
F I G Y E L Ő 

Fényképi címfelvételezés az Országos Széchényi Könyvtár Könyvelosztó 
Osztályán és a fényképi eljárás tapasztalatai néhány könyvtár katalogizálá
sában. A modern fényképezési technika mai fejlődésében rejlő gyakorlati lehetősé
gek, különös tekintettel a mikrofényképezés egyre általánosabb térhódítására a könyv
tárakban, magától értetődően vetik fel azt a kérdést, hogy fel lehet-e használni a 
fényképi eljárást a könyvtárak címfelvételezési és katalogizálási munkáinak egyszerű
sítésére ? 

A fényképi eljárásnak a rendes módon elkészült katalóguscédulák sokszorosí
tására való felhasználása kétségtelenül járható út, amely megfelelő technikai felkészült
séggel kifogástalan eredményekhez vezet. Az eljárás egyszerű és gyors, a sokszorosítással 
kapcsolatos hibalehetőségek kiküszöbölődnek, az eredetivel azonos méretű másolatok 
jól olvashatók, s az eddigi tapasztalatok szerint huzamos használat után sem haszná
lódnak el jobban, mint az eddig készített rendes katalóguscédulák. Mindezeken kívül 
a fényképi eljárás, más sokszorosító eljárások némelyikével szemben (pl. adréma) még 
bizonyos anyag- és költségmegtakarítással is jár. A katalóguscédulák fényképi sokszo
rosítására példaként a Lenin Könyvtárnak azt a kezdeményezését említhetjük meg, 
amely szerint szakkatalógusának meglevő katalóguslapjait fényképi eljárással sokszo-
rosíttatja, a Szovjetunió vidéki könyvtárai részére. (SALLAI István—SEBESTYÉN Géza : 
A könyvtáros kézikönyve. Bp. 1956. 154.1.) 

A fényképi eljárás másik módja : magának a címfelvételnek, magának a katalógus
cédulának fényképi úton történő elkészítése, a feldolgozásra kerülő könyvek belső cím
lapjának lefényképezésével. 

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvelosztó Osztályának fény képi 
címfelvételezése. Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvelosztó Osztályának 
Kiscelli úti részlegében 1956 júniusában került sor az 1500 és 1850 között kiadott, állami 
tulajdonba került, nem magyar vonatkozású könyvek feldolgozására. Meg kellett találni 
a módját annak, hogy a mintegy 400 000 kötetre tehető anyag első csoportjának, a XVI. 
és XVII. századból származó könyveknek a válogatásra jogosult könyvtárak részére való 
feltárását a részleg dolgozói, — akik az 1712 és 1850 között megjelent magyar könyvek 
feldolgozását már évek óta kitűnően végzik, — lehetőleg gyorsan, tehát a könyvek azo
nosításával járó nehézségek minél ésszerűbb kiküszöbölésével, de mégis a kötelező szak
szerű pontossággal tudják a könyvtárak válogatása számára hozzáférhetővé tenni. A fel
dolgozási mód meghatározásakor figyelembe kellett vennünk ennek az anyagnak különös 
munkaigényességét (a szerző megállapításának nehéz volta, terjengős címek, kolligált 
példányok gyakorisága stb.), a szükséges segédkönyvek hiányát, valamint azt a körül
ményt is, hogy a régi anyag állapota nem engedi meg azt, hogy — mint az más könyv
kategóriáknál szokásos — magukat a könyveket mutassuk be a könyvtáraknak. így 
merült fel az a gondolat, hogy a feltárás legegyszerűbb s egyben legmegnyugtatóbb 
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módjaként a fényképi címfelvételezést válasszuk, amelynek eredménye, a lefényképezett 
belső címlap, a könyvtárak részére is megfelelő tájékoztatást nyújt a válogatás alkal
mával. 

A munka lényege az, hogy az egyes művek legjobb állapotban levő példányának 
belső címlapjáról mikrofénykép, majd nagyított fényképmásolat készül, s ez utóbbi 
szolgál a könyv azonosítására alkalmas címfelvételként. 

Az előkészítési munka során azt a szinte mechanikus, egyszerű eljárást alkalmaz
zuk, hogy a könyveket nyomtatási, illetve kiadási éveik szerint csoportosítjuk, s egy-egy 
év könyvtermését a könyvek belső címlapján olvasható első nyomtatott szó kezdőbetű
jének megfelelő szoros betűrendbe rakjuk. így az egyes művek azonos példányai egymás 
mellé kerülnek. 

Tekintettel arra, hogy a fényképezéshez a különböző nagyság-kategóriákba tar
tozó könyvek más és más beállítási távolságot igényelnek, a rendezett könyveket három 
nagyság-csoportba osztjuk szét (22 cm-nél kisebb, 22—33 cm-es és 33 cm-nél nagyobb 
gerincmagasságú könyvek). Ez a csoportosítás nemcsak a fényképezés folyamatosságát 
segíti elő, hanem a válogató könyvtárak részére is tájékoztatást hivatott adni az egyes 
könyvek méretéről. A rendezéskor ugyanis minden könyv méret-csoportjára és kiadási 
évére utaló raktári jelzetet kap, amelyet a címlap fölé helyezett azonosító cédulára írunk 
(,,kutyanyelv"), s a címlaphoz hozzáfényképezünk. 

A belső címlapon hiányzó adatok közül csak a kiadásra vagy nyomtatásra vonat
kozó részleteket pótoljuk (kiadási hely, év, kiadó, nyomdász) az azokat feltüntető szöveg
vagy kolofonlap külön lefényképezésével. (A raktári jelzet ilyenkor minden fényképre 
rákerül.) Minthogy könyvanyagunkat munkánkkal nem a laikus olvasóközönség, hanem 
szakképzett könyvtárosok számára kívánjuk feltárni, akik mindenesetre tisztában van
nak a kiválogatandó művek eredeti terjedelmével, az egyes művek ív-, lap- vagy hasáb
terjedelmére vonatkozó s felvételeinkről hiányzó adatok pótlását mellőzzük, ami az elő
készítő folyamatot lényegesen egyszerűsíti és meggyorsítja. Természetcsen gondosan 
ügyelünk azonban arra, hogy csak teljes könyveket dolgozzunk fel. 

A fényképi munka, az előkészítéssel lépést tartva, azzal párhuzamosan folyik. 
A felvételek ,,Fotokopist" rendszerű reproasztalon, 35 mm-es orthokromatikus „Agfa-
Dokumenten" biztonsági mikrofilmre kerülnek. A hetenként kétszer történő fényképezés 
két dolgozónak (egy fényképész és egy segéderő) 4—4 munkaóráját veszi igénybe, minden 
alkalommal. Az előhívási és nagyítási munkák egy hatórás dolgozónak 2 munkanapját, 
az elkészült nagyítások technikai és szakmai ellenőrzésének munkái egy nyolcórás dolgo
zónak egy munkanapját igénylik. Egy-egy fényképezési és nagyítási turnusban 180—200 
felvétel és ugyanannyi nagyítás készül el. A kész mikrofilmeket nem egész tekercsekben 
(50 méter), hanem az egyes felvételezési turnusoknak megfelelő filmcsíkok alakjában 
őrizzük meg. A nagyítások Forte gyártmányú „Bromofort" fényképező papirosra 
készülnek. 

A munka megszervezésekor különös gondot okozott a nagyítások méretének meg
határozása. A szabványos nemzetközi katalóguscédula mérete és formája nem felel meg 
a szokásos könyvformának, s alkalmazása esetén a normális arányú könyv belső cím
lapjának képe a rendelkezésre álló képmezőnek általában csak a felét töltheti ki. Ez a 
körülmény nemcsak anyagpazarlást jelentett volna számunkra, hanem különösen a 
dúsan nyomott vagy nagyméretű címlapok esetében olyan képet adott volna, amely 
szabadszemmel olvashatatlan. Minthogy a mi munkánk nem kívánja meg azt, hogy 
bizonyos könyvtári szabványos katalóguslap-formákhoz ragaszkodjunk, nagyításaink 
méretét és formáját a 9 X 12 cm-es álló formátumban állapítottuk meg, amely alkalmas 
arra, hogy még a nagyméretű könyvekről is szabadszemmel jól olvasható képet 
mutasson. 
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A Könyvelosztó Osztály Kiscelli úti részlege váltakozva foglalkozik a magyar vo
natkozású és nem magyar vonatkozású régi könyvek feldolgozásával. 1956 közepétől 1958 
elejéig négy részletben került sor a nem magyar vonatkozású könyvek munkábavételére, 
s 45 felvételezési turnusban, összesen 135 munkanapon 8222 fényképnagyítás készült 
el az 1500 és 1700 között megjelent teljes könyvanyagról. Egy-egy fényképi címfelvétel 
anyagköltsége alig érte el a 0,50 forintot, s az elért munkaidő-megtakarít ás, a rendes 
címfelvételezési módszerrel szemben 33%-ra tehető. (A magyar vonatkozású könyvek 
feldolgozásánál a Kiscelli úti részleg egy dolgozó egy munkaórájára eső címfel vételezési 
munkateljesítménye kb. 5 könyv. A sokkal munkaigényesebb nem magyar vonatkozású 
anyagnál a fényképi eljárással elért eredmény, az előkészítő munkákat nem számítva, 
személyenként és óránként 6,5 könyv.) 

