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Ennek a tanulmánynak az a oélja , hogy a tudományos dolgozó
kat az EgyesUlt Nemzetek Szövetsége /ENSz/ kiadványainak rendsze
rével megismertesse«

Azt a dokumentációt, azt a gazdag tényanyagot és azokat a 
statisztikai adatokat, amelyeket ezek a kiadványok nyújtanak, a 
szovjet tudósok jó l felhasználhatják tudományos kutató munkájuk
ban. Az ENSz kiadványainak nagy jelentőségük van az egyes orszá
gok nemzetközi kapcsolatainak, gazdaságának, jogának, politiká
jának tanulmányozása, az egyes országokra és ország-csoportosu
lásokra vonatkozó statisztikai adatok összehasonlítása terén. Ter
mészetesen ez az áttekintő cikk nem tekintheti céljának, hogy az 
ENSz kiadványaiban közölt tényanyag és a statisztikai mutatók 
megbízhatóságát értékelje. Ilyen kritikai értékelés ktllön kutatá
sok célja  k e ll, hogy legyen.

j?
Meg kell állapítanunk, hogy szoros összefüggés és kölcsön

kapó so lat á ll  fenn az ENSz kiadványai és az egyes országok hiva
talos kiadványai között. Az egyes országok hivatalos s ta tis z ti
kai adatait és törvényhozási közleményeit számos államközi szer
vezet használja fe l .  így p l. az ENSz Gazdasági és Szociális Ta
nácsa, a Gyámsági Tanács, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet*az 
Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete és más
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speciális államközi szervezetek,? Azokat a gazdaságstatisztikai, jogi 
és más kiadványokat /évkönyveket, gyűjteményeket, szemléket, beszá
molókat, jelentéseket stb./, amelyeket ezek a szervezetek adnak k i, 
lényegében azon hivatalos közlemények alapján á llít já k  össze,
amelyeket az egyes országok állami sta tisztika i, törvényhozási és 
más szervezetei bocsátanak rendelkezésre, i l lő  hoznak nyilvánosság
ra. így például az ENSz statisztikai évkönyvei és más nemzetközi 
statisztikai kiadványai az egyes országok hivatalos statisztikájá
nak adatai alapján készülnek. Az egyes országok kiadásában megjelenő 
munkaügyi és mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó törvények és rende 
letek szolgálnak alapul a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egye
sült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete úgynevezett 
"törvény-sorozataihoz" i l l .  gyűjteményeihez /Legislative series/, 
amelyek az egyes országok munkaügyi és mezőgazdasági kérdésekkel 
foglalkozó törvényeit közük.

Azok a nemzetközi szerződések, amelyeket az ESiSz Titkársága 
tart nyilván és publikál sorozatos kiadvány formájában /Treaty 
series/, szintén nyilvánosságra kerülnek az egyes országok megfele
lő hivatalos kiadványaiban.

Az egyes kiadványok közötti kapcsolat abban ie tükröződik, 
hogy a nemzetközi konferenciákról és az ENSz,különböző szervezetei
nek ülésszakairól szóló közleményekben szinten megtalálhatók az 
egyes országok küldöttségeinek ira ta i és a konferenciákon és ülés
szakon tarto lt felszóla lásai. Az egyes országok hivatalos kiadvá
nyaiban ezenfelül napvilágot látnak az ország delegátusainak par
lamenti beszámolói is .

A Szovjetunióban végzett tudományos kutatás számára alapve
tően fontos az ENSz kiadmányokban megjelenő szovjet dokumentáció: 
azok a javaslatok, határozat-tervezetek és más dokumentumok, ame
lyeket a szovjet delegáoló nyújtott be az ENSz különböző szervei
nek. ' Ez az anyag felhasználható a Szovjetunió külpolitikájának 
tanulmányozásához, ami a béke megerősítésének, az általános biz
tonságnak, a nemzetközi feszültség enyhítésének, a népek közötti 
baráti kapcsolatoknak politikája és a különféle társadalmi rend
szerek együttélésének lenini elvén nyugszik.

Az ENSz társadalomtudományi Jellegű kiadványait az alábbi 
séma szerint lehet rendszerezni:

A. Általános jellegű kiadványok.

/ A szovjet küldötteknek a Közgyűlésen, a Biztonsági Tanáesbaa 
és az SN8z szerveinek ülésein mondott felszólalásainak és a 
szovjet dokumentáolónak orosznyelvü szövegét nem csupán az ENSz 
megfelelő szerveinek hivatalos kiadványaiban találhatjuk meg, 
hanem'a "Vnesnjaja politika Szervetszkogo Szojuza. Dokumentü 1 
matériáin. 194.5. f  /Moszkva, 194?. Goszpolitizdet/ cimü hivata
los szovjet kiadmányban, gyűjteményben is . A kiadvány folyama
tos.



B« Gazdasági kérdésekkel foglalkozó kiadványok.^
Go Közmüvelődési, tudományos és kulturális kérdésekkel fog la l- 

közé kiadványok. '
Ebben a cikkben csak az általános jellegű kiadványokkal fog

lalkozunk. Ezeket az alábbi csoportokra bontjuk.
I .  Hivatalos okmányok ев kiadványok az: ENSz keletkezésének 

történetéről.
I I «  Általános kiadványok az ENSz tevékenységéről.

I I I .  Az SHSz főbb szerveinek kiadványai, Д -özgyülés, Biztonsá
g i Tanács, Gyámság! Tanács, Gazdasági és Szooiália Tanács, Nemzet
közi Bíróság./

IV. Nemzetközi szerződések és egyezmények gyűjteményei«
Ezek.a kiadványok hivatalos adatokat tartalmaznak az ENSz 

keletkezéséről és tevékenységéről^ tanulmányozásoknál szem előtt 
ke ll tartani ennek a nemzetközi szervezetnek fe lép ítését« éppen 
ezért a kiadványok elemzése előtt röviden ismertetjük az ENSz és 
főbb szerveinek fe lép ítését, ismertetjük azokat a célokat és fe l 
adatokat, amelyeket az ENSz Alapokmánya elábttk á l l í t ,  hiszen e ttő l 
függ a kiadványok je llege , összeállításuk módja stb.

A hivatálos beszámoló kiadványok rendszere egyforma az ENSz 
fő szerveinél^ a Közgyűlésnél, a Biztonsági Tanácsnál, a Gazdasá
g i és Szociális Tanácsnál és a Gyámaágl Tanácsnál. Mindezek a szer
vek folyamatos sorozatban adják ki jelentéseiket a plenáris és b i
zottsági ülésekről, valamint a hozzájuk tartozó "melléklet1* és 

"pótlék" sorozatokat. A Nemzetközi Bíróság sorozatoe kiadványainak 
-rendszere némileg eltérő^ ezt a bíróság szervezete Indokolja. A 
Nemzetközi Bíróság hivatalos kiadványait éa a "Nemzetközi szerző-

^  Beszámolók és kutatások, amelyeket az ENSz Titkárságának Gaz
dasági és Szociális Osztálya, valamint az ENSz speciális gazda
sági szervezetei bocsátanak k i, Így a Nemzetközi Munkaügyi Szer
vezet, az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szerve
zete, a Nemzetközi Kereskedelmi Interim Bizottság, a Nemzetközi 
Pénzügyi Alap, a Nemzetközi Ú jjáépítési és Fejlesztési Bank, a 
Nemzetközi Polgári Légiforgalmi Szervezet /polgári légiforgalmi 
statisztika/ és részben a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet /né- 

v peeedési statisztika és a közegészségügy azooiálls kérdései/.
^  -Az Egyesült Nemzetek Nevelési, Tudományos és Kulturális Szerve

zetének /UNESCO/ társadalomtudományi kiadványai. A társadalom- 
X/iudömanyi kiadványok mellett szerepet játszanak még számos más 

speciális ENSz intézmény kiadványai, vagyis a Nemzetközi Me- 
tébrolégiai Szervezeté, a Nemzetközi Postaszövetségé, a Nemzet
közi Távközlési Szövette égé. Ez6ü intézmények kiadványait, vaOLa- 
mfttt a XtettEetközi Egészségügyi Szervezet /orvostudományi és 
biológiai/ és az tftiBfíCO természettudományi kiadványait külön 
értekezésnek k e ll tárgyalnia.
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déeek gyűjteményét" belefoglaltuk ebbe a cikkbe ni.ut általános 
Jellegű kiadványt tek intettel arra, hogy szoroa kapcsolatban á l l  az 
EN3z Közgyűlésének., tanácsainak és más szerveinek nemzetközi Jogi 
Jellegével« A "Nemzetközi szerződések gyűjteménye" /Treaty series/ 
többkötetes kiadvány, amely tartalmazza az ENSz Alapokmányát, az 
ENSz speciális szervezeteinek alapokmányait, a Gazdasági és Szociá
lis  Tanács határozatai alapján közölt szerződéseket és egyezménye
ket, a gyámsági egyezményeket, a nemzetközi munkaügyi megegyezése
ket, a mezőgazdasági, pénzügyi és az úgynevezett visszamaradt orezá 
goknak nyújtott technikai segítségről szőlő egyezményeket, stb.

X X X

Az Egyesült Nemzetek Szervezetét az Egyesült Nemzetek l?4t, f 
Junius 2ő-án tartott *&A Frenciaco-i konferenciáján alapították.
51 állam, közöttük a Szovjetunió irta  alá az Egyesült Nemzetek Alap 
okmányát és hívta Így létre az úgynevezett Előkészítő Bizottságot, 
amely 1945» november 24-től december 25-ig  működött Londonban« Az 
Előkészítő Bizottság munkája az Alapokmány életbelépésével és a 
főtitkár megválasztásával szűnt meg« Az Egyesült Nemzetek Szerveze
te működését 1946« januárjában kezdte meg. A Közgyűlés első ülés
szakának első része 1946. január 10-tol február 14-ig za jlo tt le .

Az ENSz szervezete igen bonyolult. Mindenekelőtt főszervek
ből á ll .  Ezek a Közgyűlés, a Biztonsági Tanács, a Gazdasági és 
Szociális Tanács, a Gyámsági Tanács és a Nemzetközi Bíróság. A Ta
nácsok mellett nagyszámú /több mint 200/ bizottság és albizottság 
működik. Egyrészük állandó, másrészük ideiglenes,, vagy alkalmi 
/ad hoc/ bizottság.

A bizottságok és albizottságok az ENSz Közgyűlésének vagy ta
nácsainak megfelelő határozatai értelmében alakultak, feladatuk 
számos nemzetközi Jellegű kérdés vizsgálatai gazdasági kérdések 
/szén, acél, fa , közlekedés stb«/, politikai kérdések /palesztinéi 
kérdés, görög kérdés, indonéziai kérdés, India és Pakisztán kérdé
se, a koreai kérdés, Líbia és Eritrea volt olasz gyarmatok kérdése, 
az atomfegyver betiltásának ás az atomenergiattermélés nemzetközi 
ellenőrzésének kérdése stb./ Regionális bizottságok is alakultak: 
az Európai Gazdasági Bizottság, az Ázsiai és Távolkeleti Gazdasági 
Bizottság, Latin-amerikai Gazdasági Bizottság.

Az ENSz székhelye New York. Az ENSz európai részlege az 
Európai Gazdasági Bizottsággal és számos más speciális szervezet
te l együtt Genfben székel. Az EnSz Ázsiai és Távolkeleti Gazdasá
gi Bizottságának székhelye Bangkok ./Thaiföld/ r a Lat in-amerikai 
Gazdasági Bizottságé pedig Santiago /Chile/.r

A San Francisco-! konferencia 1945. április 25- tő l Junius 26-ig  
tartott és összehívását a krimi konferenciának /Falta 194.?. 
február 4-12./ a béke és a biztonság fenntartását célzó nemzet
közi szervezet fe lá llítására  vonatkozó határozata mondta ki.

2// К rang Thep /Sziám/
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Az ENSz végrehajtó szerve a Titkárság« Az ENSz Titkársága á ll 
a főtitkárból, akit a Közgyűlés 5 évre választ meg és a személyzet
ből /kb. 4.500 személy, a tagállamok polgárai/, A Titkárság funkció
ját az Alapokmány XV« szakasza á llap ítja  meg, ez pedig főként a fő 
szervek igényelnek kielégítése ^fordítások az ENSz tárgyalási én hi
vatalos nyelveire, a felszólalások gyorsírás! rögzítése, jegyzőköny
vek összeállítása, hivatalos jelentések kiadása, szakértők meghívása 
az ENSz különböző szerveinek üléseire stb«/

A Titkárságnak számos úgynevezett osztálya vans tájékoztató 
osztály, biztonsági tanácsi osztály, más főhatóság a la tt i területek 
gyámságl és a róluk szóló tájékoztatás gyűjtő osztálya, gazdasági 
osztály, szociális osztály, jogi osztály, a konferenciák és az a l
talános szolgálatok osztálya, Igazgatási és pénzügyi osztály« Ezek 
ez osztályok, élükön a főtitkár munkatársaival ismét részlegekre 
bomlanak« így például a szociális osztálynak van. népesedési rész
lege, a gazdasági osztálynak statisztikai részlege, az tun» sta
tisztika i iroda, amely statisztikai adatokkal la tja  e l a titkárság 
többi osztályait, és az.ENSz minden szervét, terü leti bizottságát 
és speciális bizottságát, stb« amelyek statisztikai adatok kiadá
sával foglalkoznak. Ezenkívül a titkársághoz tartozik a Technikai 
Igazgatóság és az Egyesült Nemzetek Könyvtára is .

