakmánk közös és soraitokban nagyon 
sok kedves barátom és ismerősöm, nem utolsósorban kemény, erős szakmai érdek
érvényesítéssel bíró könyvtáros ül. így van ez rendjén, hiszen ha ez nem így 
volna, nem ünnepelhetnénk most az Országos Széchényi Könyvtár 200. éves, a 
megyei könyvtári hálózat 50. éves születésnapját. 

Ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy a könyvtári területen a rendszerváltást 
az 1997. évi CXL. törvény alapozta meg. Ekkor fogalmazódott meg az a stratégia, 
amelyet közösen a könyvtári szakma szereplőivel együtt kellett megvalósítani. 
Ezek a célok felsorolásszerűen a következők voltak: 

— Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) kialakítása 
— Az 56 ODR-tagkönyvtár telematikai, technikai és dokumentumállományá

nak kialakítása, korszerűsítése 
— A nyilvános könyvtárak feltételrendszere kialakításának megkezdése 
— A könyvtárak telematikai fejlesztésének intenzív növelése 
— A könyvtárosok továbbképzésének korszerűsítése 
— A Könyvtári Intézet létrehozása 
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A felsorolt célok részben, vagy teljes egészében márt megvalósultak. Elkerülhe
tetlen, hogy az új kulturális kormányzat a megvalósult szakmai elképzeléseket kö
vetően, folytatva a törvényben kijelölt utat, új célokat fogalmazzon meg, azaz fogal
mazzunk meg közösen. Körvonalazódnak azok az elképzelések, melyek véglegesí
tése előtt szeretnénk, ha a szakmai véleményeket hallhatnánk. Minden eszközzel 
segíteni kívánjuk a könyvtárosi életpálya vonzóbbá tételét. Folytatni kell a telema
tikai fejlesztéseket, folytatni kell az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer fej
lesztését. Ágazati felelősségünkből adódóan a kistelepülési ellátás érdekében erősí
teni kell a regionális könyvtári ellátást, és terveink között szerepel a kistelepülések 
mozgókönyvtári ellátásának megszervezése. 

— A könyvtárosi életpálya vonzóbbá tételéhez nagy segítséget jelent az új kor
mány 50%-os közalkalmazotti bérfejlesztése, melyet a szakszervezettel kö
tött megállapodás értelmében differenciáltan, a minőségi szakmai munkát 
elismerve tervezünk felosztani. A rendelkezésünkre álló eszközökkel fejlesz
teni kívánjuk a szakmai képzést, továbbképzést, különös tekintettel a fiatal 
munkatársak felkészítésének programjára. 

— Ki kell mondanunk és képviselnünk is kell, hogy az információs társadalom, 
a tudásalapú társadalom alapintézménye a könyvtár. Ennek érdekében kell 
továbbfejleszteni a könyvtárak és a közgyűjtemények nagy területi hálózati 
kapcsolatainak infrastruktúráját. A kormányzati ciklus ideje alatt költségve
tési forrást kell találnunk a minden könyvtárban történő Internethez való 
szabad, ingyenes hozzáféréshez. Az adatcsere országos problémájának meg
oldása érdekében meg kell oldanunk az országos közös katalógus egységes, 
közös katalogizálási lehetőségét. A tartalomszolgáltatás terén pedig jócskán 
lesznek feladataink, mint ahogy a dokumentum-ellátás terén is. 

Engedjék meg, hogy a továbbiakban ne a feladatok felsorolását és kijelölését 
végezzem, hanem ünnepélyesen és a szakma iránti elkötelezettséggel, jó munkát 
és tartalmas három napot kívánva, megnyissam a Vándorgyűlést. 

Alexandria óta változatlanul 
Nemzeti könyvtár a változó időben 

Stat rosa pristina nomine, 
nomina nuda tenemus 

(Bemard de Morvái [ftl140]) 

Az előadásom mottójául választott idézet Bemard de Morvái De contemptu 
mundi című munkájából származik (I, 952). Jelentése összetett, többféleképpen 
értelmezhető. Szerintem a könyvtárak, de tágabb értelemben a közgyűjtemények 
mindenkori — a nemzeti gyűjtemények bicentenáriumi ünnepségéhez illő emelke
dett kifejezéssel — örök értelme fogalmazódik meg benne. Ahogy Umberto Eco 
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is a könyvtárról, a könyvtárosról szóló művének címéül — ezen idézet alapján — 
„A rózsa nevé"-t választotta. Szeretném azt hinni, hogy előadásom ennek az idé
zetnek is a magyarázata. 

Az írás és az olvasás kettős gyökerű. Egyrészt az egyéneknek és a közössé
geknek az a vágya vált valóra megjelenésükkel, hogy emlékezetük maradjon a 
következő generációk számára, másrészt a közösség életét szabályozó megálla
podások (törvények) kihirdetésére találtak ezzel módot. A könyvtárak létrejötte 
nem egyszerűen a megőrzendő írott emlékek mennyiségi növekedése miatt történt. 
Ahogy a törvények és gazdasági feljegyzések megőrzése intézményesült, az írott 
kulturális emlékek összegyűjtése is elkezdődött, és ezt a gyűjteményt olyan kife
jezésekkel illették, amelyet ma hol a „levéltár", hol a „könyvtár" szavakkal for
dítunk. A két intézmény csak akkor vált külön, amikor a levéltári feladat (iratok 
megőrzése) kiegészült jövedelemszerző jogi tevékenységgel is. A könyvtár ettől 
kezdve lett önálló, és lassan már tárgyak is kerültek a könyvek mellé (studiolo, 
kuriózum kamra). Ez utóbbiak önállósodásával létesültek az első múzeumok, majd 
a múzeumoknak ismét lett könyvtáruk. 

Az oktatás kezdetektől igényelte az írást és a könyvet, a felgyülemlett isme
retekben való eligazodás helye is a könyvtár lett. Tudománykedvelő uralkodók 
pedig szerették volna könyvtáraikban a teljes hagyományt magukénak tudni. Az 
első univerzális nagy könyvtár, az alexandriai is ezzel a szándékkal jött létre. De 
vajon mi a szándéka azoknak, akik most, 2002-ben újra megalapították az ale
xandriai könyvtárat? Miként valósították meg céljukat? Van-e különbség az ere
deti és a mostani alapítás között? Van-e különbség szándékában, céljaiban az 
alexandriai és a magyar nemzeti könyvtár megalakítása között? 

Nem egyetlen könyvtár vagy egyetlen ország könyvtárosai gondolkoztak az új 
gyűjtemény stratégiai elképzeléseinek kidolgozásán. Áttekintve azokat a vitákat, 
amelyek az új alexandriai könyvtár létrehozása körül zajlottak, képet kaphatunk 
arról, hogy a harmadik évezred küszöbén hogyan gondolkodik a könyvtáros, a poli
tikus, illetve általában az értelmiségi körök képviselője a könyvtárak szerepéről. 
Elöljáróban annyit erről, hogy távolról sem szűkül le a könyvtár tevékenysége ezek
ben az elképzelésekben az információs központok technikai szerepére. A viták négy 
nagyobb kérdés körül forogtak: mi az alapítás célja (alapítani), milyen legyen a 
könyvtár mint megvalósult épület és munkahely és mint munkafolyamat (egybe
fogni), hogyan gondoskodjanak a dokumentumok megőrzéséről (megőrizni), és 
miként legyen hasznosítható az összegyűjtött hagyomány (alkotni). 

Alapítani 

Az antik Alexandria egy ambiciózus uralkodónak és a körülötte lévő tudósok
nak azt az elképzelését valósította meg, hogy az akkor ismert világban keletkezett 
írott emlékek egyetlen könyvtárba kerüljenek, és az a szűk tudós réteg számára 
használhatóvá váljon. Az új Alexandria látótere ennél tágabb a térben és magától 
értetődően az időben is. A zsidó és a keresztény Biblia, a Védák, a klasszikus 
ókor, a konfuciánus klasszikusok és a Korán szöveges hagyományának emlékeit 
gyűjtik össze. Kialakulásuk történetét, a szövegek belső elrendezését, a kanoni
zálásuk folyamatát, vallási, társadalmi, politikai és szellemi hatástörténetüket do-
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kumentálják. A 4 milliós alapító állomány tehát enciklopédikus (nem Egyiptom 
nemzeti könyvtára). Az alapításnak természetesen komoly politikai üzenete is 
van. A különböző kulturális közösségekhez tartozó országok politikai távolodá
sával szemben az egységes, sokszor egymásra épülő hagyomány felmutatása. 

Széchényi Ferenc, amikor könyvtárát — benne múzeumi jellegű gyűjteményei
vel — a nemzeti kultúra céljaira ajánlotta fel, pontosan meghatározta annak célját 
is: a magyar vonatkozású kézzel írott vagy nyomtatott kulturális emlékek össze
gyűjtése ettől kezdődően könyvtárunk alapvető feladata. 

Az alapításnak akkor is megvolt a politikai üzenete, és ezt nemcsak a huszadik 
század történészei érzékelték, hanem a kortársak is pontosan tudták. A könyvtár-
és olvasmánytörténeti kutatás még adós azzal, hogy bemutassa azokat a külön
bözőségeket, amelyek a nyugat-európai és a magyarországi könyvgyűjtési szoká
sokban léteztek, illetve azokat, amelyek az egyes gyűjtemények küldetésében áll
tak fenn. Pedig ezek a különbségek magyarázzák, hogy a magyar nemzeti könyv
tárat miért éppen olyan formában alapították, ahogyan az történt. 

A nemzeti királyi udvar hiánya a mohácsi vész után csaknem lehetetlenné tette 
a kulturális és egyházi élet intézményeinek működését. A magyarországi arisz
tokrácia vállalta magára a feladatot, és felelősséggel teljesítették is feladataikat. 
Hosszan sorolhatnánk azoknak a családoknak neveit, amelyek ebben a munkában 
részt vettek. Erdélyben az 1658. évi tatárdúlás — vagy is a központi fejedelmi udvar 
megszűnése — után erősödött meg az ottani hagyományosan „előkelő" családok 
szerepe. Az iskolák, a nyomdák és a könyvtárak létrehozása és folyamatos támo
gatása mellett fontos szerepet játszottak a civilizatorikus változások irányításában 
is. A XVI. század vallási változásaiban ugyanerre körre számíthattak az új egy
házak képviselői is. A protestánssá lett főurak segítségével létrejött Magyarorszá
gon egy teljes kulturális intézményrendszer, amely—ahol erős gyülekezetek vették 
át a fenntartását (pl. Lőcse vagy más városok) — elég erősnek bizonyult ahhoz, 
hogy a katolikus belső reform jegyében megerősített katolikus intézmények kon
kurenciájának ellenálljon, illetve ahhoz, hogy az ellenreformáció erőszakosabb 
eszközei ne tudják kikezdeni. A rekatolizáló arisztokrata családok birtokain mű
ködő iskolák, nyomdák és egyházak támaszukat veszítették, így a XVIII. század 
elején — két évszázadon belül immár másodszor — újra kellett építeni a kulturális 
és művelődési intézményrendszer jelentős részét. 

A magyar nemesség a XVIII. században szembesült a Habsburg kormányzat
nak azzal a törekvésével, hogy a birodalmon belül érvényesüljön az egyes állami 
igazgatási ágak egységessége, és ezzel párhuzamosan tapasztalhatták a némete-
sítési törekvések jeleit is. A protestáns főuraknak a legnagyobb feladatként a saját 
egyházuk intézményeinek támogatása maradt. Akár Erdélyben (Telekiek, Bethle
nek stb.), akár Magyarországon (Rádayak, Radvánszkyak stb.) ez a támogatás 
mindig összekötődött a könyvtárak fejlesztésével. A XVIII. századi bibliofil fő
urakban, főpapokban tudatosodott az is, hogy könyvtáraik nem csupán a kincs
képzés eszközei, nem csupán tudós műhelyek és nem csupán művelődésszervező 
központok, hanem a nemzeti kultúra írott emlékeinek a lerakatai is. Olyanok, 
amelyek sokszor egyetlen megmaradt példányban vagy az azt pótló másolatban 
őrizték meg elődeik gondolatát. Könyvtártörténetünknek az 1802. év akár kor
szakhatára is lehetne, hiszen a megelőző két évszázad alatt a főúri udvarok, a 
történelmi egyházak jó példát adtak a hiányzó királyi udvar művelődésszervező 
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erejének pótlásából, és megteremtették a modern 19. századi központi (nemzeti)-, 
illetve a nyilvános könyvtári hálózat alapjait. A magyar nemzeti könyvtár meg
alapításának gondolata a nemzeti tudós társaság, egy tudományos akadémia meg
alapításának szándékával párhuzamosan alakult ki. Nemzeti uralkodó hiányában 
ezt a feladatot természetszerűen vállalták fel a magyar arisztokrata családok. 
Egyesek felsőfokú iskolát (mint Festetich), mások nyilvános könyvtárat (mint 
Klimó), ismét mások akadémiai könyvtárat (mint Teleki) alapítottak. 

A „magyar vonatkozású" dokumentum (hungaricum) Széchényi és kortársai 
számára is azt jelentette, hogy a mindenkori történelmi Magyarország területét 
illető kéziratos vagy nyomtatott forrás. Ezért az Országos Széchényi Könyvtár a 
Kárpát-medence népeinek központi gyűjteményévé vált. Ez még akkor is igaz, 
ha a XIX. század első felében a magyarországi nemzetiségek is sorra alakították 
központi gyűjteményeiket (könyvtárak, múzeumok) a nemzeti kulturális öntudat 
olyan háttér-intézményeiként, amelyek az elmúlt másfél, két évszázadban be is 
töltötték szerepüket. Az erdélyi románok Balázsfalván, a szászok Nagyszebenben 
(Bruckenthal Múzeum), a szerbek Újvidéken, a horvátok Zágrábban, a szlovákok 
Turócszentmártonban. 

A mai Országos Széchényi Könyvtár számára nem lehet kérdés, hogy a hun
garicum fogalma mit takar, így továbbra is arra törekszünk, hogy a teljes Kárpát
medencére vonatkozó történeti irodalmat gyűjtsük. 

Egybefogni 

Az ókori könyvtár épülete elbeszélő forrásokból ismert, tudjuk azt is, hogy a 
tudós alkotó munka műhelye volt, ahol tudósok és tanítványaik együtt éltek. A 
mostani épületet (80 ezer négyzetméter) és berendezését úgy tervezték és kivite
lezték, hogy a könyvtár valóban a munka helyeként jelenhessen meg. Könyvtáro
sok, kutatók munkahelyeként, ahol doktori iskola működik (könyvtörténeti és in
formációs technológiák témakörökben). A tájékozódást az elektronikus katalógu
sok, bibliográfiák és az informatikai eszközökkel létrehozott szakértői rendszerek 
biztosítják. Az újraalapítok hite szerint a könyvtár a szövegekkel dolgozik a szö
vegekről, az olvasásért. A könyvtár az olvastatás műhelye, annak ma már tágabb 
értelmében (másolás, kiadás, mikrofilmezés, digitalizálás). Lényege változatlan; 
ami koronként változó, az a mennyiség és a technológia. A megvalósult új Ale
xandria bevallása annak is, hogy a könyvtári nyilvánosság történetében eljutottunk 
odáig, hogy a legtágabb nyilvánosság biztosítását az internetre bízzák, a könyvtár 
mint épület és műhely könyvmúzeummá, tudományos képzőhellyé és kutatómű
hellyé válik. A könyvtár tehát a hagyomány őrzési helye, a családi, dinasztikus, 
intézményi vagy éppen nemzeti kultúra folyamatosságának jelképe. Alexandria 
éppen az egyetemes kultúra folyamatosságának szimbóluma. 

A magyar nemzeti könyvtár a magyar nemzeti kultúra folyamatosságának 
őrző helye és jelképe is. Széchényi Ferenc ezzel a szándékkal alapította. Nyil
vánossága, az összegyűlt könyvanyag tudományos célú használtatása szervesen 
illeszkedik abba a folyamatba, ahogy a magyarországi nyilvános könyvtári rend
szer kialakult. Tulajdonképpen teljes egészében a nyugat-európai mintákat kö
vettük, de persze a sajátosságokat ebben a kérdésben muszáj figyelembe venni. 
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A nyugat-európai modell a humanista kezdeményezésben, a reformáció műve
lődési programjában, illetve az egyes uralkodók nemzeti kultúratámogatási prog
ramjának hármasságában foglalható össze. Az olvasókörök, illetve a kölcsön-
könyvtárak Nyugat-Európában is csak a XVIII. század végén, a XIX. század 
első felében alakultak ki. 

Az Országos Széchényi Könyvtár 200 éves történetében a nyilvánosság lénye
gesen akkor változott, amikor elhelyezési viszonyai megengedték: tehát a Nemzeti 
Múzeummal közös épületbe költözéssel. A tudós közönség által igazán látogatottá 
Mátray Gábor vezetése idején lett. A Múzeumtól való intézményi különválás is 
a nyitottságának növekedését hozta, de nagyobb változás csak a vári épületbe 
költözéssel, illetve a rendszerváltás utáni felsőoktatási reform mentén következett 
be a használatában. Azt hiszem, hogy a könyvmúzeummá válás és az ezzel pár
huzamos elektronikus könyvtári szolgáltatások bővítése a nemzetközi tendenciák
kal hasonló ütemben fog majd bekövetkezni. 

A felsőoktatási és akadémiai intézményekkel való együttműködés bővítése el
határozott célunk. Ma két akadémiai kutatócsoport működik a könyvtárban, és 
több anyagrész részletes feldolgozásába vonunk be doktori képzésben részvevő 
hallgatókat. Igyekszünk könyvtörténeti és könyvtártudományi műhellyé válni ab
ban a szellemben, amelyet az új alexandriai gyűjtemény is hirdet. 

Megőrizni 

Az írásbeliségen alapuló társadalmak kulturális öröksége — többé-kevésbé — 
folyamatos. A folyamat biztosításának kulcsszereplői a scriptorok (nyomdászok, 
kiadók), a mögöttük álló alkotók és ezek műveinek értelmezői, illetve a könyv
tárosok. És itt utalnék vissza előadásom mottójára. A könyvtáros szerepe a kul
turális folytonosság biztosításában elsősorban azért jelentős, mert a rá bízott do
kumentumokat „nevük alapján" értékelés nélkül megőrizni tartozik. A szöveg 
tartalmát könyvtárosként nem értelmezik, nem foglalkoznak enigmatikus értel
mének megfejtésén, nem vitatkoznak tartalmával sem tudományos, sem politikai 
szempontból. 

A könyvtárak történetében—így Magyarországon is—a kötelespéldány-szolgál
tatás bevezetése volt az az időpont, amelytől kezdve a válogatás nélküli megőrzés 
lehetővé vált. A dokumentumot magát és a „nevét" megőrizzük. A megőrzés persze 
ennél összetettebb feladat. A fizikai konzerválás önmagában is elmélyült tudást, 
folyamatosan fejlesztett technológiát és anyagi ráfordítást igényel. A „név" megőr
zése a klasszikus könyvtáros feladatok egyike, vagyis a katalógusok, a bibliográfiák 
építése. De a megőrzési feladat-együttesbe tartozik az áthagyományozás is. Ma már 
—az egyes dokumentumok számossága miatt—nincsen olyan nagy szerepe ez utób
binak, de a múltban jelentős mennyiségű szöveg csak ilyen formában maradt meg. 
A dokumentum „nevének" megállapítása sokszor nem egyszerű, és önmagában tu
dományos felkészültséget igényel. Vagy költői leleményt. Csak a példa kedvéért: a 
Párizsi Magyar Műhely verskötet-sorozatában vannak olyan képvers publikációk, 
ahol a címlap (maga is képvers) a kötetben az aranymetszés szabályai szerint került 
elhelyezésre. A címleíró kollégák nem kis tudására (vagy súgóra) van tehát szükség 
a látszólag egyszerű művelet (címleírás) megvalósítására. 
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Alkotni 

Az ókori alexandriai könyvtár számára komoly másoló tevékenység folyt, és 
a könyvtárban is létrehoztak számos új szöveget, amelyeknek a sokszorosításáról 
is gondoskodtak. A 21. századi alexandriai könyvtár is tudományos műhelyként 
szándékozik magát felmutatni, és az említett szakterületeken kiadói tevékenységet 
is folytatni. 

A történeti jellegű alapkutatásoknak a közgyűjtemények nem egyszerűen csak a 
helyszínei. A közgyűjteményi tudományos igényű feltárás teljes körű, a feltárás 
szintjén nem értékelő jellegű („nomina nuda tenemus"). Az eredmény ezért hasz
nálható mások, bárki számára. A közgyűjteményi tudományos kutatás elvileg fel 
kellene, hogy értékelődjön napjainkban, amikor a humán kutatások technológiai 
lehetőségei nagyon nagy gyorsasággal változnak. A technológiai lehetőségek azon
ban tartalom nélkül még csak nem is kipróbálhatóak. Alapkutatás és tartalomszol
gáltatás tehát szorosan összefüggő területek. Egységüket a közgyűjtemények ga
rantálni tudják. Azért, mert a tartalom teljességének a felmutatására kötelezettek, és 
azért, mert technikailag képesek rá. 

Az előző gondolatkörre visszautalva („megőrizni") hadd említsem meg a pa-
limpszesz kutatások legújabb fejezetét. Ma már létezik olyan digitális technológia, 
amely a ki vakart szövegrészeket három rétegig képes rekonstruálni. A kései an
tikvitás és a korai középkor szövegei közül sok most megismerhetővé válik. Ez 
a munka azonban csak a könyvtárakban elvégezhető tudományos állományfeltárás 
mentén lehetséges. 

Az egyes közgyűjteményi típusok mögött kialakult diszciplína (tudományszak) 
és ennek nemzetközileg is jól szervezett intézményrendszere tevékenykedik (mu-
zeológia, levéltártudomány, könyvtártudomány). Ezen tudományok művelése is 
alapvetően az egyes közgyűjteményekben zajló tudományos tevékenység. 

Befejezésként szeretnék ismételten a rózsa nevére utalni: Stat rosa pristina 
nomine, nomina nuda tenemus" — a könyvtárak csak akkor tudják az alapításuk 
óta rájuk rótt változatlan feladatokat teljesíteni, ha a rájuk bízott dokumentumok 
teljességének megőrzését úgy vállalják, hogy elfogulatlanul részt vesznek azok 
tágabb értelmű áthagyományozásában. Könyvtárosként nem akarnak írók, vitat
kozó filozófusok, politikusok lenni. Az örökség áthagyományozásának munka
megosztásában a saját helyükön teljesítik feladataikat. Az információkat (a rózsa 
nevét) a modern eszközökkel válogatás nélkül, szabadon teszik hozzáférhetővé, 
és a feltárás (a megnevezés) minőségében egyre inkább tudományos igénnyel 
lépnek fel magukkal szemben. 

Monok István 

10 



Az 
Országos Széchényi Könyvtár 

könyvkatalógusaínak retrospektív 
konverziója 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az Országos Széchényi Könyvtár 
alapításának, fennállásának 200 éves évfordulója és a Magyar Könyvtárosok Egye
sületének idei vándorgyűlése alkalmából - amely ezen évfordulóval kapcsolatos — 
megadatott, hogy szakmánk szempontjából elsőrendű témáról, a nemzeti könyvtár 
retrospektív konverziós programjáról beszélhetek Önöknek. 

Erről a témáról eddig több alkalommal volt módomban szót ejteni és írni — né
hány esetben éppen a Magyar Könyvtárosok Egyesületének jóvoltából. Pontosab
ban szólva beszéltünk és írtunk erről a témáról kollégáimmal együtt, más könyv
tárak szakértőivel külön-külön és közösen. 

Jól emlékszem a kilencvenes évek elején tett kísérleteinkre. Az akkor már 
bőségesen rendelkezésre álló nemzetközi szakirodalom tanulmányozására, külön
böző felmérésekre, külföldi cégekkel folytatott tárgyalásokra, költségbecslésekre, 
szóban elmondott és írásban rögzített tervekre. Bárki olvashatja, és bizonyára 
sokan olvasták is a megjelent publikációkat. Azóta közel tizenöt esztendő telt el, 
megkezdődtek a retrokonverziós munkálatok különböző hazai könyvtárakban. 
Annak idején mintegy 400 ezer forintra becsültük az OSZK könyvkatalógusainak 
retrokonverziós költségeit egy külföldi cég bevonásával. Volt azután világbanki 
előkészület, japán segély és sok minden más, szakmai, gazdasági érvek hangsú
lyozása. Bár számunkra akkor is nyilvánvaló volt, hogy az egész magyar könyvtári 
rendszer szempontjából eredményesebb, hasznosabb lett volna a nemzeti könyv
tárral kezdeni a programot, erre összpontosítani a forrásokat annak tudatában, 
hogy az eredmények felhasználása sokszorosan megtérül, hiszen azokat bármely 
más könyvtár hasznosíthatja. Ennek ellenére nem történtek döntő lépések, nem 
következett be a nagy áttörés. A nemzeti könyvtár katalógusainak retrokonver-
ziója mindez ideig nem indulhatott el. Kérdezhetjük, miért nem? Talán azért, mert 
10—12 évvel ezelőtt is túlságosan nagynak, drágának tűnt, és mint oly sok nagy
beruházás, nem akadt komoly támogatóra. A rendelkezésre álló források rendre 
elaprózódtak. 

De még most sem késő! 
Mit is jelent a cédulakatalógusok retrospektív konverziója a nemzet könyvtára 

esetében? Egyszerűen megfogalmazva azt, hogy minden, a tulajdonában, állomá
nyában lévő dokumentumról a világhálón elérhető információ — szakmai kifeje
zéssel leírás, katalógusadat — készül, azaz elektronikus úton vétetik számba, válik 
hozzáférhetővé a nemzet majdnem teljes írásos, nyomtatásban megjelent doku
mentumterméséről szóló információ. 
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Az OSZK-nak nem az első, de remélem az utolsó próbálkozása volt e feladat 
megfogalmazására a 2001-ben, a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormány
biztosságához benyújtott pályázata. 