Más könyvtárak fényképi katalogizálási tapasztalatai. A fényképi katalogizálási 
eljárással eddig már több más könyvtár is kísérletezett. 

A berlini Központi Pedagógiai Könyvtárban azért vezették be a fényképi katalo
gizálási eljárást, mert 600 000 kötet könyvet óhajtottak sürgősen az olvasók használa
tába adni, ami a rendes munkamódszerekkel — óránként 6 címfelvételt számítva — 
lehetetlennek látszott. I t t is az előre megállapított raktári jelzettel együtt fényképezik 
le a címlapokat, de a képmező bal felét a hiányzó adatok utólagos bejegyzésére szabadon 
hagyják (lapszám, utalások, kiegészítések). Naponta 1000 mikrofilmfelvételt tudnak így 
elkészíteni, de a r.agyítások és az utólagos pótlások bevezetése adja a hosszadalmasabb 
munkát. A nagyítások méretét eredetileg a nemzetközi szabvány szerinti katalógus
cédula méretében határozták meg, ez a méret azonban még a feldolgozásra kerülő modern 
könyveknél sem biztosította az olvashatóságot. Ezért a nemzetközi levelezőlap 
méretre tértek át (10,5 X 14,5 cm), ami már sokkal jobb eredményt ad. A fényképi 
címfelvételezés, a könyvtár szerint, alig drágább eljárás a címfelvételezés meg
szokott módjánál, s annál ötször gyorsabb. (POLLY—BASSITA, Lisabeth : Die Mikro
photographie im Dienste der Katalogisierung. Zentralbl. f. Bibl. Wesen, 1952. 11— 
12. sz.) 

A londoni Evangélikus Könyvtárban szintén nagymennyiségű katalogizálatlan 
anyag gyors feldolgozására alkalmazták a fényképi eljárást. A könyveket, szakozásuk 
után, a címlapra helyezett szakjelzettel és nyilvántartási számmal fényképezik le. 
Egy 100 láb hosszú, 35 mm-es mikrofilmtekercsre 2400 felvétel kerül. A filmtekercs 
a könyvtár növedéki naplója. A napi teljesítmény 1600 felvétel. A nagyítások 7,5 X 12,5 
vagy 7,5 X 15 cm-es méretben készülnek, de felső szélükön üres sávot hagynak, ahová 
a szabadszemmel való olvasásra szánt fontosabb adatokat (szerző neve, tárgyszó stb.) 
utólagosan gépírással írják be. (BROOME, Walter : Making a Catalogue with a Camera. 
The Library Association Record, 1953. 10. sz.) 

Az angliai Lambeth könyvtárának Központi Kölcsönzési Osztálya is a felgyülem
lett nagytömegű könyvanyagot szerette volna sürgősen a kölcsönzők rendelkezésére 
bocsátani, ezért alkalmazta a fényképi katalogizálási eljárást. A szerzői betűrendbe állí
tott könyveket belső címlapjukra helyezett s a naplószámot és a lapszámot feltüntető 
cédulával, kettesével vették fel mikrofilmre és úgy tervezték, hogy maga ez a filmtekercs 
lesz az olvasók használatára álló „gyors-katalógus", amelynek alapján az olvasók leolvasó
készülék segítségével választhatják ki a kölcsön venni kívánt könyveket. A végleges 
katalóguslapokat későbbi időpontban a mikrofilm alapján akarták rendes eljárással 
elkészíteni. Nem lehet csodálkozni azon, hogy ez a terv nem váltotta be a hozzáfűzött 
reményeket. A lambethi főkönyvtáros közlése szerint a fényképi katalogizálásnak ezt 
a különleges módját célszerűtlennek és költségesnek találták, és ezért beszüntették. 
(BROOME fent idézett cikke és a lambethi főkönyvtáros nyilatkozata. Ez utóbbi : The 
Library Association Record, 1954. 1. sz.) 
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Wiliam T. MASON (MASON, \Y. T.: Die Verwendung der Mikrofotografie beim Kata
logisieren technischer Dokumente. Xachriehten für Dokumentation, 1954. 2. sz.) érdekes 
cikkben számolt be az Aeronautikai Intézet Technikai Tájékoztató Osztályán folyó 
fényképi dokumentációs eljárásról. I t t egyes technikai folyóiratok cikkeiből készítenek 
fényképi eljárással kivonatokat olyan módszerrel, hogy a címadatokat s a szükséges 
szövegrészeket mikrofilmre veszik. A mikrofelvételeket 12,5 x 20,5 cm-es méretre nagyít
ják fel. A tapasztalatok szerint ennek az erősen munkaigényes dokumentációs feladatnak 
fényképi eljárással történő megoldása 40%-os munkaidő-megtakarítást jelent. 

Hazai könyvtáraink közül az Állami Gorkij Könyvtár alkalmazza sikeresen a 
fényképes katalogizálási módszert, amelynek bevezetését a több könyvtár egyesítéséből 
származó könyvanyag gyors feldolgozására irányuló törekvés tette szükségessé. A köny
veket négy nagyság-csoportba osztva külön sorozatokban veszik mikrofilmre úgy, hogy 
a címlapon hiányzó adatokat s a könyvtári használat szempontjából szükséges jelzeteket 
külön cédulára írják ki, amelyet a címlap melletti szennylevélre helyezve a címlappal 
együtt fényképeznek le. Tekintettel arra, hogy a mikrofilmtekercs szolgál később egyedi 
leltárul is, a csoportos leltári szám és a vételár is rákerül a katalóguslapra. A mikrofilm-
tekercs egymás után következő kockái a leltárkönyv egymás után következő lapjainak 
felelnek meg. A napi teljesítmény 250—300 felvétel. A mikrofilmfelvételeket ezrenként 
tárolják. Az egyes felvételekről annyi nagyított másolat készül, ahányra a különböző 
katalógusok részére szükség van. A nagyítások a nemzetközi szabvány szerinti katalógus
lap-méretben készülnek. Az eredmények olyan kedvezőek, hogy a könyvtár új szeizc-
ményeit is fényképi eljárással katalogizálják. A fényképi katalogizálás a rendes eljárással 
szemben munkaidőben 31, költségben 20°o-os megtakarítást jelent. (BARABÁSI Rezső : 
Fotoel járás a könyvfeldolgozó munkában. Könyvtáros, 1957. 1. sz.) 

Az idézett példák — a lambethi könyvtár furcsa kísérletétől eltekintve — azt 
mutatják, hogy a fényképi eljárást, megfelelő körülmények között, a könyvtárak cím
felvételezési és katalogizálási munkájában is sikerrel lehet alkalmazni. Bevezetése külö
nösen ott indokolt, ahol nagytömegű, munkaigényes anyag gyors feltárására van szükség. 

A munkamenet ütemét a könyvek belső címlapjáról hiányzó adatok pótlásával 
szemben támasztott igények határozzák meg. Minél körülményesebb az előzetes vagy 
utólagos könyvfeldolgozási munka, annál kevésbé érvényesítheti kedvező hatását a fel
vételezési technika gyorsasága a munkamenet egészében. 

Az ismertetett példák sajnos nem alkalmasak arra, hogy a munka gyorsabbá 
tételére vonatkozó számszerű adatokat összehasonlíthassuk egymással, mert nem tud
hatjuk, hogy a megadott számok az egyes esetekben a teljes munkafolyamatra (rendezés, 
előkészítés, felvételezés, kidolgozás, ellenőrzés, nyilvántartás stb.) vagy annak csak egy 
részére vonatkoznak-e, s az sem világos, hogy a közölt eredményeket hány munkaerővel 
érték el. A berlini Központi Pedagógiai Könyvtárnak az a közlése, hogy a fényképi eljá
rással ötször gyorsabban lehet a katalogizálási munkát elvégezni, azt kellene, hogy 
jelentse, hogy egy dolgozó, egy óra alatt a normális 6 címfelvétel helyett 30 címfelvételt 
készít el, ami a többi könyvtárak gyakorlatát és a mi saját tapasztalatainkat is figye
lembe véve, nem látszik valószínűnek. A fényképi eljárással, kedvező körülmények 
között, elérhető munkaidőmegtakarítást — különös tekintettel az Aeronautikai Intézet, 
az Állami Gorkij Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár adataira — reálisan 
30—40%-ra lehet csak becsülni. 