A jelen cikk számára különös jelentősége van az EN3z Titkár
ság kiadói tevékenységének« A Titkárság minden egyes osztálya és 
részlege közöl jelentéseket és vizsgá lati eredményeket a hatás
körébe tartozó kérdésekre vonatkozólag. Nagyszáma kiadványt je 
lentet meg az EN3z Titkárságának Gazdasági és Szociális Osztálya.

A fentemlltett szerveken kívül, amelyek közvetlenül az ENSz 
keretébe tartoznak és költségvetéséből gazdálkodnak, egész háló
zata van az ENSz u«n. szakintézményeinek« A szakintézményeknek 
külön költségvetésük van és a világ különböző részein székelnek: 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, a Nemzetközi Kereskedelmi Szer
vezet, a Nemzetközi Egészségügyi Szarvezet Genfben, azi Élelmezési 
é® Mezőgazdasági Szervezet Rómában, a Nemzetközi Pénzügy J. Alap 
a Nemzetközi Ú jjáépítési éa Fejlesztési Bank Washingtonhaji, ap. 
Egyesült Nemzetek Nevelési, Tudományos ás Kulturális; Szervezet,a.. 
/UNESCO/ Párizsban. Az ENSz és szakintézményei közötti kapcsolatot 
az Alapokmány ^.?»п1гяя2в szabályozza.

Az ENSz-nek vannak kaposolatal az úgynevezett nem Kormányza
t i  szervezetekkel la. Az Alapokmány 71« szakasza megállapítja, 
hogy az ENSz Gazdasági és Szociális Tanácsa tanácskozhat a nem 
kormányzati szervezetekkel is , akár nemzetköziek, akár nemzetiek, 
olyan kérdésekről, amelyek hatáskörükbe tartoznak« Ezekhez a nem 
kormányzati szervekhez tartozik például a Szakszervezeti Világ- 
szövetség, az Alliance Coopérative Internationale stb«

Az ENSz Gazdasági és Szociális Tanácsának okmányai között 
található anyag a demokratikus nem kormányzati szervezetek hala
dó jellegű tevékenységéről /az ENSz keretein belül/, ezek a Szak
szervezetek Világszövetsége, a Nemzetközi Iiemokratikua Nőszövet- 
8ég és & Demokratikus Ifjúsági Világszövetség« E szervezetek kép
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v ise lő i résztvesznek az alábbi bizottságok munkájában] Nők helyze
te , Emberi jogok és a Gazdasági Szociális Tanács szociális b ízott« 
в ágában.

Az ENSz minden szervének hivatása, hogy a hatáskörébe tartozó 
kérdéseket tanulmányozza, róluk jelentést készítsen és javaslatot 
tegyen a Közgyűlésnek, az ENSz tagállamainak és az érdekelt szak
intézményeknek.

A Szovjetunió külpolitikájának, a békéért és a nemzetközi 
kapcsolatok normalizálásáért fo lytatott harcának tanulmányozási
hoz különös Jelentőségűek aZok az indítványok, határozati javasla
tok, amelyeket a szovjet delegátusok az ENSz különböző szervezetei
nél á llíto ttak  össze. Ezeket az okmányokat rendesen nemcsak az úgy
nevezett tárgyalási nyelveken /angolul és franciául/ köz,lik, hanem 
oroszul is , ami az ENSz öt hivatalos nyelvének egyike.

Az ENSz dokumentációs anyagnak két típusa van]
1. Eljíődleges^árjiyalás^aiiyagok, sokszorosított /vagyis nem 

nyomdai utón e lőá llíto tt/  kiadványok, * 2/ Az ENSz minden szerve, а 
Közgyűlés, a tanácsok, bizottságok és albizottságok adnak ki 
Ilyen dokumentációt. Először a sokszorosított kiadványt bocsájt- 
ják közre és ellátják  a kezdőbetűből, számból és keletből á llő  
egyezményes je l le l .  Azután, mikor már a helyesbítés, kiegészítés 
stb. megtörtént, a fpntosabb anyagot, különösen a szociális kér
désekkel foglalkozókat, a Titkárság nyomtatásban is kiadja hiva
talos kiadvány formájában,.s Így széles körben elterjed . Az ismer
tetett Időszakban kb. 100 ezer lapnyi ilyen kiadvány készült.

2. Nyomtatott_ kiadványok^ amelyek könyviormában jelennek
meg, és néha B~s'őkszorositótt anyag alapján készülnek. A továbbiak
ban ezekről a nyomtatott ENSz-kiadványokről lesz szó.

1. Hivatalos okmányok és kiadványok az ENSz alapításának történe
t é r ő l .......

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének, valamint a szakintézmé
nyeknek alapítását, annak egyes szakaszait számos okirat mutatja 
be. Szövegüket az "Egyesült Nemzetek Évkönyve 1946-1947" közli.

1. Atlanti Charta, 1941. augusztus 14.
2. Az Egyesült Nemzetek nyilatkozata, 1942. jenuár 1.
3. A külügyminiszterek moszkvai értekezletének nyilatkoza

ta, I 943. október.
1/
'  Hivatalos nyelvek] orosz, angol, francia, spanyol, kínai.

2 /1 Az egyes szervek elsődleges sokszorosított kiadványait rendesen 
egyezményes jelekkel /symbols/ je lö lik  meg, amelyek a megfelelő 
szerv angol nevének első nagybetűjéből, a kiadvány számából ás kel- 
véből állnak»^. Közgyűlésnél az "An, a Biztonsági Tanácsnál "S", 

a Gazdasági és Szociális Tanácsnál."E", a Gyámság! Tanácsnál "T", 
stb. betű használatos. Az ENSz kiadványok szövegében található 
ilyen egyezményes Jel a megfelelő sokszorosított kiadványra utal.
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4« Az Egyesült Nemzetek gazdasági kérdésekkel foglalkozó1  ̂
konferenciáinak okmányai, 1945-1945«

2 /5* A Dumbarton Ox-ban tartott konferenoia javaslatai. '
6. A krimi /jalta i/ konferencia határozatai, 1945. februéÿ.
7. Âz Egyesült Nemzetek JSanlHranodsco-l értekezletének okmányai

1954. április  25. »  Junius 26. /А dumberton ox-1 konferencia Javas
lataihoz benyújtott számos módosítás szövege./

8. Az Előkészítő Bizottság okmányai, 1945« junlus 26. -  decem
ber 24« /Az Előkészítő Bizottságot életre hivó egyezménye szövege./

9« Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, 1945«
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének megalapításáról szóló ok

mányokat az Egyesült Nemzetek San Franci se o-A- értekezlete okmányai
nak 16 kötetes hivatalos kiadványa tartalmazza.'7'

Ezeket az okmányokat /számuk mintegy 5«000/ az Egyesült Nem
zetek Tájékoztató Irodája /Londonban és New Yorkban/, valamint a 
Kongresszusi Könyvtár /Washingtonban/ adta ki a két tárgyalási 
nyelven: angolul és franciául. A végső- okmányok: az EN3z Alap
okmánya, és a Nemzetközi Bíróság alapszabálya az öt hivatalos nyel
ven jelent meg: angolul, franciául, oroszul, spanyolul és kínaiul.
A szöveget ebben a kiadványban a sokszorosított anyag fényképezett 
másolata formájában közlik. A gyorairásos angol és francia nyelvű

^  Bég az általánosnemzetközi szervezet megalakulás előtt tar
tottak az Egyesült Nemzetek konferenciákat bizonyos speciális 
kérdésekben. E konferenciák eredményeként számos szakintézmény 
jö tt létre: például a hot-springsi /USA, 1945. május 18.-Junius 
5»/ élelmezési és mezőgazdasági konferencián alapították az 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetet /alapokmányát 1945« 
október 16-án Írták alá/i 1945« novemberében alapították az 
UNRRA-t /United Nations Relief and Rehabilitation Administra
tion, az ENSz Segélyezési és Helyreállítási Igazgatósága/, a 
Bruttón Woods-ban /1944. Julius 1-22./ tartott valuta- és pénz
ügyi kérdésekkel foglalkozó értekezleten hívták életre a Nem* 
zetközi Pénzügyi Alapot és a Nemzetközi Ú jjáépítési és Fejlesz
tés i Bankot /amely 1945 december 27« óta működik/. Az "Egyesült 
Nemzetek Évkönyve*1 /1946-1947/» amiről fentebb már volt szó, 
tartalmazza az ENSz szakintézményeinek alapokmányait és az 
ENSz és a megfelelő szakintézmények közötti megegyezések szöve
gét«

2/

3 /

A béke és a biztonság fenntartását eélzó nemzetközi szervezet 
alapításáról szóló konferencia. Ez a konferencia 1944» aug« 
21-től okt. 7-ig tartott és a Szovjetunió, Nagybritánnia és az 
Egyesült Államok külügyminisztereinek 1945« októberében tartott 
moszkvai értekezlete alapján hívták egybee
A kiadvány angol elmét a cikk végén, található b ibliográfia köz* 
11» A ferde zárójelben /*/ közölt számok a jegyzék sorszámait 
mutatják. A jegyzékbe fe lve tt kiadványokat a cikk fe jezete i 
szerint csoportosítottuk.
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jegyzetek nem teljesen azonosak, mert az egyes delegátusok fe lszó
lalásáról készült szóbeli fordításon alapulnak» Minden okmánynak je 
le és száma тай.

A 3an Francisco-t konferencia anyagának ló kötetes hivatalos ki
adása az alábbi okmányokat tartalmazza:

lo Általános jellegű okmányok: a konferencia plenáris ülései
nek gyorsirásos beszámolói és a konferencia naplója» /1-2«köt»/

2« Azok az alapokmány-javaslatok, magyarázatok és módosítások, 
amiket a különböző országok képviselői, köztük a Szovjetunió dele
gátusai Dumbarton Ox-ban terjesztettek elő /angol nyelven, ‘ ° és 
4« köt»/» A 4 .kötet végén mutató található /az országok betűrend
jében, bizottságonkint/ azokról a módosításokról, kommentárokról 
és javaslatokról, amelyeket a dumbarton ox-1 konferencián a nemzet
közi általános szervezet megalapításával kapcsolatban nyújtottak 
be»

ya Okmányok, amelyek magának a konferenciának szervezetéről 
és eljárás módjáról szólnak: a delegációk vezetőiből á lló  tanács, 
az igazoló bizottság és a végrehajtó bizottság okmányai« /5.köt./

4» Annak a négy szakbizottságnak az okmányai, amelyeket szá
mos olyan po litika i, gazdasági és szociális kérdés megoldása vé
gett hívtak é letre , amelyek az ENSz Alapokmányának kidolgozásával 
voltak kapcsolatosak: az £HSz cé lja i és e lvei /6» és 7.köt«/, a 
Közgyűlés, a Gazdasági és Szociális Tanács és a gyámságl rendszer 
szervezete és eljárásmódja /8-lo.köt./, a Biztonsági' Tanács össze
á llítása , jogai és kötelezettségei /11. és 12«köt./, Jogi kérdések 
/nemzetközi szerződések nyilvántartása, a szervezet munkatársainak 
kiváltságai és 'területen kívülisége stb« 13.köt./

5« A Jogászbizottság és a Nemzetközi Bíróság alppszabály-al- 
bizottságának okmányai /14.köt./.

6« Az úgynevezett Koordináló Bizottság okmányai és a Nemzet
közi Szervezet Alapokmány javaslatainak szövegel /15.köt./.

A fent le ír t  .többkötetes kiadvány 16.kötetében angolnyelvü 
tárgymutató van.1' A szovjet delegáció felszóla lásait a "Szovjet
unió delegációja" /USSR - delegation/ címszó éa az egyes kérdések 
alcimszava alatt.találhatjuk.

A szovjet delegáció elszántan védte ezen a konferencián is 
az uj nemzetközi szervezet demokratikus e lv e it , és a béke megerő
s ítését, a nemzetközi biztonságot tűzte célul maga elé. A szovjet 
delegáció javaslatára utasították e l a Közgyűlés és a Biztonsági 
Tanács egyenjogúsításáról és a Biztonsági Tanácsnak a Közgyűlés 
alá való rendeléséről szóló Javaslatokat. A Közgyűlés bármely

^  1954» végén került kiadásra a 1?« és 18. /pót/ kötet, amely 
a Koordináló Bizottság okmányait tartalmazza. Előkészületben 
van a 10.kötethez szóló tárgymutató.
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kérdést megtárgyalhat, ami hatáskörébe tartozik, de nincs joga, 
hogy a Biztonsági Tanácsnak Javaslatot tegyen, Jogában á l l  megvizs
gálni a Biztonsági Tanács évea Jelentéseit, de erre vonatkozó hatá
rozatot nem hozhat» A Biztonsági Tanáos szavazási eljárásának kér
désében a Szovjetunió védelmezte a nagyhatalmak, a Biztonsági Tanács 
állandó tag ja i, egyhangúságának elvét. /Az Alapokmány 27.szakasza./ 
A Szovjetunió továbbra Is védelmezi az ENSz egész tevékenységének 
során ezt a sarkalatos e lvet, annak ellenére, hogy az imperialista 
hatalmak e té te l ellen harcot folytatnak és kísérleteket tesznek az 
ENSz Alapokmányának revíziójára.