A múlt év június 29-én benyújtott pályázatban egy szakértő csapat arra vállal
kozott, hogy elvégzi mindazon elemzéseket, kutatásokat, idő- és költségbecslé
seket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a nemzeti kulturális örökség részét ké
pező valamennyi hazai megjelenésű könyv szabványos bibliográfiai és katalógus
adatai on-line adatbázisban, szabványos MARC — esetünkben HUNMARC — 
rekordcsere-formátumban álljanak rendelkezésre mind a magyarországi, mind a 
nemzetközi könyvtári közösség számára. A kutatási pályázat eredménye egy min
denre kiterjedő megvalósíthatósági tanulmány elkészítése volt. A pályázati tanul
mányt a csapat fél év alatt sikeresen elkészítette, és határidőre, ez év március 
30-ára a Kormánybiztosság elé terjesztette, amely azt elfogadta. 

Néhány tömören megfogalmazott pontban szeretném most Önökkel ismertetni, 
mely területekre terjedt ki a tanulmány, milyen következtetéseket vontunk le, 
hogyan látjuk megvalósíthatónak magát a munkát. 

* * * 

A pályamű első két fejezete a kutatás célját, valamint a retrospektív konverzió 
fogalmát és kialakulását írja le. Most csupán annyit érdemes megemlíteni, hogy 
a célkitűzés kis mértékben módosult, amennyiben a kivitelezhetőség nemcsak a 
Magyarországon 1976 előtt megjelent könyvek katalógusadatainak konverziójára 
vonatkozik, hanem kiterjed az OSZK külföldi könyvállományára is. 

A harmadik fejezetben a retrospektív konverzió szükségességét elemeztük, elő
ször általában, másodszor speciálisan a nemzeti könyvtár esetében. E fejezetekből 
idézek néhány alapvető megállapítást: 

— A teljes konverzió révén megszűnik a manuális és a gépi rendszerek kettős
sége, egyetlen integrált rendszerbe kerülnek a bibliográfiai, kölcsönzési, gya
rapítási adatok, felhasználhatók a könyvtár minden érdemi funkciójára, ez
által nincs szükség külön nyilvántartásokban való kezelésükre, nem kell több 
rendszer fenntartási költségeit viselni, és ki lehet használni az infrastruktú
rára fordított befektetéseket. 

— Az OSZK-nak mint nemzeti bibliográfiai központnak nemcsak a hiteles ka
talógusadatokat, hanem az egységesített besorolási adatok állományait (sze
mély-, testületi és földrajzi neveket, művek címeit), az ún. authority fájlokat 
is létre kell hoznia és hozzáférhetővé kell tennie a konverzió során. 

— Előnyös adottság a konverzió szempontjából, hogy az OSZK a közelmúltban 
fejezte be a könyvek törzsgyűjteményének állományrevízióját, kézbe véve 
egymillió hétszázezer kötetet, összevetve a példányadatokat a helyrajzi ka
talógus adataival. Pontos és hiánytalan nyilvántartással rendelkezik tehát 
tényleges állományáról. 

— Szintén komoly érv a retrokonverzió megkezdésére és gyors lebonyolítására, 
hogy az OSZK 2002-től felelős gondozója a MOKKÁ-nak, a Magyar Or
szágos Közös Katalógusnak. A retrokonverzió során létrehozott rekordok 
automatikusan beépülnek a MOKKA adatbázisába, így valamennyi felhasz-
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náló számára ugrásszerűen megnő a rendelkezésre álló rekordállomány és 
annak a valószínűsége, hogy a birtokukban lévő művek tételeit megtalálják, 
hasznosíthatják. 

A tanulmány negyedik, igencsak terjedelmes fejezetében a ma ismeretes és a 
megvalósítás szempontjából megfontolandó konverziós módszereket elemeztük, 
előnyeiket és hátrányaikat egyaránt, hogy mérlegeljük a lehetséges kombinációkat 
az OSZK adottságainak ismeretében. 

Foglalkoztunk a nagy, külföldön létrehozott adatbázisokban meglévő tételek 
átvételével. Ez egyrészt a hungarikaanyag hiányossága, másrészt a nyelvi pontat
lanságok miatt nem tűnik járható útnak. Ellene szól az is, hogy minden egyes 
rekord honosításra, kiegészítésre szorul. 

Szóba került a közvetlen adatbevitel, azaz a meglévő cédulakatalógusok tételei
nek begépelése az adott rendszer—jelenleg az AMICUS—katalógus moduljába. Ez 
a módszer biztosan alkalmazható a teljes állományra, a könyvtár hagyományait leg
inkább megőrző eredmény jön létre, és a munka során mód van az adatok egysége
sítésére. Egyaránt megfontolható saját erőforrások koncentrálása és külső cég bevo
nása. A pusztán saját lebonyolítás egyetlen és elvben legnagyobb előnye, hogy a 
könyvtár maximálisan ellenőrzi és kézben tartja a teljes folyamatot, sőt pénzügyi 
kötelezettséget sem kell vállalnia egy külső cég felé. Az integrált rendszerbe való 
közvetlen bevitel növeli az adatok integritásának esélyét. Számolni kell azonban a 
nagyon is reális hátrányokkal. Hogy csak néhányat említsünk: nincs kellő tapasz
talat, létszám, hely, eszközpark ilyen nagy munka belátható időn belüli elvégzésé
hez. A lassan csordogáló támogatás a munka elhúzódásához, rosszabb esetben 
csendes elhalásához vezet. 

Külső cég megbízásánál mindenképpen előny, hogy érvényesülnek a professzio
nális cég eddig felhalmozott tapasztalatai. A megbízónak — az OSZK-nak — csak a 
szervezésre, a kapcsolattartásra, a minőség ellenőrzésére kell összpontosítania. A 
több műszakos munka, a szerződési és fizetési kötelezettség szavatolja a viszonyla
gosan gyors eredményt. Ugyanakkor garantálni kell a tökéletes kommunikációt 
megbízó és megbízott között, a határidők kölcsönös betartását. 

Elemeztük a cédulák adattartalmának automatikus felismertetésével járó elő
nyöket és hátrányokat, aminek rövid summázata, hogy csak korlátozottan, igen 
jó minőségű, egységes szerkezetű és éles betűképű cédulák esetén alkalmazható. 

Leírtuk azt a megoldást, amelynél a cédulákat képként digitalizálják, majd a 
képeket kiválasztott adatok alapján megfelelő keresőszoftverrel hozzáférhetővé 
teszik az interneten. Kétségtelenül gyors eljárás, de az ilyen katalógusképek nem 
válnak a könyvtár integrált rendszerének rekordjaivá, más könyvtárak nem vehetik 
át, nem tölthetik le a tételeket. Valódi retrokonverzió, nemzeti könyvtárról lévén 
szó, nem valósítható meg ezen a módon. 

A tényleges rekatalogizálás, azaz az állomány egységeinek egyenkénti kézbe
vétele és adataik újbóli bevitele a rendszerbe — bár a minőség szempontjából ez 
eredményezne csak tökéletes megoldást — milliós könyvállomány esetén az idő-
és pénzigény miatt gyakorlatilag nem jön szóba. 

A megvalósíthatósági tanulmány ötödik fejezete a retrospektív konverzió ter
vezésének lépéseit taglalja, melynek során le kell írni a ténylegesen elérendő cé-
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lókat, meg kell állapítani a prioritásokat, és fel kell becsülni, sőt le is kell írni a 
vállalható kompromisszumokat, például hogy mely dokumentumtípussal és mely 
állományrészekkel kezdjük a munkát, megelégszünk-e a jelenleg rendelkezésre 
álló katalógusadatokkal, és későbbre halasztjuk-e a bibliográfiai szempontból lé
nyeges finomításokat. Erre még vissza fogok térni. Más, ugyancsak lényeges kér
dések: fontosnak ítéljük a besorolási adatok egységességének megvalósítását, de 
az első lépésben nem kap ilyen prioritást az összes állományadat, a valamennyi 
létező példány raktári jelzetének rögzítése. Magyarán: a tényleges konverziót egy 
teljes konverzió részeként fogalmazzuk-e meg. 

Ebben a fejezetben kitértünk a konverzió alapjául szolgáló nyilvántartások meg
választásának fontosságára. A nagykönyvtárak katalógusai általában szövevényes 
hálózatot alkotnak, amelyek együttesen alkalmasak a különböző olvasói, illetve 
könyvtárosi kérdések megválaszolására. Bizonyos, hogy a konverziót a teljesség 
igényével csak több nyilvántartás együttes használatával hajthatjuk végre. Elenged
hetetlen azonban, hogy a konverzió alapjául a számbajövők közül ki tudjunk jelölni 
egy elsődleges forrást, amely viszonylag jó állapotban van, elegendő adatot tartal
maz ahhoz, hogy a leírt dokumentumok egyértelműen azonosíthatók legyenek. 
Döntésünktől függően változik a kiegészítő források köre, az alkalmazott módszer, 
a költségek, az eredmény minősége és a munka várható időtartama. 

Az OSZK esetében tudjuk, hogy körülbelül 180 nyilvántartás létezik, amelyek 
különböző időszakokban készültek többféle dokumentumtípus adatainak leírására, 
más és más elvek szerint, eltérő technikai kivitelben, a kézírástól kezdve a lézer
nyomtatóval előállított katalóguscédulákig. Az adatok pontossága is nyilvántar
tásonként változik. Gondos mérlegelés alapján tettünk javaslatot —a könyvek ese
tében — a sikerrel kecsegtető megoldásra. 

A különböző rekord formátumok közül a HUNMARC-ot választjuk, a karak
terkészletek közül az ANSEL-t. 

A tervezés egyik legfontosabb része a költségek kalkulációja: a kiválasztott, az 
adott célra felállított és kizárólag ezzel foglalkozó konverziós csapat bérétől kezdve 
a szükséges eszközbeszerzésekig, az anyagköltségektől a fenntartási kiadásokig. 
Meg kell becsülni a telekommunikációs díjakat és a versenykiírás alapján megvá
lasztott külső cég számára fizetendő összegeket. A konverzióban részt vevők mun
káját megfelelő szerződésekkel kell szabályozni. A pontos feladatleírásra, a minő
ségi követelményekre, az ellenőrzés módszereire, az elfogadható hibaszázalékra és 
a határidőkre egyaránt kiterjedő jó szerződés a sikeres munka garanciája. 

A tanulmány hatodik fejezetében aprólékosan számba vettük az OSZK adatfor
rásait, az idők során alkalmazott szabályzatokat, és elemeztük használhatóságukat, 
jellemzőiket. Összesen 45 forrást regisztráltunk, amelyek valamilyen mértékben a 
konverzió forrásai lehetnek, illetve lesznek, és megállapítottuk, hogy a törzsgyűjte
ményt képező 1712 és 1976 között megjelent hazai, illetve 1601 és 1987 között 
megjelent külföldi könyv- és könyvjellegű állományt nyilvántartó vagy leíró adat
források 18 dokumentumtípusra terjednek ki. Felmértük minden forrás tételszámát, 
adattartalmát, állapotát, minőségét, teljességét, másolhatóságát, szkennelhetőségét, 
szállíthatóságát, vagyis azt, hogy a könyvtár normális működését gátolja-e az a kö
rülmény, hogy a katalógust—vagy annak egy részét—időlegesen kivonjuk az olva
sói, szolgáltatói forgalomból. 
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Minden, korábban felsorolt szempontot figyelembe véve arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a számrendes, raktári jelzetek szerint rendezett cédula alapnyil
vántartásban hazai megjelenésű könyvek esetében 1976-ig, külföldi könyvek ese
tében 1987-ig hiánytalanul vannak meg a konverzió szempontjából számba jövő 
könyvek leírásai, ám ez nem feltétlenül igaz az olvasói katalógusokra. Ha ezt 
választjuk a konverzió alapjául, mintegy 840 ezer mű leírásának adatbázisba vi
telével kell számolni. 

A hetedik fejezetben valamennyi, az előbbiekben felsorolt konverziós eljárás 
hasznosíthatóságának vizsgálati eredményeit írtuk le a szükséges gazdaságossági 
számításokkal egyetemben. 

Bár az előzetes tervezés idején meg voltunk győződve arról, hogy ha az első, 
alapvető adatbevitel házon kívül, külső cég igénybevételével történik, a forrást 
mindenképpen le kell másolni. A tanulmány elkészítéséhez szükséges előmunká
latok és kísérletek azonban meggyőztek bennünket arról, hogy a másolás időigé
nye gátolná a gyors lebonyolítást, költségei pedig növelnék a kiadásokat. Felké
szültünk arra a megoldásra, hogy egy olyan nyilvántartást, amely alapvető ugyan 
az OSZK számára, de tartalmát tekintve nem pótolhatatlan, az adatbevitel vagy 
a szkennelés idejére rendszeresen egy külső céghez kell szállítani, és meg kell 
szervezni a hiánytalan átadást és visszaszállítást. 

Ugyanígy meg voltunk győződve arról, hogy kizárólag a Magyarországon meg
jelent könyvek katalógusának konverziójával foglalkozunk a pályázatban. Az elő
készítő munka során azonban azt kellett tapasztalnunk, hogy a források szétváloga
tása magyar és nem magyar megjelenésű művekre több gondot okoz, mint a kétféle 
megjelenés egységes, együttes kezelése. Az is bizonyítást nyert, hogy a nemzeti 
könyvtár speciális gyűjtőköri sajátosságaiból adódóan a külföldön megjelent és az 
állományba került könyvek 60-70%-a úgynevezett hungarikum, és ezek korai re
kordjainak feltalálása külföldön épített adatbázisokban elenyésző. A rekordátvétel 
tehát egyrészt nem lehetséges, másrészt ha lehetséges is — akár hungarikumokról 
van szó, akár nem—, kiválogatásuk, megkeresésük más adatbázisokban, majd átvé
telük és honosításuk sokkal időigényesebb a katalóguscédulákról történő adatok 
gyors rögzítésénél. 

Elemeztük a leírások szerkezetét, azok eltéréseit, a besorolási adatok megvá
lasztásának és feltüntetésének gyakorlati megoldásait. Ennek során megállapí
tottuk, hogy a helyrajzi alapnyilvántartás időben egymás után, folyamatos szám
rendben tartalmazza a cédulákat, így az egykori szabályzatok ismeretében az 
eltérések felismerhetők és leírhatók, a konverzióhoz a tipikus esetek felismeré
sére és megoldására alapvetően jó szabályzat dolgozható ki. A besorolási adat
fájlok részben előre elkészíthetők, részben a konverzióval együtt, annak során 
bővíthetők. 

Számításokat végeztünk: mennyi idő alatt, hány munkatárssal lehetne megol
dani a házilagos, OSZK-n belüli adatrögzítést. A példatárakat és a szabályzatokat 
összeállító szakértők tapasztalatai és kísérletei alapján egyértelművé vált az a 
vélemény, hogy házilagos adatbevitel esetén egy óra alatt átlagosan 4 cédula ada
tainak HUNMARC-ban való rögzítését lehet elvégeztetni, ha azt nem előzi meg 
szkennelés és nem lehet nagyméretű 17"-os vagy 21"-os osztott képernyőn meg
jeleníteni a szkennelt cédulákat a kitöltésre váró adatlappal együtt. Ilyen sebes-

15 



seggel a munka 20 munkatárssal számolva több mint 8 évet venne igénybe. 
Ugyanez váltott műszakban 40 ember esetén több mint 4 évig tartana és csupán 
az adatrögzítés — 200l-es bérekkel számolva — 320 millió forintot tenne ki. Ezek 
mellett szükség lenne még a magasabban kvalifikált irányító munkatársak, a be
sorolási adatokat kezelők, ellenőrzők és javítók, a példányadatokat és a szakjel
zeteket különböző források alapján a rekordokhoz adó munkatársak és egy fő 
fejlesztő-programozó, összesen 7 munkatárs folyamatos munkájára, ami újabb 
130 millió forintot jelentene, nem beszélve a 20 hálózatba kapcsolt munkaállomás 
felállításáról, elhelyezéséről, működtetéséről. Az összes költség — 4 évvel szá
molva—mintegy 750 milliót forintot tenne ki, feltéve, hogy meg tudunk birkózni 
egy 40 fős profi, alapvető könyvtárosi ismereteket elsajátító és nyelvtudással is 
bíró adatrögzítő csapat verbuválásával. A betanítási idővel és annak költségeivel 
nem is számoltunk. 

Valamennyi szóba jövő forrásról másolatokat készítettünk, és ezeket átadtuk egy 
retrospektív konverzióra szakosodott külső cégnek, amely a másolatokat szkennel-
te. A másolatokról készített digitalizált képek—a katalóguscédulák eltérő színe és az 
általában rosszul felismerhető íráskép—lehangoló eredményt nyújtottak, azaz kide
rült, hogy a másolatok nem alkalmasak szkennelésre. 

Ugyanezen források eredetijét is átadtuk egy második próbálkozásra, amely, 
bár jobb eredménnyel járt, még mindig nem bizonyult alkalmasnak digitalizált 
leírások létrehozásához. Egyetlen olyan forrást találtunk, amely egyértelműen ki
elégítő eredménnyel járt, ez megint csak a helyrajzi cédula-alapnyilvántartás volt, 
mivel ez fehér háttéren fekete betűképet tartalmaz. Le kellett azonban szögezni, 
hogy a szkennelés eredményeként kapott cédulaképek nem alkalmasak automa
tikus adatfelismerésre - ahogyan azt korábban feltételezni lehetett —, csupán arra, 
hogy ezekből megosztott, nagyméretű képernyőkön az adatrögzítésre létrehozott 
adatlapra lehessen rögzíteni a szabályzatok alapján minősített adatcsoportok adat
elemeit. 

Kísérleteket végeztünk külső céggel történő együttműködésre. Véleményünk 
szerint ez a módszer hozza a leggyorsabb és a legkevesebb hibát eredményező 
megoldást, ha a két fél — a megrendelő könyvtár és a vállalkozó külső cég — 
kapcsolattartása jól szervezett, a megrendelő a lehető legrészletesebben fogalmaz
za meg igényeit, elkészíti a katalóguscédulákon szereplő, a mindenkor érvényes 
szabályzatoknak és gyakorlatnak megfelelő adatelemek specifikációját, részletes 
szabályzatot dolgoz ki ezek felismerhetőségére, és példatárat készít a gyakorlati 
munkához a leginkább tipikus esetekről. 

A tanulmány nyolcadik fejezete a HUNMARC rekordszerkezetre való konver
tálás feltételeit írta le szkennelés, közvetlen rögzítés házilagos adatbevitellel, il
letve külső cég által speciális adatbázisban történő rögzítés esetén. Ez utóbbi bi
zonyult a leginkább eredményesen megvalósíthatónak. 

A kilencedik fejezetben alaposan taglaltuk a besorolási adatfájlok létrehozásá
nak kérdését. 

A tizedik fejezetben a rekordkapcsolatok adatbázison belüli létrehozásának mó
dozatait többkötetes, illetve sorozatba tartozó könyvek esetén. 
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A tanulmány tizenegyedik fejezete tartalmazta a részletes mennyiségi és költ
ségelemzéseket. Ezeket részben már említettem. Mintegy 840 ezer könyv kata
lóguscédulákon és más nyilvántartásokban lévő adatainak konverziójáról van te
hát szó, ami legalább 200 ezer példány esetében pótlólagos adatbevitelt igényel. 
Számításaink szerint szükség van körülbelül 4 millió besorolási adat bevitelére, 
beszámítva itt valamennyi személy-, testületi és földrajzi nevet, az egységesített 
címeket, a szakjelzeteket és az összes utalótételt. 

A tizenkettedik fejezet kizárólag költségszámításokkal foglalkozik a kiválasz
tott retrokonverziós módszerre vonatkozóan. 

Az előzetes tanulmányok, a hazai és főként a nemzetközi szakirodalom, vala
mint a hazai, külső vállalkozóknál történt tudakozódás, ajánlatkérés alapján egyér
telmű, hogy az OSZK-nak a könyvkatalógusok teljes retrospektív konverzióját a 
„Közvetlen adatbevitel külső cég alkalmazásával speciális adatbázisba" el
nevezésű megoldásra és az OSZK-n belül időlegesen felállítandó önálló konver
ziós munkacsoportra kell alapoznia. Ezzel a módszerrel lehet a leggyorsabban 
használható, bizonyos kompromisszumokkal kiegyező, a jelenlegi integrált rend
szerbe, az AMICUS-ba tölthető rekordállományt létrehozni. Az összes belső és 
külső költség ebben az esetben, 3 év alatti lebonyolítással számolva, körülbelül 
közel 532 millió forintot tenne ki, a 2002-ik év elején tett árajánlatokkal és az 
akkor érvényes közalkalmazotti bérekkel számolva. 

A tanulmány tizenharmadik fejezete kitért még az elképzelt munkaszervezési 
megoldásokra, a szükséges tenderkiírásra és szerződéskötésre, az adatforrások át
adásának módjára, a szükséges szabályzatok egyeztetésére, a besorolási adatfájlok 
építésének feltételeire, a próbarögzítések értékelésére és az OSZK-n belüli munka
csoport napi feladataira, a munkaszakaszokra évenkénti bontásban, valamint a há
zon belül szükséges létszámra. 

Az utolsó, tizennegyedik fejezet mindössze hat sort tartalmaz, és röviden fog
lalja össze a retrospektív konverziós munkálatok várható eredményeit. 

Röviden és tömören tehát: 
Megvalósul a teljes magyarországi könyvtermés, illetve az OSZK törzsgyűjte

ményében elhelyezett könyvállomány adatainak hálózaton való nyilvános és ingye
nes hozzáférése és kereshetősége bárki számára, valamint a rekordok letölthetősége 
bármely hazai vagy külföldi könyvtár számára, saját retrospektív konverziós prog
ramjaik támogatásához. Mindezzel hozzájárulunk az információs társadalom egyik 
alapkövetelményének, az írott, nyomtatásban megjelent könyvekre vonatkozó ada
tok egyéni és közösségi hozzáférésének megvalósításához. 

Van még néhány hozzáfűzni valóm a feladat lényegének összefoglalását köve
tően. Ha mindezt sikerül megvalósítanunk, nemzeti könyvtárként nem mentesülünk 
a korszakra vonatkozó retrospektív nemzeti bibliográfia elektronikus verziójának 
létrehozása, mint ránk váró feladat alól. Különbség van ugyanis a retrospektív kata
lóguskonverzió és a retrospektív elektronikus nemzeti bibliográfia között. Ezt hall
gatóim nyilván jól tudják. A katalógus leírja azt, hogy mi van a nemzeti könyvtár 
tulajdonában. A bibliográfia megmutatja, hogy mi jelent meg nyomtatásban az el-
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múlt évszázadok alatt. Korántsem biztos, hogy mindazon dokumentumok, ame
lyekről bibliográfiai feljegyzés készült, megvannak a nemzeti könyvtár állományá
ban, és viszont: azaz számba vették-e a kereskedelmi bibliográfiák mindazon doku
mentumokat, amelyek a nemzeti könyvtár állományában megvannak. Bibliográfia 
és katalógus azonban együttesen tükrözhetik, hogy mely dokumentumok vannak a 
nemzet birtokában, bármely könyvtár tulajdonában is vannak. 

Jól emlékszem a napra, éppen egy évvel ezelőtt, amikor a nyaralást megszakítva, 
kínzó hőségben, kánikulában úgynevezett prezentációt kellett tartanom az Informa
tikai Kormánybiztosság képviselői előtt pályázatunk elbírálása okán. Ezen alka
lommal, bár nem volt szükség magának a pályázatnak a részletes ismertetésére—hi
szen az maga a benyújtott írásmű volt—, válaszolni kellett a feltett kérdésekre. Némi 
jóváhagyó derültséget okozva és a feszültség oldására is alkalmat adva jelentettem 
ki: bármely kormány büszke lehet, lesz arra, ha nevéhez fűződik a nemzeti könyvtár 
retrospektív konverziós programjának finanszírozása. Kedves mosolygás és egyet
értésre utaló bólogatás jelezte véleményüket. A pályázatot megnyertük, a megvaló
síthatósági tanulmány — hála a munkában részt vevő munkatársaknak — elkészült. 
Hátra van azonban a nagyobb falat, az álmok valóra váltása. 

Nem hagyhatom ki a mai — számunkra, az Egyesület és az OSZK számára is 
ünnepi — alkalmat annak felhasználására, hogy két új miniszterünkhöz is szóljak. 
Ritkán adódnak szakmánk szempontjából a jelenlegihez hasonló történelminek ne
vezhető helyzetek, szerencsésnek remélt egybeesések. Nevezetesen, hogy éppen 
ebben az esztendőben új miniszterek irányítanak tárgyunk szempontjából elsőrendű 
szakmai területeket. Meg vagyok győződve arról, hogy mindketten—Görgey Gábor 
miniszter úr, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának és Kovács Kálmán 
miniszter úr, az Informatikai és Hírközlési Minisztériumnak a vezetői egyformán 
jól ismerik Széchényi Ferenc gróf hajdani törekvését és tettét a nemzet könyvtá
rának megteremtése érdekében. Arról is meg vagyok győződve, hogy mindketten 
jól tudják, mit jelent e hajdani, sikerrel koronázott tett folytatása napjainkban. A 
tudásalapú, információs társadalom nem létezhet anélkül, hogy bárki számára, bár
hol is éljen a világban, hozzáférhető, elérhető leltár jelenjék meg a hálón a magyar 
kulturális örökség egészéről. Hogy bárki, akit érdekel vagy tanulmányaihoz, kuta
tásaihoz szüksége van rá, azonnali és hiteles információt kaphasson arról, mely 
magyar szerző nyomtatásban megjelent műve — könyve, cikke, zeneműve, térké
pe — található meg az Országos Széchényi Könyvtárban, illetve az ország vagy a 
világ bármely más könyvtárában. Erre valók a retrospektív konverziós programok 
és megvalósításuk. Szeretnénk a könyvekkel kezdeni, és ahhoz hasonló módon 
folytatni valamennyi, páratlanul gazdag gyűjteményünk cédulakatalógusainak 
adatbázisba szervezésével. Ezeknek a céloknak a megvalósításához kérem a mi
niszter urak támogatását, ügyünknek a kormányhoz történő előterjesztését a kellő 
anyagi háttér megteremtéséhez. 