Példáink a fényképi eljárás költségeire vonatkozóan is egymással ellentétes 
és egymással alig összehasonlítható adatokat közölnek. A lambethi főkönyvtáros a mikro-
fényképezési kísérletet drágának minősíti. A berlini Központi Pedagógiai Könyvtár 
szerint a fényképi eljárás ,,alig drágább", mint a rendes eljárás. Ezzel szemben a buda
pesti Állami Gorkij Könyvtárnak sikerült 20%-os költségmegtakarítást elérnie. A külön-
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böző adatok egybevetése i t t is nehéz, mert nem tudjuk, hogy az egyes esetekben az egész 
munkáról vagy annak csak egy részletéről van-e szó, s az sem állapítható meg, hogy 
a számítások csak az anyagköltségekre vagy a fény képi eljárással kapcsolatos összes 
kiadásokra (tárgyi és személyi kiadások) vonatkoznak-e. 

A lambethi könyvtár sikertelen próbálkozása nélkül is megállapíthatnánk, hogy 
maga a mikrofilm szolgálhat egyedi nyilvántartásként (Állami Gorkij Könyvtár) vagy 
növcdéki naplóként (Evangélikus Könyvtár, London), de semmi esetre sem helyettesít
heti magát a katalógust. 

A katalógus céljaira a mikrofilmekről okvetlenül nagyítást kell készíteni. Ez olyan 
időveszteség, amit nem küszöbölhetünk ki. Az egyszerűbb címlapú s általában kis
vagy középméretű modern könyvek katalogizálása, úgy látszik, kielégítően biztosítható 
a szabványos katalóguscédula méretének (7,5x12,5 cm) megfelelő nagyításokkal. 
A régi könyvanyag, amelyben gyakrabban találkozunk nagyméretű könyvekkel és dúsan 
nyomott belső címlapokkal, lehetőleg álló formájú, nagyobb méretű katalóguslapokat 
igényel, hogy a fényképes címfelvételek szabad szemmel való olvashatósága megfelelően 
biztosítható legyen. Csak az a kérdés, hogy a szokatlan katalógusformával szemben 
milyen álláspontra helyezkedik a könyvtári gyakorlat. 

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvelosztó Osztályának fényképi címfelvéte
lezési munkája nagy tömegű, a felvételezés technikai szempontjaiból is megfelelően 
csoportosítható s más eljárással erősen munkaigényes régi anyagnak a válogató könyv
tárak részére való feltárását és nem belső könyvtári használatra való katalogizálását 
célozza. Ezért lehetett a minimumra csökkenteni a munka folyamatosságát kedvezőt
lenül befolyásoló igényeket, s ezért választhattunk olyan nagyítási méretet és formát, 
amely az anyag természetének legjobban megfelel. Az elért eredmények azt igazolják, 
hogy ebben az esetben a fényképi címfelvételezési eljárás bevezetése sikerrel járt . 

MARKOS BÉLA 

Tudományos könyvtárak és könyvtártudomány Csehszlovákiában. Talán 
nincs még egy ország, amelynek tudományos könyvtárai annyira a mieinkével azonos 
feladatok előtt állnának, annyira azonos problémák megoldásáért küzdenének, mint 
Csehszlovákia. Hasonló történelmi előzmények, illetőleg közös múlt, hasonló jelen 
és azonos jövő következtében nagyon sok a megegyezés Magyarország és Csehszlovákia 
tudományos könyvtárügyében. De nagyjából megegyeznek a méretek is, a lakosság szá
mából, az ország nagyságából eredő anyagi lehetőségek és a könyvtárakkal szemben 
támasztott követelmények. Nagy és gazdag országok könyvtári tapasztalataiból sokat 
tanulhatunk. De ezek gyakran csak iránymutatók vagy éppen elérhetetlen vágyálmok 
lehetnek számunkra. A mi kisebb feladataink és szerényebb lehetőségeink közt a gyakor
lati megvalósítás, a kivitelezés útját-módját egymás eredményeiből tanulhatjuk meg 
a legjobban. 

Ami a régmúlt örökségét illeti, az a különbség, hogy míg Csehország, háborúktól 
többnyire megkímélve, csodálatos gazdagságban tudta megőrizni középkori kódex
állományát és ősnyomtatványait, addig nálunk még a csekély maradék nagy részét is 
csak külföldről sikerült iijra összegyűjtenünk. Viszont a XVI—XVII. századi nemzeti 
nyelvű könyvanyag tekintetében, annyi pusztulás után is, mi vagyunk szerencsésebb 
helyzetben, mert Csehország önállóságának elvesztése után (1620) a cseh nyelvű könyv
anyag nagy része is elpusztult, és ma a régi cseh nyomtatványok nagyobb ritkaságok, 
mint a régi magyar könyvek. 

A felvilágosodás és a polgári forradalmak korában a magyar nemzeti törekvések 
korábban, nagyobb erővel és több eredménnyel törtek fel, s a mozgalom nem legkisebb 
sikereként született meg 1802-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára. Csehországban 
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a Nemzeti Múzeum csak tizenhat évvel utóbb alakult meg, épülete is majd egy ember
öltővel későbbi, mint a mienk. Állami intézménnyé csak 1951-ben lett, és ma is csak 
második szerepet játszik a prágai Egyetemi Könyvtár mellett. Még nemzeti könyvtárként 
is legalább olyan fontos szerepet töltött be az Egyetemi Könyvtár az utóbbi időkig, mint 
a Nemzeti Múzeum Könyvtára. Egységes, nagy akadémiai könyvtár sem volt, olyan 
mint a mienk, hanem két kisebb könyvtár töltött be hasonló szerepet, a Királyi Cseh 
Tudóstársaságé és a Cseh Akadémiáé. Másrészt viszont Csehország tudományos könyv
tárainak képe gazdagabb és sokrétűbb volt. 

Mindent figyelembe véve azt lehet mondani, hogy 1918 előtt Magyarország és 
Csehország nagyjából azonos fokon fejleszthette tudományos könyvtárait. Csehország 
gazdaságilag, Magyarország politikailag és méreteit tekintve volt az erősebb fél. Cseh
szlovákia megalakulása után egy időre érezhetővé vált a fejlődés különbözősége. A húszas 
években a cseh könyvtárak nagyszerű technikai berendezéshez jutottak. Ha új könyvtár
épület nem sok készült is, de ahol szükség volt rá, ezt is megkapták, mint a prágai Városi 
Könyvtár mintaszerű épülete mutatja. Minálunk ellenben a könyvtárak modernizálására 
nem sok lehetőség volt. De egy-egy nagy eredmény (Debreceni Egyetemi Könyvtár 
új épülete, a Fővárosi Könyvtár új otthonának berendezése, a budapesti Egyetemi 
Könyvtár és részben a Nemzeti Múzeum Könyvtára régi raktárainak modernizálása) 
nálunk is megszületett. 

így az utóbbi másfél évtized fejlődése számára Csehszlovákiában kedvezőbb volt 
a kiindulópont. Mégis, ha ma teszünk összehasonlítást Magyarország és Csehszlovákia 
tudományos könyvtári világa közt, nem kell szégyenkeznünk, sőt az elért eredmények 
jóleső öntudattal és bizalommal tölthetnek el, mert az új fejlődés nálunk indult el nagyobb 
lendülettel. Országos szerveink működése elevenebb, az országos könyvtártudományi 
feladatok megoldása szervezetebb keretek közt folyik, a könyvtártudományi alkotó 
munka nagyobb ütemben halad. Mivel a szervező munka nálunk korábban indult el, 
a fejlődés bizonyos félrecsúszásain átesve szerencsésebb ötvözetben egyesültek a múlt 
és jelen magyar könyvtárosságának értékei. Csehszlovákiában ma még sok minden csak 
egyes kitűnő szakemberek egyéni teljesítményén alapszik, az országos szervezés támogató 
ereje nélkül, az egységesítés a könyvtári munkákban még nem következett be, a régi 
nagy cseh tudományos tradíciók pedig a mai tudományos könyvtári életben sokszor 
elhomályosulnak, és kisebb súlyt kapnak a megérdemlettnél. Viszont Csehszlovákiában 
a megfelelő munkakörülmények biztosítása (elegendő hely a munkához, jó technikai 
eszközök) és a kitűnő szervező s adminisztráló képesség, a felelős, nyugodt, átgondolt 
munka azok az alapok, amelyekre a meglepően kis személyzeti létszámmal ellátott könyv
tárak építeni tudnak, és amelyekben minden lehetőség meg van adva az új fejlődés szá
mára. Ugyanakkor nálunk sokszor fenyeget a túlszervezés, a lehetőségek biztosítása 
nélkül vállalt új meg új feladatok okozta kapkodás és az állandó könyvtári feladatok 
háttérbe szorulása. 