Fontos forrás az ENSz alapítása kérdésének tanulmányozásához 
az Előkészítő Bizottság1/ irata i Is , amelynek az uj nemzetközi szer
vezet tevékenységével kapcsolatos szervezési intézkedések foganato
sítása volt a feladata. Az ideiglenes Előkészítő Bizottság lé tes íté 
séről szóló egyezményt 1945« Junius 26.-án Írták alá. A bizottság 
székhelyéül Londont választották.

1945-ben Londonban adták ki az Előkészítő Bizottság ira ta it 
j/2-6 :̂ a bizottság létesítésérő l szóló egyezmény szövegét, a b i- 
zoffsag jelentését és naplóját, a Végrehajtó Bizottság jelentését, 
a nyolc albizottság rövid beszámolóit /1945. november 24-től 
december 24-lg/. Ezek az Íratok tartalmazzák a bizottság javasla
tát az ENSz Titkárságának létrehozásáról, az ENSz állandó székhe
lyérő l, a Népszövetség egyes funkcióinak és Ingatlanának átvételé
rő l, ami ez utóbbinak felszámolásával volt kapcsolatos. A b izott
ság ira té i között vannak napirendi javaslatok és az ENSz fő szer
veinek eljárásmódjára vonatkozó előzetes Irányelvek.

2. Általános kiadványok az SNSz tevékenységéről

Az az alapvető okmány, amely az ENSz tevékenységét szabályoz
za ,az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, amelyet a Nemzetközi Bíróság 
alapszabályával együtt adtak ki /2=2° A® Egyesült Nemzetek Alap
okmányát a San Rmcisco-i konferencián dolgozták k i, 1945. junlus 
26.-án Írták alá ás 1945. október 24—én lépett hatályba. A Szov
jetunió a legtevékenyebben vette ki részét az ENSz Alapokmány de
mokratikus elveinek kidolgozásában«

Az ENSz Alapokmánya előszóból /preambulumból/ ás 19 fe jezet
ből á ll.

Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya és a Nemzetközi Bíróság 
alapszabálya orosz nyelven 1945-ben jelent meg. '  Ez a kiadás tar-

'*/ Az Előkészítő Bizottság Iratainak je le  "PC" /Preparatory 
Commission/; az Előkészítő Bizottság Végrehajtóbizottságáé 
"PC/EX". _

2//UsztaVOrganizacii Ob* Vdinenfiüh Naclj 1 Sztatut Mezsdunarodnogo 
Szuda« Moszkva, 1945« Goszpolitizdat.
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talmazza még a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének rendele
tét az ENSz Alapokmányának ratifikálásáról* Az Alapokmányt 1945 óta - . 
több Ízben kiadták New Yorkban oroszul és az ENSz hivatalos nyelvein1'

Az ENSz Alapokmányáról és revíziójára irányuló törekvésekről 
nagyszámú szovjet és külföldi irodalom szól /cikkek, brosúrák, mono- 
gráf iák/, A szovjet irodalom megvilágítja a Szovjetunió hozzájárulá
sát ezSMapokm.úny megteremtéséhez, elemzi az Alappkmány alapelveit, 
bemutatja az Alapokmány revíziós k ísérletei ellen fo lytatott harcot.

A külföldön megjelent irodalom eleinte tisztára le író  jellegű 
vo lt« Külön meg kell említeni a különböző országokban megjeJL^nt 
alapokmány-kommentárokat, mint például Goodrich és Hambroét*-' . E 
kommentár szerzői, akik maguk is resztvettek a San Franclsco-1 kon
ferencián, hivatalos okmányok alapján részletesen ismertetik az 
Alapokmányt, de tartózkodnak mindenféle elméleti általánosítástól 
és po litika i követk??zt'téstől*

Az utóbbi években az ENSz Alapokmányáról szóló külföldi iroda
lom a reakciós köröknek azt a törekvését tükrözi, ami az Alapokmány 
elvei és kiváltképp a nagyhatalmak egyhangúságának elve ellen irá 
nyul.

Az ENSz Alapokmányának revízió járó l különösen sok szó esett 
1950-ben az USA Kongresszusán és a szenátus külügyi bizottságában.

1955-ben New Yorkban az ENSz Könyvtára b ibliográfiát adott 
ki az ENSz Alapokmányával foglalkozó könyvekről és cikkekről.
/А bibliography of the Charter of the United Nations. New York,
1955. I 28 lap,/

X X X X X

Az ENSz minden szervezete tevékenységének tanulmányozásához 
alapvető általános forrásul szolgálnak! "Az ENSz főtitkárának évi 
Jelentése a szervezet munkájáról" j/8./ f az nlN3z évkönyvei" 4^ / » 
az "ENSz havi tájékoztató szemléiff

Az E N S z  f ő t i t k á r á n a k  j e l e n t é s e  
a szervezet munkájáról 1946 közepén jelent meg az ENSz Közgyűlés 
kiadványaként, külön, A jelentés az ENSz tevékenységének első 
hónapjairól szól /1946, január 1 - Junius 30./ A további évi je 
lentések, amelyek Julius 1-tő l a következő év juniue 30-ig  'e r je 
dő időszakot ö le lik  fe l ,  rendszeresen jelennek meg,mint a Közgyű
lés ülésszakairól szóló hivatalos beszámolók l.az. mellékletei. 
Minden Jelentés bevezető része általános áttekintést nyújt az 
ENSz tevékenységéről, a többi fejezetek beszámolnak az ENSz fő 
szerveinek munkájáról, részletesen le írják  az elmúlt év alatt 
létrehozott uj szervek szervezeti fe lép ítését, feladatait ée te
vékenységét, A főtitkár évi jelentése a szakintézményekről nem 
tartalmaz adatokat.

Magyarul megtalálható; Magyar Közlöny. 1956. 13,sz.
Uoodrlch - Hambro; Charter of the United Nations. Commentary 
and documents, Boston, 1946.

2 /
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Az " E g y e s ü l t  N e m z e t e k  é v k ö n y v e "  
a tájékoztató osztály kiadásában jelenik meg és egyéves Idősza
kot ö le l fe l**/  Minden évkönyv két részből á ll .  Az első rész tar
talmazza az ENSz fő szervei funkcióinak, szervezetének és tevékeny
ségének leírását, a második rész a szakintézmények tevékenységéről 
szól. Az anyag elosztása az évkönyvekben kissé változott. 1946/4? 
óta az évkönyvek, a megelőzőektől eltérően, tartalmaznak egy fe je 
zetet az ENSz fő szerveinek szervezetéről, funkcióiról, az ENSz 
munkáját pedig azok köré a kérdések köré csoportpr „ 
s itják , amelyeket az elmúlt év folyamán a Közgyűlés és a fő szer
vek ülésszakain megtárgyaltak. Az anyagot a következő csoportokba 
osztják; politikai kérdések és a biztonság kérdései; gazdasági és 
szociális kérdések; gyámsági kérdések; Jogi kérdések. Minden kérdés
rő l külön fe jezet szól.

Az évkönyvek szövegében gyakran idézik a sokszorosított ENSz- 
lratokat. Az egyes fejezetek élén utalnak a Közgyűlés és a többi 
ENSz-szerv hivatalos Jelentéseinek megfelelő kötetére vagy füzeté
re. Utalnak az ENSz-Alapokmány egyes szakaszaira, amelyek vala
mely szervre, annak felép ítésére, funkcióira, eljárásmódjára, te
vékenységére etb. vonatkoznak. Minden évkönyvnek részletes név 
és tárgymutatója van. A szovjet delegáció felszólalásai a különbö
ző szervekben a névmutató "Szovjetunió" /ÜSSR/ címszava és a meg
fe le lő  kérdés aloimszava alatt találhatók.

Az első /1946/47-1/ évkönyv melléklete az ENSz Alapokmánya, 
a Nemzetközi Bíróság alapszabálya; általános adatok az Egyesült 
Nemzetekről /székhelye, területe, az egyes államok lakossága és 
belépésük időpontja az ENSz-be/; az Egyesült Nemzetek tevékenysé
gének időrendi táblája; válogatott b ib liográfia.

Az ENSz fő szerveinek és szakintézményeinek folyó munkájáról 
számol be az E g y e s  U.L t N e m z e t e k  K ö z l ö n y e ,  
amit jelenleg "Szemlének" ' neveznek. ^10// Ez utóbbit angol és 
francia nyelven adják ki. Az egyes számőE“az ENSz tevékenységéről 
szóló tájékoztatás mellett néha összefoglaló és elemző szemléket 
közölnek a szóbanforgó kérdések történetéről, szakcikkeket, a nem
zetközi értekezletek és konferenciák naptárát, részleteket az ok
mányokból, határozatokból, b ib liográfia i adatokat, térképeket, 
grafikonokat és fényképeket. Ezek a havi kiadványok lényegükben 
az évkönyvek kiegészítései. * IX.

Az első évkönyv, az 1946/47-i, alapitáeuktól fogva 1947. VII. 
1-ig számol be az ENSz és a szakintézmények tevékenységéről.
Az 1947/48-ae évkönyv az 1947« VI. 30- tó l 1948. IX. 21-ig ter
jedő időszakról számol be. Az 1948/49-es évkönyv pedig az 1948.
IX. 21-től 1949- X II. 31-ig terjedőről. 1950 óta az évkönyvek 
egy-egy naptári évre szólnak.

^  I 946.augusztus 3-tól I 947« december l6~ig /l.köt. l.sz.-3*köt.
» ' 25.sz./ a Közlöny angol nyelven jelent meg "United Nations

Weekly Bulletin" címmel. 1?48. januárjától /4.köt. l .s z ./  1954 
júniusáig.bezárólag havonta kétszer jelent meg "United Nations 
Bulletin« címmel. 19M Júniusa óta cime "United-Nations Review" 
és havonte egyszer Jelenik meg. rráncla nyelven a Közlöny 19>*. : 
jun. 1. óta Jelenik meg, cinét "Pevue Uni««" R7intrr
havonta jelenik meg. Ezt a kiadványt orosz nyolven nem jelente
tik  meg. ------------
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Az ENSz Titkárságának tájékoztató osztálya külön könyv és 
brosúra-sorozatokat bocsát k i, amelyek az Egyesült Nemzetek, az 
egyes szervek és a szakintézmények szervezeti fe lép ítését / Ili/ » 
funkcióit /12./, tevékenységét /1£^/ tárgyalják.

Az ENSz dokumentációjának tanulmányozásához általános je l le 
gű b ib liográfia i forrásként szolgálnak az alábbi kiadványok:

1. "A z  E N S z  ny  
n a k  k a t a l . ' ó g u s  
osztály évente ad k i, e amely 
az ENSz f6 szerveinek 
lönböző kérdésekről készített

o m t a t o t t k i a d v á n y a i  
a tájékoztató 

jegyzéket tartalmazza: a/ 
jelentései, b/ az ENSz Titkárságának a kü- 

észltett jelentései és v izsgá la ta i^  és с/

a i "  /14./, amelyeket 
ely az alabbl jegyzékei

az ENSz időszaki kiadványai /folyóiratai/. A "katalógusok" angol 
és francia nyelven jelennek meg és rendesen egy év termését tar
talmazzák. Kivétel a katalógus első füzete, amely az 1945 és 1948 
között megjelent nyomtatványokat sorolja fe l .  A katalógusoknak 
tárgymutatójuk van az egyes országok és kérdések szerint. '

2. Az " E g y e s ü l t  N e m z e t e k  i r a t a i 
n a k  b i b l i o g r á f i á j a  /indexe/. Az ENSz ée szak
intézményeinek irata i és kiadványai." /1Д./, amelyet az Egye*, , 
sült Nemzetek Könyvtára ad ki 1950 Januárba óta New York-ban. ^

A fentemlitett katalógusoktól eltérően, ez a b ib liográfia 
nem évente, hanem havonta Jelenik meg. Az egyes füzetek nemosak a 
nyomtatásban megjelent kiadványokat sorolják f e l ,  hanem a sokszo
ros it  ott akat is , valamint a tárgyhónapban beérk&ett szakintéz
mény-kiadványokat is* Minden füzetben van általános és az egész 
füzetre vonatkozó betűrendes tárgymutató /general index/. E mu
tatókat az év végén évi mutatókká egyesítik.

3. A z  E N S z  f ő  s z e r v e i n e k  k i a d -  
T  ̂ П£/ I  B ï  g y ü 1 í  s

A Közgyűlés az ENSz fő szerve és az Alapokmány szerint a 
szervezet minden egyes tagjából á l l .  Minden államnak egy szava
zata van. Határozataft a Közgyűlés, fontos kérdésekben a szava
zásban résztvevő tagok 2/3-nyl többségével, más kérdésekben 
egyszerű szótöbbséggel hozza. A Közgyűlés rendes ülésszakra 
évenklnt rendszerint egyszer ül össze, a speciális, rendkívüli

^  Ezek a katalógusok a szakintézmények kiadványait nem tarta l
mazzák. E kiadványok katalógusait maguk a szakintézmények 
adják ki.

2 /' A katalógus je lz i ,  milyen nyelven jelent meg a kiadvány. 
Minden kiadvány elsősorban angol és francia nyelven jelenik 
meg, s csak aztán az ENSz többi hivatalos nyelvén. A kataló
gus minden lapjának baloldalán közölt nagybetűk mutatják, 
hogy a kiadvány kínaiul /С/, angolul /Е/, franciául /F/, 
oroszul /R/ vagy spanyolul /S/ Jelent meg.