Széchényi Ferenc gróf egész vagyont áldozott arra, hogy létrehozza a nemzeti 
könyvtár gyűjteményét és az azt leíró katalógusokat. Kívánjuk, hogy most a kor
mányzat áldozzon egy kisebb vagyont az élő, szolgálatot teljesítő nemzeti könyv
tár gyűjteményeit leíró katalógusok adatbázisba szervezésére. 

Színházban ülünk, s mint tudjuk, a színházi előadások ismétlődnek, ám minden 
nap más a közönség, más a szereplők hangulata. Úgy mondják, a színészek ér
zékelik a közönség befogadókészségét. 
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Én úgy tekintek a mai lehetőségre, mint amely nem ismétlődik ugyan, de amely 
— remélem — nem múlik el nyomtalanul. Azt is remélem, hogy beszámolóm meg
győzte a hallgatóságot, s meggyőzi mindazokat, akik nincsenek ugyan jelen, de 
eljut fülükhöz a mondanivalóm arról, hogy ezt a programot végig kell vinni. Sze
rényebben szólva: el kell kezdeni, s folytatni kell, mint egy többfelvonásos dara
bot, amely sok-sok előadást megér, s amelyet siker koronáz. 

Berke Barnabásné 

Múlt és jövő határán 

Az ötvenéves megyei könyvtárak a magyar könyvtári 
rendszerben 

A könyvtárügy legnagyobb ünnepe, a nemzeti könyvtár alapításának 200. évfor
dulója alkalmából az ötvenesztendős megyei könyvtárak nevében nagy tisztelettel 
köszöntöm mindnyájukat, különösen pedig a bicentenáriumát ülő Országos Szé
chényi Könyvtár vezetőit és munkatársait. Köszöntésem természetesen nemcsak az 
ilyenkor szokásos udvariassági formaság, hanem a közös történelmünkre való em
lékezés is: hiszen a nemzeti könyvtár újkori feladatai közül éppen a megyei könyv
tárak létrehozásakor kapott egy olyan kötelezettséget, amely az elmúlt ötven eszten
dőben összekötötte sorsunkat. Történetünk szálai az 1952. évi május 24-ei minisz
tertanácsi határozattal fonódtak egybe: mint ismeretes, ez a határozat mondta ki, 
hogy meg kell teremteni az állami könyvtárak egységes rendszerét, s létre kell hozni 
minden megyében egy központi könyvtárat, amely egyszerre közművelődési 
könyvtár és hálózati központ is—az egész könyvtári rendszer módszertani feladatai
val pedig az Országos Széchényi Könyvtárat bízta meg, ahol először egy osztály 
szerveződött erre a feladatra, 1959-ben pedig létrejött a Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ, amely már a következő esztendőben, 1960-ban országos an
két keretében próbálta meg tudományos formában is felvetni szakmánk kérdéseit. 
Amikor tehát ma a nemzeti könyvtárunkról megemlékezünk, úgy érzem, hogy arra 
a hatalmas teljesítményre is emlékeznünk kell, amellyel elődeink szinte néhány év 
leforgása alatt létrehoztak egy olyan lakossági szolgáltató rendszert, amely azelőtt 
sohasem volt országunkban, és sikerrel találták meg hozzá azt a könyvtártípust, az 
angolszász eredetű public libraryt, amely a leginkább alkalmasnak bizonyult a ma
gyar olvasóközönség kiszolgálására. S ez különösen nagyszerű teljesítmény, ha fi
gyelembe vesszük azt, hogy ez a könyvtári rendszer milyen körülmények között 
született. Papp István találó szavai szerint „bűnben fogantunk": a körzeti, majd a 
megyei könyvtárak a legkeményebb diktatúra éveiben jöttek létre, állományukban 
az elkobzott egyházi, egyesületi, iskolai gyűjtemények könyveivel, pártos és népne
velő irodalommal. A minta eredetileg szovjet volt —a termék azonban rövid időn 
belül egészen más fazont vett: a mi elődeink ugyanis nem bolsevik agitátorok, ha-
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nem nagyon felkészült és művelt kultúrmunkások voltak, akik megmentették a be-
zúzásra ítélt könyveket, elhelyezték őket a könyvtárak raktáraiban, később a sza
badpolcain. A szovjet minta helyett a nyugat-európai könyvtárszervezési modellt 
tekintették követendő példának: a Sallai István—Sebestyén Géza által írt kézikönyv
ben elvétve akad külföldi szocialista illusztráció (pl. egy lengyel bibliobusz), 
ugyanakkor angol, svéd, német példákat találunk a legkorszerűbb könyvtárak be
mutatásával. Ennek a lakosság felé nyitott, egyre inkább a kultúraközvetítésre kon
centráló könyvtári rendszernek a létrehozásában óriási szerepe volt a könyvtárügy 
vezető teoretikusainak, köztük is kimagasló helyen Sallai Istvánnak, kiépítésében 
és működtetésében pedig a megyei és velük együttműködésben a járási—városi 
könyvtáraknak. A hőskor esetünkben valóban hőskor volt: a könyvtárak munkatár
sai hóban-sárban, hőségben és fagyban járták a vidéket, kölcsönöztek petróleum
lámpánál, filmeket vetítettek és tánczenei műsorokat adtak a művelődési autó agg
regátora segítségével. Sok elsőgenerációs értelmiségi emlékszik vissza homályos 
szemekkel arra, mit érzett gyerekként, mikor vasárnap délután begördült a pusztára 
a könyvtárosok autója—a világot vitték a helyébe. 

Nagyot változott azután a világ, amikor a letétekből elkezdődött a községi 
könyvtárak szervezése, hiszen a messziről jött szolgáltatás helyett most már hely
ben kellett a településeknek gondoskodniuk a lakosság ellátásáról, s ez az újfajta 
feladat is hozzásegítette a tanácsokat a hatvanas években az önálló gondolkodás
hoz és cselekvéshez —újfajta feladatot rótt ugyanakkor a megyei könyvtárakra is, 
hiszen a direkt ellátás helyett egyre inkább a módszertani jellegű tevékenységre 
kellett helyezni a hangsúlyt. Ez viszont újabb magasan képzett könyvtárosokat és 
a városi—járási könyvtárakkal fenntartott kapcsolatrendszer elmélyítését kívánta 
meg — kialakult tehát lassanként az a háló, amely (igaz, hogy a szocialista állam 
adottságai között) egyre inkább biztosítani tudta a lakossági szférában is a kultu
rális javakhoz való hozzáférést. Az említett könyvtáros kézikönyv már a '60-as 
évek elején hangsúlyosan beszél pl. a könyvtárközi kölcsönzésről — annak sikeres 
szolgáltatása viszont elképzelhetetlen működő és együttműködő könyvtári rend
szer nélkül. A megyei könyvtárak szerteágazó feladatai közül mindig is ennek 
működtetése volt az egyik legfontosabb — ezért születtek újabb és újabb elképze
lések pl. a kiskörzeti ellátásról, az ellátórendszerekről. Mindeközben az állomány
fejlesztéssel, a szolgáltatások bővítésével sem maradtak el, s a hetvenes évekre e 
könyvtártípus mindkét funkciója, az általános felsőfokú ellátást nyújtó közkönyv
tári és a hálózati központi is kiteljesedett, megszilárdult. 

Valószínű, hogy ez a sokszálú kapcsolatrendszer, a szakmai és társadalmi be
ágyazottság mentette meg intézményeinket a rendszerváltás viharaiban, amelyek 
pedig alaposan megrengették az egész könyvtári rendszert (volt idő, hogy a mi
nisztérium könyvtári osztálya is csak egy főből állt), hiszen az új önkormányzati 
rendszer önállósodási hullámában mindenki szabadulni igyekezett kötöttségektől, 
feladatoktól. Csakhogy gyorsan kiderült, hogy egyedül nem megy: kistelepülések 
könyvtárai a nagyobb könyvtárak nélkül, könyvtárközi kölcsönzés a másik könyv
tár állománya nélkül, szakmai irányítás területi centrumok nélkül kudarcra van 
ítélve. A létükben leginkább fenyegetett megyei könyvtárak szinte dacos elszánt
sággal keresték a kibontakozási lehetőségeket: a békéscsabai könyvtár koordiná
lásával gazdasági társaságot alapítottak a számítógépes fejlesztések lebonyolítá
sára, a nyugat-dunántúli és alföldi könyvtárak a települési hálózatok újjászerve-
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zésére dolgoztak ki modelleket, önerőből megszervezték a Dunántúl könyvtári 
rendszerének feltérképezését, akciót indítottak az ellátórendszerek újjászervezé
sének érdekében. Létrehozták tanácskozó és érdekérvényesítő szervezetüket, az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség Megyei Könyvtári Tagozatát, s a könyvtárak 
vezetői jelentős szerepet vállaltak a szakmai szervezetek vezetőségeiben éppúgy, 
mint a Nemzeti Kulturális Alap kuratóriumában vagy a határon túli magyar könyv
tári szolgáltatásokat támogató munkában. A kulturális kormányzat, a könyvtárügy 
irányítása is egyre inkább támaszkodik a megyei könyvtárakra: a statisztika, az 
érdekeltségnövelő támogatás, a nyilvános könyvtárak jegyzéke, a szakfelügyelet, 
az Országos Dokumentumellátó Rendszer, a középfokú képzés csak közreműkö
désükkel valósítható meg. Az elmúlt évtized bizonytalankodásai után megújult 
és egyre szorosabb a kapcsolatuk az Országos Széchényi Könyvtárral s a Könyv
tári Intézettel: a kötelespéldány-szolgáltatás kölcsönös érdekeken alapuló működ
tetése mellett már a jövő könyvtári szolgáltatását példázza az első magyar on-line 
tájékoztató rendszer, a LIBInfo létrehozása, melyben az első közreműködő part
nerek éppen a megyei könyvtárak voltak. 

Itt állunk tehát most, tisztelt Kollégák, az ötven év alatt kialakított struktúránk
kal, szolgáltatásainkkal a jövő határán — s itt, a nemzeti könyvtárban, a nemzet 
könyvtárosai előtt is töprengünk arról, hogyan tovább. Minden erőfeszítésünk, az 
utóbbi években végrehajtott korszerűsítések, fejlesztések ellenére ugyanis nem 
túlságosan kedvezőek a kilátásaink. Az önkormányzati rendszer forráshiánya a 
szó legszorosabb értelmében működőképességünket veszélyezteti: közismert, 
hogy a legkorszerűbb és legkeresettebb szolgáltatások, az internet és az elektro
nikus dokumentumok rendkívül költségesek, és állandó fejlesztést igényelnek, 
erre pedig elegendő forrás nincs. A felsőoktatás infrastruktúrájának hiányosságai 
következtében a nagy számú hallgató kiszolgálása leterheli kiszolgálókapacitá
sunkat, és kevés idő, pénz jut más lakossági rétegek ellátására, a tudományos 
tevékenységre. A regionalizmus erőltetése bizonytalanságban tartja fenntartóin
kat, akiket amúgy is nyomaszt az önkormányzati rendszer megyéket illető kidol
gozatlansága, a helyi torzsalkodások. 

Márpedig működnünk kell: nemcsak a könyvtári törvény kívánja ezt, hanem az 
elmúlt öt évtized tapasztalatai, az igényes olvasóközönség számára kialakított, fel
újított és karbantartott gyűjtemények, a világhálón igénybe vehető katalógusok és 
szolgáltatások, a helytörténeti kiadványok, a határainkon belül és túl kialakított 
kapcsolatrendszerek is erre predesztinálnak bennünket. Remélem, hogy érett férfi
korunkba lépve — hiszen egy könyvtár életében ötven év még csak a felnőtt kor 
határát jelenti —a továbbiakban is meg tudunk felelni feladatainknak, a kor kihívá
sainak. Ehhez azonban a rendszer minden tagjának közreműködésére szükségünk 
van a nemzeti könyvtártól az iskolai könyvtárakig: a háló szemei is csak együtt 
erősek. Kívánjunk tehát egymásnak jó szerencsét, nemzeti könyvtárügyünknek pe
dig további kettőszáz, sikerekkel megkoronázott esztendőket. 

Kiss Gábor 
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A Könyvtári Intézet a szakma 
szemével 

Nem tagadom, alapos fejtörést okozott számomra, hogyan oldjam meg a rám 
osztott feladatot, miként próbáljam megfogalmazni, hogyan is látom a Könyvtári 
Intézetet a szakma szemével. Rögtön azzal kezdem, hogy finomítom a címet: A 
Könyvtári Intézet egy, a szakmában már huzamosabb ideje dolgozó szakmabeli 
szemével. Csak a magam véleményét tudom elmondani, ami egyáltalán nem biz
tos, hogy megegyezik más kollégáiméval. 

A programfüzetet olvasva abban is biztos voltam, hogy nem érdemes a Könyv
tári Intézet jelenlegi feladatait áttekintenem, hiszen azt megteszik előttem, akik 
ezt sokkal jobban tudják, akiknek ez a munkájuk. 

Ha tehát az ember ilyen nagy bajba kerül, mint én most, egyet tehet: kissé bele
ássa magát a könyvtári szakirodalomba, elkezdi felfrissíteni az emlékezetét, mi is 
történt, hogyan is történt, s az elődök bölcsességéből kiindulva megpróbál valami 
örökbecsű következtetést levonni mind a jelenre — s ami még fontosabb —, mind a 
jövőre vonatkozóan. 

A könyvtári szakirodalomban körülnézni ma már nem nehéz feladat: az ember 
fellép a www.oszk.hu című honlapra, megnyitja a Szolgáltatásokat, majd a MANCI 
adatbázist. Néhány kulcsszavas keresés, s máris előttünk terem egy gazdag cím
gyűjtemény. Ekkor az előbb említett ember, vagyis jelen esetben én, előveszi a 
hosszú évek alatt felhalmozódott tapasztalatát, ami ráadásul zömében könyvtári 
tapasztalat (mily szerencse, hogy néha az igazgató is ügyel a könyvtárában, s lát 
élő olvasót, élő kérésekkel, valós problémákkal), és e felhalmozódott tapaszta
latokkal nekilát, s kiszemezgeti a relevánsnak tartott információkat. Tekintettel 
azonban arra, hogy e hozzászólásnak nem feladata a Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ, illetve jogutódja, a Könyvtári Intézet történetének ismertetése 
sem, így a figyelmesebb hallgató azonnal rájön, hogy kényelmes helyzetet terem
tettem a magam számára, mert innentől fogva abszolút szubjektíven s teljesen 
elfogultan, sőt akár kissé rapszodikusan beszélhetek a Könyvtári Intézetről és 
arról, amiért a szakma számára fontosnak tartom létezését, működését. 

Talán sokan emlékeznek, a Könyvtáros 1989. szeptemberi számában megjelent 
egy cikk Bereczky László tollából „30 éves a KMK" címmel: ekkor egy régebbi 
dolgozatára építve megírta a KMK történetének előzményeit, megalakulásának kö
rülményeit, feladatait, illetve szervezeti struktúráját. Fontos forrás, de igazán az a 
frissen (1989-ben) hozzáírt fejezet az érdekes, melyben mintegy váteszként jósolta 
meg, ami később bekövetkezett. így ír Bereczky: „Minden rendelkezésre álló adat, 
tény azt a vélekedést támasztja alá, hogy a magyar könyvtárügynek nagy szüksége 
volt egy olyan intézményre, amilyen a hatvanas—hetvenes évek KMK-ja. Meggyő
ződéssel állítom, hogy a magyar könyvtárügy látványos fejlődésének egyik alapve
tő feltétele és egyszersmind e fejlődés kovásza a KMK volt." Majd később így foly-
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tatja: „Valamikor a nyolcvanas évek elején azonban történt valami, ami ezt a szép 
harmóniát megzavarta. Persze ez a valami nem egyik napról a másikra következett 
be, hanem szinte észrevétlenül, egy folyamat során, lassú változások eredménye
képpen. Szép csendesen elkövetkezett a nap, amikor bizonyossá vált, hogy a KMK 
már nem minden területen képes olyan szolgáltatásokra, amelyek tökéletesen kielé
gítik a könyvtárak igényeit. A KMK úgy járt, mint a lusta kőműves, aki csak rakja, 
rakja a falat, de nem gondoskodik az állvány felemeléséről. így aztán egyszer csak 
bekövetkezik a pillanat: hiába ágaskodik, már nem képes az új téglasort felrakni a 
falra. A KMK is ellustálkodta az állvány megemelését." 

Ma már, 13 év távlatából könnyű persze hozzátenni, hogy nem csupán lus
tálkodásról volt szó, hanem egy társadalmi változás küszöbén bekövetkezett za
varodottságról. Ki tudta akkor, ki merte hinni azokat a változásokat, amelyek 
később bekövetkeztek? Valljuk be, nemcsak a KMK: az egész magyar könyvtár
ügy is szívszorongva kereste az útját. Nem volt véletlen az sok összejövetel, ta
nácskozás, melynek a célja a jövő megfogalmazása volt. Mennyi zsákutca, mennyi 
szerepzavar jellemezte azokat az időket. Ugyanakkor mennyi tenniakarás, mennyi 
önként feladatot vállaló és a közügyekért síkraszállni képes ember bukkant fel. 
De ez egy másik történet. 

1994-ben megjelent a 3K-ban a KMK felülvizsgálatáról szóló bizottsági jelen
tés, mely a bajok feltárásán, elemzésén túl megfogalmazta, mit vár a szakma a 
megújulásra szoruló KMK-tól. A kulcsszavak ma is ismerősen csengenek: kutatás, 
fejlesztés, nemzetközi trendek érvényesítése a hazai könyvtárügyben, szakmai, 
jogi anyagok a politika számára, továbbképző központ, szolgáltatások, tanácsadás, 
az Uj Könyvek, szakmai lapok, szakkönyvtár, könyvtártudományi tájékoztatás. 

Ekkor már javában folyt a könyvtári törvény előkészítése, s 1996-ban megjelent 
egy vitaanyag a központi szolgáltatások köréről, azok telepítéséről, melyet a könyv
tárigazgató kollégáim segítségével állítottam össze. Ebben az anyagban egyértel
műen megfogalmaztuk, hogy szüksége van a könyvtáraknak egy olyan intézmény
re, mely „koordinatív és innovatív központként az ország könyvtárügyét szolgálja." 

Az intézmény feladatául az alábbiakat gondoltuk, csupán címszavakban fel
sorolva: 

— Hálózati központul szolgál minden olyan könyvtár, de elsősorban a közmű
velődési könyvtárak, illetve fenntartóik számára, amelyek ezt a szolgálatot 
igénybe veszik. 

— Szakértői tevékenységet fejt ki, jogszabály-előkészítést végez. 
— Közreműködik a könyvtári statisztika elkészítésében. 
— Alapítványi, pályázati tanácsadó központ. 
— Társszereplője az oktatási rendszernek a könyvtárak munkaerő-ellátásában. 
— Részt vesz a bibliográfiai szabványalkotás munkájában. 
— Könyvtárépítési, gépesítési, berendezési kérdésekben, különös tekintettel a 

számítástechnikai alkalmazási kérdésekre, szakértői, tanácsadási szerepet 
vállal. 

— Működteti a magyarországi ETO-irodát. 
— Részt vesz a kutatásban. 
— Létrehozza, majd karbantartja az Általános Tárgyszójegyzéket. 
— Szerkeszti és kiadja az Új Könyvek állománygyarapítási tanácsadót. 
— Működteti a könyvtártudományi szakkönyvtárat, annak minden szolgáltatását. 
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— Vezető könyvtári szaklapot szerkeszt és ad ki. 
— Olvasásszociológiai kutatásokat végez. 
— Fejlesztési trendeket, javaslatokat dolgoz ki a politika számára. 

1997-ben az Országgyűlés megalkotta a CXL. törvényt a nyilvános könyvtári el
látásról, amelyet lehet dicsérni, lehet szidni, de egy dolgot nem lehet elvitatni tőle: az 
első olyan könyvtári törvény, mely pénzt is rendelt a feladatokhoz. Nos, ez a törvény, 
illetvea6/2000.(III.24.)NKÖM-rendeletaKMKjogutódjakéntlétrehoztaaKönyv-
tári Intézetet, mely hivatalosan 2000. április 1 -jén megalakult, átvéve ajogelőd szá
mos feladatát, természetesen kiegészítve a kor által diktált új feladatokkal. 

Egy intézmény életében rövid idő a két év, mégis azt hiszem, egy (újra)induló 
intézmény életében az első két év meghatározó. Az ekkor megteremtett bizalom, 
szakmai együttműködési készség és a jó emberi viszonyok hosszú évekre meg
alapozhatják a könyvtárak és a Könyvtári Intézet kapcsolatát. Anélkül, hogy is
mételni akarnám az előttem elhangzottakat, anélkül, hogy felsorolnám a 3K 2002. 
áprilisi számában megjelent, a Könyvtári Intézet ötéves stratégiai tervében leír
takat, engedjék meg, hogy jellemző példaként néhány kapcsolódási pontunkról 
szóljak pár szót. Rövid esetleírások következnek, amelyekkel azt kívánom alátá
masztani, hogy a fent említett stratégiai tervnek, mely rendkívül alapos, átfogó 
és világos a szándékait tekintve, hogyan válthatóak aprópénzre a feladatai egyetlen 
könyvtár, a mi könyvtárunk szemszögéből. 

Evek óta együtt fáradozunk (kínlódunk) Rácz Ágnessel, Hangodi Ágnessel 
azon, hogy Pest megye valamennyi könyvtára felkerüljön a nyilvános könyvtárak 
listájára. Ertekezletek, hírlevelek sokasága foglalkozott ennek fontosságával, en
nek ellenére a megye könyvtárainak szűk egyharmada még ma sem szerepel rajta, 
sok esetben kisebb, ámde nem pótolt hiányosságok miatt. Ezek még a jobbik 
esetek, mert van, aki ma is csodálkozva néz ránk, miről van egyáltalán szó. 

Hasonlóan üde színfolt közös életünkben a könyvtári statisztika összegyűjtése 
és feldolgozása. Vidra Szabó Ferenc a megmondhatója, hogy hány és hány gu
micsont-téma kerül elő minden évben, leporoljuk, jól megrágjuk, bocsánat: értel
mezzük a problémát, és megállapodunk a megoldásban, majd az egészet eltesszük 
a következő esztendőre, hogy újra elővehessük. 

Az Olvasás Eve kapcsán pályázatot hirdettünk 10—14 éves Pest megyei gye
rekeknek, hogy legkedvesebb olvasmányukról írjanak könyvajánlást barátaiknak. 
51 településről 200 pályamű érkezett. Hála Nagy Attilának, aki mindvégig segí
tője, támogatója volt az ötlet gazdájának, Nincsevics Klára kolléganőmnek, kezd
ve a pályázatok elbírálásától, az eredményhirdetés nehéz, ámde nagy szeretettel 
megoldott feladatán át, egészen a könyvalakban megjelent pályaművekhez írt utó
szóig. A könyvet a Pont Kiadóval közösen adtuk ki. 

A nálunk is sorozatban dúló számítógépes alap- és internetes tanfolyamok kö
zött az utóbbi időkben, mintegy oldásként, többször felbukkant a megye gyerek
könyvtárosai számára tartott kommunikációs fejlesztő, illetve biblioterápiai tan
folyam, melynek címéből könnyen kitalálható, hogy Bartos Éva a mozgatórugója, 
a fő előadója. Jelenleg folyik a sikeres közös tanfolyam akkreditálása, mely re
mélhetően ugyancsak sikeres lesz. 

Gerő Gyula folyton és makacsul nyúz minket Pest megye könyvtári adataiért 
vagy az általa tudott adatok pontosításáért. Nem állítanék igazat, ha azt mondanám, 
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hogy ez mindig öröm, de tisztelem és becsülöm a kitartását, mert tapasztalatból jól 
tudja: ami ma elveszett, kicsi a valószínűsége, hogy újra megkereshető lesz. 

Könyvtárunk tagja a Pulman magyarországi körnek. Boldogan vettük tudomá
sul, hogy ezt az önkéntes társulást, mely a magyar könyvtárak egy részét szorosan 
kapcsolni kívánja az uniós könyvtárakhoz, a nyugat-európai könyvtári áramlatok
hoz, a Könyvtári Intézet vállalta, segíti, állandó honlapot, szakmai segítséget ad 
számára. 

Megkezdődött a könyvtáros-életpálya modell megvitatása, több helyszínen 
folytak beszélgetések a könyvtáros hivatásról, pályánk jövőképéről — Szentendrén 
például három megye könyvtárosai beszélgetését éppen Dippold Péter moderálta. 

Bizottságokat is működtet a Könyvtári Intézet. A mi könyvtárunk a teljesít
ménymérési munkabizottságban vesz részt, ennek munkáját igyekszünk a magunk 
erejének megfelelően előmozdítani. 

A könyvtáros alapfokú és középfokú képzésben nélkülözhetetlen „Az iskola
rendszeren kívüli könyvtári képzés füzetei" című sorozat. Megtisztelő volt, hogy 
Fehér Miklós „A települési könyvtár működése és működtetése" című füzetét 
lektorálhattam. Örülök a megjelenésének, mert — tanítva a könyvtári assziszten
seket — mindig száz forrást, jogszabályok tömegét kellett számukra megadnom, 
s nem állítom, hogy időnként nem vesztek el benne. 