Az elfogadott könyvtári szabványok, az egységes címfelvételi rendszer, az egész 
ország könyvtári és dokumentációs munkahálózatában egységesen érvényesülő decimális 
szakrendszer, a Könyvtártudományi Bizottság és a szakbizottságok eleven működése, 
a szervezett munkával haladó országos ősnyomtatványkatalógus és más hasonlók a 
magyar tudományos könyvtárügy olyan eredményei, amilyenekkel Csehszlovákiában 
még nem. találkozunk. Ugyanakkor a régi csehszlovák könyvek most befejezéshez köze
ledő bibliográfiájának módszeressége és tudományos alapossága, a technikai folyóiratok 
nyomtatott katalógusának kötetei, a prágai Egyetemi Könyvtár könyvkonzerváló labo
ratóriuma, a maga nemében páratlan zdári könyvmúzeum, az eredeti helyükön, sértet
lenül megőrzött kastélykönyvtárak, a kiállítási technika fejlettsége olyan dolgok, ame
lyekből nekünk lenne nagyon sok tanulnivalónk. 
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Mielőtt részletesen sorravennénk a csehszlovákiai tudományos könyvtárak főbb 
problémáit, érdemes egy rövid seregszemlét tartani, hogy milyen könyvtárakról van szó. 

A Csehszlovák Tudományos Akadémia Könyvtára Prágában1 csak 1953-ban léte
sült, de feldolgozott kötetszáma máris eléri a 300 000-et, a feldolgozatlan a 200 000-et. 
Az Akadémia könyv- és periodika-kiadványainak segítségével bámulatosan gyorsan 
építette ki cserekapcsolatait. Feladatait tekintve természetesen nagyon hasonló a mi 
Akadémiai Könyvtárunkhoz, de mint új könyvtár, nem lehet annyira differenciált (nincs 
kézirattára, régi könyvgyűjteménye). Mint az akadémiai könyvtári hálózat központja, 
az intézeti könyvtárak támogatásán túl még ők sem tudtak megbirkózni a központi 
katalógus problémájával, hiszen aránylag kis személyzeti létszámmal 61 intézet 800 000 
kötet könyve áll szemben, s még hozzá ezeknek az évi gyarapodása is százezer kötet 
fölött van. 

A prágai Akadémiai Könyvtáron kívül Pozsonyban külön Szlovák Tudományos 
Akadémia működik, saját főkönyvtárral és intézeti könyvtári hálózattal. Ez a könyvtár 
sem idősebb prágai társánál, arányaiban pedig jóval kisebb. Viszont kezelésében van, 
eredeti helyén és állományában a volt pozsonyi evangélikus liceum könyvtára a maga 
nagyon értékes kézirattárával és régi könyvanyagával. 

Egész Csehszlovákia legnagyobb méretű és legrégibb hagyományokkal rendelkező 
könyvtára a Klementinum hatalmas épülettömbjében elhelyezett prágai Egyetemi Könyv
tár. A korábban vele egyesített Nemzeti Könyvtár ós Szláv Könyvtár kiválása után is 
másfél millió kötet fölött van a földolgozott állomány, 700 000-et tesz ki a feldolgozatlan 
(állami tulajdonba vett könyvek). Csak névleg egyetemi könyvtár, valójában az egye
temmel nincs szervezeti kapcsolatban, hanem általános tudományos könyvtár. Kodex
es ősnyomtatvány-gyűjteménye óriási (7000 kódex, S000 ősnyomtatvány), de a könyvtár 
tudományos és történeti jellege visszafejlödőben van a tömegkönyvtári funkciók nagy
arányú fejlődésével szemben. 

A Klementinum épületében az Egyetemi Könyvtáron kívül még három nagy 
könyvtár van elhelyezve : a Szláv Könyvtár, az ún. Nemzeti Könyvtár, amely köteles
példányokat gyűjt, de inkább a nemzeti bibliográfia céljait szolgáló intézmény, mint 
nemzeti könyvtár, és harmadikként i t t van a Technikai Könyvtár. Ez az utóbbi talán 
az egész világ legrégibb technikai könyvtára, mégis ma teljesen a modern technikát 
szolgálja, régi technikai irodalmat nem gyűjt (annak gyűjtőhelye a Technikai Múzeum 
Könyvtára). Nagyszerű dokumentációs osztályán nem kevesebb, mint 50 mérnök munká
jából épülnek a sokmillió annotált cédulát tartalmazó kartotékok. 

A prágai, korábban lényegében a nemzeti könyvtár szerepét betöltő Egyetemi 
Könyvtár szlovákiai megfelelője a pozsonyi Egyetemi Könyvtár. A legutóbbi időkig ez 
volt Szlovákia nemzeti könyvtára, s ma is egész Csehszlovákia területéről két-két köteles
példányt kap, az egyiket muzeális, megőrzési célra. Szlovákiának ez a legnagyobb könyv
tára 600 000 kötet földolgozott és 750 000 kötet földolgozatlan állománnyal. 

Csehország nemzeti könyvtára ma a prágai Nemzeti Múzeum Könyvtára. Mint 
a Nemzeti Múzeum sok osztályának egyike nagy, milliós nemzeti könyvtár, de 
egyúttal hálózati központja a múzeum összes osztályainak is. Kézirattára 6000 kódexével 
megközelíti a prágai Egyetemi Könyvtár hasonló gyűjteményét, de ma már lényegesen 
nem gyarapszik, mert újkori kéziratokat éppen úgy nem gyűjt, mint ahogyan nem gyűjt 
a többi csehszlovákiai kézirattár sem. Az újkori kéziratok az ún. irodalmi levéltárakba 
kerülnek. Ilyen pedig csak egy van Csehországban : a Nemzeti Múzeum Könyvtárának 

1 H O R Á K , Frantisek: Pet let Základni Knihovny CSAV. Zlástni otisk z Vestniku 
Ceskoslovenské Akademie Ved. roc. 67. c. 1—2. 1958. UA. : Die Bibliothek der tschecho
slowakischen Akademie der Wissenschaften. Bibliothek. Bibliothekar. Bibliothekswissen
schaft. Festschrift Joris VORSTITJS. Leipzig, 1954. 192—202. 1. 
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külön osztályaként és egy Szlovákiában a Matica egyik osztályaként. A prágai Nemzeti 
Múzeum Könyvtárának gondozásában vannak a kastélykönyvtárak és a zdári könyv
múzeum. 

Szlovákia Nemzeti könyvtára ma a Matica Slovenska Könyvtára Turócszent-
mártonban. De ez csak 1954 óta van így, mióta a Matica állami intézmény lett. Méreteiben 
még messze elmarad a pozsonyi Egyetemi Könyvtár mögött, de lelkes és szép munka 
folyik i t t éppen úgy, mint a Matica másik két osztályán, az irodalmi múzeumban és a 
már említett irodalmi levéltárban. 

Csak a néhány legjellegzetesebb csehszlovákiai könyvtárt emeltük ki itt. Ezek 
mellett természetesen hosszú sora van a kitűnő nagyobb és kisebb tudományos könyv
táraknak : a brünni és olmützi egyetemi könyvtárak, a prágai Társadalomtudományi 
Könyvtár, a pozsonyi technikai és orvosi könyvtár, a prágai mezőgazdasági, orvosi, 
pedagógiai könyvtár, a számtalan egyetemi és más intézeti könyvtár, de ezeknek csak 
névszerinti fölsorolása is túlnőne ennek a más célú beszámolónak a keretein.2 

Ha már most a csehszlovákiai tudományos könyvtárak problémáit vizsgáljuk meg 
közelebbről, azt lehet megállapítani, hogy a mi viszonyainkkal ellentétben ott nem a hely
hiány a legégetőbb probléma, hanem a könyvtári személyzet elégtelensége. Nem mintha 
a világ minden országának könyvtárait fojtogató helyprobléma tökéletesen megoldott 
kérdés lenne Csehszlovákiában. Ott is látni bajokat ezen a téren (pl. a pozsonyi Akadémiai 
Könyvtárban), de általában kevesebb lehet a panasz, könnyebben jutnak hozzá új ter
jeszkedéshez a könyvtárak. Prágában a Technikai Könyvtár új épületének alapjait 
1960-ban fogják lerakni, Pozsonyban az Egyetemi Könyvtár egymás után kapja meg 
továbbterjeszkedés céljára a környező épületeket. Ellenben a személyzeti ellátottság 
még a mi szintén nem túlságosan rózsás könyvtári viszonyainkhoz képest is nagyon 
szűkös. A prágai Egyetemi Könyvtárnak mindössze 180 alkalmazottja van 40 000 kötet 
évi gyarapodás és félmillió kötetes kölcsönzőforgalom mellett. Pedig még ez a legjobban 
ellátott könyvtár itt. A Nemzeti Múzeum Könyvtárának ugyanakkor mindössze 34 
alkalmazottja van. Az alacsony létszámból következik a csehszlovákiai tudományos 
könyvtárak négy legnagyobb nehézsége : a feldolgozatlan könyvállományok nagy mérete, 
a kódex- és régi könyvgyűjtemények munkájának visszafejlődése, a könyvkonzerválás 
számára meglevő lehetőségek kihasználásának elmaradása és a könyvtártudományi 
munka nagyon szűkös lehetőségei. 