^!  Az 1946 és I 949 között ÿegjelent hivatalos jelentések és ira
tok az ENSz egyes szerveinek iratjegyzék-sorozataiban /Check 
lis ts  of United Nations documents/ találhatók, ezt az Egye
sült Nemzetek Könyvtára adja ki New York-ban.



Ülésszakokra pedig a körülményeknek megfelelően .A  rendkívüli 
ülésszakot a főtitkár a Biztonsági Tanács* vagy az ENSz tagok több» 
ségénak kívánságára, hívja össze,

Áz ENSz Közgyűlés munkáját plenáris és bizottsági üléseken 
végzi« Albizottságoknak a Közgyűlés a napirendhez tartozó p o lit i
kai, jog i, gazdasági, szervezeti és hasonló kérdéseket adja ki 
megvitatásra« A bizottságok javaslatokat terjesztenek elő, amit 
azután a Közgyűlés plenáris ülésein vitatnak meg és döntenek e l«
Az ENSz Alapokmány szerint a Közgyűlés megfelelő javaslatokat te
het az egyes tagállamoknak«

A Közgyűlés kiadványai lényegében a plenáris és bizottsági 
ülésekről szóló hivatalos jelentések és a hozzájuk tartozó mellék
letek és kiegészítések«

A Közgyűlés " H i v a t a l o s  j e l e n t é s e i "
£16./ plenáris ülésenkint, i l l «  a rendes és szakbizottsági ülé- 
senEint jelennek meg.

A plenáris ülések jelentései /̂I6«_a/ rendesen a delegátusok 
felszólalásainak gyorsírással jegyzeft^szövegét adják, csak az 
első ülésszakokról készültek "rövid összefoglalók"«

A Főbizottság és a Közgyűlés 'főbb bizottságainak hivatalos 
jelentései /1б.Ъ--Ь»^ rövid ített formában /taDft "rövid össze
fog la l ók"/ jeîênneEemeg.

A Közgyűlés jelentést ad a Főbizottság üléseiről /ez a Köz
gyűlés munkáját szervezi és megvitatja napirendjét/ valamint a 
hat főbb vagy rendes bizottság üléseiről« Ezek: első bizottság: 
po litika i kérdések és a biztonság kérdései, ahova a fegyverkezés 
szabályozása is tartozik, a második: a gazdasági és szociális 
kérdések, a harmadik: a kulturális kérdések, a negyedik: a gyám
sági ügyek, az ötödik: az igazgatási és költségvetési, a hatodik:

^  A Közgyűlés ülésszakai:
I .  ülésszak 1946«

l«rész: London, 1946» 1« 10« - 11« 14«
2« " : New York, 1946« X. 23, - X II« 15 .

I .  rendkívüli ülésszak 1947« New York, 194?» IV. 2«. -
V. 13«

I I .  ülésszak, I 947» New York, 1947. IX, 16« ~ XI, 2?«
I I »  rendkívüli ülésszak, 19-46. "New York, 1948« IV» 16» - 

V « 14 »
I I I ,  ülésszak, 1948-49«
... 1.részi Párizs, 1948. IX«. 21» - X I I »  12,

2. " : New York, 1949« IV» 3. - V. 13.
IV« ülésszak, 1949« New York, 1949» IX« 20, -  XII» 10«
V, ülésszak, 1950-51« New York, 195°. IX. 19. -  X II. 15»,

1951. I I .  1 « - IX« 5«
VI» Ülésszak, 1951» Párizs, 1951» XI. 6» - 1952. I I »  5»

V II. ülésszak, 1952« New York, 1952. X« 14. - X II. 21.; 1953»
I I .  24. - IV. 2? .; 1933, V III . 17 . - V III. 28,

V K I. ülésszak, I 953. New York, 1953« IX. IS. - XII. 9.
IX. • ülésszak, 1954. New York, 1954. IX. 21. - 1954. X II. 17 .

1 /



" 1/ a jogi kérdések bizottsága»
A Közgyűlés hivatalos jelentéseinek sarába tartozik az Int* - 

rím Bizottság /Ad hoc p o litica l comité« /2' dokumentáció
ja. E bizottság jelentései olyan speciális politikai kérdésekkel 
foglalkoznak, amelyeket a Közgyűlésnek kell megvitatnia, s amelye 
két előzetes mérlegelés céljából adott át a bizottságnak, /ilyen 
kérdések például uj tagok fe lvé te le , a nemzetközi atomenergia 
ellenőrzés, koreai kérdés stb./

Az ENSz kiadói tevékenységének módszerei fokozatosan alakul
nak ki» így például, hogy az ENSz dokumentációs anyagának kiadá
sát meggyorsítsák s az olvasóknak hamarabb kezébe adhassák, a 
Közgyűlés és a közgyűlési bizottságok plenáris Üléseiről szóló hl 
vátalos jelentéseket az ötödik ülésszaktól kezdve űlésenkint fűze 
tek formájában adják kio Az első és utolsó ülést a címben megfele 
lően je lz ik « Az ülésszak végén mindegyik sorozat számára pótfüzet 
jelenik meg, amely fe lsoro lja  a elmeket, a résztvevő államokat, a 
napirendet stb» A füzetek lapszámozása folyamatos és az egyes 
szervek és ülésszakok szerint kötetekké köthetők.

A Közgyűlés hivatalos jelentéseihez készült " M e l l é k -  
1 ® ./ a plenáris ülésekről és a bizottsági ülések
rő l szóló beszámolók sorába tartoznak. Ezek a melléklet-kötetek 
tartalmazzák a határozati javaslatokat, a megvitatott helyreiga
zításokat, amelyeket a megfelelő üléseken megtárgyaltak vagy f e l 
említettek. Az У. közgyűlési ülésszak óta ezeket a mellékleteket 
olyan külön füzetekben adják k i, amelyek az ülésszak napirendi 
pontjaihoz igazodnak. Minden füzet jobb felső sarkában ez á ll:
"A napirend . . .  pontja."

A Közgyűlés hivatalos jelentéseihez adott " P ó t l á s o k "  
/1б^к.^ tartalmazzák a szervezet évi munkájáról szóló fő titkári 
jllen fcs t, az ENSz különböző tanácsainak je lentéseit, a szervezet 
költségvetését, a Közgyűlés részéről kiküldött szakbizottságok és 
albizottságok Jelentéseit.

A Közgyűlés egyes ülésszakainak hivatalos jelentéseihez

^ A  hatodik, a jogi kérdések bizottságénak iratai mellett - ez 
ugyanis csak az ülésszakok idején dolgozik - , a Nemzetközi 
Jogi Bizottság iramait is közlik. E bizottság munkájával kap
csolatban csak elsődleges, sokszorosított okmányokat publia 
kainak /jelük A/C N 4/, amelyek a nemzetközi jog alapvető kér
déseinek vitaüléseiről adnak jelentést és speciális beszámoló
kat: például az agresszor fogalmának meghatározásáról, a nem
zetközi c. ?rződésekről stb. A beszámolókat az áNíiz Titkársága 
á l l í t ja  össze azoknak az adatoknak az alapján, amelyeket az 
egyes Л ároktól kap. A bizottságot a Közgyűlés 1947-ben ala
pította, . zrkhelye Genf.

?/ v-A politikai kérdésekkel foglalkozó Imterim Bizottságot a Köz-
cJálés egyes ülésszakainak külön határozata szervezi reg.
,l"ször 1948-ban a 111. ülésszak hívta életre.



adott pótlások összes száma 20. A pótlások száma, amit az egyes 
ülésszakok hivatalos jelentéseihez mellékelnek, nem állandót nö
vekszik vagy csökken aj szervek és bizottságok létesítésével 111. 
felszámolásával^

A Közgyűlés H a t á r o z a t a i  külön kötetben jelennek 
meg /az V. ülésszaké a pótlások között/.

A Közgyűlés hivatalos jelentéseit /beleértve a mellékleteket 
és pótlásokat/ jelenleg az ENSz öt hivatalos nyelvén külön adják 
közre.

A I I I .  ülésszakig bezárólag a Közgyűlés hivatalos Jelentései
nek szövegét angol és francia nyelvű párhuzamos kiadványban jelen
tették megfc a IV. ülésszak, vagyis 1949 óta külön kötetben jelen
nek meg ezeken a nyelveken. A hivatalos jelentéshez adott pótlások 
már a I I «  ülésszak óta külön jelentek meg angol és külön francia 
nyelven. Oroszul a hivatalos jelentések az I .  ülésszak óta Jelen
nek meg.

A plenáris üléseket és a főbizottságok üléseit folyamatosan 
számozzák, tekintet nélkül arra, melyik ülésszakon keáELt rájuk 
sor. Minden kötet elmében megtalálható, mely ülések anyagát köz
ük a szóbanforgó kötetben.

Az ideiglenes /Ad hoc/ bizottságok üléseit Ulésszakonklnt kü
lön számozzák. A hivatalos jelentésekhez adott pótlásokat szintén 
Ulésszakonklnt számozzák.

A Közgyűlés eljárási szabályait /Rules of procedure of the 
General Assembly/ az ENSz Titkársága adja ki füzetsorozat formá
jában ( H U  az 0вУ®8 ülésszakokon jóváhagyott kiegészítésekkel*

Végül is rá kell mutatnunk arra, hogy a Közgyűlés dokumen
tációja igen széleskörű. Teljes egészében tükrözi a szervezet te 
vékenységét, bemutatja az egyes napirenden szereplő po litika i, 
gazdasági, jogi és más kérdésekben fo ly ta tott v itá t és a hozott 
döntéseket.

Ebben a cikkben nincs elég helyünk ahhoz, hogy a Közgyűlés 
egyes kiadványainak tartalmát feltárjuk. A tudományos kutató 
munkához nagy segítséget nyújthatnak a Közgyűlés jelentéseihez 
készült tárgymutatók ^indexek/ amelyeket minden ülésszak
anyagához az Egyesült Nemzetek new-yorki Könyvtára ad ki rendsze
resen. Ezek a mutatók angol nyelven készülnek, beosztásuk a napi
renden szereplő kérdéseknek \felel meg, de országok szerint ia 
igazodik. Az egyes országok delegátusainak felszólalásai a mut at fii
ban az ország címszava alatt találhatók, például "Szovjetunió" 
/USSR/, amit az egyes kérdések szerint bontanak tovább. E mutató
kat fe l  lehet használni az egyes országoknak az ENSz-ben e lfog la lt 
poziolójának tanulmányozásához.1/
^ 'Készül a Közgyűlés hivatalos Jelentéseinek és okmányainak spe

c iá lis  b ib liográfiá ja "Az Egyesült Nemzetek okmányainak jegyzé
ke /Check lis t/ , l.rész. A Közgyűlés és segédszervei. 1946-19491*
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A Biztonsági Tanács az ENSz legfőbb polit ita l szerre* Az ENSz 
Alapokmánya szerint 11 tagja ran, öten közülük áldandó tagok /Szov
jetunió, USA, Nagybritánnla, Franciaország, Kina/A' ,  a hat változó 
tagot a Közgyűlés választja két évre* A tagok egyórást fe lvá ltva  egy- 
egy hónapig elnökölnek. A Biztonsági Tanáccsal kapcsolatban 1952-ben 
Jelentek meg az ideiglenes eljárási szabályok ^21^.

Az ENSz Alapokmánya szerint a Biztonsági Tanáos fe le lős s béke 
és a nemzetközi biztonság fenntartásáért: állandóan működő szerv*

A Biztonsági Tanács mellett kezdetben az atomenergia-bizottság, 
a vezérkari bizottság, és a hadfelszerelési bizottság alakult meg* 
1951 augusztus 3l~én kelt az a határozat az atomenergia bizottság 
és a hadfelszerelési bizottság egyesítéséről. A szovjet delegáció 
Javaslatára került bele az előszóba az a passzus, amely a leszere
lés és fegyveres erők csökkentésének és az atomfegyver betiltásának 
fontosságát hangsúlyozza. A Közgyűlés hatodik ülésszakán, 1952-ben 
az egyesitett atomenergia és hadfelszerelési bizottságot megszüntet
ték és helyébe fe lá llíto ttá k  a Leszerelési Bizottságot. A bizottság 
1952. február "í-én Ült először össze Párizsban, a továbbiakban munká
ját New Yorkban fo lytatta . A Leszerelési Bizottság kilencedik ülésén 
1952* április  4-én két albizottságot létesítettek . Az első a fe lsze- 
relés^és fegyveres erők szabályozásának albizottsága, a második a 
fegyverkezési ellenőrző bizottság. Ezenkívül a Biztonsági Tanács 
mellett működik egy tag fe lvé te li bizottság is.

A Biztonsági Tanács fő kiadványa a "Hivatalos jelentések".
A Biztonsági Tanács és a Leszerelési Bizottság H i v a t a 

l o s  J e l e n t é s e i  _/20>  ̂a delegátusok gyorsírással jegy
zett felszóla lásait tartalmazzák. Rendszerint ülésjenkint jelennek 
meg külön füzetben. Mivel a Biztonsági Tanáos ülésszaka folyamatos, 
a tanácsi és bizottsági ülések számozása is folyamatos. Minden fü
zeten feltüntetik a bizottság működésének évét /1946 az 1. év,
I 954 a 9. év/.