S végül a 3K, vagyis a Könyv, Könyvtár Könyvtáros című szakmai lap. A 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete mint lapgazda delegált a szerkesztőség soraiba. 
Nem tagadom, a hétköznapok rohanása közepette felüdülést jelentenek a szer
kesztőbizottsági ülések, ahol bizony terítékre kerül minden, ami szakmánkkal kap
csolatos. A könyvtári szakirodalmi keresések során jön rá az ember igazán, hogy 
a könyvtárosok mennyire lelkiismeretesek, mennyire törekszenek a történések 
pontos rögzítésére. 

A fentiekből látszik, hány és hány szálon kötődünk az Intézethez, s gondolom, 
így van ezzel a többi könyvtár is. 

A felsorolásban idáig érve s a szöveget újraolvasva, eltöprengtem: igazán nagy 
dolgok ezek, amikről beszéltem? Nem túl hétköznapi, nem túl egyszerű esemé
nyek ezek? De - azt hiszem — igen. Azonban nem ilyen hétköznapi, egyszerű 
eseményekből épül fel a mindennapi életünk is? 

Kedves Barátaim! Olvasva a régi KMK-sok visszaemlékezéseit, szembetűnően 
és gyakran ismétlődnek azok a szavak, hogy „szellemi műhely", „kiváló, szak
májukat hazai és nemzetközi viszonylatban jól ismerő szakemberek", „nem ha
tósági magatartás", „jó és emberi légkör", „szabad szellemiség". Gondolom nem 
véletlen. 

Túl a rendszerváltás gyötrelmes első 12 évén és a kellős közepén egy könyvtári 
paradigmaváltásnak az ember könnyen belátja a fejlesztések, a pénzszerzés, a 
felgyorsított tempó fontosságát, mert tudja, aki megáll, behozhatatlanul lemarad. 
Ámde ha körülöttünk kiégnek a munkatársak, ha fáradt, kedvetlen emberekkel 
próbáljuk a célunkat elérni, elérjük-e valójában? Vajon nem kellene több időt, 
gondot fordítanunk egymásra? Nem kellene több időt hagynunk a folyamatok 
kiérlelésére? Vajon elvesztegetett idő a folyamatokban az egymás megvárására, 
segítésére fordított idő? 
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Kérdések, amelyekre csakis együtt tudjuk megadni a választ. 
Remélem, hogy a közalkalmazotti béremelés nem csupán anyagi megköny-

nyebbülést, rendszeresebben kifizetett számlákat hoz magával, hanem a munkájuk 
fontosságában újra hinni tudó, kezdeményező és cselekvő, szakmájukban újra 
elmélyülni képes embereket ad újra a szakmánknak. 

Kívánom, hogy a Könyvtári Intézetnek legyen szellemi és anyagi ereje a stra
tégiai terve megvalósításához. Kívánom, hogy a mostani KI-sek úgy emlékezze
nek majdan vissza a jelen időkre, mint annak idején a KMK-sok tették. De leg
inkább azt kívánom, hogy legyen erejük segíteni a könyvtáros társadalmat szel
lemi és erkölcsi erejének megtartásában, folyamatos megújulásában. 

Végül azt kérem, figyeljetek az állványok emelésére. 
Biczák Péter 
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FORUM 

Variációk az ODR-re 

Tudja-e? Ha a tanulásához, kutatásához, munkájához keresett dokumentumokat 
könyvtárunkban nem találja meg, kérésére az eredeti anyagot vagy annak másola
tátmás könyvtárból beszerezzük és rendelkezésére bocsátjuk. A könyvtárközi doku
mentumszolgáltatás módjáról és feltételeiről a könyvtár munkatársai részletes tájé
koztatást adnak. Használja ki a könyvtári rendszer előnyeit, vegye igénybe a könyv
tárközi szolgáltatásokat! — ez a szöveg olvasható 10 000 plakáton, ugyanez 20 000 
szórólapon. Nem valószínű, hogy olvasatlan maradnának. Aki könyvtárba jár, ter
mészetesen tud olvasni. A plakátok is, a szórólapok is szépek, feltűnőek, szinte 
személyre szólóak, személyre szabottak. És gondoljunk bele abba is, mikor kerül
nek — szinte kényszerítő erővel—az olvasó, a könyvtárlátogató szemhatárába. Pont 
akkor, amikor nem találta meg az épp keresett és olyigen vágyott dokumentumot, 
amikor már épp elkezdett bosszankodni, amikor elkezdett felhagyni a reménnyel, 
amikor kezdte úgy vélni, mire sem jó az ő könyvtára, hisz éppen azt a könyvet, azt 
az információt, azt a dokumentumot (stb.) nem tudja a kezébe adni, nem tudja szol
gáltatni, amire — épp most és mennyire, de mennyire — szüksége lenne, azaz lett 
volna. Egy ilyen, úgy véljük éppen nem fiktív, kimódolt, csak a képzeletben létez
hető szituációban a plakát, a szórólap ereje meghatványozódik. Megvan a megol
dás, megvan, szinte már megvan a könyv, az információ, a dokumentum. Épp csak 
a könyvtároshoz kell fordulni. Mi sem könnyebb. És ebben a pillanatban, ebben a 
fölállásban, ebben a szituációban csak egy dolog nem történhet meg. Nem, semmi
képp. Mert ha igen, vége a világnak. Nem történhet meg, hogy a könyvtáros nem tud 
mit kezdeni a kéréssel, kérdéssel. Hisz a plakát, a szórólap szövege világos (és mi
lyen megnyugtató, milyen mindent ígérő, milyen a terhet, a gondot, a töprengést az 
olvasó válláról levevő): a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás módjáról és felté
teleiről a könyvtár munkatársai részletes tájékoztatást adnak. Hát persze. Ha arra 
biztatnak, hogy vegyem igénybe a könyvtárközi szolgáltatást (ők mondják, kérik, 
ők biztatnak engem), ha azt állítják, méghozzá feltűnően, látványosan, kérés nélkül, 
a plakáton, a szórólapon, hogy beszerzik, megszerzik, ideadják, nekem adják az itt 
és most nem talált dokumentumot, akkor persze hogy mindent tudnak erről az ak
cióról, folyamatról, arról, hogy mi annak a módja, mik ^feltételei. Elképzelhető-e, 
hogy az olvasó másként reagáljon, másképp vélekedjen? Nem képzelhető el. És ha 
nem, akkor a könyvtárosnak viszont tényleg tudnia kell a módot és a feltételeket, és 
—törik szakad, de—felvilágosítást kell adnia, a kívánt dokumentumot bekell szerez
nie, rendelkezésre kell bocsátania, könyvtárközi szolgáltatást kell nyújtania. 

DE HOGYAN? DE HONNAN? DE MIKÉNT? 

Persze költői a kérdés. Minden könyvtáros tudja, mi fán terem, mi fán termett 
az ODR. Megtanulta annak minden csínját, bínját, járatos nemcsak annak elméleti 
rendszerében, felépítésében, de ismeri annak gyakorlatát is. Pontosan tudja, hogy 
az ODR-en keresztül, annak bázisán miképp lehet, miként célszerű, hogyan prak-
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tikus, könnyű és gyors a könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása, a könyvtárközi 
szolgáltatások nyújtása. Aki még sohase csinálta, az is mindennel tisztában van, 
alig várja, hogy végre produkálhassa is magát, a rendszert, az ODR-t mint olyant. 

VAGY NEM? 
VAGY AZÉRT MÉGSE ANNYIRA? NEM EGÉSZEN ÚGY? NEM OLYAN 

HOLTBIZTOSÁN? 

Bizony meglehet, bár senkit sem szeretnénk gyanúsítani. Ám az ördög nem 
alszik. Kiben-kiben kételyek is támadhatnak. „Hiszen bírja, bírja vén ember is 
vasát / De csak fiataltól telik e gyorsaság" — ahogyan Arany írta volt. Hátha én 
már nem is vagyok olyan fiatal, bírom, bírom még, de... 

Nos, az ilyen kétkedőknek, önmagukban kétkedőknek, nem egészen biztosak
nak, a tanultakat, olvasottakat, az ODR-ről szóló híradásokat lassan-lassan már a 
tudatküszöb alá sepregetőket hatalmasan megtámogathatja egy frissen megjelent 
kis kiadvány. A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése című sorozatban jelent 
meg, Richlich Ilona szerkesztésében az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer. 
Tájékoztató a könyvtárak közötti dokumentum- és információszolgáltatásról című 
füzet. Alig hat ív mindösszesen, de minden megtalálható benne, amire a könyv
tárosnak—ebben a témában—szüksége lehet. 

A füzet közli az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről a könyvtári tör
vényben leszögezetteket, megtalálható benne dr. Skaliczki Judit feszes, tömör, min
den lényegeset összefoglaló kisesszéje (A hazai könyvtárügy fejlesztésének kiemelt 
projektje: az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer), dr. Kenyéri Katalin ír ben
ne az ODR működésével kapcsolatos feladatokról, Richlich Ilona számol be arról, 
milyen gyakorlati tudnivalók vannak a dokumentumok könyvtárak közötti szolgál
tatásaival kapcsolatban, Koltay Klára írja meg azt, hogy hogyan lehet használni az 
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer lelőhely-adatbázisát. A kiadvány tartal
mazza még az ODR könyvtárainak lajstromát, valamint az ODR munkabizottsága 
tagjainak névsorát is. És persze, talán mondani is felesleges, ez a munka nem afféle 
díszkiadvány, szerzői nem tudományos, vagy szakírói életművük egy új darabja
ként alkották meg, nem óhajtották kirakatba tenni (egyébként valóban bámulatra 
méltó) tudásukat, ismeretanyagukat, tájékozottságukat (stb.). Közvetlenül és min
den elemében gyakorlatiasan, praktikusan, azonnal felhasználhatóan szólnak arról, 
amiről szólnak. Azt, éppen azt a könyvtárost szólítják meg, éppen ahhoz fordulnak 
kollegiális közvetlenséggel és segítőkészséggel, akit, akinek szituációját a fentiek
ben, a plakát- vagy szórólapolvasóval szemben felvázolni igyekeztünk. Aki e füze
tet elolvassa, aki azt a keze ügyében tartja, annak nem kell, annak nem lehet zavarba 
jönnie. Az tudni fogja, hajon a kérdés, a kérés, mit mondjon, mit tegyen, milyen 
lépéseket lépjen meg, mihez nyúljon, és persze azt is, mire és kire, mikre és kikre 
számíthat, lépéseinek milyen következményei lesznek, hogyan fog festeni — akár 
menet közben—ez az egész. 

A könyvtáros - ne áltassuk magunkat - magányos lény. Egyedül áll szemben 
az olvasóval, neki, éppen neki kell ott és azonnal válaszolnia, neki, egyszemélyben 
kell helytállnia mindenért, ami könyvtár, ami a könyvtár. Nyilvánvaló, hogy se
gítségre, támogatásra, támaszra szorul. Még ha mindent és mindig tud is. De hát 
— ugye? — azért nem mindig és mindenkor ez a helyzet. Kell tehát ez a kiadvány, 
kell ez a segítség, és jó hogy van. (VK) 
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— KONFERENCIÁK — 

Helyismereti Könyvtárosok 
IX. Országos Tanácskozása 

Vác, 2002. július 17-19. 
A Helyismereti Könyvtárosok Szervezete tájékoztató füzetének beköszöntőjé

ben a szekció elnöke, Mándli Gyula a következőket írta: „Amikor 1994-ben Vá
cott megalakítottuk a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetét, bíztunk benne, 
hogy eredményes és sikeres lesz tevékenységünk. Ma már bátran kijelenthetjük, 
hogy az elmúlt évek nem teltek hiába. Tagságunk létszáma folyamatosan növe
kedett, országos tanácskozásainkról a résztvevők kellemes emlékekkel és hasznos 
tapasztalatokkal térhettek haza. Ezért is külön öröm számunkra, hogy nyolc év 
után újra városunkban üdvözölhetjük kollégáinkat, barátainkat". 

Csak megerősíteni tudom ezt, bár a véletlen folytán eddig még nem volt sze
rencsém részt venni egyetlen tanácskozáson sem, de tapasztaltam, hogy minden 
évben „hangos" volt a szakma a helyismereti könyvtárosok jó hangulatú, színvo
nalas tanácskozásának hírétől. Nem volt ez másképpen az idén sem: a megszokott 
igényességgel összeállított szakmai és a hagyományosan nívós, egyszersmind kel
lemes ún. kiegészítő programok részesei lehettünk mind a száznégyen (a regiszt
rációs lista szerint). 

A hagyományokhoz tartozik az is, hogy a tanácskozást a két MKE-szervezet, a 
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Bibliográfiai Szekció rendszerint közö
sen rendezi, szakmailag és emberileg egymáshoz igen közel álló két társaság lévén. 

Nagy ívű szakmai programot álmodtak a rendezők, melyet a három nap alatt 
valóra is váltottak. Ismét a házigazdát idézem: „A számítástechnika fejlődését a 
helyismereti gyűjtemények és a helytörténész könyvtárosok sem hagyhatják fi
gyelmen kívül. Ezért is választottuk a konferencia egyik vezető témájának az új 
dokumentumtípusok megjelenését a helyismereti gyűjteményekben. Jelezni sze
retnénk a világnak, hogy bár a múlttal foglalkozunk, nem a múltban élünk." 

Bényei Miklós nyitó előadása nem kevesebbre vállalkozott, mint a helyismereti 
tevékenység fejlődési trendjeinek meghatározására itt és most, a XXI. század ele
jén. A globalitás és lokalitás kettős követelményrendszerében vázolta a könyvtárak, 
azon belül a helyismereti, helytörténeti munka számára adott lehetőségeket. Berke 
Barnabásné a helyismereti elektronikus gyűjtemények működésének külföldi ta
pasztalatairól, valamint a hazai elektronikus kötelespéldány-helyzet bizonyos jogi 
tisztázatlanságairól szólt. Ide sorolnám még Kokas Károlynak a harmadik napon 
tartott, bátorító hangvételű előadását is a digitalizálás szerényebb feltételek közötti 
megindításának szükségességéről. Ezeket a megalapozó jellegű előadásokat azután 
az egyes könyvtárakban fölhalmozódott konkrét tapasztalatok, nehézségek, dilem
mák bemutatása egészítette ki: Mándli Gyula a váci Katona Lajos Könyvtár, Ger
ber György a Pest Megyei Könyvtár, Takáts Béla a Verseghy Ferenc Megyei 
Könyvtár helyismereti tevékenységének újdonságairól és gondjairól beszélt. 
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Külön hangsúlyt kapott a háromnapos tanácskozáson belül a regionalitás (talán 
éppen mint az előzőekben felvázolt globalitás és lokalitás közötti kategória), a hatá
rokon átívelő együttműködés szükségessége. Biczák Péter Pest megye könyvtá
rainak a szlovákiai közkönyvtárakkal kiépített, egyre gazdagodó munkakapcsolatá
ról, Zsok Gizella révkomáromi könyvtárigazgató a „Vág—Duna—Ipoly eurorégió" 
helyismereti adatbázis-építésének lehetőségeiről szólt. A tanácskozásra meghívott 
számos határon túli kolléga is bemutatta intézménye tevékenységét. 

A hagyományoknak megfelelően a tanácskozás résztvevői most sem feledkez
tek el megemlékezni jeles elődeikről. Laki-Lukács László Slezsák Imréről, az 
edelenyi Járási, majd Városi Könyvtár volt igazgatójáról, Gáncsné Nagy Erzsébet 
Mónus Imréről, a győri Megyei Könyvtár igazgatóhelyetteséről, korábbi szak
szervezeti könyvtárigazgatóról, Fodor Béla pedig Kelényi Béla Ottóról, a FSZEK 
Budapest Gyűjteményének egykori vezetőjéről mondott megindítóan szép mélta
tást. 

A Helyismereti Szervezet önazonosság-tudatának erősítését szolgálta a kezde
tekre való visszaemlékezés: ennek kapcsán köszöntötték az 1994-es születésüknél 
bábáskodó Győri Erzsébetet és (a jelen nem lévő) Kiss Lászlót; valamint a „fel
cseperedésükben" oly nagy szerepet vállaló kedves, angliai Elizabeth Melrose 
asszonyt. A történetüket átfogó teljes időszak (ami valami különös időszámítás 
folytán mégis 10 évet jelent) eseményeit, eredményeit pedig hangulatos kiállítás
ban foglalták össze, ezt a Városi Könyvtárban rendezett baráti találkozó keretében 
Ambrus Zoltán, az MKE elnöke nyitotta meg. 

A bőséges szellemi muníció mellé, amit a tanácskozás nyújtott, úgy hiszem, 
minden résztvevő elraktározta a szívébe-lelkébe a váci városnéző séták vagy a 
Dunakanyar-kirándulás felejthetetlen pillanatait éppúgy, mint a vendéglátó kol
légák barátságos mosolyát, figyelmes gondoskodását. 

Bartos Éva 

Helyismereti adatbázis-építés: 
Vág-Duna-lpoly Eurorégió 

Elsőként szeretném röviden bemutatni könyvtárunkat, a révkomáromi Duna 
menti Könyvtárat. Könyvtárunk közművelődési könyvtár, melynek hatásköre a ko
máromi járásra terjed ki, illetve városi könyvtárként is funkcionál. Állományunk 
nagysága 160 ezer könyvtári egység, melyhez egy 40 ezres történelmi gyűjtemény 
is kapcsolódik. Olvasóink száma 5000 körül mozog. 

Komárom művelődéstörténetében jelentős szerepet játszottak az itt működő 
könyvtárak. A közművelődési könyvtár alapjait a város szülötte, Kultsár István 
író, újságíró, színházigazgató tette le. Nevéhez fűződik Mikes Kelemen Törökor
szági leveleinek első megjelentetése Szombathelyen, kiadója volt a Hazai Tudó
sítások c. folyóiratnak, öt éven keresztül igazgatója a pesti magyar színtársulatnak, 
valamint egyik szorgalmazója a Magyar Tudományos Akadémia felállításának. 
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Végrendeletében négyezer kötetet adományozott a vármegyének, többek között 
azzal a kitétellel, hogy szolgálja a város és a megye valamennyi lakosát. Mindez 
1831-ben, ha rövid időre is, de megvalósult. Kultsár halála után özvegye még 
ezer kötetet adományozott a vármegyének. Az adományozott könyvek görög, la
tin, német és magyar nyelvűek voltak, és a teológia, jog, medicina, esztétika, 
filozófia, pszichológia tárgyköreivel foglalkoztak. Az állományt a vármegyeházán 
helyezték el, részint a megye levéltárában, részint a megyeháza folyosóján. 

A nehézségek ellenére az állomány fokozatosan bővült a megye alkalmankénti 
pénzügyi támogatásával, valamint több magánszemély adománya révén. A legje
lentősebb adományozók közé tartozott a komáromi születésű Ghyczy Kálmán, a 
későbbi magyar pénzügyminiszter vagy a szintén komáromi születésű id. Szinyei 
József bibliográfus, aki pesti működése idején gyakran postázott könyvcsomago
kat a könyvtár számára. A 20. század elejére az állomány különböző egyletek, 
szervezetek és a városi népkönyvtár, valamint a Jókai Mór Múzeumi Egylet gyűj
teményével bővült. A két világháború közti időszakban kevés a könyvtárról szóló 
feljegyzés. A második világháború után az állomány raktározása következtében 
(padlások, pincék, a járás települései, Esztergom, Debrecen) kisebb károk kelet
keztek a gyűjteményben. A turócszentmártoni Szlovák Nemzeti Könyvtár másod
példányokat vitt el az állományból, amelyekre azonban nem tartott igényt közülük, 
azokat visszajuttatta Komáromba. 

A 40 ezres történelmi gyűjtemény jelentős részét alkotja a helyismereti rész, 
amely főként a komáromi nyomdákban kiadott műveket, aprónyomtatványokat 
tartalmaz. Ennek feltárását tulajdonképpen ebben az esztendőben kezdjük meg. 
Fő feladatunk, hogy egy, a valóságot tükröző leltárkönyvet készítsünk. Segítséget 
ebben az Alapy Gyula (20. század eleje) által készített katalógusok, illetve a II. 
világháború után keletkezett dokumentáció nyújt majd. Természetesen az alapin
formáció maga a könyvállomány, amely jelenleg a révkomáromi múzeum — új 
nevén Magyar Kultúra és Duna-mente Múzeuma — főépületében (volt Kultúrpa
lota) van elhelyezve. Elrendezése inkább raktárszerű: nincs sem nyelvi, sem téma 
szerinti csoportosítás. 

Ha minden akarat egységes lesz, akkor talán sikerül majd az állománynak meg
felelőbb elhelyezést találni a városközpont egyik műemléki jellegű épületében. 
Ehhez képviselői támogatás és természetesen pénzügyi háttér is kell. A jó szándék 
egyenlőre érzékelhető a képviselőink részéről, reméljük, ez majd sokat jelent ter
vünk megvalósítási szakaszában is. 

Képviselőket említettem, s az ő szerepük — mivel új — némi magyarázatra 
szorul. Arról van szó, hogy a Nemzeti Tanács 2001-ben jóváhagyta a megyerend
szerről (= önkorányzati kerületekről) szóló törvényeket. Ezzel párhuzamosan 
2002. április l-jétől a járási könyvtárak az állami fenntartótól átkerültek a megye 
önkormányzatához. Ezt Nyitra megyében az 51 választott képviselő és a megyei 
elnök alkotja. Közülük 31 a Magyar Koalíció Pártjának színeiben indult. A kép
viselő-testület tagjai közül megválasztott megyei alelnök komáromi. 

Mármost el kell mondanom, hogy reményeket fűzünk az új rendszerhez és a 
fenntartóhoz. S nem is indokolatlanul, mert máris megvan az első eredménye. A 
könyvtárak új alapítóleveleinek jóváhagyásakor ugyanis a miénkbe belekerült az 
eurorégiós feladatkör is. Ez pedig azt jelenti, hogy a régió valamennyi könyvtárának 
koordinációs központjaként működhetünk. 
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Könyvtárunk már sok mindent szervezett ezen a területen, de sokat segít majd 
a további munkában, hogy a megye képviselő-testülete hivatalosan is elismeri 
tevékenységünket. 

A Vág—Duna—Ipoly eurorégió alapításának időpontja 1999 nyara, amikor Ko
márom-Esztergom és Pest megye, valamint a nyitrai kerület legmagasabb rangú 
képviselői aláírták az együttműködési szerződést. Persze már ennek megkötése 
előtt is adott volt az együttműködés, például közös kulturális rendezvények szerve
zésében, fesztiválok rendezésében. Ma már egyre nagyobb hangsúlyt kap a vállal
kozók együttműködése: erre jó példa a Hídverő Napokon belül megvalósuló ide
genforgalmi vásár és kiállítás. 

Könyvtárunk az adott lehetőséget kihasználva több rendezvényt, találkozót 
szervezett az eurorégió égisze alatt. 

Állandó együttműködő partnerünk a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár és 
a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár, állandó támogatónk pedig a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, Szlováki
ában meg a Nyitott Társadalomért Alapítvány és a Kulturális Minisztérium. 

A 2000. esztendőben a Jókai-évforduló alkalmából két rendezvény is határ
menti együttműködéssel valósult meg. Az egyik egy Jókai műveltségi vetélkedő 
volt középiskolásaink számára. Együttműködő partnerünk a komáromi Jókai 
Könyvtár volt. A másik rendezvény a Jókai Mór nyári olvasótárbor, melyet a 
járásbeli Martos községben tartottunk meg. Résztvevők egész Szlovákiából és 
Komárom-Esztergom megyéből jöttek, ugyanis a különböző Jókai-vetélkedők 
nyertesei voltak a tábor résztvevői. 

A 2000. esztendő őszén a tatabányai József Attila Megyei Könyvtárral együtt
működve, a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával az őszi Könyvtári 
Napok keretén belül megszerveztük a Vág—Duna—Ipoly eurorégió könyvtárosai
nak találkozóját. A révkomáromi kétnapos találkozó résztvevői Szlovákiából a 
komáromi, érsekújvári, lévai és vágsellyei járások könyvtárosai, Magyarországról 
pedig Komárom-Esztergom és Pest megyei könyvtárosok, valamint a győri me
gyei könyvtár munkatársai voltak. A bemutatkozó előadásokon kívül szó volt a 
magyarországi Könyvtári Intézet munkájáról, a pályázati lehetőségekről, a somor-
jai Bibliotheca Hungaricáról, az érsekújvári Kaláka magánkönyvtárról, valamint 
a dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár bibliográfiai munkájáról is. 

A 2001. esztendő feladatai közé tartozott alapadatbázis készítése az eurorégió 
három közigazgatási egységében működő megyei és városi könyvtárak szolgál
tatásairól, állományáról. Valamennyi jelentős könyvtár elküldte az adatbázisba a 
szükséges információkat, melyekért hálás köszönet. Könyvtárunk elkészítette a 
híres személyiségek Nyitra megye regionális könyvtárai által összeállított évfor
dulónaptárát. 

A helyismereti dolgok iránti érdeklődés egyre nagyobb a régióban. Az iskolai 
tantervek, szakköri munkák mutatják számunkra az irányt. Igény van a régió jelen
tősebb műemlékeinek feldolgozására is, akár idegenforgalmi, akár történelemtaní
tási szempontból. Kolléganőm jelenleg a komáromi régió zeneművészetben jeles 
személyiségeivel foglalkozik. Bizonyára értékes lenne ez a munka az eurorégióra 
vonatkoztatva is és kibővítve az emlékhelyek felsorolásával. Jelentős a cikkek, bro
súrák, kiadványok gyűjteménye a régió személyiségeiről. Valószínűleg hasznos 
lenne, ha esetleg egy közös kis folyóiratot indítanánk a régión belül. Kiadható lenne 
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akár rotációs rendszerben is: azaz mindig más könyvtár készítené el a következő 
számot. 