Hogy a földolgozatlan könyvmennyiség az egyes nagy könyvtárakban milyen nyo
masztó méretű, azt az előbbi fölsorolásból láthattuk. Főleg a föloszlatott szerzetesi 
könyvtárak állományáról és más, állami tulajdonba vett könyvekről van szó. Sajnos 
a kolostori könyvtárak esetében néhány kivételtől eltekintve nem alkalmazták azt 
a nagyon szerencsés megoldást, amit a kastélykönyvtárak esetében keresztülvittek : 
eredeti állományukban együtt tartva és lehetőleg eredeti helyükön megtartva helyi 
könyvtörténeti gyűjtemények alakítása. Csehországban 200 kastélykönyvtár mind
egyikének állományát egységben megtartották, közülük 70-et eredeti helyén, a többi 
130-at pedig az említett hetven mellett állították fel, azokban az esetekben ti., amikor 
az illető kastély különböző célokra való fölhasználása nem tette lehetővé ott könyv
múzeum tartását. Muzeális jellegükön kívül ezek a könyvtárak mint könyvtárak is hasz
nálhatók vagy a helyszínen, vagy pedig úgy, hogy az innen kért könyveket beszállítják 
a Nemzeti Múzeum Könyvtárának olvasótermébe. Szlovákia területén sajnos a kastély-
könyvtárak nem maradtak meg. Szerzetesi könyvtárak közül viszont cseh területen is 
csak a néhány legnagyobbat és legszebbet őrizték meg, így Prágában a híres strachovi 

2 L. erre vonatkozólag : HOBÁK, FT.: Die wissenschaftlichen Bibliotheken in der 
Tschechoslowakei. Zentralbl. f. Bibl. Wesen. 1952. 9—27. 1. KUNZE, Horst: Eindrücke von 
einer Bibliotheksreise in die CSR. Uo. 1956. 88—92. 1. 
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könyvtárt, a többi kolostori és egyéb állami tulajdonba vett anyag ömlesztett állapotban 
áll, s földolgozásukra egyelőre gondolni sem lehet. 

Érthető az is, hogy teljesen háttérbe szorul a kézirattárak és régi könyvgyűjtemények 
munkája. Láttuk, hogy náluk a kézirattárak tulajdonképpen nem élő, növekvő gyűjte
mények. Hiszen kódex, ősnyomtatvány, régi bohemika vagy slovakika aránylag kevés 
kerül elő egy-egy évben, az újkori kéziratok óriási tömege, ami nálunk a kézirattári 
munka lényegét teszi ki, Csehszlovákiában az ún. irodalmi levéltárakba kerül. A régi 
kódexállományok már az elmúlt évtizedekben megkapták alapos, nyomtatott kataló
gusukat, használatuk tehát biztosítva van. így lehetséges az, hogy a prágai Egyetemi 
Könyvtár 7000 kódexét és régi állományában levő 3000 ősnyomtatványát egyetlen szak
ember kezeli, mellette csak adminisztratív kisegítő személyzet van. (Hátra van még 
azonban annak a 2000 ősnyomtatványnak a katalogizálása, amely a volt kolostori könyv
tárakból került ide mint ún. letéti anyag.) 

Hasonló a helyzet a prágai Nemzeti Múzeum Könyvtárában. I t t a kézirattár 
egyetlen tisztviselője maga a vezető, ugyanígy van a régi könyvek gyűjteményében. 
I t t még adminisztratív segítség sincs, mert nincs külön olvasóterem, hanem a kódexeket 
is a könyvtár egyetlen olvasótermében használják. 

A pillanatnyi használat szempontjából tehát a helyzet megfelelő, de a jövő szem
pontjából aggasztó. Hiába van ugyanis egy gyűjtemény bármilyen jól katalogizálva 
és akár nyomtatott katalógussal is ellátva, mégsem helyezkedbetik a teljes befejezettség 
statikus álláspontjára.3 Még akkor sem, ha lényeges gyarapodása már nincsen. Hiszen 
a tudományos és könyvtártechnikai szempontok mindig új és új feladatokat állítanak 
föl (pontosabb meghatározások, possessorkatalógusok, régi, nevezetes gyűjtemények 
virtuális vagy tényleges rekonstrukciója, illusztrációk, kötések földolgozása stb.). Az új 
meg új feladatok megoldására pedig ember kell. De a tudományos utánpótlás is meg
követeli, hogy egy-egy gyűjtemény ne csak egy szakemberrel rendelkezzék. A legkitű
nőbb szakember sem gondozza a rábízott gyűjteményt örökké. Több évtizedes, munkás 
életben szerzett tapasztalatait pedig csak hosszú közös munka alatt adhatja át utódjának 
vagy utódjainak. 

A megfelelő több szakember hiánya akadályozza meg könyvtáron kívüli, országos 
feladatok megoldását, így az országos ősnyomtatványkatalógus elkészítését. Nem szabad 
elfelejteni, hogy Csehszlovákiában a néhány legnagyobb könyvtáron kívül nagyon sok 
ősnyomtatvány van más könyvtárakban is, ahol megfelelő munkaerő nem áll rendel
kezésre, sőt rengeteg ősnyomtatvány és kódex lappang a levéltári állományokban is, 
amely még soha könyvtári földolgozásban nem részesült. Ez a nemzetközi tudományos
ságnak is komoly vesztesége. A cseheknek pedig olyan komoly tudományos könyvtári és 
bibliográfiai tradícióik vannak, hogy azok megérd emelnék a korábbi magas szinten való 
megtartást, sőt továbbfejlesztést, a csehszlovák könyvtárügy számára pedig sok nemzet
közi kapcsolatot biztosítanának.4 

A létszámhiány okozta harmadik probléma a könyv- és kéziratkonzerválás kérdése. 
A csehszlovákiai tudományos könyvtárak ma egy elsőrangú, modernül berendezett 
könyvkonzerváló műhellyel rendelkeznek. Ez a műhely az utóbbi években létesült a 
prágai Egyetemi Könyvtárban Josef VYSKOCIL kitartó szervezőmunkája eredményeként. 
Fölszerelése mintaszerű, azok a találmányok pedig, amelyekkel a papírt kezelik, a leg
jobbaknak látszanak az eddigi hasonló eljárások közt (hidrofobizáció, papíröntés stb.). 

3 L. TÓTH András: „Holt" kéziratgyűjtemények élete. Magy. Könyvszle. 1958. 
42—50 1. 

4 Külön ki kell i t t emelnem a pozsonyi Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány
szakemberének, Imrieh KoTVAisrnak munkáját, aki egymás után publikálta a pozsonyi 
Egyetemi Könyvtár, a Városi Könyvtár és a Lyceumi Könyvtár ősnyomtatványainak 
a katalógusát. 

5* 
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Sajnos, ez a kitűnően fölszerelt és elsőrangú szakember vezetése alatt álló műhely 
a gyakorlatban egyelőre még mindig nem jelent semmit a csehszlovákiai kéziratok és régi 
könyvanyag konzerválása szempontjából, mert a vezetőnek jelenleg mindössze két embere 
van. Ha mármost tekintetbe vesszük azokat a nagy számokat, amelyeket az előzőkben 
csak egyes kódex- és ősnyomtatvány gyűjtemény ékről láttunk, s arra gondolunk, hogy 
ezek eddig a legcsekélyebb kezelésen, javításon, konzerváláson nem mentek keresztül 
(egy-egy súlyosabb eset rendbehozása pedig néha egy ember teljes évi munkáját lefog
lalja), akkor megérthetjük azt a pesszimizmust, amellyel a prágai könyvtárak megfelelő 
gyűjteményeinek vezetői az egész kérdést kezelik. De meg az is bizonyos, hogy éppen 
a sokat emlegetett létszámhiány folytán ezek a gyűjteményvezetők annyira el vannak 
halmozva feladatokkal, hogy nem is fordíthatnak kellő figyelmet a könyvkonzerválás 
és restaurálás problémájára. 