A " P ó t l á s o k  a B i z t o n s á g i  T a n á c s ' * ’ 
j e l e n t é s e i h e z ” és a Leszerelési Bizottság je
lentéseihez /20jb^ havonta jelennek meg, a külön pótlások alkal- 
manklnt. A Biztonsági Tanács hivatalos jelentéseinek pótlásaiban 
olyan lényeges okmányok látnak napvilágot, amelyek a tanácsban meg
vitatásra kerültek. A külön pótlásokban a Biztonsági Tanáos b izott
ságainak jelentéseit teszik közzé /például a tag fe lvé te li b izott
ság jelentését/.

A Biztonsági Tanács évenkint Jelentést tesz a Közgyűlés ren
des ülésein. A Biztonsági Tanács éves jelentéseit 1946 óta a Köz
gyűlés rendes ülésszakának jelentése mellett /2.számú/melléklet-

В .  B i z t o n s á g i  T a n á c s

' Kina képviseletének kérdése, mint ismeretes, többször képezte 
v ita  tárgyát az ENSz-ben, de ezidelg még nem oldódott meg. A 
szovjet delegáció több Ízben tett javaslatot a kuomintang kép
viselők kizárására és a Kinai Népköztársaság képviselőinek az 
őket megillető törvényes helyre való meghívására.

^ H i v a t a l o s
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ként adják ki. /23^/
Működésük folyamán a Biztonsági Tanács, a Közgyűlés és a e l

ső száma politikai és biztonsági bizottság, valamint a politikai 
különbizottság számos politika i és nemzetközi biztonsági kérdést 
v ita to tt meg. A legfontosabbak: a Biztonsági Tanáes állandó tagjai 
egyhangúságának elve /1945/ '̂ UJ tagok felvételének kérdése /1946/, 
az atomenergia-ellenőrzés fe lá llítá sa  /1946/, a palesztinéi kér
dés /1947/, az indo-pakisztánl kérdés /1948/, a volt olasz gyarma
tok kérdése /1949/» a koreai kérdés /195-0/» a szovjet delegáció 
határozati javaslatai és előterjesztései az aj világháború elhárí
tása és népek közötti béke megerősítése tárgyában /1951-54/ és más 
kérdések.

A kapcsolat és az összefüggés a Biztonsági Tanács és a Köz
gyűlés dokumentációs kiadványai között mindenekelőtt abban á l l ,  
hogy a legfontosabb politikai és biztonsági kérdésekről szóló 
anyagot, ami a két szervnél megvitatásra került, nemcsak a Biz
tonsági Tanács hivatalos jelentéseiben teszik közzé, hanem a Köz
gyűlés plenáris ü léseiről, az első és a politika i különbizottság 
üléseiről szóló hivatalos jelentésekben, a közgyűlési Jelentés 
határozataiban, mellékleteiben és pótlásaiban, valamint az atom
energia bizottság /24./, a leszerelési bizottság /26^/, a nemzet
közi jogi blzottságHslb. kiadványaiban is .

A különbség a Közgyűlés, és a Biztonsági Tanács kiadványai 
között a két szerv felépítésében és tevékenységében re jlik . A fo
lyamatosan ülésező Biztonsági Tanács hivatalos jelentései az egész 
év folyamán jelennek meg. A Közgyűlés hivatalos jelentései termé
szetüknél fogva a rendes i l l .  rendkívüli ülésszakok anyagát tar- 

( talmazzák.
A Biztonsági Tanács hivatalos jelentéseinek és okmányainak 

külön b ib liográfiá ja angol nyelven jelent meg: "Az Egyesült Nem
zetek okmányainak jegyzéke /check lis t/ , 2.rész, 1.füzet, Bizton
sági Tanács, 194б-1949>"2/ Ez a b ib liográfia te ljes  jegyzékét 
adja a Biztonsági Tanács részéről kiadott okmányoknak a szóban- 
forgó időszak a la tt, tárgymutatója is van. A bevezetésben rövid 
tájékoztatást találunk a Biztonsági Tanács alapításának történe
térő l. ^

' A zárójelben mindig az az évszám á l l ,  amikor a kérdés az 
ENSz-ben megvitatásra került.

2 /' Folytatása /a 2.füzet/ ez ideig még nem Jelent meg. Részletes 
b ib liográfia i adatokat közöl a Biztonsági Tanács hivatalos 
jelentéseiről és egyéb okmányairól 1950 óta a fent em lített, 
havonta megjelenő "Egyesült Nemzetek iratainak b ib liográfiá ja 
/indexe/". A Biztonsági Tanács hivatalos Jelentéseiről szóló 
b ib liográ fia i adatokért az 1949 óta évente megjelenő ENSz 
nyomtatványkatalógushoz is fordulhatunk /az 1945-1948-as évek
re kumulativ katalógus jelent meg./
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A Gyámsági Tanács az Egyesült Nemzetek egyik fő szerre, a 
gyámság alá helyezett és nem önálló területek igazgatására léte-' 
sült. A nemzetközi gyámság rendszerét az ENSz Alapokmány X ll. fe je -  
zete értelmében hívták é letre, a népszövetségi mandâtumrendszer 
helyett, ez utóbbi ugyanis nyíltan törvényesítette a gyarmatosí
tást« Ennek az uj, és bár "demokratikusabb" rendszernek az életre- 
hívásával' az Imperialista hatalmak arra törekedtek, hogy minden esz
közzel fenntarthassák a függő népek gyarmati kizsákmányolását«

A San Franclsco-i értekezleten, a XII« fejezet kidolgozásakor 
a szovjet delegáció arra törekedett, hogy iktassák be a gyámsági 
rendszer c é lja i közé ne csak e területek "önkormányzatának", ha
nem "függetlenségének" elvét is. A Szovjetunió a Gyámsági Tanács
ban következetesen a gyarmati és függő viszonyban lévő népek jo
gaiért harcol, a gyámolt területeknek a te ljes  függetlenség irá 
nyában való háládé po litika i, gazdasági és szociális fejlődéséért.

A Gyámsági Tanács összetétele: 1/ e gyámolt területeket igaz
gató ENSz tagok, 2/ a Biztonsági Tanács azon állandó tag ja i, akik
nek igazgatása alatt gyámolt terület nincsen, 3/ meghatározott 
számú ENSz tagok, akiket a Közgyűlés választ három évre /a szám
arány alapja: a Gyámsági Tanácsban egyenlő arányban legyenek a 
gyámolt területeket igazgató és ilyenetet nem igazgató tagok«/

A Gyámsági Tanács határozatait a szavazásban résztvevő ta
gok szótöbbségével hozza. A Gyámsági Tanács eljárási szabályait 
a Titkárság füzet-sorozatában Jelenteti meg /|9°/, amely a Gyám
ság! Tanács rendes ülésein hozott módositásokaf'ls tartalmazza.

Az önkormányzattal nem rendelkező területek közé tartoznak 
az Alapokmány szerint általában azok a területek, amelyek a má
sodik világháborúig mandátumok voltak. Az egyes területek fe le t t i  
gyámságot az ENSz részéről jóváhagyott külön egyezmények á llap ít
ják meg. A mai napig a Közgyűlés az alábbi gyámsági megegyezése
ket hagyta jóvá: Nagybritannia - Togo egy része, Kamerun egy ré
sze; Belgium - Ruanda-Urundl; Ausztrália - Uj Guinea és Nauru 
sziget; Uj Zealand - Nyugat Szamoa; Olaszország - Szomália; USA - 
a volt.japán cseadesóceáni mandátumszigetek» Ez utóbbi egyez
ményt, mivel "stratégia i területekről" van benne szó, az ENSz 
Alapokmány 83. szakasza szerint nem a Közgyűlés hagyja jóvá 
mint a többit, hanem a Biztonsági Tanács. A Gyámsági Tanács köz
l i  a Biztonsági Tanáccsal, hogy az ENSz Alapokmány 83. szakasza 
értelmében e ljá r t: ez a jelentés a Biztonsági Tanács okmányai 
között jelenik meg.

A Gyámsági Tanács az alábbi ellenőrző funkciókat lá tja  e l:
1/ megvizsgálja és megvitatja a gyámkodó államok évi jelentése
i t  ágyáfflolt területekről; 2/ időnkint megszervezi a gyámolt te 
rületek meglátogatását /úgynevezett helyszíni missziók/; 3/ kér
dőíveket á l l í t  össze, hogy a gyámolt terü letről megfelelő adato
kat kaphasson; 4/ átveszi és meghallgatja .azokat a /szóbeli vagy

C.  G y  á  m a á  g  i  T a n á c s .
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Írott/  petíciókat, amelyeket a gyámolt terület lakossága köz
vetlenül a Főtitkáron vagy pedig a szóbanforgó adminisztratív te
rület admlnisztráolóján keresztül juttat e l hozzá. Minden egyes 
esetben az érdekelt terület igazgató szerveinek kötelessége f e l 
világosítást adni, a Gyámság! Tanácsnak pedig,. megfelelő határozatot 
kell hoznia, amit aztán a peticionálóknak tudomására hoznak. A 
Tanganylkára, Nyugat Samoara, a togoi és kameruni eve néptörzs ügyé
re stb. vonatkozó petíciók meg is jelentek.

Az afrikai gyámolt területek petícióiban a benszülött népes
séggel és az ázsiai eredetű kisebbséggel szembeni fa j i  megkülönböz
tetésrő l, a demokratikus kormányzati forma hiányáról, a helyi la 
kosság elégtelen képviseletéről a törvényhozó és végrehajtó szer
veknél, a magas adókról és gazdasági nehézségekről van szó. Számos 
petíció panaszokat ad elő: nem elegendő az iskolák száma és az is 
kolai fe lszerelés, rossz a lakosság egészségügyi ellátása, túlzott 
az európaiak bevándorlása egyes területekre. 1949-ben a Gyámság! 
Tanács külön bizottságot szervezett a petíciók kivizsgálására. /Ad 
hoc comités on petitions/. A petíciók nagy számát mutatja, hogy a 
bizottság 30 ülésen 143 petíciót vizsgált meg.

Az egyes petíciókkal kapcsolatban a Gyámsági Tanács határoza
tokat hoz és javaslatokat tesz.

A Gyámsági Tanács főbb kiadványai:
A G y á m s á g i  T a n á c s  ü l é s s z a k a i n a  k1  ̂

h i v a t a l o s  j e l e n t é s e i ,  ^22»/ amely eket" rövid be
számolók" formájában adnak ki. ù K iv ite l a tanács első ülés
szaka, amelynek anyagát te ljes  gyorsírt szöveg formájában adták ki.

V  и ülésszak, 1947. I I I .  2 6 . -  IV. 28.
2 o ülésszak, 1 9 4 7 * I l i  2 0 . -  X II .•4.■
3 ; ülésszak, 1 9 4 8 i IV. 1b. -  VIII. 5 i
4. ülésszak. 1 9 4 9 i I . ' 2 4 .• -  I l i i  25.
5 . ülésszak, 1 9 4 9 i VI. 15. -  VII. 2 2 .
б. ülésszak, I95O; I. 19. -  IV. 4 . '
10 ülésszak, 1950; VI. li -  Vili 2 1 i
8 . ülésszak, 1 9 5 Ü I . ' 3 0 i -  I l i i  I 6 i
9ó ülésszak, 1951i Vli 3 i- -  VII. 30.

lo. ülésszak, 1952. I l i  27. -  IV. 1 .
1 1 . ülésszak, 1 9 5 2 i Vli 3 . -  VHi 2 4 .
Í 2 ó ülésszak, 1 9 5 3 « VI. 1 6 . -  Vili 2 1 i
13 i ülésszak, 1 9 5 4 i I. 28. -  I I I .  2 5 .
1 4 . ülésszak, 1954. VI. 2 . -  VII. 1 6 .

H e n d ki V ü :1 i U 1 é s s z а к ok
ló ülésszak, New York, 1 9 4 9 i IX .•2 7 i
2 . ülésszak, New York, I949. XII. 8 .
3 i ülésszak, New York, 1 9 5 0 . XI. 2 2 .
3 . ülésszak, Párizs, 1 9 5 1 . XII. 1 8 .



A hivatalos jelentések az 5« ülésszakig bezárólag közös angol és 
francia nyelvű kiadványban párhuzamosan láttak napvilágot. A 6. 
ülésszak óta /195°»/ a kiadványok külön jelennek meg ezen a két 
nyelven, valamint oroszul is.

A " M e l l é k l e t e k "  a Gyámság1 Tanács hivatalos je 
lentéseihez a tanács megfelelő ülésein megvitatott kérdé
sek elsődleges oEmanyait tartalmazzák.

A Gyámsági Tanács hivatalos jelentéseinek p ó t l é k a i  
tartalmazzák a helyszíni missziók jelentéseit és hasonló 

mis okmányokat о A helyszíni missziók jelentései olyan tényanyagot 
tartalmaznak, amely le lep lezi az imperialista hatalmak gyarmati 
politikáját: a lakosság politikai jogtalanságát, kizsákmányolását 
gazdasági és kulturális fejlődésük szándékos hátráltatását, a 
kényszermunka alkalmazást, a lakosság alacsony életszínvonalát, 
megkülönböztetést a munkabér terén, tes ti íbin.yités alkalmazását а 
mezőgazdaságban, számos területen a monokultúra bevezetését és a 
legprimitívebb eszközök alkalmazását, ami a tala j kizsarolására 
és a lakosság elnyomorodásához vezető

A fenti jelentések, gyakran összeállítóik szándéka ellenére, 
a benszülött lakosság kétszeres kizsákmányolásáról tanúskodnak: 
egyrészt a nagy monopolista egyesülések, másrészt a helyi kiski- 

. rályok részéről.
A Gyámsági Tanács h a t á r o z a t a i t  ülésszakonkint 

önálló kötetekben jelentetik meg az ENSz minden hivatalos nyelvén
A Gyámsági Tanács is évenkint ad jelentést a Közgyűlésnek.