Természetesen a közös adatbázis kialakításához meg kell majd határozni a 
módszertani hátteret, kiválasztani egy-egy könyvtárat a részrégiókban, amelyek 
vállalják az együttműködő szerepkört. Ennek az egységesítésnek a megbeszélé
sére szolgálna a következő meghívásunk. Folyó év októberében az érsekújvári 
járásbeli Csúz község kastélyában tartjuk a könyvtáros összejövetelt. Az egynapos 
találkozó helyet és időt ad arra, hogy pontosítsuk a közös módszert és az együtt
működés feltételrendszerét. A találkozó pontos idejéről időben értesítjük majd a 
megyei könyvtárakat. 

Végül röviden szólnék még arról, hogy a helyismereti gyűjteményünk milyen 
formában tud állományt bővíteni, újabb és régi kiadványokhoz hozzájutni. A leg
újabb kiadványok beszerzési módszere általában szponzorok segítségével történik, 
mivel a Szlovákiában érvényes kötelespéldány-törvény a regionális könyvtárak 
számára nem nyújt támogatást a régióban megjelenő könyvekhez való ingyenes 
hozzájutásra: csak az aprónyomtatványokat, folyóiratokat, évkönyveket kaphatjuk 
meg. Nagy szükség van tehát a jó kapcsolatokra, hiszen 1990 után a helyismereti 
kiadványok sora követte egymást. A korábbi időszakokban megjelent kiadványok
ra magángyűjtők, olvasóink segítségével tehetünk szert. Például most keressük a 
Jókai Napok (szlovákiai magyar amatőr színjátszó csoportok fesztiválja) apró
nyomtatvány-anyagát: műsorfüzeteket, plakátokat és fesztiválújságokat. Ugyanis 
2003-ban kerül sor 40. alkalommal a fesztiválra, s a szervező bizottság bizonyára 
szeretne majd egy kiállítással is megemlékezni az évfordulóról. 

A helyismereti gyűjtemény anyagát zömmel eredeti példányban találhatjuk meg, 
de a kölcsön kapott kiadványok fénymásolatát is gyűjtjük. Gondolom, hasonló 
problémákkal küzdenek a magyarországi könyvtárak is. Ezért mindig hasznos, 
hogy tapasztalatokat cserélhetünk. Sajnos, a turócszentmártoni Szlovák Nemzeti 
Könyvtár az utóbbi 4-5 évben nem végzett módszertani munkát. A tavalyi esztendő
ben újraszerveződött az osztály, terveik kiválóak, és reméljük, a megvalósítás is 
sikeres lesz, hiszen a kezdetek igen reménykeltőek. 

Zsok Gizella 
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= MŰHELYKÉRDÉSEK = 

Női lapok indulása a 19. század elején 
és a nők olvasóvá érése 

A nevelési viszonyok változása, a gazdasági helyzet és a nők családi lekötött
ségében beállt változások hozták azt az eredményt, hogy a nők olvasókká válhat
tak a 19. század elejére. Igényeikkel, eltérő ízlésükkel és érdeklődésükkel — mind 
gazdasági, mind politikai szempontból — számoltak az írók s az éppen kialakuló 
időszaki sajtó szerkesztői. A kifejezetten nők számára szánt időszakos sajtóorgá
numokat nevezhetjük női lapoknak, amelyek kielégítik a nők társadalmi, gazda
sági és alkati helyzetéből adódó szükségleteit és igényeit. 

Korábban a nők társadalomban és a családban elfoglalt helye nehezen vagy 
egyáltalán nem engedte közel őket az írott formában terjesztett ismeretekhez, iro
dalmi olvasmányokhoz. A művelt apácák és a gondosan megválasztott nevelők 
által nevelt főúri leányok kivételével a nők jelentős része olvasni sem tudott. 

Magyarországon az első magyar nyelvű időszaki sajtótermék, melyet elsősor
ban nőknek szántak, az 1794-es év közepén meginduló Uránia című folyóirat. 
Kármán József és Pajor Gáspár voltak a szerkesztők és a kiadók, amit sokáig 
sikerült titokban tartaniuk — részben a szabadkőműves titkolózás, részben a cen
zúra miatt. 

A bevezetőben — amit valószínűleg Kármán József írt—, kitért arra: „mik s mire 
valók a folytatott írások" s kiknek szánják írásaikat, mert szerintük „az értelem, 
mely létünk első dísze", ne legyen elzárva az emberek elől. Fő céljuk a nemzeti 
karakter erősítése, melynek fő része a nemzeti nyelv. „Az, hogy ezen munkát külö-
nössen az asszonyi nemnek szántuk, nem zárja ki a férj fiakat is. Nem bántjuk meg a 
férjfiúi nemet, ha azt állítjuk, hogy a Szép Nem, az izlés uralkodónéja. ... a házi 
tiszta Örömet felemelni igyekezünk, hogy házastársakból-érzékeny Barátnékat, és 
kellemetes Társalkodónékat készíthetünk." Úgy látják, mindez az olvasás megsze
rettetése által... érhető el.... „Legszebb álmaink közül való az, ha egy kellemetes 
Hazánk Leányának unalmas óráját hasznossan rövidíthetjük." 

Kármán szerint a nemzeti nyelv fejlődése nemcsak grammatikai kérdés, hanem 
szükség van a tudományos gondolkodás közvetítésére magyar nyelvű írásokban is, 
hogy az új szavakat jobban megértsék. A magyar nyelven íródott, szívhez szóló, 
önismeretet elősegítő szépirodalmi művek jobbak a rossz fordításoknál. 

Az első számban A nemzetek különbféle szokása a házasodáskor című írásában 
ostorozta azokat a szülőket, akik mint áldozatot viszik gyermekeiket a vőlegény 
karjai közé. Emellett Aiszóposz (korabeli írásmóddal: Esopus) állatmeséit is fel
dolgozta, s nőolvasóinak rövid tanításokat is fűzött hozzá. Itt adta közre a Fanni 
hagyományai című szentimentális regényét. Főhőse Fanni, aki napló és levél for
májában beszél özvegyasszony barátnéjának reménytelen szerelméről, amit rideg 
apja és mostohája nem ért meg. A nemzet csinosodása című — szintén Kármánnak 
tulajdonított —cikk ostorozza hazánk provinciális elmaradottságát, a gondolkodás 
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tunyaságát, a babonákat, önhittséget, félműveltséget, s mindennek okát a helytelen 
nevelésben s a feudális viszonyokban látja. 

A lap nyolcadrét formátumban, rézmetszetes illusztrációkkal, szép betűkkel je
lent meg a váci nyomdásznál, Gottlieb Antalnál. A második számban megköszönte 
az előfizetőknek támogatásukat, amelynek következményeként szerinte igazságta
lan lesz az a panasz, hogy a magyarok nem olvasnak magyarul, s a főnemesek meg
vetik a hazai literatúrát. Az első kötetben felsorolt 104 előfizetőt, közöttük 26, több
ségében arisztokrata nőolvasót találunk. Kármán 1795-ben meghalt, s sokáig nem 
talált követőre. Nők számára készült lapok nem jelentek meg, csak évkönyvek, ka
lendáriumok. 

Kármán József méltán marasztalta el a nevelést mint az igénytelenség legfőbb 
okát. Hogyan nevelkedtek ebben az időben a magyarországi nők? Az alsóbb nép
rétegekhez tartozó leányok a felekezetek által fenntartott népiskolákban szerezték 
meg az elemi ismereteket, a polgárság és köznemesség leányai többnyire otthon, 
házi nevelőiktől. A 18—19. század fordulóján kezdtek szaporodni az intézményes 
nevelést biztosító bentlakásos „nőneveldék". A többségében képzetlen, idegen 
vállalkozók nagy részét francia vagy angol nyelvtudása jogosította fel ilyen in
tézmény megnyitására. Vállalkozásaikat a korabeli újságokban kezdték hirdetni, 
pl. a Magyar Kurírban. A kor gondolkodói érezték, hogy alapvető szemléletvál
tásnak kell végbemennie ahhoz, hogy váltások történjenek. A Tudományos Gyűj
temény indított élénk vitát a nőkérdésről és a nőnevelésről. Szép János Elmélkedés 
az Asszonyi nem taníttatásáról 1821-ben írt cikke nyitotta meg a vitát, melyben 
kimondta a nőkről: „Testi és lelki, vagy elmebeli tehetségökre nézve nem alább
valók az Asszonyok a férfiaknál. ... Meg vannak bennek az értelem, meg van az 
akarat és az emlékezet; mert különben embernek sem mondathatnának". 1822-ben 
Kultsár István a Hasznos Mulatságokban megjelent, a lányok házi neveléséről 
szóló cikkben kifogásolta, hogy a lányok és asszonyok már nem elégszenek meg 
a csendes, visszavonult házi élettel, a pipere, a tánc s a regények olvasása köti le 
őket. Szerinte a lányokat otthon kell megtanítani az elemi ismeretekre, házi teen
dőkre, egyébre nincs szükségük. Ismét a Tudományos Gyűjtemény ad helyet Ta
kács Éva (Karács Ferenc rézmetsző felesége) vitacikkének. Ebben a megoldást 
az állam által fenntartott, „polgári szerkesztésű", „nemzeti karakterrel" bíró, ön
álló gondolkodásra, ízlésre nevelő intézmények létesítésében látja, ahonnan a nők 
úgy lépnének az életbe, hogy férjeik méltó társai, gyermekeik hozzáértő, művelt 
nevelői lehetnének. 1823-ban felszólította a nőket: „Óhajtom, hogy nemem közül, 
kik szerentsés neveltetéseknél fogva bőv esméret(!t)el gazdagok ... pallérozásun
kat elémozdító munkáikkal igyekezzenek rajtunk segíteni". A K. J. szignóval 
1824-ben közölt cikk viszont azt tanácsolja a nőknek, hogy a pennát hagyják 
másra: „Jusson eszébe a páva tollba öltözött szajkó... Ne kössön fegyvert az 
oldalára, ne politizáljon". Ismét Takács Éva válaszolt, aki szerint a műveletlen 
anya gyermekeit sem tudja helyesen nevelni. 

A vita végére körvonalazódott, hogy a női és férfi intelligencia között nincs 
különbség, a nőket is megilletik a művelődés és a tanulás terén ugyanazok a 
jogok, mint a férfiakat. Meg kell indítani a nemzeti szellemű, korszerű ismereteket 
és műveltséget adó nevelőintézeteket, de előbb ehhez szakembereket kell képezni. 
Ezt a sajtóvitát Thaisz András lezárta, csak az 1840-es években indult újra az 
Athenaeum és az Életképek hasábjain. 
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A divatlapok 

A korábbi kísérletek megmutatták, hogy lehet számítani a női olvasóközön
ségre. A '30-as, '40-es évek divatlapjai nem voltak klasszikus értelemben női 
lapok, de feladatul tűzték maguk elé a főleg vidéken élő nőolvasók megnyerését. 
Ennek érdekében divatképeket mellékeltek, nők számára rendszeresített rovatokat 
indítottak. 

A Regélő és Honművész (1833—1848) című hetilap, melynek első szerkesztője, 
Mátray (Róthkrepf) Gábor, siet bejelenteni: lapja nem követi az ismert folyóírások 
szerkezetét, s „csupán hasznosan mulattató tárgyak teendik tartalmát". Emlékez
tetés a Regélő és Honművész első magyar szépművészeti folyóírásra. Pest, 1833. 
Február című előfizetési felhívásában felszólítja a „hazai nyelv terjedését óhajtó 
honleányokat", fizessenek elő lapjára. A lap bevezetőjében a kegyes honleányok 
pártfogásába ajánlotta lapját, hogy „lássa a hon, mily tűz lobog leányaik szép 
keblökben." A főlap, a szórakoztató Regélő és a társlap, a honi művészetet tár
gyaló Honművész (1833—1841) pótolni akarta a drága külföldi szépművészeti hír
lapokat. Tudósított a játékszínekről, koncertekről, új képekről és kőfaragásokról, 
új öltözetbeli szokásokról. A főlap nyolc oldalas volt, s igen zsúfolt. Legfőbb 
műfaja az elbeszélés, és gyakorta közölt verseket. Irodalmi anyaga jellegtelen, 
Mátray nem vonzotta magához a fiatal tehetségeket. 

A magyar divatlapoknak tilos volt egy királyi rendelet értelmében bécsi divatla
pok divatképeit másolni, ezért csak párizsi, londoni képeket vehettek át. Mindezek 
ellenére az első év végére már 700 előfizetőt toborzott, s a konkurencia, a Spiegel 
szerkesztője 1833 végén néhány oldallal megnövelte lapja terjedelmét. 

Mátray mint szerkesztő nem az irodalmi válogatásaival, hanem a Honművész 
hasábjain hirdetett szemléletével hatott korára. A Széchényi családból magával 
hozott élmények hatására olvasóiban felkeltette az ország és az otthon érdekében 
kifejthető, csendes, de hasznos munka iránti igényt, alakította a történelmi tudatot. 

A Rajzolatok a társasélet- és divatvilágból (1835—1839) c. lap a társasélet és 
divatvilág híreivel, divatképekkel nyerte meg olvasóit. Hetente kétszer jelent meg 
Munkácsy János szerkesztésében. Itt kezdett dolgozni Garay János, Frankenburg 
Adolf. 

A Regélő Pesti Divatlap (1842-1844), utóbb Pesti Divatlap (1844-1848) is a 
nőolvasókat igyekezett megnyerni könnyű olvasmányokkal. Művészetet, pedagó
giát, a szellemi és társas élet kérdéseit tárgyaló vitacikkeket ígért. Olvasóinak 
száma 3000-re nőtt, amikor Vahot Imre Petőfit munkatársul nyerte meg, s tudjuk, 
ő volt a nőolvasók kedvenc költője. 

A Magyar Életképek (1843—1848) című hetilap főszerkesztője Frankenburg 
Adolf. Fáy András, az elismert író írta a lap bevezetőjét, s azt a magyar nők pártfo
gásába ajánlotta. Kifejtette, „nagy része nőinknek még nem bírja észlelni a magyar 
élet... kinövéseit: társalgása, ízlése, érzete ... idegen zamatu..." Színházi rovata a 
Nemzeti Színházról adott hírt. Sok fiatal írónak is teret adott, ezért Gyulai kritizálta. 
Munkatársai: Garay, Vajda, Szász Károly, Petőfi és Jókai. Irodalmi divatlap volt, az 
elején beszéllyel; képeket, verseket, népismeretet, úti leveleket, értekezéseket, köz
leményeket (Zenészeti Figyelmező, Hangászati Figyelmező, Művészeti Figyelme
ző) és rövidebb bírálatokat is közöltek. A lap 1844-ben Életképek címmel folytató
dott, s ekkor írt cikket Császár Ferenc Lelkes honleányok címmel. „Ti se feledjétek, 
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hogy nyelvünk éltető angyalai vagytok... nyelvünk kellemet, csínt, hatékonyságot 
és finomságot csak a ti szép ajkaitokról nyerhetend." 

1846-ban megnyerte a Tízek Társaságát, azt a tíz fiatal írót, akik nem akarták 
írásaikat divatlapoknak adni, de nem kaptak lapalapítási engedélyt. A „közügy ér
dekében" ismét dolgoztak, ennek lett végeredménye, hogy 1847 júniusában Jókai 
Mórnak adta át a lap szerkesztését, aki ezt 1849. július 1-jéig ellátta. A Nemzeti 
Színház hivatalos lapja volt, de itt jelentek meg Petőfi legújabb versei, majd Arany 
s Vörösmarty költeményei is. Hölgyszalon címmel rovatot nyitott, ebben jelentek 
meg Petőfiné Naplója címmel Szendrey Júlia menyasszony és fiatalasszony korá
ban írt feljegyzései. 

1848 után az említett lapok mind megszűntek, új lap nagyon kevés indult. A 
divatlapok az irodalomtörténészek szerint másod-, ill. harmadrendű irodalmi al
kotásokat közöltek, de ennél fontosabb az, hogy olyan széles olvasótáborral ren
delkeztek az '50-es, '60-as években, amilyennel egyetlen folyóirat sem, s ezzel 
mindennél erősebb hatást gyakorolhattak olvasóikra. 

Milyen volt az olvasóközönség '48 után, változott-e az irodalmi ízlés? Előtérbe 
nyomult a polgárság, és a gyarapodó, békés polgári otthonok nőolvasói igénylik 
a rém-, kaland- s tündérromantikát. A hazafias történetek alapján a múltat — s 
benne e réteg szerepét — csillogónak s hazafiasnak értékelik. Pártolják a magyar 
zenét, a magyar ruhát. A nyelv helyett felértékelődik az érdekfeszítő, kalandos 
cselekmény: e lapok hasábjain a terjedelmes beszély lesz a divatos műfaj. Az 
önkényuralom idején fontos szerepük volt a nemzeti érzés ápolásában, az ízlés
formálásban s az elsősorban vidéki nőolvasók szervezésében. 

A Hölgyfutár (1849. nov. 15—1864. nov. 6.) szerkesztője és tulajdonosa, Nagy 
Ignác nem ad programot, de napi megjelenésével, magyarságával, bátorságával, 
azzal, hogy a szabadságharcról szóló verseket közöl, hamar népszerű lesz. Mun
katársai között találjuk Frankenburgot, de a nőírók közül Kánya Emíliát, Kem-
pelen Rózát, Bulyovszky Lillát is. 1854-től Tóth Kálmán szerkeszti, s az előkelő 
hölgyek olvasott lapjává teszi. 

A Nővilág (1857—1864) hetilap a magyar hölgyek számára. Szerkesztője Vajda 
János, aki A szépről szépeknek című cikksorozatában az eszményi szép hatásait 
fejtegeti, a sok szépség megismerésére buzdítja nőolvasóit. Többször bátorítja a 
nőírókat: írjanak a „házigazdaság", „női műiskola", „családi élet" című rovatokba. 

Főbb rovatai: divatvilág, brüsszeli levelek Jósika Júliától, pesti levelek az iroda
lom és társasélet köréből (kaszinók, zenei események, könyvek ismertetése), házi 
gazdászat (konyhaművészet, kertészet), hirdetések nőknek, galambposta (szerkesz
tői üzenetek), női műiskola. Vajda alkalmazkodott a nőolvasókhoz: megfelelő té
mát megfelelő nyelven közölt. 1857-ben például pályázatot hirdetett a Nővilágban 
megjelent és a közönségnek legjobban tetsző művek jutalmazására. Munkatársai 
Vas Gereben, Jósika Júlia, és feltűnik Bajza Lenke. Jókai az itt megjelent roman
tikus novelláit nőközönsége számára írta. Évente 50 mellékletet adott, mintarajzai 
igényesek voltak, s a Párizsból hozatott divatrajzai majdnem a párizsi újságokkal 
egyidőben jelentek meg. 

1861-ben Vajda elvállalta a Magyar Sajtó szerkesztését, s ekkor lapját átadta 
Bajza Lenke és Bajza Jenő kezébe. 1863-tól újságalakban jelenik meg, s meghirdet 
egy praktikus szolgáltatást: vidékieknek beszerzi a divatcikkeket. 1864-ben Vajda 
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visszatér a laphoz, de nem lévén nyereséges, Heckenast 1864. szeptember 25-én 
bejelenti megszűnését, és az előfizetőket a Vasárnapi Újsággal kárpótolja. 

Az 1860-as évek elején Pákh Albert egy téli estén megkérdezte az akkor már 
ismert írónőt, Kánya Emíliát, nem volna-e kedve egy női lapot alapítani? Vélemé
nye szerint mint vállalat is nyereséges lenne, s a magyar nőknek oly sok tanulni 
valójuk van, amire még nem is gondolnak, s úgy véli, erre a feladatra Kánya Emília 
lenne a legalkalmasabb. Réges-régi időkről. Egy 19. Századi írónő emlékiratai cím
mel 1898-ban megjelent könyvében Emília visszaemlékezik a lapalapításra. E sze
rint a nők teli voltak előítéletekkel, a külsőségek iránti szeretettel, hiúsággal, s sem
mi törekvés nem munkált bennük az ész és a szív felemelkedésére. A lapalapítási 
engedély megszerzése nehéznek bizonyult, hisz a várban székelő Benedek, a hely
tartó, és Protmann, a rendőrség vezetője minden magyar dolognak ellensége volt. 
Amikor Benedeket felkereste, ő azt kérdezte: „Mire akarok én, magyar nő, egy újsá
got kiadni, szerkeszteni, én, a kis Magyarország kicsi nője, mikor a nagy Ausztriá
ban nem találkozott még nő, aki ilyen eredeti, de szerinte felesleges vállalatra adná 
magát? ... A magyar nőknek nem ez kell, — monda nevetve." Protmann kiabált, 
szidta a magyarokat, hogy még a magyar nők sem hagynak neki békét. Amíg az 
engedély megérkezett, a kiadást Mandello Ignác az Engel és Mandello Kiadóból 
elvállalta. Lapja, a Családi Kör előfizetési felhívását 1860. szeptember 13-án adta 
közre, s ebben azt ígérte, hogy a művelt magyar hölgyek közlönye kíván lenni, s 
kitűnő írók és költők segítenek a munkában. Hetenként két íven, finom színes borí
tékkal, havonta egy színes divatképpel, valamint hímzés- és ruhaszabászati mintá
val ajándékozza meg olvasóit. A rovatok: 1. Beszélyek, humorisztikai életképek, 
történelmi rajzok; 2. Költemények; 3. Társaséleti, szépészeti, természet- és föld
rajzi, valamint táj- és népismereti cikkek. 4. Könyv- és színházismertetések 5. Köz
intézetek ismertetése 6. Egy hét története , a társasélet hírei 7. Mindenféle (hírek a 
nagyvilágból) 8. Társaséleti levelek (vidéki olvasók levelezési rovata) 9. Divatis
mertetések 10. Szórejtvények. A lap október 14-én jelent meg. A művelt szerkesztő 
a szépirodalmi és a tárcarovattal lapját a többi fölé tudta emelni, s komoly cikkeket 
közölt a nőkérdésről is. A hazai hírekben szó esett a Nemzeti Múzeumról (pl. kik és 
mit ajándékoztak), Gyulai akadémiai székfoglalójáról. Szép, litografált rajzokat 
adott történelmi nagyjainkról és sok hasznos háztartási tanácsot is. A lap 20 éven át 
volt a legfontosabb, valóban családi lapunk. 

Megjelennek az erősen a divatra koncentráló női lapok, ennek példája a Bu-
lyovszky Gyula szerkesztette Nefelejts című lap, amelynek kiadója és tulajdonosa 
1859-ben közreadott felhívásában kevés tartalmi ígérettel, de életrevaló, szilárd 
vállalatként jellemezte a lapot. Bulyovszky, mint ismert tárcaíró, kellemes cseve
gést ígért olvasóinak, mondván: rossz és unalmas dolgot ő sem bír végigolvasni. 
Műmelléklete, a Magyar Szépek munka- és mintalapja havonta adott kézimunka 
magyarázatokat s mintarajzokat. 

Rózsaági Antal szerkesztésében havonta jelent meg a Gombostű, amely előfi
zetési felhívása szerint is csak női divatlap akart lenni. 

Király János mint szerkesztő és kiadó alapítja 1860-ban a Pesti-Hölgy-Divat
lapot, amely bevallottan két részből áll, szépirodalmi és divatrészből. Szépiro
dalmi része nem említésre méltó, de híranyaga annál jobb. Szép divatképeit a 
Monaszterly cég és a Rohn nyomda adja. 1873-tól Budapesti Bazár címen él 
tovább. 
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A magyar lapok mindig is igyekeztek kiszorítani az idegen újságokat, több
kevesebb sikerrel. 1866-ban nyit új fejezetet Szabó Richárd azzal, hogy a sikeres 
német Bazár című lap magyar kiadásával, a Magyar Bazárral lép olvasói elé. Az 
eredetileg Lipcsében megjelenő lap már igazi kapitalista vállalkozás, 250 000 
előfizetővel (német, angol, francia, spanyol, lengyel és holland nyelven). A ma
gyar vállalkozás jól sikerült, s 40 éven át fennmaradt a vállalat. Folyamatosan 
ismertetik az új divatüzleteket, kereskedéseket és műhelyeket. 1866-ban átveszi 
az Emich Kiadó, amely 1868-tól Athenaeum néven nagyvállalattá alakul. 1873-
ban, Szabó halála után egyesül a Wohl testvérek lapjával, a Nők Munkakörével. 
A szerkesztők, Wohl Stefánia (1846-1898) és Wohl Janka (1841-1901) maguk 
is tollforgatók: az utóbbi költőnő (akinek első verse 15 éves korában jelent meg) 
és kitűnő műfordító. Zichy Camilla álnéven ő fordította Dickens Copperfield Dá
vidját. Barátkozott Brunszwick Terézzel, Teleki Blankával, írt Emília lapjába, 
híres szalonjukban gyakori vendég volt Arany János, Jókai Mór, Trefort Ágoston, 
Kandó Kálmán, de megfordult Liszt Ferenc is. Tevékenységük az irodalmi részt 
erősítette az egyesített lapban. Programjuk szerint a magyar nők lassan, de sike
resen dolgoznak a valódi szabadság, azaz a nemes önállóság nagy munkáján há
rom egylet segítségével. A Nőképző-egylet tanodákat alapít, a Gazdasszonyok 
egylete a háztartás és a gazdaság ügyeit vette a kezébe, a Nő-iparegylet a szegény 
leányokat tanítja hasznos iparra, s ezáltal becsületes kenyérkeresethez juttatja 
őket. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a kiegyezés után a minden családtagnak író
dott „enciklopédikus" ismeretanyagra építő lapok kora lejárt, s szaporodnak az élet
kor, a nemek és a szakmák szerint tagozódó vállalkozások, amelyektől a kiadók 
jelentős üzleti bevételt is elvárnak. Egyre többen foglalkoznak a nőkérdés megoldá
sával, s alig száz évvel az Uránia megjelenése után példáulNőemanczipaczió című 
lap felhívása jelenhetett meg Komáromban. 1877-ben Csorba Géza szerkesztő arról 
írhat, hogy a „mi nőink ... megszerezték az őket természetileg megillető jogok gya
korlására a képességet: nagykorúak, iskolákat végzettek, műveltséggel bírnak, va
gyonosak is, s keresetük által képesek annyi jövedelmet kimutatni, amennyi a poli
tikaijogok önálló gyakorlásának feltétele." 