A vázolt nehéz helyzet ellenére sem szabad azt hinni, hogy a csehszlovákiai régi 
könyvgyűjtemények, kézirattárak valami vigasztalanul elhanyagolt állapotban volnának. 
Éppen az állományvédelem szempontjából sokat tanulhatunk tőlük. Mindenekelőtt 
nagyon szerencsés megoldás a mi könyvtárainkkal ellentétben az összes hasonló cseh
szlovákiai intézményekben, hogy a kézirat- és könyvgyűjtemények raktárai nem munka
helyiségek is egyúttal. Bármilyen vonzó is esztétikailag a teremkönyvtár-szerű beren
dezés, a munkahelyiségek falain sorakozó szép kötetek, az állomány védelme szem
pontjából nem megfelelő. Különösen szerencsétlenné teszi ezt a megoldást az a körül
mény, hogy az íróasztal mellett dolgozó embernek sokkal magasabb hőfokra van szük
sége, mint a papírnak és a bőrkötéseknek, amelyeknek a legnagyobb ellensége a száraz 
meleg. Központi fűtés mellett nem lehet fönntartani azt a páraszázalékot, amire a köny
veknek szükségük lenne, ha a helyiségben 20 fokos hőmérséklet van, nem is beszélve arról, 
hogy milyen meleg és száraz a levegő a szoba magasabb légterében, ahol szintén könyveket 
tárolunk. Viszont a fűtés alacsony hőfokon tartásával (13—14 fok) minden párologtató 
berendezés nélkül is el lehet érni a szükséges páraszázalékot. Külön raktár esetén a túlsá
gosan erős világosság és napfény elleni védekezés is megoldható. 

Nagyon megszívlelni való az cinyagkímélésnelt Csehszlovákiában alkalmazott 
ölve is. Mindenekelőtt következetesen keresztülviszik, hogy kiállításra eredeti kéziratot 
vagy unikum könyvet nem adnak, legföljebb csak egészen kivételesen és rövid időre. 
Múzeumokban, kiállításokon költséget nem kímélve remekszép facsimiléket vagy egy
szerű fényképmásolatokat állítanak ki, szemben a Magyarországon követett gyakor
lattal, ahol a kéziratok és könyvek legnagyobb veszélyeztetését éppen a kiállítások, 
látogatók számára való bemutatások és a kiadói- és filmcélokra való örökös fényképe
zések okozzák. Mindez Csehszlovákiában elképzelhetetlen lenne. A prágai Egyetemi 
Könyvtárban van ugyan állandó kiállítási terem, ahol a legértékesebb darabok erős 
fémtárlókban láthatók, de a páncélszobaszerűen védett helyiségben csak a bemutatás 
idejére gyújtják meg a neonvilágítást. 

Az anyagkímélés másik fontos módszere az, amit a prágai Nemzeti Múzeum Könyv
tárában és az Akadémia Cseh Irodalmi Intézetének Filológiai Dokumentációs Kabinet
jében alkalmaznak : unikum példányi nem kap kézbe az olvasó, hanem fényképmásolatot 
(tehát nemcsak mikrofilmet), a fényképekot pedig vagy könyvként bekötik, vagy dobo
zokban tárolják. Az előbbi biztosabb, az utóbbi olcsóbb és a használónak kényelmesebb 
megoldás. A fényképmásolatot azután korlátlanul lehet használni, ki is kölcsönzik. 
Az anyagot is jobban védi, a kutatónak is jobb megoldás bármilyen konzerválásnál. 
Hiszen magára az eredeti példányra csak egészen kivételes esetben van szükség (vízjel
kutatás stb.). 

A személyzethiány negyedik hátrányos következményeként említettük a könyv
tári tudományos munka szűk körre szorulását. Pedig szép kezdeményezések történtek. 
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így a prágai Akadémiai Könyvtár számára statútuma írja elő egy külön tudományos 
osztály fölállítását a könyvtörténet, könyvtártechnika, bibliográfia művelése céljából. 
Sajnos, a szép programból kevés valósulhatott meg, hiszen az osztály az igazgató szemé
lyes vezetése alatt mindössze két főből áll, s minden idejét lefoglalja a régi cseh és szlovák 
nyelvű könyvek mintaszerű tudományos bibliográfiájának készítése (Knihopis cesko-
slovenskych tiskü od doby nejstaréi az do koncé 18 stoleti. Első szerkesztője TOBOLKA volt, 
most Fr. HORÁK). 

Elvben nagyon előnyösen lenne megoldva a tudományos munka lehetősége a 
Nemzeti Múzeum Könyvtárában. I t t a könyvtárosoknak ugyanúgy, mint a múzeum 
többi osztálya tisztviselőinek a munkaidőnek csak egyharmadában kellene adminisztratív 
munkát végezniük, egyharmad időben kiállítások rendezése, előadások tartása és egy
harmad időben tudományos munka a feladatuk, kinek-kinek a maga szakja szerint. 
A katasztrofális munkaerőhiány miatt (említettük már, hogy mindössze 34-en vannak) 
a valóságban csak a kézirattár és régi könyvgyűjtemény vezetőinek van meg erre a lehe
tősége, másnak alig. 

A referensi intézmény, ami különböző tudományszakok jó szakembereinek alkal
mazását és számukra a tudományos munka és önképzés lehetőségét kívánja meg, vissza-
fejlődőben van. Csak a prágai Akadémiai Könyvtárban van meg, ott is csak minimális 
idő jut erre. Az Egyetemi Könyvtárban a referensi intézmény megszűnt. Pedig egy tu
dományos nagykönyvtárban nagyon sok munkaterület teszi kívánatossá a beszerzéstől 
a felvilágosító-szolgálatig különböző szaktudósok munkáját. Az az irányzat, amely a 
könyvtárakban kizárólag könyvtárszakosok alkalmazását kívánja, előbb-utóbb nehézsé
gekre fog vezetni. Ugyanúgy, mint a kutatóidő hiánya és a tudományos intézetekhez 
képest gyöngébb könyvtárosi fizetések. Egyre inkább fenyeget az a veszedelem, hogy 
a tehetségesebb fiatalok, nemcsak az egyes szaktudományokat végzettek, hanem a 
könyvtárszakosok is boldogulásukat nem a könyvtárakban, hanem a nagyszámú és 
igen nagy létszámmal dolgozó tudományos intézetekben keresik, a könyvtárak szá
mára pedig a gyöngébb képességűek maradnak. 

A folyóiratok tekintetében különösen sajnálni lehet, hogy nem közölnek idegen 
nyelvű kivonatokat, s így az ő folyóirataikban megjelent, gyakran minket a legközelebbről 
érintő cikkek tartalma a nyelvi nehézség miatt számunkra ismeretlen marad. Magyar—• 
csehszlovák viszonylatban ez a nyelvprobléma egyre erősebben kiütközik. Témáink 
és problémáink sokszorosan hasonlóak, sőt azonosak. Főleg magyar—szlovák vonat
kozásban van ez így, ahol a közös múlt következtében legtöbbnyire pontosan ugyanazok 
kutatásaink tárgyai a nyomdászattörténet, könyvtörténet, könyvtártörténet egész terü
letén, és mégis alig veszünk tudomást egymás eredményeiről, pedig a hajlam, a szándék, 
az együttműködés akarata kölcsönösen megvan. Ezen a téren a magunk részéről is föl
tétlenül segítenünk kellene : könyvtártudományi dokumentáció, fordításolt egymás 
nyelvén megjelent cikkekről, sőt egész cikkek átvétele, összefoglaló ismertetések, több 
nyelvű kiadványok, részletes idegen kivonatok és nyelvtanulás lennének a segítés módjai. 
Minél több könyvtárosnak kellene megtanulnia nálunk a szlovák nyelvet, amivel egyúttal 
az egész cseh tudomány is nyitva állna számunkra.5 

CSAPODI CSABA 

5 A fenti tanulmány elsősorban egy kéthetes csehszlovákiai tanulmányút hely
színi tapasztalatain nyugszik, amelyet a Csehszlovák Tudományos Akadémia vendége
ként tehettem meg. Egész utamon páratlan előzékenységgel, szíves barátsággal és együtt
működési készséggel találkoztam az intézmények vezetői ós a könyvtáros kartársak 
részéről. Különösen köszönettel tartozom a prágai Akadémiai Könyvtár igazgatójának, 
Frantilek HoRÁKnak és prágai és pozsonyi kalauzaimnak, SVOBODA és ÖAPLOVIC kar
társaknak. 
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Még egyszer a mezőgazdasági bibliográfiáról. A régóta várt mű1 a magyar 
és magyar vonatkozású mezőgazdasági szakkönyveket tartalmazza. A bibliográfia utolsó 
címleírása a 3779. sorszámot viseli, s ha hozzászámítjuk az előző kötetek kb. ugyan
ekkora anyagát, megállapíthatjuk, hogy a mennyiség tekintetében nincs okunk szégyen
kezésre. (Pl. a svédek hasonló jellegű kiadványa mintegy 5000 címleírást tartalmaz 
1850-ig, a folyóiratcikkekkel együtt.) 