A Gyámsági Tanács é v i  b e s z á m o l ó i  194? óta a Köz
gyűlés rendes ülésszakáról készült h i v a t a l o s  j e l e n  
t é s  4o s z á m u p ó t l á s a k é n t  jelenik meg. /32«
A gyámság kérdései tükröződnek a Közgyűlés plenáris UléseinÜc^ee 
a negyedik /gyámsági/ közgyűlési bizottság üléseinek határozatai
ban. Ezenfelül, azok az államok, amelyek gyámolt területeket 
igazgatnak, évi jelentéseiket közvetlenül a Közgyűlésnek nyújt
ják be.^-/ E kiadványok kevéssé megbízható, nyilvánvalóan szépí
tett adatokat tartalmaznak, ráadásul nagymértékben tendenciózusak 
£ jelentések fő feladata, hogy a gyámolt népek "elmaradottságát" 
és a gyarmatosítók "civ ilizatőrikus" tevékenységét mutassák be: 
lényegében a gyarmatosító tevékenység dicséretéből és szükséges
ségének hangoztatásából állanak.

A fentemlitett gyámsági kérdésekről és gyámolt területekről 
szóló kiadványok mellett számos ENSz forrás van, amelyek alapján 
az úgynevezett önkormányzattal nem rendelkező területek /vagyis 
a nagy imperialista államok gyarmatainak/ kérdéseit tanulmányozni 
lehet.
^  Ezeket a jelentéseket a megfelelő gyámoló államok hivatalos 

kiadvány formájában kózllk. Így például Nagybritanniában éven
te jelennek meg a Gyarmatügyi Minisztérium jelentései az £NSz 
Közgyűlésének a gyámolt Kamerun és Tanganyika területekről.
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Âz egyik ilypn általános jellegű forrás az önkormányzattal 
nem bíró területek évi tájékoztatója. Az ENSz Alapokmány 73« sza
kasza értelmében nyolc állam /Ausztrália, Belgium, Hollandia, Dánia, 
Uj Zealand, Anglia, USA, Franciaország/ gazdasági, szoeiálla és nép
művelési kérdésekről tájékoztatót ad a főtitkárnak több mint 60 ön- 
kormányzattal nem rendelkező területről.1949-ben alakult az "ENSz 
Alapokmány 73. szakasza értelmében adott tájékoztatás különbizött- 
в ága” /Special Gomltee on information transmitted under artic le  
73 th of the Charter/. Ez a bizottság elemzi a kapott adatokat és 
jelentést ad a Közgyűlés rendes ülésszakának.

A Közgyűlés utasította a fő titká rt, tegyen közzé összefoglaló 
jelentést a tagállamok részéről rendelkezésre bocsátott adatok 
alapján. Ennek az évi Jelentésnek a elme: " ö n k o r m á n y z a t 
t a l  n e m r e n d e l k e z ő  t e r ü l e t e k *  A f ő 
t i t k á r n a k  a d o t t  t á j é k o z t a t á s  ö s s z e 
f o g l a l á s a .  é a  e l e m z é s e

Az 1946-1948. években kapott tájékoztatás összefoglalása és 
elemzése egy kötetet te tt ki. Az 1949-es évkönyv kétkötetes vo lt.

I 930 óta /hegJelent 1951-ben/ az évkönyvek szabályosan báron 
kötetben jelennek meg. Az első kötet tartalmazza az ENSz tevé
kenységét az önkormányzattal nem rendelkező területekkel kapcso
latban /az önkormányzattal nem rendelkező területekről adott in
formációval kapcsolatos nemzetközi, alkotmányjogi és eljárási kér
dések általános áttekintése/. A második kötet összefoglaló sta
tisztik a i adatokat tartalmaz e területek gazdasági, szociális és 
kulturális fejlődéséről. A harmadik kötetben található az "ön- 
kormányzattal nem rendelkező területek közgyűlési Bizottságának" 
jelentése azokról a vizsgálatokról, amelyeket a bizottság az ön- 
kormányzattal nem rendelkező területekkel kapcsolatban fo ly ta to tt.
Az 1951-ea kiadásban a harmadik kötet a kulturális kérdéseket tár
gyalta, az 1952-esben a gazdasági feltételeket és a gazdasági f e j 
lődést, az 1953-aeban a szociális körülményeket.

A Gyámság! Tanács kiadványaival és okmányaival számos bib
liográ fia  foglalkozik, de ezek nem veszik fe l  a gyámsági kérdé
sek közgyűlési bizottságának és az úgynevezett önkormányzattal 
nem rendelkező területek bizottságának okmányait. Ezeket a bib
liográfiákat az Egyesült Nemzetek new yorki Könyvtára éa az ENSz 
Titkársága á llít já k  össze.

1. "A Gyámsági Tanáes ülésszakainak mutatói /indexel/"/30*/
A mutatóban benne fog la ltasnác az Állandó P e tic iőb ízo ttság ira ttí*
is .

2. Az Egyesült Nemzetek okmányainak jegyzéke. 4. rész, 1-
3.azám. /^1./ Minden füzetnek tárgymutatója és rövid bevezetése 
van, ahol a“Syámsági Tanács létrehozásának történetéről ta lá l
hatók adatok.
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Б .  G a z d a s á g i  é s  S z o c i á l i s  T a n á c s .

A Gazdasági és Szociális Tanács az ENSz egyik fő ezerre» Az 
ENSz Alapokmánya értelmében ДХ.' fe jezet/ a Gazdasági és Szoeiá- 
l is  Tanács a gazdaság9 a szociális problémák, a kultúra és a köz« 
egészségügy terén széleskörű nemzetközi együttműködésben hivatott 
segítséget nyújtani«

A Gazdasági és Szociális Tanács ülései megrltatják a r i láp 
gazdasági helyzetét, regionális gazdasági kérdéseket, az ugyneve- 
zett visszamaradt országok gazdasági fejlesztésének problémáját, 
ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi kérdéseket, a foglalkoztatott
ság /az úgynevezett té ljes  foglalkoztatottság/ problémáját, a te le 
pítés kérdéseit stb.

A Tanács ezekről a kérdésekről Jelentéseket á l l í t  össze és 
javaslatokat tesz a Közgyűlésnek, a tagállamoknak és az érdekelt 
szakintézményeknek. A Gazdasági és Szociális Tanáes 18 tagbél á l l ,  
akiket p Közgyűlés választ három évre* évente három ülésszakot le 
ta r t«1/ A tanács határozataik egyszerű szótöbbséggel hozzaó A Gazdasá
gi és Szociális Tanács évente Jelentést ad a Közgyűlésnek« Az ENSz T it 
kársága füzetsorozatot ad ki "A Gazdasági és Szociális Tanács e ljá rás lj
einmal« az a rendes ülésszakokon, e l fosadott mód nett ésAart l a  k S s l l . Г

A Szovjetunió, amely következetesen harcol áz egész világ
békéjéért, az államok egyenjogúsításáért, a szociális,gazdasági 
haladásért, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok k iszélesítéséért, 
tevékeny tagja a tanácsnak. Sajnos a szavazógép segítségével az 
Imperialista államok meghiúsítják a Szovjetunió és más demokrati
kus államok részéről benyújtott Javaslatok v itá ját és elfogadását« V

V -------- :---------- —
■ A Szociális és Gazdasági Tanáes ülésszakait

1. ülésszak, London, 194é» I« 23» «  I I »  18«
2о ülésszak., New York, 1946« Vo'25« - VI« 21.
3« ülésszak. New York, 1946. IX. 11. - XII. 10.
4. ülésszak. New York, 1947« Ile 28. - I I I . 29.
5« ülésszak, New York, 1947. V II. Э„9 - V III . 17
6, ülésszak, New York, 1948. I I . £. - I I I . 11.
7 i Ülésszak, Genf, 1946I« VII . 19« - V III. 29.
8. ülésszak, New York, 1949» i l . 7. - I I I . 18.
9« ülésszak, New York, 1949. V II. 5 . - V III . 15

lo« ülésszak, New York, 1950. i l . 7» - I I I . 6.
11. ülésszak, New York, 1950. V II. 3. - V III .1 6

19 <

12«

1?«
14«

>. • 
15« 
lé . 
17« 
1 8.

ülésszak, Santiago, /Chile/,.1951« II«.2C« - T701J0 
ülésszak, Genf, 1951«.VII« .30. - IX «.21«
ülésszak, New York, 1952» V .f20. ,  V III. 1«| XII. 16.- XXI.

1953. I I I . 31« - IV. 28.
. IV. 30. - V III. 6.
1954i I I I . 30. IV. .Of*\

« VI. 29» - V III. 6.
Ne* York, 19 52. T T T . 2 4



A Gazdasági és Szociális Tanácsnak az alábbi bizottságai 
vannak:

Á l l a n d ó  b i z o t t s á g o k :  1/ gazdasági és fog
lalkoztatottsági $ 2/ közlekedési és hírközlésig 3/ statisztikai# - 
albizottságai: a/ választási kutatások# Ъ/ ipari osztályozás a l
bizottságai^, 4/ amberi Jogok# - albizottságai: а/ a tájékoztatás 
és sajtószabadság# b/ a megkülönböztetés e llen i haro és a kisebb
ségvédelem albizottságai^ 3/ szociális kérdések /szociális b izott
ság /| 6/ a nők jogainak védelme £ 7/ a kábítószerek^ 8/ az adóügyek 
ás a .9/ népesedést /demográfiai/ bizottság«

R e g i o n á l i s  b i z o t t s á g o k :  Európai Gazda
sági Bizottság^ Ázsiai és Távoikeleti Gazdasági Bizottság^ Latin- 
amerikai Gazdasági Bizottsága Tervezik egy Középe és Eözelkeleti 
Gazdasági Bizottság és egy Afrikai Gazdasági Bizottság létrehívá
sát«

Ezenkívül a Gazdasági és Szociális Tanács speciális és 
ideiglenes bizottságokat /ad hoc comitses/ is küld ki« 1934 ele
jé ig  kbo 40 speciális vagy ideiglenes bizottság működött»

Az állandó és a regionális bizottságok a Gazdasági és Szo
c iá lis  Tanács rendes ülésszakának adnak Jelentést«

Az ENSz gazdasági és szociális kérdésekkel foglalkozó kiad
ványait az állandó és regionális bizottságok i l l «  a Titkárság 
osztályai á llít já k  össze és azokat az alapvető problémákat tük
rözik# amelyekkel az ENSz e téren foglalkozik« E kiadványokat a 
Közgyűlés és'a Gazdasági és Szociális Bizottság megfelelő hatá
rozatai alapján jelentetik  meg« A Gazdasági és Szociális Tanács 
ira ta i és tevékenysége a tanács "Hivatalos jelentéseiben" tük
röződnek. - - - -

A " H i v a t a l o s  j e l e n t é s e k *  ^£4.^ a tanács 
üléseiről készült rövid beszámolók /34#a/ formájában*je lennek 
meg. A "Pótlások" és "Mellékletek" a'Gazdasági és Szociális 
Tanács hivatalos, jelentéseihez" ^ 4 Abu/ a megfejelő tanácsi 
üléseken megvitatott kérdésekre vonatkozó iratokat tartalmazzák. 
A "F ó t 1 á s о к " a Gazdasági és Szociális Tanács jelentései
hez /24^е./ a tanács állandó# regionális bizottságainak és a l
bizottságainak jelentéseit foglalják magukban« A tanács egyes ' 
ülésszakokon hozott határozatait külön kötetben jelentetik meg.
A Gazdasági és Szociális Bizottság évi jelentése 1946 óta a meg
fe le lő  ülésszak közgyűlési hivatalos jelentésének Pótfü
zetében található. /38./

Az ENSz összes szerveire vonatkozó katalógusok /14»/ és 
bibliográfiák /!£./ mellett az ENSz Titkársága a Gazotasagl és 
Szociális Tanács irata iva l foglalkozó külön bibliográfiákat is 
ad ki# éspedig:

1. "Mutató a Gazdasági és Szociális Tanács ülésszakaihoz".
Ilid .
: ' 2. "Az Egyesült Nemzetek iratainak jegyzéke /check list/ "



а/ 5« rész, 1=3о szám. Gazdasági éa Szociális Tanáos, 1946- 
1949o 1=9, ülésszak. *

b/ 6« rész, Â pJo A< Gazdasági és Szociális Tanács állandó b i
zottságai, 1946=1949o

0/ 7« rész, A-C« A Gazdasági és Szociális Tanács regionális 
és gazdasági bizottságai, 1947=1949«

Mindegyik: füzetben van tárgymutató és a bevezető, ahol rövid 
tájékoztatás található a Gazdasági és S9cclális Tanács és b izott
ságainak alapltástörténetéről.

De N e m z e t k ö z i  B í r ó s á g .