Morvái Zsuzsanna 
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A századforduló feminista folyóirata 

A Nő és a Társadalom (1907-1913) 
A történelem faggatása, tanulságainak felhasználása arra, hogy erőt merítsünk 

belőle az egyre méltányosabb társadalom kialakításához, olyan lényegi igénye 
embermivoltunknak, hogy minden korban a legkiválóbb elmék áldozzák rá tehet
ségük legjavát. Ezt teszi Tocqueville (1805—1859), a modern politológiai és szo
ciológiai irányzatok előfutára is, amikor így fogalmaz: „Átfutva történelmünk lap
jain, az elmúlt hétszáz évben úgyszólván egyetlen olyan eseménnyel sem találko
zunk, amely ne vált volna az egyenlőség javára. " 

Tocqueville egyik legfontosabb művében1 meggyőzően érvel amellett, hogy 
a társadalmak minden kitérő ellenére a demokratikus berendezkedés irányába tar
tanak. Mint minden felelős gondolkodó, ő is egy igazságosabb világról álmodik, 
ahol „mindenki élhet jogaival és biztosítva van e jogok megtartása felől, az egyes 
osztályok között férfias bizalom alakul ki és olyan kölcsönös, megértő közeledés, 
amely egyformán távol van a gőgtől és az alantas indulatoktól. " 

Az 1835-ben, Párizsban megjelent művet néhány év múltán már a magyar 
közönség is olvashatta a reformkori könyvkiadás jóvoltából, amely tömegével 
jelentette meg a magyarra fordított francia, német és angol munkákat. S az olva
sóközönség, valamint a szalonok dámái között egyre több az újszerűen művelt 
nő, aki egyben legtöbbször lelkes honleány is. 

Nem tudjuk, melyik volt az a pillanat, amikor közülük valakinek feltűnt, hogy 
a nagy művekbe foglalt magasztos eszmék címzettjei, a férfias bizalom letétemé
nyesei köréből hiányzik az emberiség fele. 

Tény, hogy a XIX. század végére beértek azok a törekvések (gondoljunk csak 
Veres Pálné Beniczky Hermin munkásságára), amelyek a nők iskoláztatását, szá
mukra akár a legmagasabb képzettség megszerzését is lehetővé akarják tenni. 

1895-től megjelennek a magyar egyetemeken az első nőhallgatók. Egycsapásra 
bebizonyosodik, hogy a nők, akik 1790-ben még bátortalanul terjesztették elő ille
delmes kérésüket az országgyűlés tagjaihoz: „...most nyissatok nekünk tágasabb 
kaput a velünk született szabadságra " — ezzel a szabadsággal méltóképpen élni 
tudtak. 

A tudományos képzettséget, esetenként fokozatot szerzett nők az addig hagyo
mányosnak tartott „női műfajokon (levél, napló) túllépve publikációikkal új szem
pontot kapcsoltak be a közbeszédbe, amelyet mai kifejezéssel élve a „reflektált 
női lét" pozíciójából tettek. Ők már olyan művekre is támaszkodhattak, mint John 
Stuart Mill A nő alárendeltsége című munkája, amelyben a szerző kertelés nélkül 
kifejti, hogy a nők látszólagosan szerényebb képességei hátterében neveltetésük 
hiányosságai és jogfosztottságuk állnak. Mill is a történelmi alakzatokon tekint 
végig, hogy bebizonyítsa: amit egykor természetesnek tartott az emberiség, arról 
kiderülhet, hogy nem feltétlenül az, és nem is az elszenvedők beleegyezésével 

40 



alakult ki: „Mióta csak képesek voltak a nők irodalmilag (társadalmilag egyéb 
engedélylyel nem rendelkezhetnek) kebelviláguk megismertetésére, növekvő 
számban tiltakoztak jelen társadalmi helyzetük ellen; legújabban is a legkitűnőbb 
nők által vezettetve sok ezren követelték a parlamenttől a választási jogot."3 

Rövid néhány év alatt logikus rendszerré szerveződtek a századfordulós femi
nisták gondolatai. 

Számunkra azért különösen fontos ez, mert a hazai tudományosság az 1990-es 
évek elején óriási „adósságokkal" szembesült. Húsz, harminc éve, az 1960-as, 
'70-es évek után megszületett diszciplínák (újhistorizmus, cultural studies, gender 
studies stb.) felhalmozott eredményei nehezen hozzáférhetők és csaknem isme
retlenek voltak az itthoni kutatók előtt. 

A felsoroltak közül a „gender studies"—a nemek társadalomtudománya—abból 
a felismerésből eredeztethető, hogy a papíron meglévő jogok nem garantálják auto
matikusan az egyenlőtlenségek eltűnését. Művelői olyan kérdésekre keresik a vá
laszt, hogy miképpen hatnak azok rejtett mechanizmusok, amelyek folytonosan új
ratermelik a különbségeket, ráadásul az érintettek önkéntelen „közreműködésével". 
Ennek megértéséhez a hatalom természetrajzát kell eltökélten és felkészülten vizs
gálni. Az új tudományszak könyvtárnyi irodalmat hozott létre, és gazdagította a 
világról kialakult képünket, de módosította az érvényben lévő kánonokat is. Ahhoz, 
hogy „naprakészek" legyünk, fontos tudnunk a legfrissebb eredményekről, de fel
tétlenül meg kell ismernünk az e témában létező magyarországi hagyományt is. A 
fentebb már említett századfordulós feministák szinte minden olyan kérdéssel fog
lalkoztak, amelyeket a mai nőtudományi tanszékek kutatnak. 

A Nőtisztviselők Országos Egyesülete érdekvédelmi szervezetként a szellemi 
pályán dolgozó nőket tömörítette 1896 óta. Tagjaiból 1904-ben újabb csoportosu
lás, a Feministák Egyesülete alakult meg, mely az addig főleg jótékonysági ügyek
kel foglalkozó több száz nőegyesülettől abban különbözött, hogy legfőbb céljának 
a választójog megszerzését tekintette, de szükségesnek tartotta a nők gazdasági füg
getlenségének megteremtését, a nők oktatásának, munkavállalásának támogatását 
is. Az egyesület első elnöke, Glücklich Vilma már polgári iskolai tanítónő volt, 
amikor megnyitották az egyetemet a nők előtt. Azonnal beiratkozott a filozófiai 
fakultásra. Vezető egyéniség volt Schwimmer Rózsa is, imponáló szónoki képes
séggel, újságírói tehetséggel. 

Az egyesület következetesen szorgalmazta, követelte az általános választójo
got, amely a nőkre is kiterjed. Minden, a nőket érintő kérdésben állást foglaltak, 
a legegyszerűbbtől (reformruha) a nagypolitikáig. A korabeli magyar társadalom 
értelmiségének és elitjének számos képviselője szimpatizált elgondolásaikkal. 

Nézeteik kifejtésére saját orgánumot hoztak létre, A Nő és a Társadalom című 
havonta megjelenő folyóiratot. Az 1907-ben indított lap változatlan formában és 
színvonalon 1913-ig jelent meg, mindvégig Bédy-Schwimmer Rózsa szerkesz
tésében. 1914-ben címét A NŐ-TQ változtatta, s a szerkesztői koncepció is mó
dosult. 

Ez alkalommal az első hét évfolyam tartalmi elemzése nyomán mutatom be a 
hazai nőtörténet kiemelkedően jelentős korszakát. Ebben az időszakban, amikor 
jelentős viták folytak a dualizmus jövőjéről, a megtárgyalandó követelések között 
erőteljesen jelen volt a nők szavazati jogának kérdése. Hogy erről keveset tudunk, 
annak oka a „társadalmilag konstruált felejtés". Ez a feminizmus számára oly 
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fontos kategória azt jelenti, hogy a mindenkori hatalmon levő rendszer „válogat" 
a múlt történései és alkotásai között, és mindazokat, amelyek számára nem kívá
natosak, semmibe veszi. 

Az egyik, évtizedekkel későbbi visszaemlékezés írója a korszak vitáit utólag 
pozitívumként élte meg: ,,(...) a nyomtatott betűk hasábjain remekül összefértek 
a legellentétesebb gondolatok is. S ugyanilyen békésen tudtak megférni a magunk 
ifjúkori elméjében is, ahol mindegyik megkapta a jóhiszeműség és az őszinteség 
pecsétjét. ' 4 

Ilyen jóhiszeműen és igazának tudatában indította útjára a folyóiratot 1907-ben 
a Feministák Egyesületének lelkes csoportja azzal az eltökélt szándékkal, hogy 
pártoktól függetlenül óhajt létezni és akarja véleményét elmondani. 

Bédy- Schwimmer Rózsa javaslatára 1906. március 10-én született a közgyűlési 
határozat a lapalapításról.5 A létrejött folyóiratnak azután hosszú éveken át ő a 
szerkesztője, fáradhatatlan cikkírója. A lap célkitűzéseit ismertető írása szerint: 

,, Mindazt tárgyaljuk, ami a nőt mint embert, feleséget, anyát és polgárt érdekli. 
(...) Nem magáért a nő kedvéért, hanem az általunk mindig egységesnek látott 
társadalmi test javára, le akarjuk rombolni azt a szörnyű hazugságot, amely az 
emberiség egyik felénél a tudást: szégyennek, bűnnek, a legveszedelmesebb tu
datlanságot: ártatlanságnak, a szellemi sötétséget: nőies bájnak, a termé
szetellenesen megkínzott és elkorcsosított testet: szépnek, (...) a társadalom iránti 
érdeklődést modern hóbortnak nevezi. "6 

A szerkesztő tisztában volt azzal, hogy nem lesz könnyű — mint mondja — „a 
teória és a gyakorlat szolgálatának összeegyeztetése". Hogy mégis sikerült, az 
annak köszönhető, hogy a lapban arányosan kaptak helyet az alaposan kifejtett, 
terjedelmes elméleti írások és a rövid, informatív hírek, glosszák, szemlék. A 
gyakorlattal való eleven kapcsolatot a minden számban megjelenő két állandó 
melléklet teszi teljessé. Az egyik/í Feministák Egyesülete Hivatalos Közleményei, 
a másik A Nőtisztviselők Országos Egyesülete Hivatalos Értesítései. Ezek a hír
levelek értékes forrásul szolgálnak az egyesületek történetének rekonstruálásához. 
Képet adnak arról, milyen rendezvényeket, tanfolyamokat, előadásokat szerveztek 
és milyen sikerrel, de arról is, hogy a közgyűléseken milyen témák vetődtek fel 
és milyen határozatok születtek. 

A következőkben tekintsük át azokat a fő témaköröket, amelyek A Nő és a 
Társadalom érdeklődésének középpontjában álltak. 

Az első és legfontosabb a választójog ügye. Az egyesület tevékenységének 
legjelentősebb része és a lap cikkeinek nagy többsége is a választójogi törekvé
seket szolgálta. Annak megvalósulásával ugyanis véleményük szerint lényeges és 
tényleges befolyáshoz juthatnak a választó és választható nők. Ezért sok energiát 
fektetnek a választójog jelentőségének tudatosításába. Ötletben nincs hiány. Több 
esetben biztatják olvasóikat, hogy a kávéházakban kérjék A Nő és a Társadalom 
legújabb számát, hiszen a jó tulajdonos az igény láttán azonnal beszerzi a folyó
iratot, s így szélesebb olvasóközönséghez juthatnak el a benne foglalt gondolatok. 

Beszámolnak minden külföldi eredményről, például üdvözlik a finn nőknek az 
1907-es parlamenti választásokon aratott sikerét: 

„Finnország Európa asszonyainak gyönyörű húsvéti ajándékot adott. Népe 
március 15-én és 16-án képviselőül választott asszonyokat is. — írja a tudósító, 
Jansson Anna. (...) A választás maga fényes debut volt. Amennyire mostanáig 
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megállapítható, mindenütt több nő szavazott le, mint férfi; az én választókerüle
temben 50 %-al több. 

Milyen gyönyörűséggel szemléltük a választók méltóságteljes, türelmes csapa
tát. Előkelő arisztokrata asszonyok órák hosszan, türelmesen vártak cselédek ol
dalán, szegény, gazdag, fiatal, öreg ünnepélyes egyetértésben várta sorát. "1 

A választási eredmények hivatalos kihirdetése után lelkes hangú cikkben mél
tatják az eseményt: 

„ Finnországé a dicsőség, hogy az igazi demokráciából leckét adott Európá
nak. (...) 

Tizenkilenc asszony: munkás, tanító, szerkesztő, paraszt, kispolgár, főnemes. 
Házas és hajadon. Fiatal leány, javakorú asszony. Szocialista, svéd néppárti, 
ifjú-finnek pártjabeli és az ófinnekhez tartozó. "8 

Fontossági sorrendben a nők oktatásának kérdései következnek. A felsőbb 
képesítések megszerzését és az igényes (nem pedig a nők számára átírt, rövidített) 
szakoktatás meghonosítását előfeltételnek tartották ahhoz, hogy a nők önálló eg
zisztenciát teremthessenek maguknak, ne kényszerüljenek függő helyzetbe. 

A koedukált oktatás feltétlen hívei a szerkesztők. A fiúk és a lányok együttes 
nevelésétől azt remélik, hogy mindkét fél őszintébb, igazabb képet kap a másikról. 
Fontosnak tartanák az ifjúság nemi felvilágosítását. 

Az anyaság kérdéseinek tárgyalásában is a tőlük megszokott alapossággal jár
nak el. Megvizsgálják az Európa országaiban érvényben lévő anyavédelmi tör
vényeket és rendelkezéseket, s ha van olyan ezek között, amely követésre méltó, 
felhívják rá a figyelmet. A hazai szabályozást is részletekbe menően ismertetik. 
Nyugtázzák, ha az itthoni rendelet elfogadható, de ha szükséges, szólnak hiányos
ságairól. Például az 1901. VIII. és XXI. §. szerint: „Ha a gyermek életérdeke 
megkívánja, hogy édes anyja a szoptatás egész időszakában maga szoptassa (...)" 
kitételhez határozottan fűzik hozzá: „(...) nem lehet kétség, hogy minden gyer
meknek létérdeke, hogy szoptatásra képes anyja maga táplálja."9 Az anyaságot a 
nő legfontosabb hivatásának tekintik, bár nem gondolják, hogy az a nő egyéb 
kiteljesedésének akadályát kell, hogy jelentse. 

Ismeretterjesztő előadásokat, nyelvtanfolyamokat szerveznek, ingyenes állás
közvetítő szolgálatot működtetnek. Az állásközvetítést az általuk fenntartott Gya
korlati Tanácsadó látja el. 

Kénytelenek sokat foglalkozni a prostitúcióval, amely a korabeli Budapesten 
nagyipari méretekben folyt, csakúgy, mint a leánykereskedelem. Véleményük éle
sen elütött minden más csoportétól. Nem az erkölcsbíró pozíciójából ítélték meg 
a jelenséget, ugyanakkor teljes egészében elvetették minden formáját. A szabá
lyozást értelmetlennek tartották, amely csak arra jó, hogy hamis biztonságérzetet 
keltsen. Adatokkal támasztották alá, hogy a reglementáció nem vonja maga után 
a bűnözés és a megbetegedések csökkenését. A megelőzést tartották az egyetlen 
célravezető eszköznek. A kiváltó okokat kutatták, egy pillanatra sem feledkeztek 
meg a „keresleti" oldalt terhelő felelősségről. 

Minden jelentős vidéki városban működik fiókegyesületük, állandó levelezők tu
dósítanak az ott folyó tevékenységről. Ehelyt cáfolható az a hiányos információkon 
alapuló vélekedés, hogy a mozgalom belvárosi úriasszonyok belterjes köre lett volna. 

„A múlt hónapban is több helyre hívtak meg előadóinkat a feminizmusról szóló 
előadásokra. Kiemeljük Lőcsét, ahol a Felvidéki Feministák Egyesületének titká-
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ra, Gémessy Aranka keltett óriási érdeklődést két nagy hatású előadással és Nagy-
tapolcsányt, ahol Spitzer Gyuláné kitűnő előadással szolgálta ügyünket. Ezenkívül 
előadóink Pécsett, Selmecbányán, Vágújhelyen stb. stb. szereztek új híveket esz
méinknek. "10 

A politikában való részvételt kulcsfontosságúnak tartják, biztatják a nőket a 
társadalom kérdései iránti érdeklődésre, de mint testület nem kötelezik el magukat 
egyetlen pártnak sem. Tagjaik politikai irányultságát magánügynek tekintik, tisz
teletben tartják, egyszerűen csak az aktivitást, véleménynyilvánítást kérik, kinek-
kinek a saját, komolyan átgondolt meggyőződése melletti bátrabb kiállást. Ke
mény szavakkal illetik koruk politikai közéletét: 

„ (...) az élet a mai nőtől tolakodóan, hangosan követel politikai tevékenységet. 
Az újságok minden sorából megszólal hívó szava. 

(...) Hajdúszoboszló: egy perc! Nem: Hajdúszoboszló: örökkévalóság. Vasúti 
szerencsétlenség. Borzalmas pusztulás rettenetes halál, zúzott tagok, özvegyek, ár
vák. Csak azért, mert a politikusoknak nagyobb gondja egymás gyalázása, a párt
politikai csipkedés, a személyes előnyök és érdekek istápolása, mint a forgalom 
biztonságának törvényes körülbástyázása, mint a közlekedés ember- és technikai 
anyagának jó karban tartása. Bele a politikába asszonyok! Hogy a vasút tovább ne 
maradjon tömegguillotine, hanem a modern Magyarország modern eszköze le
gyen." {...) 

„Pozsony, nem a történelmi nevezetességek, hanem a lépfenés hús városa. 
Halomra elpusztulnak a gyilkos eledel 'élvezői'. Rettenetes sorsuk mellett eltörpül 
az országszerte napról-napra , ezer meg ezer esetben előforduló élelmiszer-ha
misítás okozta 'szerencsés végű' mérgezés. Csak azért eszünk lépfenés húst, mér
ges anyaggal kevert kolbászt, legjobb esetben vízzel hígított tejet, csak azért vá
sároljuk méregdrága áron is mindezt a mérget, mert a törvényhozó uraknak a 
nép egészségénél, jóléténél ezerszer fontosabb a politikai barátok számára sze
rezhető állások lefoglalása és biztosítása... Bele a politikába asszonyok!"'' 

Az egyes témák szerzői szakértői szinten értettek az adott tárgyhoz. Megem
líthetjük Perczelné Kozma Flórát, aki nőmozgalmi kérdésekkel, Gergely Jankát, 
aki pályaválasztással, szakoktatással, Glücklich Vilmát, aki pedagógiával, anya
védelemmel foglalkozott. Számos külföldi szerző is írt a lapba. 

Rendszeresen beszámol a lap a férliliga tevékenységéről. Először 1910-ben, 
az alakuláskor. A liga röpiratában érveket olvashatunk a nők választójoga mellett: 
az igazságosság követelményén kívül racionális megfontolások miatt is támogat
ják, például, hogy „a munkapiac terén" csökkenhessenek a nők hátrányai. 

A férfiliga választmányi tagjai között ismert neveket fedezhetünk fel: dr. Dimer 
Gusztávot, Zipernovszky Károlyt, Szász Zsombort, Beké Manót, dr. Pikier Gyulát, 
dr. Máday Andort, dr. Polányi Károlyt és másokat. Közülük ketten: Dimer Gusztáv 
és Márkus Dezső az egyesületben is és a lapnál is áldozatos munkát fejtenek ki. 

Dimer Gusztáv, az elnök foglalkozására nézve nőorvos, a bábaképző alapítója. 
A női betegségek gyógyítása kapcsán tapasztalta a nők tudatlanságban tartott tö
megeinek kiszolgáltatottságát, így vezetett útja a nőmozgalomba, ahol haláláig 
tevékenykedett, s felvilágosító munkát végzett. Egy olvasói levélből tudjuk meg, 
hogy Fiúk iskolája címmel előadássorozatot tartott serdülő fiúknak a párkapcso
latban tőlük elvárható felelősségről. A levelet író édesanya köszönetét fejezi ki, 
és egyúttal felvételét kéri az egyesületbe. 
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A jogok útvesztőiben Márkus Dezsőbíró segített eligazodni az egyesület tagjai
nak. A magyar kir. Curia felülvizsgálati tanácsának tagja, a Corpus Juris Hungarici 
szerkesztője a Polgári Törvénykönyv módszeres felülvizsgálatát végezte el — az 
egyesületi tagokkal együttműködve—a női jogok szempontjából. A Táblaelé terjesz
tette a házasságon kívül született gyermekek j ogainak elismertetését célzó j avaslatot. 

Gazdag információforrást jelent még a folyóiratban rendszeresen közzétett, A 
Feministák Egyesületének évi jelentése című összeállítás. Ebben az előző év fo
lyamán történt minden eseményt rögzítettek a meghívott vendégekről, a progra
mokról, a nagygyűlések témáiról. Most az 1908-as év jelentéséből említek meg 
néhány jellemző bekezdést.'2 

„Április 5-én nagygyűlést tartottunk Mellemé Miskolczy Eugénia elnöklete 
alatt. Az elnök rövid megnyitó beszéde során jelentette, hogy a gyűlést számos 
vidéki város feministái táviratilag üdvözölték. A gyűlés egyetlen tárgya ez a kérdés 
volt: Miért féltik a nőt a politikától? 

Az előadó Schwimmer Rózsa hosszasabban foglalkozott a belügyminiszter vá
laszával. Legtetszetősebb frázisára nézve: hogy nem a politikát félti a hölgyektől, 
hanem a hölgyeket a politikától, a következőket jegyezte meg: valamennyi nő 
szenved a rossz törvények miatt és ezektől a rossz törvényektől mégsem féltik a 
nőket. Nőnevelésünk elavult; a nők ezreit, akik nehéz munkában görnyednek, nyu
godt lélekkel engedik át a tőke kizsákmányolásának. Magyarországon évente 5-
6000 asszony hal meg gyermekágyi lázban, mert nincs elég képzett szülésznőnk, 
nagy államférfiaink szerint nincs elég pénz a bábaképzésre. A leánykereskedelem 
meggátlására törvénykönyvünkben a mai napig nincs megfelelő intézkedés. Ha 
mindettől nem féltik a nőt, vajon kell-e félteni a politikától, a politikai jogoktól, 
a bajok leküzdésére alkalmas egyetlen eszköztől? " 

A fenti néhány mondat jól mutatja Schwimmer Rózsa szónoki tehetségét, 
érvelési stílusát. 

Az egyesület életének egy érdekes részletére utal a beszámolóban a balmazújvá
rosi csoport említése: lelkes örömmel tett eleget egyesületünk az Országos föld
műves párt balmazújvárosi csoportja megkeresésének, hogy asszonyaikat a szer
vezkedésben segítse. "Az történt, hogy Balmazújvárosban a napszámos asszonyok, 
kevesellvén a napi 10 krajcár bért, összetűzésbe kerültek a csendőrökkel, mivel 
azok lázítás címén kardlapot használtak ellenük. Az egyik asszony, Bordás Istvánné 
levélben fordult segítségért a Feministák Egyesületéhez. Levelezés és kapcsolat 
alakult ki közöttük, s az egyik angliai kongresszuson a balmazújvárosi asszonyok is 
képviseltették magukat. 

Megörökíti a jelentés azt a nevezetes eseményt, hogy: ,J\fovember 10-én nyúj
totta be a képviselőházban grófAndrássy Gyula belügyminiszter választójogi tör
vényjavaslatát, már napokkal előbb számos tagtársunk lakásának ablakára és 
erkélyére kitűzött nagy, fehér zászlóval tüntetettek a nők választójoga mellett. " 
A fehér zászlók kitűzése, vagy az, hogy a fürdőhelyeken nyaranta választójogi 
feliratokat helyeztek el, azt az érzést kelti bennünk, hogy amikor csak lehetett, 
civilizált, békés eszközöket kerestek. A vitákban pengeéles logikával találták meg 
az ellenfél okfejtésének hibáit, de úgy gondolták, az érvek súlya elegendő ahhoz, 
hogy önkéntes belátásra késztesse a másik felet. 

A jelentés utolsónak kiragadott részlete úgy fogalmaz, hogy: ,y4z egész esz
tendőnek legkimagaslóbb eseménye volt Mrs. Carrie Chapman-Catt, a nők vá-
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lasztójogi világszövetsége elnökének magyarországi látogatása. " Akkortájt négy 
éves volt az egyesület. Négy, eseményekkel zsúfolt évvel a hátuk mögött ott 
tartottak, hogy ha valahol a világban a választójogi küzdelmek kerültek szóba, a 
londoni után azonnal a budapestit emlegették. Tehetségük, szorgalmuk révén és 
az igazuk tudatában érték el ezt. 

Elmondható az egyesületről, hogy fennállásának első évtizedében sikeresen 
nyerte meg ügyének a társadalom igen jelentős részét: hívei körében megtalál
hatjuk a korabeli társadalom minden rétegének képviselőit. 

Amikor a Feministák Egyesülete megkapta a jogot arra, hogy 1913-ban Magyar
országon rendezhesse meg A Nők Választójogi Világszövetségének VII. Kong
resszusát, biztos alapra építhetett. 