A kötet 1867-tel zárja le anyagát, hogy miért éppen ezzel az évvel, nem tud
juk. Lehet, hogy a kiegyezés egy politikai korszak határát jelenti — efölött i t t most nem 
kívánunk vitázni —, de könyvészeti, mezőgazdasági vagy irodalomtörténeti határ t 
semmiképpen sem. A mezőgazdasági szakirodalom a hatvanas évek elején terebélyesedik 
ki, s fejlődésében a kiegyezés éve nem hoz olyan feltűnő változást, amely indokolná az 
előtte, ill. utána megjelent nyomdatermékek szétválasztását. Sokkal szerencsésebbnek 
tartot tuk volna az 1848-as határt . A politikai szempont mellett vegyük sorra érveinket. 

Mindenekelőtt : 1848 szerkezeti változás határa lehetne. 
Eddig — hasonlóan az első két kötethez — egyedül a kronologikus rendet érezzük 

helyénvalónak, szakmutatóval. A szakirodalmi termékek ez idő tájt észrevehető gyérü
lése, megcsappanása is állításunk mellett szól. Az 1848 után megjelent könyvek helyett 
pedig az 1848 előtti folyóiratok cikkei kívánkoznak a kötetbe. A javasolt liatár előnye 
i t t is kidomborodik : egyetlen hazai szakfolyóirat elvágására sem kényszerültek volna 
az összeállítók. (Ilyen alkalom később nemigen kínálkozik.) A címleírások eltérése a 
szabványtól 1848-ig elfogadható, utána már aligha. Végül kisebb korszak markolása 
kevés fáradsággal lehetővé tett volna néhány, a kötet használhatóságát nagyban növelő 
összeállítást — pl. az előző kötetekből jól ismert biográfiait —, amely nemcsak a kutató 
számára jelent nagy segítséget, hanem a kötetben fellelhető hibák kiküszöbölését, hiányos
ságok pótlását is lehetővé tette volna. 

A cím eltér az előző kötetekétől. Vajon indokolt-e a harmadik kötet címének 
megváltoztatása, pontosabban : a gazdasági szó felcserélése „mezőgazdaságira" ? A kötet 
csupán annyiban különbözik az előzőktől, hogy anyaga szakcsoportokra oszlik, tartal
mában azonban nincs semmi különbség vagy változás. A gyűjtés ugyanazon a tartalmi 
vonalon fut tovább mint az előzők, s a szerkesztők nagyobb szűrés vagy lényegesebb 
tartalmi változtatás nélkül vették át a már évekkel ezelőtt összegyűjtött anyagot. 
A régi cím megfelelt tehát a tartalomnak. Az új cím, A magyar mezőgazdasági szakiro
dalom könyvészete azonban már kevésbé. S ha már a szerkesztő ez utolsó kötet címének 
megváltoztatására határozta el magát, e döntését mélyrehatóbb gyűjtőköri szűkítésnek, 
erősebb rostálásnak kellett volna követnie. Pénzügy, vámügy, ipar, kereskedelem, 
bányászat(Í), háztartás (értsd: szakácskönyvek, házi orvosi tanácsadók), földrajz, 
történelem — mind olyan határterületek, ahol alapos válogatás után szűrhetjük csak 
ki azokat a műveket, amelyek valóban érintik a mezőgazdaság témakörét. 

De ajánlatos lett volna sűrűbb szitát alkalmazni a szakterülethez tartozó fejeze
tekben is. Pl. a Lótenyésztés fejezetben a 2690. sz. tétel : Tábori utasítás gyalogság, lovasság 
és tüzérség számára bár van benne szó lovakról, mégsem nevezhető állattenyésztési tárgyú 
vagy szemléletű műnek. A Mezőgazdasági kémia fejezetében SZENNEBT Ker. János : 
Elemi vegytan kezdő orvosok és gyógyszerészek számára sem tartalmában, sem hasznosí
tásának céljában nem tartozik a bibliográfia témakörébe. E fejezetben felsorolt 17 mű 
közül mindössze az 1729., 1731—1737. sz. tételek tartoznak valóban ide. 

A Szakoktatás c. fejezetből kimaradhattak volna : 1421., 1424., 1431., 1432., 
1434., 1445. Ezzel szemben hiába kerestük a mosonmagyaróvári tanintézet néhány 

1 A magyar mezőgazdasági szakirodalom könyvészete (1831—1867). A magyar 
gazdasági szakirodalom könyvészeiének 3. kötete. Szerk. : S. SZABÓ Ferenc. Bp. 
1956, Mezőgazdasági Mtizeum. 
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kiadványát. Ezek közül hasznos szolgálatot tehetett volna — éppen a bibliográfia össze
állításában -— a tanintézet tanársegédjének, HITSCHMANN Hugónak az összeállítása : 
Verzeichniss der Lehrer und Studierenden der erzherzoglichen landwirtschaftlichen Bildungs
anstalt und der k. k. höheren landwirtschaftlichen Lehi anstatt zu Ungarisch-Altenburg 
1818—1848 und 1850—1864. Ung. Altenburg, 1865. Sem e fejezetben, sem az Útleírások 
fejezetében nem találtuk : Excursion in die Gegend von Pápa und in den Bakonyer Wald. 
Pressburg, 1855. — A tanintézeti könyvtár katalógusai közül a Könyvészet fejezet csak 
az 1859. évit ismeri, az első kettőt — az 1848-i és 1853-i kiadást — nem. Ugyancsak 
hiányos volt a magyaróvári tanárok — főként a németek — irodalmi munkásságának 
adatgyűjtése. Kimaradtak például a következők : PABST Henrik : Lehrbuch der Land
wirtschaft. 4 kötet, 1854; Anleitung zur Rindviehzucht. 1851; Die landwirtschaftliche 
Taxationslehre. MASOH Antal: Die landwirtschaftliche Gesteinkunde. 1859. MOSER Ignaz: 
Ueber die Zusammensetzung der Asche von Kartoffelknollen. 1835 ; Leitfaden zur qualita
tiven und quantitativen agriculturchemischen Analyse. 1855. HABERIAJSTDT Frigyes : 
Compendium für den arithmethischen Unterricht mit besonderer Anwendung auf die 
Verhältnisse der Land- und Forstwirtschaft. 1858. HECKE Wenzel: Die Forstwirtschafts-
lehre für Landwirthe. 1858. REITLECHNER Károly: Lehrbuch der landwirtschaftlichen 
Maschinen. 

Eredménytelenül kerestük a bibliográfiában a Magyar Gazdasági Egyesület és 
a pályafuttatási társaság „gyepkönyveit", amelyek szerkesztői között DÖBBENTEI 
Gábor neve is szerepel. 

A szakbesorolás nem mindenütt egészen megfelelő. A 2068. sz. A gyorshizlalásban 
tett legújabb tapasztalatok című művet például az állattenyészeti könyvek csoportjába 
kellett volna inkább sorolni, nem pedig az üzemszervezésibe. TSÖTÖNYI Márton : A mezei 
gazdaság minden ágai (2070) az általános mezőgazdasági csoportban találja meg jobban 
a helyét az üzemszervezési helyett. Polgári építészet (2098.) szintén az üzemszervezési 
csoportban található meg, holott van külön Mezőgazdasági épületek és gépek (XXXIX) 
című fejezet is. I t t van például két öntözési tárgyú mű : MITSKY Imre : A Sárrétség 
öntözése és csatornánk hajózási hasznosítása iránti nézetek f2240J és az 1958-as tétel : 
RASOR : Bewässerungsvorschläge für das dür?*e Nothstandsgebiét im ungarischen Tieflande. 
A két könyv más és más csoportban található meg, mégpedig az előbbi — éppen az, 
amelyik hajózásról is szól — a szántóföldi művelés könyvei között, a másik pedig, az 
aszályos Alföldünk öntözését tárgyaló mű pedig a Vízépítés című tárgykörben. BERGER 
János : Mezei gazdaság kézikönyvének első kiadása a Mezőgazdaság általában szakban 
szerepel, a teljesen azonos második kiadás viszont az Üzemtanban található. 

Egy fontos kérdés : több olyan munkát is felsorol a bibliográfia, amelyek ugyan 
mezőgazdasági tárgyúak, — még sincs közük a magyar szakirodalomhoz. Általában hiba, 
hogy nem lehet megállapítani, hogy bibliográfiánk esetében hol a hungarikák határa. 
Az előszó feladata lett volna eloszlatni a kétségeket. 