A Nemzetközi Bíróság szintén az ENSz egyik fő szerve«
A Bíróság állandó székhelye Hága /Hollandia/. Egyes esetek

ben azonban a bíróság másutt is tárgyalható A bíróság alapszabá
lya az ENSz Alapokmány szerves része /lásd az ENSz Alapokmány 
92i és 960 szakaszait./ A Nemzetközi Bíróság alapszabályát 1949« 
ÍV. 26.-án Írták alá San Franciscóban, és ratifikáció  után 1943«
X. 24-én lépett é letbe.1/ Az ENSZ minden egyes tagja a lá írta a 
Nemzetközi Bíróság alapszabályát о

Az ENSz Nemzetközi Bírósága az 1921-ben a Népszövetség kezde
ményezésére alakult és 1946 áprilisában fe loszlott Nemzetközi 
Állandó Bíróság helyébe lépett« Minden olyan állam, amely aláírta 
a Nemzetközi Bíróság alapszabályát, valamint a Biztonsági Jfenáos 
és az ENSz többi szervei vitás jogi kérdésekben tanáosért és 
döntésért a bírósághoz fordulhatnak. Po litik a i kérdések eldönté
se azonban nem tartozik hatáskörébe. Olyan államok, amelyek nem 
tagja i az ENSz-nek, csak azon fe ltéte lek  te ljes ítése  esetén 
fordulhatnak tanácsért a Nemzetközi Bírósághoz, amelyeket a Köz
gyűlés a Biztonsági Tanács javaslatára esetenként meghatároz.
Egyes személyek a Nemzetközi Bírósághoz nem fordulhatnak.

A bíróság 13 különböző országból 9 évre választott bíróból
á ll«

A Nemzetközi Bíróság a kérdéseket a jelenlevő bírák egysze
rű szótöbbségével dönti elő A bíróság költségvetése az ENSz évi 
költségvetésének egy része. A Nemzetközi Bíróság hivatalos nyel
ve a francia és az angol.

A Nemzetközi Bíróság az alábbi sorozatos dokumentációs ki
adványokat je len teti meg külön angol és külön francia nyelven:
1*7 .' A Nemzetközi Bíróság alapszabálya az ENSz Alapokmányával

együtt 1945-ben orosz nyelven Is megjelent. Usztav Organized! 
Obwedinennüh üacij 1 Sztatut Mezsdunarodnogo Szuda. \рл Egye
sült Nemzétek'Alapokmánya és-a Nemzetközi Bíróság alapszabálya^ 
Moszkva, 1945o Goszpoiltizdat.
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I« A bíróság szervezésére vonatkozó Íratok és okmányok«,
/39<>/ Ez a sorozat az ENSz Alapokmányát j a Nemzetközi Bíróság alap
szabályát és más okmányokat tartalmazza.

2o A bíróság hatáskörét szabályozó határozatok gyűjteményei.
Ü&uí

3« Évi jelentések,, amelyek Időrendben közllk a bíróság külön
böző határozatainak szövegét«

4» A peres felek irata i stb. ^42./
5« "Jelentések a Nemzetközi Döntőbíróság határozatairól"

A Nemzetközi Bíróságnak ez a folytatásos kiadványa nemzetközi dön
tőbírósági és bírósági határozatoké tartalmaz«. Az első kötet 1948- 
ban jelent meg és közli a Népszövetség Nemzetközi Állandó Bíróságá
nak I 920- I 925 között hozott döntéseit«,

6« A Nemzetközi Bíróság "Évkönyvei" /44^, amelyek általános 
áttekintést adnak a bíróság tevékenységéről"! szóbanforgó évben. 
Minden évkönyv a Julius 15-től a következő év Julius 15-ig terje 
dő Időszakot fog la lja  össze.

Az első, 1946/4-7-ee évkönyv 1947-ben jelent $ag« Beszámol a 
bíróság.tevékenységéről alapítása óta« Az első évkönyv bevezeté
se történeti áttekintést ad a Nemzetközi Bíróság alapításának 
egyes szakaszairól /dumbarton Ox-l konferencia 1944« augusztus- 
október^ san francisoo-i konferencia 1945« április-juniua/« Az 
évkönyv.egyes fe jezete i a bíróság szervezetével és személyzeté
ve l, jogkörével, üléseivel és határozataival, pénzügyeivel és 
kiadványaival foglalkoznak« Ismertetik az egyes eseteket és pere
ket, amelyekkel a Nemzetközi.Bíróság foglalkozott. ' Az "Évkönyvek" 
mellékletei a bíróság tevékenységét szabályozó okmányok szövegét 
tartalmazzák«

Az évkönyvek bibliográfiát is közölnek, amelyek fe lö le lik  
a Nemzetközi Bíróság kiadványait, valamint azokat a könyveket 
és folyóiratcikkeket, amelyek a Nemzetközi Bíróság tevékenysé
gével foglalkoznak. A bibliográfiák adataikat tárgykörök szerint 
csoportosítjáko

IV« N e m z e t k ö z i  s z e r z ő d é s -  é s  e g y e z -
m é n y g y ü j t e m é n y e k  .

#
Az ENSz legfontosabb általános jellegű kiadványsorozatai a 

nemzetközi szerződéseké Mint már említettük, ezek a kiadványok 
szoros kapcsolatban vannak az ENSz főbb szerveinek dokumentáció
jával« A nemzetközi szerződések szövegét az ENSz " A z  E N S z  
T i t k á r s á g á n á l  n y i l v á n t a r t o t t  1 1 1 .  
m e g ő r z é s r e  -é a k i a d ó s r a  á t a d o t t  *

* A legfontosabbak 1933-ig: а/ a korfui incideoa, 1947« január, - 
Nagybritannla és Albánia között £ b/ a norvég te rr lto rá lis  v i 
zeken 1948-ban visszatartott brit aknaszedőhaj ók ügye} 0/ az 
Iráni olajipar államosításával kapcsolatos angol—iráni ügy; 
d/ francia-amerikai v ita  az amerikai állampolgárok marokkói 
jogait illetően .
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s z e r z ő d é s e k  é s  n e m z e t k ö z i  m e g e g y e 
z é s e k  g y ű j t e m é n y e i "  címmel hozza nyilvánosságra. 
/45./ A sorozat 1947 óta jelenik meg az Alapokmány lo2.szakasza - ér 
telmében , amely arra kötelezi az ENSz minden tag já t, hogy minden 
olyan egyezményt 111. megegyezést, amit az ENSz bármely tagjával 
az ENSz jelen alapokmányának hatálybalépése után kötött, reg iszt
ráltassa az ENSz Titkárságánál. Az ENSz a fenti eljárásmód szerint 
nem regisztrá lt szerződésre történő hivatkozást jogalapnélkülinek 
tek in ti, bármely fé l  részéről történik. A'Titkárság kötelessége, 
hogy a szerződéseket nyilvánosságra hozza.

Az ENSz Közgyűlése I 946 december 14-1 65« plenáris ülésén jó 
váhagyta a szerződések és nemzetközi égyezmények regisztrálására 
és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó eljárásmódot az Alapokmány 
102. szakasza értelmében.1/ Ezek szerint az e ljárási szabályok sze
rint a szerződések és nemzetközi megegyezések regisztrálása és .nyíl 
vanosságra hozatala bemcsak azokra a'szerződésekre vonatkozik,'ami 
két az Alapokmány 102. szakasza említ. A Titkárságnak megőrzés éa 
nyilvánosságra hozatal céljából át lehet adni olyaü szerződéseket 
is , ex lyeket ugyan az Alapokmány 102. szakaszának 1. bekezdése sze
rint nem kellene bejelenteni, ha ezek a/ olyan szerződések i l l .  
nemzetközi megállapodások, amelyeket az.ENSz vagy szakintézményei 
kötöttek; b/ azok a szerződések és nemzetközi megállapodások, ame
lyet ENSz-tagállamok az Alapokmány hatálybalépte e lő tt kötötték, 
de a Népszövetség "Szerződésgyüjteményeiben" nem Jelentek meg; 0/ 
azok a szerződések.és nemzetközi megegyezések, amelyeket más, nem 
tagállamok saját kezdeményezésből átadnak, akár az Alapokmány ha- 
tálybalépte e lő tt, akár utána kötötték és a Népszövetség "Szerző- 
déegyűjtöményeiben" nem jelentek meg.

A szerződések“valamennyi fent említett kategóriáját /mind a 
nyilvántartott, mind a Titkárságnak megőrzésre és publikálásra 
átadott szerződéseket/ felveszik a "Szerződések éa nemzetközi 
egyezmények gyűjteményébe?. E kiadványok ennek megfelelően két 
részből állanak. Minden kötet első részében azokat a szerződéseket 
éa nemzetközi egyezményeket közük, amelyeket az ENSz egy vagy 
több tagja 1945. október 24. /az Alapokmány hatálybalépte/ után 
kötött s azt akár a szerződő felek egyikének kezdeményezésére, 
akár ex o ff ic io  a Titkárság nyilvántartásba vett /registered with 
the Secretariat/. A kötet második részében olyan szerződéseket 
közölnek, amelyek nyilvántartása ugyan nem kötelező, de amelyeket 
mégis a fen ti speciális eljárási utasítások értelmében megőrzés 
és közzététel céljából a Titkárságnak átadtak. '  Az ENSz a szer-

^-tásd : Yearbook of the United Nations. 1946- I 947. 252-2^4.lap.
A "Szerződésgyüjteményekben" használt "registered" és "filed  
and recorded" kifejezések jelentései »regisztrált, nyilván 
t a r « , b .  t i -  1U. nyilvántartásra.Q.m d . w .
orzssre és publikálásra a Titkárságnak átadott» szerződés.*
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zScléeeket éa nemzetközi megegyzéseket a "Szerződések és nemzetközi 
megegyezések gyűjteményében" az eredeti nyelven teszi közzé« Pót
lólag közük az angol és francia fordítást is ,  ha a hivatalos szö
veget nem ezeken a nyelveken Írták«

A szerződéseket mind az I« mind a 11» részben külön és fo ly 
tatólagosan számozzák kezdvé az 1947« évi 1« kötettel« /1947» 1. 
rész 1» szám » » « ;  2« rész 1. szám «««/  Az okmányokat a Titkárság
hoz való beérkezésük sorrendjében számozzák. Megjelenik a sorozat 
/gyűjtemény/ tárgymutatója külön angol és külön francia nyelven« 
Egy mutató 15 vagy több kötet, anyagát fog la lja  össze. ^

A Közgyűlés I 947. 11. 12-i határozata értelmében az ENSz 
őrzője a nyilvántartott és'megőrzésre átadott szerződéseknek és 
nemzetközi megegyezéseknek. Ezeknek az okmányoknak megőrzésével 
kapcsolatos teendőket az ENSz Titkársága látja  e l» A "Szerződé
sek és nemzetközi egyezmények gyűjteményének" "A", "B? és ”C" 
mellékleteiben a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos adatokat ' 
/ratifikálás, kiegészítés, aláírás, felmondás, módosítás/ közlik. 
Az ilyen tájékoztatásnak nagy jelentősége van«» mert a nemzetközi 
szerződések és megegyezések gyakorlati alkalmazásáról ad h irt.
Az "A" melléklet azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyeket az 
ENSz Titkársága, regisztrált és kiadottj a "B" melléklet a megőr
zésre és publikálásra átadott szerződésekre!.a "C" melléklet a 
Népszövetség Titkárságánál reg isztrá lt, de a "Szerződésgyüjtemé- 
nyekben" közzé nem tett szerződésekre.

Ez~a sorozat folytatása a "Szerződések gyűjteményének", 
amelyet a Népszövetség több mint 25 évig adott ki. A "Szerződé
sek gyűjteményének" első köteteV 1920-ban jelent meg, az utolsó, 
a 205» pedig 1946-ban» Huszonötéves fennállása miatt a Népszövet
ség Titkársága 205 kötetben 4.834 nemzetközi szerződést adott 
közre. 1947-ben kezdődik az Egyesült Nemzetek "Szerződés- és 
nemzetközi megegyzés gyűjteményének" kiadása, öt évi fennállása , 
alatt Д951 végéig/ az ENSz regisztrált i l l .  megőrzésre átvett 
2.390 szerződést és nemzetközi megegyezést, amelyeket kb. 100 
kötetben adott ki.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete "Szerződés- és nemzetközi 
megegyzésgyüjteményén" kivül az ENSz Titkársága 1947 óta " H a 
v i  k ö z l ö n y t "  /46./ ad k i, amelyben pusztán felsordtfa 
az elmúlt hónap folyamán regisztrá lt i l l .  megőrzésre és publiká
lásra átadott szerződéseket. A közlöny formális adatokat hozï a 
szerződés cimét, keltét, a nyilvántartás i l l .  a megőrzésre és 
publikálásra való átvétel számát, a szerződő felek megnevezését, 
a ratifikáció és a hatálybalépés keltét és helyét. * VII.

Recueil des traités et deg engagements internationaux en- 
régistrés par le iecréteria» de la Société des Nations. 
Lausanne /1-111. köt./, liénève /112-205. köt./, 192P-1946. - 
A szerződések nyilvántartását a Népszövetség Titkársága 1946.
VII. 31.-én szüntette meg.