Ha fellapozzuk az esemény alkalmából kiadott tetszetős, fényképes prospektust, 
amely a kongresszust megszervező bizottságot mutatja be, érdekes névsort állítha
tunk össze: az előkészítő bizottság elnöke gróf Teleki Sándorné író; társelnökök: dr. 
Giesswein Sándor pápai prelátus, országgyűlési képviselő, Glücklich Vilma, a Fe
ministák Egyesületének elnöke, gróf Haller Györgyné, a pénzügyi bizottság elnöke 
és dr. Lukács György császári és királyi kamarás, országgyűlési képviselő; ügyve
zető társelnök Schwimmer Rózsa. Az előkészítő bizottság ellenőri, pénztárosi, 
jegyzői posztjain kiváló feministák álltak csakúgy, mint a kiránduló-bizottság, az 
ifjúsági bizottság vagy a kalauzoló bizottság élén. Tanárnők, újságírónők, ketten 
pedig olyanok, akik nagyipari vállalataikat önállóan vezetik (kaposi Molnár Victor-
né és Engel Berta), valamint az első olyan orvosnő, aki magyar egyetemen végezte 
tanulmányait (dr. Steinberger Sarolta). Természetesen aktív résztvevők voltak a 
már említett balmazújvárosi földművesasszonyok is. 

A kongresszus hatalmas sikerrel zárult. A politika, az egyház, az üzleti szféra 
és a magánemberek szimpátiája közepette zajlott. 3000 résztvevő 8 millió nőt 
képviselt az öt világrészről. Együtt volt Marlborough hercegnő és az elemi iskolai 
tanítónő; egy 83 éves amerikai ügyvédnő és az ifjúsági gyűlés 15—24 éves részt
vevői. Jöttek Izlandról és Dél-Afrikából: egyetemi tanárnők, lelkésznők, iparfel
ügyelőnők, országgyűlési képviselőnők. Az eseményről 230 újságíró tudósított. 
A sétakocsizáshoz 250 fogatra és automobilra volt szükség, a dunai sétahajózás
hoz három hajóra. 

A Nő és a Társadalom című havi folyóirat vázlatos bemutatását ki kell egé
szítenem azzal, hogy a fő témakörökön kívül szépirodalmat is közölt, és a komoly 
témákon kívül hírt adott a mindennapok olyan örömtelei eseményeiről is, mint 
például az első hajóünnepély: 

„Hajó-ünnepélyünk, a szórakozás terén egyesületünk első kísérlete, minden 
várakozáson felül sikerült. Nagy közönség, élénk hangulat, művészi és mulattató 
műsor, a rendező- bizottság kifogyhatatlanul leleményes mókái, a tréfás sorsolás, 
a bánáti aranyhímzések kiállítása, mind hozzájárultak ahhoz, hogy még a tőlünk 
távol álló közönség is kedélyesen érezze magát, és egyhangúlag kívánja ennek, a 
Dunasor természeti szépségeit érvényre juttató és szellemi szórakozásban bővel
kedő estének mielőbbi megismétlését. Ha a politikai helyzet komolyabb munkával 
teljesen le nem köti erőnket, szeptemberben újból alkalmat nyújtunk a nagykö
zönségnek, hogy Budapest gyönyörű esti képének élvezése közben barátkozzék 
meg a nő politikai egyenjogúsításának eszméjével. A parti közönség ezrei nézték 
és tárgyalták a hatalmas, kivilágított felírást: Választójogot a nőknek!^ 
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Szellemes és csípős nyelvű glosszáiban alkalomadtán válaszol a sajtóban meg
jelent, általa kifogásolt valamely írásra is: [A B. H.] „ezúttal a fényűzést válasz
totta prédikáció tárgyául. Szerénységet és lemondást követel a középosztály 
asszonyaitól, de egy szóval sem bántja ezen osztály férfiainak dohányban, kár
tyában, szeretökben, lóversenyekben és egyéb hasonló jókban űzött fényűzését. 
Már pedig ezek pazar abb költekezéssel járó sportok, mint az asszony kávéházba 
járása. A ruházatban nyilvánuló fényűzést a férfi pedig egyenesen megköveteli a 
nőtől, különben nem a ragyogó, csillogó nőt, hanem a hamupipőkét választaná 
rendszerint élete párjául. Ki mint vet, csak úgy arat: ragyogó pillangó-leányt 
keresni és elvárni, hogy darócban járó feleség váljék belőle, együgyűség".^4 

A folyóirat nagy súlyt fektetett arra, hogy a magyar nőmozgalom régi doku
mentumait felkutassa és közkinccsé tegye. A kortárs nők valamely pályán, szak
mában vagy a művészetben elért sikereinek számontartása mellett századokra 
visszamenőleg felmutatja azokat, akik valaha különlegeset alkottak vagy jelentős 
pozíciót töltöttek be. 

Amikor Schwimmer Rózsa (az akkori nevén) Széchényi Országos Könyvtárban 
rábukkan néhány korai munkára, megállapítja: „...az 1783-ban megjelent, Meg
mutatás, hogy az asszonyi személyek nem emberek című mérges kis röpirat sejteti 
velünk, hogy a nők öntudatra ébredhettek. A női öntudat megnyilvánulásai után 
ugyanis rendesen — mint eső után a gomba: mérgesebbnél mérgesebb „ vádiratok " 
ütik fel fejüket; manapság éppen úgy, mint hajdanta. " 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy érdekfeszítő kortörténeti dokumentumot ol
vasunk, amikor A Nő és a Társadalom című feminista folyóiratot tanulmányozzuk. 

A bevezetőben idézett nagy gondolkodó méltányosabb társadalom eljövetelé
ben bízott, amelyet a férfias bizalom hat át. Néhány évtizeddel könyve megjele
nése után ugyancsak egy jobb világot képzeltek el az időközben saját értékeikre 
ráébredt nők, akik amellett, hogy birtokba vették az addig felhalmozott szellemi 
kincseket, maguk is mind többen kezdtek hozzájárulni azok gyarapításához. Az 
alázatos kérésektől eljutottak a határozott véleményformáláshoz. 

Akiknek hosszú évszázadokon keresztül sem intellektuális képességeket, sem 
erkölcsi érzéket nem tulajdonítottak, a XIX—XX. század fordulójára meg tudják 
fogalmazni a saját, morális felelősségtől áthatott társadalomképüket: 

„A meglévő erkölcs imádja az erőt: udvarias és szolgai a hatalmasokkal szem
ben, rideg és irgalmatlan az erőtlenek, a gyengékkel szemben; helyesli mindazt, ami 
sikerül, olykor még a legnagyobb gaztetteket is (...) a feminista morál a hatalom 
helyett dicsőíti a méltányosságot, az igazságot és a jóságot. (...) arra törekedett az 
uralkodó erkölcs, hogy a férfit szívétől, a nőt meg eszétől fossza meg. Világos, hogy 
a két szervnek pótlását keresi a társadalom: eszményi állapot volna, ha minden 
emberben volna gyöngédség meg intelligencia. Tökéletes személyiség! Az uralkodó 
erkölcs megkísérlette a gyöngédséget teljesen a nőnek odautalni, a férfinak az észt, 
és ezáltal egyoldalúan fejlesztette a szellemi egyéniségeket (...) A férfi szív nélkül, a 
nő értelem nélkül a feminizmus szemében tökéletlen típus, amilyen a jövőben lehe
tetlen; fejlessze mindkettő gondolkozását és érzelmeit és tökéletesítse képességeit! 
(...)a haladásnak az a célja, hogy lehetőleg szerencsés életfeltételeket teremtsen. Ez 
volt vágya mindig az emberiségnek, akár elismerjük ezt, akár pedig nem. Csak ab
ban a mértékben szólhatunk 'a kultúra haladásáról' amilyen mértékben megjavítja 
haladásunk az emberiségnek földi életét. " 
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KÖNYV 

Könyvtörténet, könyvművészet, 
bibliofilja 

Soltész Zoltánné és a hasonmás kiadások 
Régi szövegek — kéziratok, nyomtatványok-kritikai jellegű kiadásainak elvei 

hosszú századok során alakultak ki. Ugyanakkor a kutatók természetes igénye, 
hogy ne csak a textusok modern, elkerülhetetlenül a közreadó értelmezéseit is 
tartalmazó edícióit használják, hanem az eredetit vagy legalább annak megbízható 
hasonmását. Az előbbi óhaj a földrajzi távolság és az állományvédelmi okok miatt 
nem mindig teljesíthető, az utóbbinak pedig technikai lehetőségek szabtak — és 
szabnak részben még ma is — különféle korlátokat. Mindenesetre már a XIX. 
század elején keresték azokat a módszereket, amelyekkel a szövegek hű — nem 
átírt, értelmezett — másolata kézbeadható. 

A könyvnyomtatás technikai fejlődése és a fényképezés kialakulása, illetve a 
két terület kapcsolódása előtt a lehetőségek természetesen meglehetősen korláto
zottak voltak. Ennek ellenére Magyarországon is elkezdődött az 1830-as évektől 
— szerény keretek között — a régi oklevelek és a magyar nyelvemlékek, pontosab
ban utóbbiak egy-egy levele hasonmásainak közzététele. Két lehetőség állt ren
delkezésre a fototechnika megjelenése előtt: az egyik a litográfia, a másik a réz
metszet volt. Mindkét eljárás a szöveg újraírását, pontos lemásolását, kőre rajzo
lását, illetve lemezre metszését, vagyis a textus kézzel történő reprodukálását 
jelentette, csupán a többszörözést oldhatta meg az akkori technika. 

Rézmetszetes hasonmásokat adott közre Horvát István a Tudományos Gyűjte
mény 1833-as és 1834-es évfolyamaiban. A történettudós 26 középkori magyar 
oklevél és néhány egyéb, nem diplomatikai szöveg fakszimiléjét publikálta a fo
lyóiratban. A metszeteket Karács Ferenc, a kor jeles, elsősorban térképmetsző
ként híressé vált mestere és Miskovits Mózes készítette. A rézlemezek Horvát 
bibliotékájával együtt a Széchényi Könyvtárba kerültek, a táblákról később fia, 
Horvát Árpád 1883-ban új lenyomatokat készíttetett (Oklevéltani hasonmások 
gyűjteménye. XI-XV. század. Melléklet Horvát Árpád Oklevéltani jegyzetek cí
mű munkája második füzetéhez. Bp. 1883.). 

Az 1830-as évek másik kezdeményezése a Magyar Tudós Társasághoz fűző
dik. A testület 1833-ban döntött a nyelvemlékek kiadásáról és közreadásuk alap
elveiről. A bennünket ezúttal érdeklő pont elrendelte, hogy „hasonmás adassék 
minden különböző kézírás egy lapjáról." A nyelvemlékek összegyűjtésére, kiadá
sára Döbrentei Gábor kapott megbízást, így indult el szerkesztésében 1838-ban 
a Régi Magyar Nyelvemlékek című sorozat. A Döbrentei életében megjelent négy 
kötet (pontosabban három kötet és a negyedik első része) mindegyikéhez egy-egy 
kőrajzolt hasonmás kapcsolódott. 

Hasonmások ezek kétségtelenül, de mégis csak újraírt, metszett szövegek, az 
abszolút pontosság ezért megvalósíthatatlan volt. A XIX. század második felében 
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vált lehetővé a szó mai értelmében vett fakszimilék kiadása. A megoldást a foto-
cinkográfia jelentette. Lényege, hogy a sokszorosítani kívánt ábrát vagy szöveget 
fényképezéssel cinklemezre viszik, zsiradékkal vagy gyantával kezelik, végül a 
lemezt salétromsavval maratják úgy, hogy a maratást követően a védett nyomó
forma kiemelkedik a cinklemez síkjából, és ezáltal magasnyomásra alkalmas klisé 
keletkezik. A megmunkálás során a nyomólemezek a fametszetes dúcokhoz vál
nak hasonlóvá. Az egyszerűbb, vonalas ábrák — például szövegek — reprodukálá
sára szolgált a fototípia; autotípiát alkalmaztak a tónusos képek (fényképek, fest
mények stb.) sokszorosításánál. Ezzel technikailag lehetővé vált az eredetihez 
elméletileg mindenben hű hasonmások kiadása. A XX. században a magasnyo
másos eljárást felváltotta az ofszettechnika, a roppant nagyarányú műszaki fejlő
dés egyre tökéletesebb fakszimilék kiadását tette lehetővé. 

Szélesebb körben a XIX. század végétől jelentek meg hasonmások, részben 
önállóan, részben különböző monográfiák, tanulmányok mellékleteként. Könyv
történeti szempontból kiemelkedően fontos, hogy a Magyar Könyvszemle szinte 
indulásától több-kevesebb fakszimilét közölt. Nincs terünk arra, hogy a hazai ha
sonmás kiadások fejlődéstörténetét akár csak röviden vázoljuk. Csupán annyit 
szükséges megállapítani, hogy a XX. századi és a jelenlegi ilyen jellegű önálló kiad
ványok alapvetően kettős célt szolgáltak és szolgálnak: a tudományos és közműve
lődési cél mellett a bibliofilek igényeit is figyelembe vették a hasonmások kiadására 
vállalkozók. 

A technikai fejlődés és a sokasodó fakszimile kiadások kapcsán ugyanakkor 
különféle elvi kérdések is felvetődtek. Az eleve egyedi kódexek esetében — vagy 
kivételes esetben mindössze egy példányban fennmaradt nyomtatványok közzé
tételénél — értelemszerűen csak a konkrét kötet hasonmásáról lehet szó, ugyan
akkor technikailag megvalósítható például az utólagos sérülések retusálása, az 
elfakult színek korrigálása. A beavatkozás során azonban tévedésből fontos pa
leográfiai jellegzetességek is eltűnhetnek, nagy körültekintést igényelnek tehát az 
utólagos közreadói módosítások, ezek ugyanis jelentősen befolyásolhatják a fak
szimile kiadás hűségét és pontosságát. (A kódexek fakszimile kiadásainak kodi-
kológiai és paleográfiai problémáit Lázs Sándor taglalta: Kódexkiadásunk száza
dos kérdései a Cornides-kódex modern kiadásának ürügyén. Magyar Könyvszem
le, 1983. 345—365. p.) A több példányban fennmaradt, ám különböző mértékben 
csonka és változatos egyedi jegyeket mutató nyomtatványok esetében az az el
döntendő kérdés, hogy egy konkrét kötet hasonmása legyen-e a kiadvány, vagy 
pedig különféle kötetekből rekonstruálható, valójában azonban „csak" virtuális 
fakszimile. 

Egészen más jellegű kérdéseket vet fel a különféle hasonmás lapokból össze
állított albumok kiadása. Itt alapvetően az a probléma, hogy az eredetileg eltérő 
nagyságú levelekből hogyan lehet modern kötetet szerkeszteni, mennyiben felel 
meg az ilyen kiadvány a tudományosság követelményeinek? Ezekre és a fenti 
kérdésekre az idők során különféle válaszok születtek, és nyilvánvalóvá vált, hogy 
tökéletes, minden esetben megnyugtató döntés nehezen hozható, a közreadók ki
sebb-nagyobb kompromisszumokra kényszerülnek. 

A fakszimilék problémái ellenére a kérdéssel viszonylag szerény mennyiségű 
szakirodalom foglalkozik. A hasonmások közzétételének elvi-elméleti kérdéseit 
még leginkább a különböző kiadásokhoz kapcsolódó tanulmányok érintik, illetve 
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az egyes edíciókról írt bírálatok. A néhány önálló dolgozat közül említendő Pintér 
Jenő tanulmánya (A magyar hasonmáskiadások. Könyvgyűjtők évkönyve 1919-re. 
Szerk. Kőhalmi Béla. Bp. 1919. 67—69. p.). Az irodalomtörténész szerző lényegé
ben annotált bibliográfiát készített, a fakszimilék könyvtörténeti, könyvművészeti 
jelentőségével és a kiadások elméleti kérdéseivel nem foglalkozott, összeállítása 
azonban tudomásunk szerint első hazai jegyzéke az addig önállóan megjelent ha
sonmásoknak. Az újabb szakirodalomból kiemelkedik Soltész Zoltánné írása (Régi 
könyvkultúránk hasonmás-kiadásai. Előadások Szántó Tibor könyvművész élet
mű-kiállításaalkalmából. Debrecen, 1978. május 8. Szerk. Csűry István. Debrecen, 
1978.25—34. p.). A továbbiakban Soltészné tanulmánya, illetve a közreműködésé
vel készült különféle hasonmások kiadási gyakorlata alapján tekintjük át az írásunk 
címében megjelölt kérdéskört. 

Soltész Zoltánné életműve kétségtelenül a könyvtörténet—könyvművészet—bib
liofillá szerves egységét jelképezi. Könyvtörténész volt, a nemzeti könyvtár vezető 
munkatársa évtizedeken át. Szűkebb kutatási területét az ősnyomtatványok és az 
antikvák képezték, de művészettörténészi végzettségének és érdeklődésének meg
felelően behatóan foglalkozott a kódexekkel is. Személyében a kiváló felkészült
ségű tudós szerencsésen ötvöződött a nemzet talán legfontosabb közgyűjtemé
nyében dolgozó könyvtárossal. Feladatának tekintette a könyvtörténet, könyvmű
vészet alapvető emlékeinek, mindenekelőtt természetesen a Széchényi Könyvtár 
kincseinek bemutatását a szakkörökön túli publikumnak, ezért vállalkozott kü
lönféle hasonmás kiadások sajtó alá rendezésében érdemi közreműködésre, a ki
adásokhoz kapcsolódó tanulmányok írására. Ezen a ponton találkozott felfogása 
a bibliofíliával és néhány kiváló könyvművész törekvéseivel. Együttműködésük 
eredményeként jelentek meg az 1960-as évektől azok a könyvtörténeti, könyv
művészeti vonatkozású fakszimile kiadványok, amelyek tudományos eredménye
ik és jelentőségük mellett a hazai bibliofil könyvkiadásnak is maradandó monu
mentumai. 

Soltész Zoltánné 13 könyvtörténeti, könyvművészeti kiadvány — önálló kötet 
fakszimiléje vagy hasonmásokból összeállított album — kiadásának volt közremű
ködője. Időrendben ezek a következők (a kiadó, a tipográfus és a megjelenési év 
feltüntetésével): 

• Biblia Pauperum (Magyar Helikon, Szántó Tibor, 1966); 
• Francia és németalföldi miniatúrák Magyarországon (Radocsay Dénessel 

közösen, Magyar Helikon, Szántó Tibor, 1969); 
• Chronica Hungarorum (francia nyelvű kísérőszöveggel, Magyar Helikon, 

Szántó Tibor, 1972); 
• Chronica Hungarorum (magyar nyelvű részletes tanulmánnyal és Horváth 

János fordításával, Magyar Helikon, Szántó Tibor, 1973; a két Chronica-ki-
adás nem teljesen azonos); 

• A magyar könyvnyomtatás képeskönyve 1473—1973 (Magyar Iparművészeti 
Főiskola Typo-Grafikai Tanszéke, Haiman György, 1973); 

• A második magyarországi ősnyomda egyik nyomtatványa (Magyar Iparmű
vészeti Főiskola Typo-Grafikai Tanszéke, Haiman György, 1975); 

• Basilius Magnus: A költők olvasásáról. + Xenophon: Socrates védőbeszéde 
(Ritoók Zsigmond fordításában, Magyar Helikon, Szántó Tibor, 1978); 
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• Mátyás Graduale (Magyar Helikon — Corvina, Szántó Tibor, 1980); 
• Horae Beatae Mariae Virginis {Szabó F/órásal közösen, Helikon — Európa, 

Szántó Tibor, 1982); 
• Flamand kalendárium (Helikon, Szántó Tibor, 1983); 
• Thuróczy-krónika (Horváth János fordításában és Engel PáM\ közösen, He

likon, Szántó Tibor, 1986); 
• Missale. Úti misekönyv (Helikon, Szántó Tibor, 1989); 
• Régi magyar várak (Helikon, Kováts Imre, 1983). 

A kiadványok túlnyomó többsége Szántó Tibor tipográfiai megformálásában, a 
Helikon emblémájával jelent meg, két munka az Iparművészeti Főiskola kiadásá
ban, Haiman György tervezésében látott napvilágot, a fiatalabb könyvművész nem
zedéket pedig Kováts Imre képviseli. Két dolgot ez a rövid összegzés is jelez. Az 
egyik, hogy Soltész Zoltánnénak nagyon komoly szerepe volt az 1960-as évektől a 
változó nevű és jogállású Helikon Kiadó könyvművészeti programjának megvaló
sításában. Az 1960-as évektől Magyarországon két kiadói műhely foglalkozott in
tenzíven könyvtörténeti, könyvművészeti vonatkozású hasonmások kiadásával: a 
Helikon mellett az Akadémiai Kiadó vállalkozott rendszeresen a magyar irodalom-
és művelődéstörténet forrásainak fakszimile kiadására a Bibliotheca Hungarica 
Antiqua sorozat keretében. A Helikon által kiadott hasonmás kódexek és régi nyom
tatványok közreadásában Soltész Zoltánnénak meghatározó része volt. A másik, 
hogy — főleg Szántó Tiborral együtt - a fakszimilék különféle formáival — élve 
természetesen a fejlődő technikai és a bővülő anyagi lehetőségekkel—kimunkálták 
e sajátos kiadványtípus közreadásának magyarországi gyakorlatát és részben elmé
letét. A közel három évtizeden keresztül tartó együttműködésük során szinte min
den lehetséges módszert kipróbáltak és alkalmaztak. Ezek sorában természetesen 
akad kisebb-nagyobb mértékben vitatható elvi alapokon nyugvó megoldás, azon
ban a könyvtörténész Soltész Zoltánná és a tipográfus Szántó Tibor érdemei a hazai 
könyves gyakorlat ezen területén is elévülhetetlenek. 

Soltész Zoltánné fentebb említett tanulmányában a hasonmás kiadások értéke
lésénél két szempontra hívja fel a figyelmet: az eredeti mű tartalmi-művészi je
lentőségére és a hasonmás kiállításának művészi színvonalára. A kiadandó művek 
kiválasztása, illetve a kísérő tanulmányok írása hozzájárul a könyvtörténeti kuta
tások és ismeretek elmélyüléséhez abban az értelemben is, hogy megkönnyíti a 
művek tanulmányozását szakemberek és az érdeklődő bibliofil közönség számára 
egyaránt. Ugyanakkor a tipográfusnak és a könyvtörténésznek együtt kell döntenie 
a korábban vázolt elvi kérdésekben. A könyvtervező számára a hasonmás kiadása 
egyébként nem par excellence tipográfusi feladat, a keretek, a formák ugyanis 
adottak, és a lényeg az, hogy bele tudjon helyezkedni egy adott kor szellemébe. 
Ahogyan Szántó Tibor egy 1989-es interjúban fogalmazott: nem annyira a tipog
ráfusi felkészültség és ismeret a döntő, hanem a könyvtörténeti tudás és szemlélet, 
vagyis az, hogyan lehet a régi korok formai sajátosságait a modern technika esz
közeivel minél pontosabban közvetíteni. (P. Szabó Ernő: A tárnokmester Bibliája. 
Beszélgetés Szántó Tiborral. A Könyv, 1989. 1. sz. 117—123. p.) 

A fakszimile kiadásoknak alkalmasnak kell lenniük a kutatói igények kielégí
tésére. Használójuk a tudós, gyűjtőjük azonban a bibliofil, és a két szempont néha 
szembekerül egymással, megtetézve a kiadó anyagi lehetőségeiből adódó prob-
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lémákkal. A fakszimile, az igazi, a valódi fakszimile ugyanis roppant költséges 
kiadvány. Ursula Struzl, a grazi Akadémia Nyomda- és Kiadóintézet — a világ 
egyik legjelentősebb hasonmásokat kiadó vállalata — vezető munkatársa a fakszi
mile kritériumai között említi a teljességet — beleértve az üres oldalak, előzékek 
közlését is —, a színhűséget, az eredeti méretet, az eredetit követő körülvágást és 
az eredetit reprodukáló kötést. Bár a legkorszerűbb nyomdai technikával készül, 
a munkafolyamatoknál elengedhetetlen a kézi munka — főleg a kötésnél mutat
kozik ennek szükségessége. Struzl a követelmények között említi, hogy jó minő
ségű anyagok felhasználásával kell készíteni a hasonmást. Alapvető elvárás — 
írja —, hogy legalább olyan hosszú várható élettartama legyen a fakszimilének, 
mint az eredetinek — ami legtöbbször már sok évszázadot jelent. (Hasonmás ki
adások művészete. 3300 év szellem- és kultúrtörténete szóban és képben. Az 
OSZK-ban 1997. március 14-e és május 3l-e között tartott kiállítás katalógusa. 
Bp. 1997.) 

Ezeket a roppant magas minőségi követelményeket természetesen nem minden 
fakszimile kiadás éri el, nagy változatosság figyelhető meg a külföldi gyakorlatban 
is. Például a Dortmundban megjelenő Die bibliophilen Taschenbücher sorozatban 
kicsinyített méretben, fűzve, papírborítóban több XV—XVI. századi nyomtatvány 
jelent meg (Schedel-krónika, a 42 soros Biblia, az I. Miksa-féle Theuerdank), és 
ezekre a kiadásokra leginkább a szemi- vagy pszeudofakszimile jelző alkalmaz
ható. A magyarországi hasonmások között is viszonylag kevés azoknak a száma, 
amelyekre a fenti kritériumok kivétel nélkül érvényesek. (Eleve figyelmen kívül 
hagyhatók ebből a szempontból az 1970-es évekig szórványosan, az 1980-as évek
től rendszeresen megjelenő reprint kiadványok, például az 1983-ban a Könyvért 
indította Tudománytár kötetei: használati célra szánt segédkönyvek hasonmását 
tartalmazzák egyszerű kivitelben, a könyvtörténeti, könyvművészeti és bibliofil 
jelleg gyakorlatilag teljes mellőzésével.) 

A Soltész Zoltánné közreműködésével készült kiadványoknak sem mindegyike 
valódi, a szó szoros értelmében vett fakszimile. Ebbe az Ursula Struzl szempontjait 
figyelembe vevő kategóriába sorolható a Flamand Kalendárium, a Horae Beatae 
Mariae Virginis, aMissale és a Thuróczy-krónika. Közös vonása a négy kiadvány
nak, hogy a hasonmás önálló fizikai egység, a fakszimile tanulmányozásához elen
gedhetetlenül szükséges tanulmány(ok) külön mellékletben kaptak helyet, és a kö
tés az eredetit utánzó vagy legalább nemes anyagból készült bibliofil jellegű. 