A címleírásokat az anyaggyűjtők betűhűen, rövidítés nélkül adták vissza. Az esetek 
jelentős részében a szerző nevének kiegészítésére törekedtek. Kár, hogy ez az igyekezet 
nem következetes : azonos szerző valamennyi kiadványának címleírása megérdemelte 
volna a kiegészítéssel járó csekély fáradságot, — ha már egyszer a teljes nevet sikerült 
megállapítani. Hasznos és szükséges kiegészítések mellett azonban szokatlanul hat a 
nemesi előnevek, címek, rangok stb. kiegészítése, — és kétszeresen szokatlan és groteszk 
a 2704. sz. tétel címleírása : [AMBRÓZY LAJOS [BÁRÓ] I F J . ] 

Az anyaggyűjtés a művek kézbevétele útján történt. A lelőhely feltüntetése is 
nagy segítséget jelent — még akkor is, ha a könyvek egy részét azóta más könyvtár őrzi. 

A gyűjtésben a kézbevétel elmaradása néhol téves útra vezette az összeállítót : 
a KACSKOVICS Lajos szerkesztette Gazdasági Tudósítások egyik évfolyama (miért éppen 
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az 1840-i?) könyvként szerepel (3705.). A kiegészítésben szereplő PLOETZ Adolf : Homok-
kötés (3721.) bizonyára azonos ERKÖVY Adolf: Homok-kötésével (2225/6.), amely P E T -
RiKre hivatkozva került a bibliográfiába. PETRIK nem nevezi meg a lelőhelyet, s az után-
nyomozás így lehetetlen, de nagyon valószínű, hogy egyazon műről van szó. PETRIK 
— amint a mutató utalásából kiderül — tudott az 1847-ben történt névváltozásról, 
s az 1846-ban PLOETZ néven megjelent munkát az 1847-ben felvett ÉRKÖVY néven — félre
vezető módon — szerepelteti. 

A bibliográfia átlapozása közben néhány ismerős művel találkoztunk. így a 
Magyar mezei és házi gazdaságnak kalendárioma (3641.) — PLESSING József munkája, 
és igen valószínű, hogy az 1795-i kiadási év sajtóhiba (helyesen : 1796), s ebben az eset
ben azonos az 1. kötet 1299. tételével. 

A Huszonöt esztendőre szegődött. . . (3700.) szerzője SZEITZ Leo is már szerepel 
az 1. kötetben (1339.). A 3691. alatti Magyar füvész könyvben (3691.) DIÓSZEGI Sámuel 
és FAZEKAS Mihály híres munkáját véljük felfedezni, s így már ismerős a második kötetből 
(1849.). (A terjedelemnél megjelölt 428 lap tévedés : helyesen 608 lap.) A hasznos tanítás
sal (3718.) már találkoztunk az első kötetben (1429.). 

Az 1791. sz. alatt névtelenül szereplő Értekezés a vándor sáskáról szerzője SADLER 
József. 

A kétszeresen felvett művekért azonban nem az összeállítókat hibáztatjuk, hanem 
az 1. kötetet, amely igen használható biográfiával kombinált mutatóval rendelkezik, 
de nem akar tudni a névtelenül megjelent és fel nem derített szerzőjű munkákról. A máso
dik kötet már kiküszöböli e hiányosságot és a szerző nélküli munkákról külön mutatót 
készít. Mindkét kötet mostohán bánik azonban azokkal a névtelenül megjelent mun
kákkal, amelyek szerzőit sikerült felderíteni. Azaz : nem is egészen mostohán, mert 
a szerzőnél szerepelteti, de éppen így vész kárba az agnoszkálással járó fáradság, mert 
a kutató a felderítésnek nem sok hasznát veszi, hiszen a szerző nélküli művek mutatójában 
nem találja, — a szerzőjét viszont nem ismeri, itt tehát nem is keresheti. 

Sajnos a 3. kötet is ugyanebben a hibában szenved. Nem találtuk a mutatóban 
a Két kérdés a magyar lótenyésztés tárgyában (2667.) ; Gazdasági szótár (1970.) ; továbbá 
a Tájékozódás a Magyar Gazdasági Egyesület stb. (2210.) c. műveket a címszó alatt, 
csak a felderített szerző nevénél, ORCZY Lőrincnél, illetve MORÓCZA Dánielnél. A har
madik példánkban említett művet sem itt, sem ott nem találtuk. 

Általában megnehezíti a mutató használatát az utalások hiánya. A már említett 
PLOETZ — ERKÖVYn kívül néhány kirívóbb példa : a bibliográfiai részben találkoztunk 
VITTMANN Antal nevével, a mutatóban azonban csak WITTMANN A.-t találtunk, továbbá 
WITTMANN-DENGLÁZ A. W.-t. Vajon honnan tudja meg a kutató, hogy egyazon szerzőről 
van szó? S hogyan találja meg ViTTMANNt? S a külföldi, ha STANCSICS nevével találkozik, 
hasztalan kutatja a mutatót, mert ott csak TÁNcsicsot talál. Ebben a korban gyakori 
a szerzők nevének pontatlan, következetlen használata. A kutatás érdekében azonban 
a különböző névalakokat közös nevezőre kell hozni, illetve utalók alkalmazásával össze
kötni. 

Egy kérdés : mi a bibliográfiába felvett művek terjedelmének alsó határa? 
4 levél, azaz 8 lap ? Talán, — de nem tudjuk bizonyosan. Az előszóban nem ártott volna 
megemlíteni. 

Végül néhány apróbb észrevétel: A naptárakról nem mindig tudni, meddig éltek, 
mert néhol csak indulásuk éve van feltüntetve, s csak az egyes kötetek — évfolyamok — 
terjedelmének felsorolásából lehet hozzávetőlegesen következtetni élettartamukra. 
A szakozó könyvtárosok szemét e pongyola ETO szám bizonyára zavarja : 663/4. 
— A mutatóban a ez miért előzi meg a cs-t ? 

Az Előszóban foglaltakkal kapcsolatban volna néhány megjegyzésünk. 
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Igen vitatható a bibliográfia szerkesztőinek az álláspontja a kronológia kérdéséről. 
Az előszó jelzi, hogy a következő kötetekben már teljesen mellőzni akarják az időrendi 
sorrendet. Lehet, hogy ez az álláspont könyvészeti szempontból indokolt, agrártörténeti 
szempontból azonban semmiképpen sem helyes. Egy ilyen átfogó, retrospektív biblio
gráfia fontos segédeszköz lehet az agrártörténeti kutatás számára. Ezt a szerepet azonban 
igen megnehezítené, ha az egyes időszakok irodalmi termése nem ütközne ki szemlél
tetően, azaz csak hosszabb keresés, ide-oda forgatás után lehetne belőle kihámozni az 
egyes évek aktuálissá vált kérdéseinek irodalmi tükrözéseit. Az agrártörténet számára 
nem mindegy, hogy melyik kérdésről melyik évben írtak és mikor mennyit. A kronológiai 
összeállítás tehát nélkülözhetetlen kellék az agrártörténész szempontjából. Ezt sem 
szabad figyelmen kívül hagyni. 

Az előszó a hiányosságokat, hibákat — ha sommásan is —, de elismeri, mi mégis 
kénytelenek voltunk észrevételeinket megtenni. Nemcsak az Országos Könyvtárügyi 
Tanács bibliográfiai szakbizottsága felhívásának engedve, hanem azért is, mert vélemé
nyünk szerint ajánlatos lett volna a kiadással fél évet várni — a lektori véleményre. A közre
működők valamennyien kiváló szakemberek, mégsem nélkülözhetik a lektor véleményét. 

Valamiben azonban mégis egyet kell értenünk az előszóval : igen nagy szolgálatot 
tesz e bibliográfia a tudománynak. Reméljük az ígért folytatás nem késik soká, s nem
csak elkerüli, hanem helyesbíti is elődei hibáit, pótolja hiányosságait. 

De a tanulságot le kell vonnunk belőle : bármennyire kiváló szakember valaki 
a saját területén, idegen vizeken aligha tud hibátlant alkotni, éppen az alapvetően szük
séges speciális szakismeretek és megfelelő szemlélet hiányában. Erre bizonyítékul szol
gálhat az a különbség is, amely a Kiegészítés c. rész és a könyv eredeti anyagának az össze
állításában szembetűnik. A kiegészítő részen már megérzik, hogy a munkatársakat 
mezőgazdasági szemlélet vezette. 

TORDAYNÉ PÁTER ERZSÉBET—WAEEESHATJSEN GYULA 