A hasonmások másik csoportjába a Biblia Pauperum, a Chronica Hungarorum 
két változata, A második magyarországi ősnyomda egyik nyomtatványa és a Ba-
silius Magnus/Xenophon kolligátum tartozik. A kiadványok a teljes eredeti ha
sonmását tartalmazzák, az egyik Blockbuch, három pedig ősnyomtatvány. Köté
sük nemesen egyszerű, modern, nem archaizáló stílusú. A szövegekhez kapcso
lódó hosszabb-rövidebb tanulmányok, mellékletek nem önálló fizikai egységben 
találhatók, hanem a hasonmással egybekötve jelentek meg, a papír is csupán a 
Szent Jeromos-biográfia (A második magyarországi ősnyomda egyik nyomtatvá
nya) közreadásánál különbözik. 

A harmadik csoportba az albumok sorolhatók, négy nem teljes hasonmást tar
talmazó kötet. Az egyik egy kódex illuminált leveleit tette közzé, nem is az erede
tivel egyező méretben (Mátyás Graduale), a második provenienciája alapján 
összetartozó kódexegyüttes reprezentatív darabjait bemutató kötet (Francia és né-
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metalföldi miniatürák Magyarországon). A Régi magyar várak címen megjelent 
összeállítás egy XVI-XVII. századi hatkötetes album magyar vonatkozású rézmet
szeteit közli, a negyedik pedig — A magyar könyvnyomtatás képeskönyve — a hazai 
könyvkiadás és nyomdászattörténet fejlődésrajza képekben. Az albumok tudo
mányos jelentősége nem elhanyagolható, bár nyilvánvalóan fokozottabban kerül 
előtérbe e csoportnál az ismeretterjesztő funkció: a kutatói igényeket csak korláto
zott mértékben elégítheti ki a rendszerint nem eredeti méretben tanulmányozható 
válogatott lapok közlése. 

A minden vonatkozásban fakszimilének tekinthető első csoportba három kódex 
és egy ősnyomtatvány hasonmása tartozik. A kódexek közül kettő (Missale, Cod. 
Lat. 221., Flamand Kalendárium, Cod. Lat. 396.) az OSZK tulajdona, a Horae 
Beatae Marie Virginis a Pannonhalmi Főapátság 118. I. 43. jelzetű kézirata. A 
kódexeknél — Domanovszky Ákos katalogizáláselméleti terminus technicusát köl
csönvéve — egybeesik a mű és a könyv (a dokumentum), vagyis a textus, valamint 
a miniatürák és iniciálék a maguk entitásában egyediek. A Thuróczy-krónika ese
tében elvileg is másról van szó. A nyomtatott könyv szövege — a mű — több fizikai 
egységben készült, elméletileg teljesen egyező formában. Azonban az ősnyom
tatványok, antikvák elvileg azonos példányai napjainkra jelentősen különbözhet
nek egymástól (csonkulások, kötés, possessorbejegyzések, az illusztrációk színe
zése stb.). A fennmaradt kötetek közötti eltérések egyébként az eredeti nyomtatása 
során is keletkezhettek; ismert, hogy a XV—XVI. századi nyomdász a nyomtatás 
során kisebb-nagyobb mértékben javította a szedést, illetve eleve többféle szö
vegváltozat jelent meg ugyanazon mű elvileg azonos kiadásából. 

A Thuróczy-krónika 1488-as augsburgi kiadásáról készült fakszimile esetében 
ezek az elméleti jellegűnek tűnő problémák kiválóan tanulmányozhatók. Köztu
dott, hogy az Erhardt Ratdolt műhelyében napvilágot látó krónika három változat
ban készült, a teljesebb szöveget tartalmazó variáció két formában jelent meg, a 
harmadik pedig textusában mellőzi a Mátyás király ausztriai sikeres hadjáratáról 
tudósító részt. Az Országos Széchényi Könyvtár a különböző változatokból hét pél
dányt birtokol, közöttük az ún. B-variáns két különlegesen díszes, illuminált famet
szeteket tartalmazó és a Mátyás királyhoz szóló arannyal nyomtatott ajánlással ellá
tott kötetét. Az Inc. 1143. jelzetű volt a hasonmás alapja, vaknyomással díszített 
eredeti bőrkötését követi a fakszimiléé. Azonban a példány helyenként csonka, 
hiányzik belőle az e 1, i 1, i3—8 és i 10 szöveges levél és a v4 üres levél. A másik, Inc. 
1143/b. jelzetű kötet erősen körülvágott, átkötött példány. Ebből egészítették ki a 
hasonmás alapjául szolgáló díszpéldány hiányait. Sajnos azonban ez a másik pél
dány is csonkán maradt fenn, az i5—6 szöveges valamint a v3—4 és y 10 üres levelek 
hiányoznak. Ebből következően a szöveg és az illusztrációk hasonmását nem lehe
tett maradéktalanul kiadni a két különleges kiállítású kötetből, mindkét illuminált 
példányból hiányoznak az i5-6 levelek. A két levelet (négy oldalt) egy harmadik, 
ám színezetlen fametszeteket tartalmazóból (Inc. 1146.) kellett pótolni. Az 1986-os 
kötet tehát három példányból összeállított rekonstruált kiadvány, és mint ilyen a 
csonkán fennmaradt nyomtatványok közreadásának egyik klasszikus példája. A vá
lasztott megoldással szemben nehezen hozhatók fel érvek, az egykori kiadás ilyen 
jellegű rekonstrukciója mindenképpen elfogadható és helyeselhető, bár kétségtele
nül egy, a valóságban soha nem létezett—és létező—könyv, vagyis virtuális hason
más a végeredmény. 

54 



A kódexek hasonmásai közül figyelemre méltó a Cod. Lat. 221 .jelzetű úti mise
könyv, elsősorban különleges védődoboza miatt. A XV. század végén készült, egy
kor Asmus von Wertheim tulajdonában lévő kódex sajátossága, hogy utazások, za
rándoklatok közben használták — a kapcsos védőtok volt hivatott óvni a tetszetős 
misekönyvet. A mintaszerű kiadás így egy viszonylag ritka kódextípus megismeré
sét teszi lehetővé. (A kötés szerves tartozéka a kötetnek, így a hasonmásnak is. 
Természetesen bonyolult feladat ennek kiválasztása, főleg ha a hasonmás eredetije 
nem korabeli kötésben maradt fenn. A kérdés jelentőségére a közelmúltban Ro-
zsondai Marianne hívta fel a figyelmet (Misztótfalusi Kis Miklós Amszterdamban 
nyomtatott könyveinek eredeti kötései. Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból. 
Bp. 2001.) elmarasztalva az 199l-es Misztótfalusi-féle ún. Aranyas Biblia hason
másának közreadóit a mintául választott kolozsvári legyeződíszes kötésért. Mint 
írja a kötet 229. lapján: „Az emberek félrevezetése ezt a legyeződíszes Biblia-pél
dányt megtenni Misztótfalusi aranyas Bibliájának.") 

A Soltész Zoltánné által gondozott kiadványok következő csoportja XV. száza
di, többszörözéssel készült könyvek hasonmásai, közülük három ősnyomtatvány, a 
negyedik pedig Blockbuch, dúckönyv. A három ősnyomtatvány fakszimiléje között 
találjuk Hess András mindkét ma ismert nyomtatványát, illetve a második magyar
országi ősnyomda három kiadványa közül Laudivius Zacchia Szent Jeromosról írt 
életrajzát. 

Az 1970-es években (1972,1973, 1975,1978) megjelent kötetekkel a XV. szá
zadban Magyarországon működött két ősnyomda összesen öt ismert nyomtatványa 
közül hasonmás kiadásokban három tanulmányozható. (Az 1480 körül keletkezett 
egyleveles búcsúcédula fekete-fehér, nem színes képe természetesen számos alka
lommal megjelent különféle tanulmányokban, monográfiákban, az RMNY is kö
zölte mását, így lényegében csak az Antoninus Florentinus által készített gyónási 
kézikönyvről nincs még hasonmás.) A három fakszimile edíció jelentőségét már ez 
a tény is kellően igazolja, arról nem is beszélve, hogy a Szent Jeromos-életrajzból 
mindössze egy példány maradt fenn a budapesti Egyetemi Könyvtárban, a jelenleg 
két példányban ismert Hess-féle második nyomtatványból viszont Magyarorszá
gon nincs példány, a Basilius Magnus/Xenophon kötet a bécsi Nemzeti Könyv
tárban őrzött kötetről készült. A két hasonmás kiadás tette lehetővé szélesebb körű 
ismertségüket. 

A ChronicaHungarorum más szempontból figyelemre méltó. Hasonmása 1972-
ben és 1973-ban látott napvilágot. 1972-ben a nemzetközi könyvév tiszteletére je
lent meg Soltész Zoltánné rövid francia nyelvű előszavával. A következő évben, a 
Chronica Hungarorum kiadásának 500. évfordulóján hagyta el a nyomdát az újabb 
hasonmás Soltészné részletes magyar nyelvű tanulmányával és a krónika latin szö
vegének Horváth János által készített fordításával kiegészítve. Abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy a Hess-féle kötetnek így összesen három hasonmás ki
adása van. Az első fakszimile még 1900-ban jelent megFraknói Vilmos gondozásá
ban, Ranschburg Viktor kiadásában és az Athenaeum nyomda kivitelezésében. Az 
1972-es és az 1973-as két kiadásnak tekinthető az eredeti hasonmásának közreadása 
szempontjából is a különböző eltérések miatt. Az első Magyarországon nyomtatott 
könyvből tíz példányt tartanak számon a világ különböző helyein, Magyarországon 
kettőt őriznek, az egyik az OSZK-ban, a másik a budapesti Egyetemi Könyvtárban 
található. A három kiadás a jobb állapotban fennmaradt OSZK Inc. 326. jelzetű 
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példányról készült. Az egyes hasonmásokat összevetve jól érzékelhetőek a fakszi
mile kiadások során tisztázandó elvi problémák illetve az, hogy a nyomdatechnika 
mennyiben járul hozzá a minél pontosabb edíciókhoz. A döntő azonban nem a tech
nika, hanem a közreadó. 

Az 1972-es francia kísérőszövegű fakszimile megjelenésekor Borsa Gedeon 
behatóan elemezte a hasonmást (A „Chronica Hungarorum" új hasonmás-kiadása. 
Magyar Könyvszemle, 1973. 393—395. p.), a továbbiakban recenziója gondolat
menetét is felhasználva tekintjük át az eltéréseket az eredetihez és egymáshoz 
viszonyítva. 

Az 1900-as kiadásban a hasonmást az eredetivel megközelítő minőségű és színű, 
kézzel merített, fehér rongytartalmú papírra nyomtatták, így jól elvált a fakszimilé
től a Fraknói Vilmos tanulmányát tartalmazó rész modern papírja. 1972-ben és 
1973-ban az egész kötetet egységesen csontszínű, gépi úton készült papíron állítot
ták elő. „1900-ban a mérethűséget ugyan általában megközelítették, de a fénykép
felvételek készítése során az eredeti könyv lapjai enyhén domborúak voltak, így a 
hasonmásban a sorok méretaránya torzult. Ezt a hibaforrást most elkerülték; mind 
magasságban, mind szélességben az eredetihez képest egy milliméternél nagyobb 
eltérés sehol sem észlelhető"—állapítja meg Borsa Gedeon az 1972-es edícióról, de 
az 1973-as kiadásra is érvényesen. A régi, Fraknói-féle hasonmásban a cinkográfiai 
eljárás — túlmaratás, illetve helyenként éppen az elégtelen maratás miatt — néhol 
deformálta a betűket, a korszerű ofszetnyomásos technika viszont „az eredetit igen 
nagy hűséggel közelítette meg." 

Az anyagból és a technikából adódó különbségeken túl megfigyelhetők eltérő 
közreadói megoldások is. Az eredeti példány 67. és 68., két utolsó nyomtatott le
velén három kéztől származó, XVI. és XVII. századi bejegyzések találhatók a ma
gyar királyok születési és halálozási dátumairól, különféle történeti eseményekről. 
A három fakszimile kiadásnál a következő megoldások láthatók: a Fraknói-féle 
1900-asból hiányzik a 67. levél rektó lapján olvasható egysoros bejegyzés, a 68. 
levél üres, nyomtatott szöveget már nem tartalmazó verzójának kézírásos szövege 
viszont teljes egészében megtalálható. Az 1972-es kiadásban a megoldás fordított: 
hiányzik a 68. levél verzójának bejegyzése, olvasható ezzel szemben a 67. levél 
rektóján található szöveg. Az 1973-as változatban tanulmányozható mindkettő, eb
ben az értelemben ez közelíti meg legtökéletesebben az eredeti példányt. 

Borsa Gedeon az eredeti Inc. 326. jelzetű példányról írva állapította meg, hogy 
nyolc levél rektóján a legutolsó sor elején kézírásos szám található. A nyolc szám 
közül a Fraknói-féle edíció mindössze kettőt közöl (43. és 44. levél), az 1972-es 
és az 1973-as ötöt (32., 43., 44., 52. és 64. levél), hármat (12., 24., 33. levél) 
viszont nem. Különbség figyelhető meg a tulaj donbélyegző közlésénél. Az 1900-
as kiadásban két helyen (az első nyomtatott levél rektóján és a kötet végén, Hess 
kolofonja alatt) látható az „Ex Museo Hungarico" feliratú bélyegző lenyomata, 
az 1972-es és 1973-as kiadásokból ez hiányzik. (Ugyanakkor a szintén 1973-ban 
kiadott A magyar könyvnyomtatás képeskönyve 1473—1973 című albumban kö
zölt képen ez a Karai Lászlóhoz szóló ajánlás végén olvasható.) 

A Chronica Hungarorum különféle fakszimile kiadásainál vitathatatlanul érzé
kelhető némi következetlenség. Szövegében nem csonka, nem hiányos — és a 
Chronica ebben a vonatkozásban az egykor megjelent teljes textust tartalmazza — 
példányról készült kiadásoknál (legalábbis ősnyomtatványok és korai antikvák 
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esetében) jobb megoldásnak tűnik a konkrét kötet minél tökéletesebb reproduká
lása, vállalva annak esetleges szeplőit. Későbbi, XVI. század közepe utáni kiad
ványoknál inkább tűnik járható útnak az eredeti kiadás rekonstrukciója, ekkorra 
ugyanis már nincs rubrikálás, az iniciálék dúcról vagy kliséről készülnek, a nyom
tatott könyv fennmaradt példányai egyre jobban hasonlítanak egymásra. A könyv 
kezd modern értelemben vett tömegtermékké válni, egyediségét jobbára már csak 
az eltérő kötésben és a tulajdonosi bejegyzésekben őrzi. 

Más jellegű problémával kellett megküzdeniük a közreadóknak az esztergomi 
Főszékesegyházi Könyvtár Biblia Pauperumának megjelentetésekor. A roppant 
különleges könyv (Blockbuch) nem a gutenbergi technikával készült, hanem famet
szetes dúcról sokszorosították. Hazánkban e sajátos könyvtípusból mindössze ez az 
egyetlen példány található, a hasonmás könyv- és művelődéstörténeti jelentőségét 
ez a tény kellően bizonyítja. A Blockbuchok sajátossága, hogy csupán a levél egyik 
oldalára nyomtattak. A fakszimile kiadás megkísérli hűen követni az eredeti sok
szorosítási technikát. Az esztergomi példányból hiányzó első levelet nem pótolták 
(bár erre az elméleti lehetőség meglett volna, a drezdai Sächsische Landesbiblio
thek ugyanabból a fametszetes sorozatból származó példányában ugyanis fennma
radt: Soltészné a kísérő tanulmányban kisebbített és fekete-fehér képét közre is ad
ta), ugyanakkor az esztergomi sorozat fametszetes lapjainak sorrendje az idők során 
— feltehetően a XVII—XVIII. századi újrakötésnél — összekeveredett. A fakszimile 
kiadás a Biblia Pauperum szigorú tipológiai programjának megfelelően eredeti sor
rendben tartalmazza a fametszeteket. Ez a közreadói beavatkozás feltétlenül indo
kolt és szükséges, hiszen egy utólagos (könyvkötői) tévedés korrigálásáról van szó. 
Nyomtatott kiadványoknál hasonlójellegű módosítás legfeljebb akkor vethet fel 
kérdéseket, ha egyértelműen a nyomtatás során keletkezett zavar utólagos javításá
ról van szó. 

A Soltész Zoltánné közreműködésével készült könyvtörténeti, könyvművészeti 
kiadványok utolsó csoportjába az albumok tartoznak. Az 1973-as kiadásúd magyar 
könyvnyomtatás képeskönyve 1473—1973 valójában nem is tisztán hasonmások 
gyűjteménye. A tudós összeállító nagy ívű bevezetőjét követően zömmel címlapok, 
jellegzetes könyvdíszek képét közölte, de szép számmal találhatók a gyűjtemény
ben a könyvnyomtatás, könyvkiadás különféle tárgyi és írásos emlékeiről (nyomdai 
eszközök, épületek, szerződések) többnyire fekete-fehér képek. A könyv a színvo
nalas ismeretterjesztés mintapéldáj a, a tetszetős kiállítású kötet méltó hozzájárulást 
jelentett a magyarországi könyvnyomtatás 500. évfordulójának ünnepéhez. Angol 
nyelvű kiadás is készült belőle. 

Az 1980-as kiadású Mátyás Graduate műfaját tekintve egyházi énekeskönyv, 
a fennmaradt korvinák egyike. A kiadvány a nagy hártyalevelekre másolt és pa
zarul díszített kódex 47 nagyméretű miniatúrájának hasonmását tartalmazza, nem 
a terjes kódex fakszimiléjéről van tehát szó, hanem a kodikológiai és művészet
történeti szempontból számos kérdést felvető képsorozat kiadásáról. (A képek 
értelmezéséről a Magyar Könyvszemle 198l-es és 1982-es évfolyamainak hasáb
jain Csapodi Csaba és Soltész Zoltánné között vita zajlott.) A miniatúrák közül 
csupán egy jelent meg külön mellékletben az eredeti (478x308 mm) méretben, 
ezáltal képet alkothat a kötetet forgató a kódex egykori formátumáról. A közölt 
47 miniatúra — bár a kódexben eltérő a méretük — a kiadványban gyakorlatilag 
egységes formátumban, többnyire némileg kicsinyítve, néhány esetben azonban 
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kinagyítva látható (például a húsvét utáni szombatot ábrázoló „E" iniciálé a 26. 
levél rektóján az eredetiben mindössze 73x87 mm, a kötetben 132x153 mm). A 
Graduale kiadása ebben a formában is kiemelkedő tudományos jelentőségű, bár 
kétségtelen, hogy csak az ikonológiai jellegű kutatásokhoz nyújt hathatós segít
séget. Külföldi szakkörök számára a tanulmány német nyelvű változatával is meg
jelent a könyv. 

Soltész Zoltánné négy kódex hasonmását — teljesen vagy részben — tette közzé 
(Horae Beatae Mariae Virginis, Flamand Kalendárium, Mátyás Graduale, Missale), 
közülük az első három németalföldi provenienciájú. Ezekkel a kódexekkel már ko
rábban is behatóan foglalkozott. 1969-ben jelent meg a Francia és németalföldi 
miniatűrök Magyarországon című album, amelyet Radocsay Dénessel közösen 
rendezett sajtó alá. Soltészné a kódexek részletes leírását és a közölt miniatúrák 
ikonológiai magyarázatát készítette. A jelentős munka 43., 50. és 51. tételében tette 
közzé először a három németalföldi eredetű kódexre vonatkozó megfigyeléseit, me
lyeket később a hasonmásokhoz készült tanulmányokban fejtett ki részletesen. 

Az albumok sorában más jellegű feladatot jelentett a Régi magyar várak című 
kiadvány 1993-as összeállítása. 1572—1617 között Kölnben 6 kötetben jelent meg 
a Civitates orbis terrarum elnevezésű díszes kiadvány az ismert világ városairól, 
várairól. A 363 rézmetszetes vár- és városkép között 20 magyar erődítmény hely
színrajza is helyet kapott. Az album ezeket a színezett metszeteket tartalmazza 
az eredetivel megegyező méretben, az összeállító magyar és német nyelvű kép
ismertetéseivel. A művelődéstörténeti szempontból jelentős rézmetszetes sorozat 
magyar vonatkozású lapjai nem csupán a várak helyszínrajzaival ismertetik meg 
a szemlélőket, de sok esetben a mindennapi élet különféle jelenségeit is közel 
hozzák a ma emberéhez. A szép kötet is inkább a közművelődést és a gyűjtők 
érdeklődését szolgálja, azt a célt, amelyet Soltészné 1978-as említett írásában így 
fogalmazott meg: a hasonmás kiadások feladata, hogy „a korszerű nyomdatech
nikai lehetőségekkel könyvkultúránk valóban kiemelkedő és maradandó értékei 
váljanak széles körben ismertté. Hogy az utóbbi szándék milyen visszhangra talál, 
az már a közönségtől is függ. A hasonmás-kiadások kezdeményezése és fogad
tatása egy kicsit azt is jelzi, milyen elevenen él a társadalomban a múlt eredmé
nyeinek megbecsülése." 

Hogy a múlt eredményeit mennyire becsüli meg általában a közönség, pontosan 
nem tudható. Az viszont tudható és biztosan állítható, hogy akik akár szakmabeli
ként, akár a művelt, könyvszerető közönség képviselőjeként — most vagy a jövő
ben—találkoznak a Soltész Zoltánné tudományos életművéhez szervesen hozzátar
tozó, alapvetően abból építkező, ugyanakkor azt sok vonatkozásban gazdagító, ki
egészítő fakszimile kiadásokkal, csak elismeréssel adózhatnak a könyvtörténet, 
könyvművészet, bibliofília keretében végzett közreadói tevékenységének. 

Pogány György 
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Debreceni 
festett pergamenkötések 

A régi könyveket bemutató kiállításokon mindig figyelmet keltenek a gazdag 
színvilágú debreceni kötések. Ez a XVIII—XIX. században alkalmazott technika 
a magyar kézműipar történetében kiemelkedő jelentőségű, s éppen ezért határozta 
el a Déri Múzeum és a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, hogy kon
ferenciát rendeznek a debreceni festett pergamenkötések történetéről. A 2000. év 
novemberében elhangzott előadások jegyzetekkel ellátott kiadása ez a tetszetős 
kis kötet. 

Gáborjáni Szabó Botond a XVIII. századi Debrecen gazdasági, társadalmi és 
kulturális jellemzőit foglalja össze tanulmányában. 

Rozsondai Marianne a jellegzetes debreceni pergamenkötéseknek az európai 
kötéstörténetben elfoglalt helyét határozza meg, számba véve, képekkel illuszt
rálva az egyes típusokat. Megállapítja, hogy bár e kötések többsége a barokk 
stílusjegyeit mutatja, számos példányuk több stíluskorszakot is átfog. Éppen ezért 
—egyediségük miatt—e kötéseket külön stíluskategóriának kell tekintenünk, mely
nek létrejötte a debreceni könyvkötők művészetének köszönhető. 

Beöthyné Kozocsa Ildikó a nagy szakmai tudással rendelkező restaurátor sze
mével vizsgálta meg az egyes kötések technikai sajátosságait és ezek hatását a 
restaurálás folyamatára. Tanulmányát ugyancsak számos képmelléklet teszi szem
léletessé. 

Fekete Csaba a debreceni hártyakötések földrajzi és időbeli határaival foglal
kozik, utalva arra a lehetőségre is, hogy a németországi könyvtárakban felbukkanó 
ilyen típusú példányokat akár vándorúton levő debreceni mesterlegények is ké
szíthették. Foglalkozik a hártyakötéseken megfigyelhető technikának és stílusje
gyeknek a későbbi debreceni bőrkötéseken történő alkalmazásával is. 

Torma László a debreceni hártyakötéseknek is alapanyagául szolgáló pergamen 
készítését ismerteti Hermann Lorenz 1862-ben német nyelven megjelent munkája 
alapján, annak egyes részeit saját magyarázó megjegyzéseivel bővítve. A techno
lógiai folyamatot jól szemléltetik az eredeti kötetből átvett, magyar nyelvű ma
gyarázatokkal ellátott illusztrációk. 

Érdi Marianne egyetemi tágyrestaurátori vizsgamunkaként állított helyre egy 
mázas kerámia testű, pergamennel bevont tuniszi dobot. Ennek a könnyűnek vég
képp nem nevezhető restaurálásnak munkafolyamatát foglalja össze képekkel il
lusztrált tanulmányában. 

Adam Agnes a középkori kötéstechnika egyik gyakorlatát vizsgálja tanulmá
nyában: a már könyvként nem használt vagy elrontott pergamen kéziratokat utóbb 
teljes borításként vagy sokszor a könyvek gerincének megerősítésére csíkokra 
vágva használták fel más kötetek bekötésére. így tehát a pergamen másodlagosan 
felhasználva javítóanyagként is szerepet kapott a könyvkötésben. Ezek az egykori 
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kódexlapok a hordozó dokumentum adatainak feljegyzésével fragmentumokként 
megőrzendők, hiszen a kutatásuk során olykor igen jelentős művelődéstörténeti 
emléknek bizonyulhatnak. 

A tanulmánykötet jó összefoglalást ad a festet pergamenkötések történetéről, 
e típus eredetkutatásának jelenlegi állásáról, stílusjegyeiről, továbbá a pergamen 
egyéb felhasználásáról. A gazdag jegyzetanyag és a képek nagyban segítik a tá
jékozódást, valamint a technikai részletek megértését. 

Debreceni festett pergamenkötések. Szerk. Krankovics Ilona. Debrecen, 2002., Déri 
Múzeum. 78 1., ill. 

W. Salgó Ágnes 
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