Minthogy a szerződések szövegét néhány évvel megkötésük után 
hozzák nyilvánosságra, nem mindig könnyű a szükséges adatok meg
szerzése. Ezzel kapcsolatban felmerült az a szükséglet, hogy olyan 
kiadványok jelenjenek meg, amelyek a szükséges adatokat közllk a'/.ok
ró l a nemzetközi szerződésekről, amelyeket a Titkárság megőrzésre 
átvett. Az ENSz Titkársága kiadványt jelentet meg« cimes "Többolda
la szerződések és megegyezések aláírása, ratifikálása, hatálybalépé
se stbo, amelyek esetében a Főtitkár a letéteményes". /£2«/ 1951-ben 
Jelentek meg e kiadvány módosításai és /1950. X II. 31-ig terjedő/ 
pótlásai. )

Ebben a kiadványban a közölt iratok a következő kérdések sze
rint csoportosulnak; az ENSz Alapokmánya és a Nemzetközi Bíróság 
alapszabálya; nemzetközi konfliktusok békés rendezése; kiváltságok 
és mentességek; népirtás; ópium és más kábítószerek; egészségügy; 
nemzetközi kereskedelem;.gazdaságstatisztikai közlekedés és hír-, 
közlés; a nők helyzete és Jogáig a tájékoztatás szabadsága; nép
művelés és kultúra. Mindegyik részben az államok betűrendben helyez
kednek e l. A kiadvány tartalmazza a szerződés te lje s  elmét, megkö
tésének helyét és Ide jét, és közli minden nemzetközi okmány hatály
balépésének időpontját. A kiadvány nem minden esetben tartalmazza 
a szerződések te ljes  szövegét, hanem csak a formális szakaszokét, 
amelyek a hatálybalépés id e jé t, a jóváhagyás módját és alkalmazá
suk területét je lö lik  meg az önkormányzattal nem rendelkező orszá
gok esetében. A szerződés regisztrálásáról és az ENSz "Szerződé
sek- és nemzetközi megegyezésgyüjteményben" való megjelenéséről, 
a szerződés eredetijének nyelvéről stb. a megjegyzésben találunk 
adatokat.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen kiadványt állandóan 
ki ke ll egészíteni, mivel megjelenésekor a benne található adatok 
már mlévültek és nem teljesek. Ennek következtében az ENSz T it
kárságának .Jogi' osztálya olyan uj rendszer bevezetését határozta 
e l,  amely késedelem nélkül adja a szükséges adatokat. A fen ti 1949* 
évi kiadvány helyett 111. ennek kiegészítéseként 1951. május 1. 
óta az alábbi kiadvány jelenik meg; "Nemzetközi többoldalú szerző
dések, amelyeknek a Főtitkár a letéteményese* 1952. ^40.^ Ez folya
matos kiadvány, ab 1952. évi alapkiadványhoz.repülőlapofon kiegé
szítéseket adnak k i, amelyek révén fe l  lehet újítani az anyagot, 
kicserélve a régi mellékletet az u jja l. A szerződéseket ebben a ki
adványban is kérdéscsoportok szerint csoportoeitják éppúgy, mint 
az I 949- I 95I .  éviekben. Minden csoport külön fe je ze t, élén tarta
lomjegyzék, ezen kft v<ül van külön kötet-tartalomjegyzék is .

Valamely szerződés hatálybalépését, egy más állam csatlako
zása esetén követendő eljárást a záró, u.n. "protokolláris" sza
kaszok szabályozzák. Hogy közvetlenül utalni lehessen egy szer
ződés záró protokolláris szakaszaira, a kiadvány! közli ezeket.
Ezeket a szakaszokat közvetlenül a szerződés elme után sorolják 
/teljes szöveget ez a kiadvány nem közöl/.

Az i t t  ismertetett ENSz kiadványok a nemzetközi szerződések
kel kapcsolatban fontos források a második világháború utáni nem
zetközi kapcsolatok tanulmányozásához.

+ + +



Végezetül meg k e ll Jegyeznünk, bogy a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának Társadalomtudományi Központi Könyvtára /FBON/ rend
szeresen beszerzi az ENSz, főbb szervei és szakintézményei kiadvá
nyait fennállásuk kezdete óta<> 1945 és 1954 között a Központi Könyv
tár 8.500 ENSz kiadványt szerzett be, az elsődleges sokszorosított 
EN9z kiadványokon fe lü l«

Ez a cikk, amely az általános Jellegű ENSz-kladványokkal fog
lalkozik, csak része egy készülő forrástanulmánynak, amely az ENSz 
kiadványait tárgyalja«

+ + +
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A TERÜLETI KÖNYVTÁR ZENEI OSZTÁLYA 

Irta : Bulttnko, M.
a Molotov1 Állami Nyilvános Gorkij Könyvtár 

zenei osztályának vezetője

A terü le ti, határvidéki és köztársasági könyvtárak zenei osz
tályai Igen szép és hasznos munkát fejtenek kl« Főfeladatuk: segít
ségnyújtás művészi műkedvelő csoportok vezetőinek és résztvevőinek, 
valamint a helyi zenei intézményeknek és az olvasók sokoldalú igé
nyeinek messzemenő kielégítése« A könyvtárosok arra törekszenek, 
hogy az állomány zenemüveit /kottákat és zeneirodalmi munkákat/ 
te ljes  egészükben közklnccsé tegyék és az olvasókban kifejlesszék 
a zenei jó lz lés t«

Jelen cikkünkkel az a célunk, hogy a Molotovl Állami Nyilvá
nos Gorkij Könyvtár zenei osztályának munkáját több oldalról meg
világítsuk és ismertessük azokat a munkamódszereket, amelyek se
gítségével a zeneirodalmat propagáljuk«

A munka megszervezése

Mindenekelőtt meg kell említenünk, hogy az utolsó hat év
ben a zenei osztály olvasóinak és a kikölcsönzött müveknek a / 
száma majdnem megkétszereződött« 1949-ben még körülbelül 900 ol
vasót szolgáltunk ki és összesen 32.818 zenemüvet /könyvet és 
kottát/ adtunk ki számukra, 1954-ben pedig 1755 volt az olvasók 
és 57,080 a kikölcsönzött kiadványok száma. Az osztály állománya 
is körülbelül kétszeresére emelkedett: az 1949«évi körülbelül 
huezonhétezernyl könyv és kotta 1955-re több mint 5* «000-re nőtt«
A molotovl állami könyvkereskedés zeneosztálya jó munkájának tu
lajdonítható, hogy a könyvtár zenei osztálya igen Jól e l van 
látva klasszikus és modern irodalommal. A Szovetezkaja Muzüka 
/Szovjet Zene/, Teatr /Színház/, Molodezsnaja Esztrada f i t Jusá- 
g i Szlnpad'és a Blblloteoska "Hudozsesztvennaja Szamodéjatel’ noszt" 
/А működvelés kiskönyvtára/ eimtt kiadványok járnak az osztályra,

1955-ben a zenei osztály berendezése a kották befogadására 
szolgáló különleges állványokkal gazdagodott» A kottákat úgy. 
igyekezünk polcokra helyezni, hogy minden szakcsoport egész iro 
dalma /akár kötetlen, akár kötött/, együtt maradjon« Így például 
a Szonáták közt Beethoven bekötött müvei más szerzők müveivel egy 
sorban állnak^ ugyanazon állványnak egy külön, kisebb méretű pól-



cán lévő dobozban pedig az egyes szonáta kiadványok; sorakoznak*
Az ilyen elhelyezési mád számunkra különösképpen alkalmas« mert 
szükség esetén lehetővé tesz i, hogy egy kérdezeti? mü Jellegét, hang
nemét, könnyebb-nehezebb voltát már külsőleg, a mü kötéséből is  meg
határozhassuk»

A kombinált állvány a zenekari müvek elhelyezésére is alkalmad} 
a bekötött zongoraletétek egysorban vannak it t  a zenekari müvekkel.

Abból a célból, hogy a katalógus az állomány összetételét 
minél hlvebben tükrözze vissza, három főcsoportból á lló  szakrend- 
ezert dolgoztunk ki. Ezek a csoportok; a szovjet zenekultúra, az 
orosz zenekultúra a Nagy Októberi Forradalomig és külföldi zene
szerzők müvei»

Sajátságos módon történt könyvtárunkban a zenemüvek katalógu
sának megszerkesztése» A zongoramüvek csoportja például a követke
zőképpen tagozódik: tananyaggyüjtemény /zeneiskolák számára/, na
gyobb zenemüvek /szonáták, versenyművek/ stb»

Az operacsoport katalóguscédulái szerzők szerint, szebbéiül 
a müvek oimelnek ábc-sorrendjében sorakoznak úgy, hogy az operák 
te ljes  partitúrái után következnek az egyes áriák olyan sorrend
ben, ahogy az eredeti műben előfordulnak» Ugyanígy Járunk e l 
akkor is , ha egy és ugyanazon operarészletnek különböző elmei 
vannak. •.

Abban az esetben, ha a mü cime vagy a zeneszerző neve ide
gen Írásmóddal szerepel, az orosz abc-ét vesszük alapul»

Ebből következik, hogy az ugyanazon műről készült címleírá
sok a katalógusban egy helyen vannak ée szigora sorrendben köve
tik  egymást. F. 1. Csajkovszkij szimfóniáinak címleírásai azok 
számsorrendjében.következnek: Szimfónia l»s z » , Szimfónia 2.sz», 
Szimfónia 3.sz. ée igy tovább»

Katalógusunk természetesen még távolról sem tökéletes» Van 
benne, sok helytelen címleírás, több pontatlanság, hiba» Felada
tunk, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük«

A b ib liográ fia i munka

A b ib liográ fia i munka tematikáját maguk az olvasók sugal
mazzák» Az utóbbi időben az osztály a következő témájú aján&6~ 
jegyzékeket á llíto tta  össze» "A Kommunista Párt szerepe a szov
je t zenekultúra fejlesztésében” , "Szovjet dalszerzők” /a róluk 
szóló irodalom/, "Az orosz klasszikus zene jelentősége v ilá gv i
szonylatban", "A szovjet kórus-kultura” etb»

Igen szép'és nagy munkát jelentett a műsorjegyzékek össze
á llítása» Ezek komoly sikert is arattak az olvasók körében: 
"Vegyeekórus-repertoár” , "Repertoár kétszólamu kórusok számára", 
"Repertoár női koruaok számára", "Repertoár szólóénekesek szá
mára” stb» Jelenleg egy klasszikus románcjegyzék összeállításán
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dolgozunk* A Jegyzékek összeállításánál messzemenően igénybe
vesszük: a művészek, pedagógusok és a Népművészet Háza munkatár
sainak segítségét»

Könyvtárunk körülbelül 10 év óta vezet kartotékot az Ural- 
vidék. zenekultúrájának történetéről* Ennek a kartotéknak az alap
ján az utolsó 90 év zeneirodalmát visszatükröző Jegyzéket á l l í 
tottunk össze* A jegyzék a következő főbb osoportok szerint tar
talmazza a zenemüveket: "Népzenei anyag"f "Az Ural-vldék háború 
e lő tt i zenevilága", "Az Ural-vldék szovjet zenekultúrája", "Zene
élet az Uraiban a.Nagy Honvédő Háború éveiben", "Az Ural-vldék ze
nei élete a Nagy Honvédő Háború után” . Ezek a.osoportok további 
alcsoportokra tagozódnak p l.: operák; hangversenyek; zenetgnitás; 
a népi együttesek zenei munkája*

Az első csoportba tartoznak a különböző szertartásokkal kap
csolatos régi dalok és az uráli üzemekben lejegyzett háború e lő tt i 
dalok* A zenetörténet szempontjából egészen kivó*s.les érdeklődés
re tart számot többek között az A* D0 Gorodcov-kóíus vezetőjének 
működésével kapcsolatos anyag* Gorodcov a kóruséneklést nagy tö
kélyre emelte a permi kormányzóságban.

"Az Ural-vldék forradalom e lő tt i zenei élete" cimü csoport 
magában fog la lja  a permi és jekaterinburgl opera keletkezésének 
és fejlődésének irodalmát, valamint az uráli hangverseny életet 
Ismertető müveket*

"Az Ural-vldék szovjet zenekultúrája"-csoport az Ural zene
kultúrájának hatalmas fejlődését mutatja be a szovjet hataloÿ e l
ső napjaitól kezdve a Nagy Honvédő Háborúig /а zeneiskolák kelet
kezését, a hangversenyeket,, az első uráli konzervatórium működé
sét Szverdlovszkban, a zenésdarabokat játszó színhazak működését, 
a zenei együttesek fejlődését, zenei szemléket, zenei versenyeket
3 t Ь Q /о

Külön csoportba foglaltuk a jegyzéken a Nagy Honvédő Háború 
zeneirodalmát /tartalmazza a lenlngrádl Sz. M. Kirov oi>era- és 
balettsZinház Molotovbell működését, továbbá a harctéri zene- 
brigád munkáját, a kórházak zenei műsorait stb./. Végül fe lö le l i  
a jegyzék az' Ural zenekultúrájának fejlődését ismertető anyagot a 
háború utáni Időszakra vonatkozóan*

A bekötött jegyzéket, amely több mint 12^0 elmet tartalmaz, 
igen sokan használják. A szverdlovszkl konzervatórium zenetörté
neti tanszéke a következőket irta  a jegyzékről: "Ez a könyv a 
zenetudomány fejlesztése szempontjából rendkívül értékes és a 
zenetörténeti tanszék számára valóban nélkülözhetetlen". A jegy
zék továbbfejlesztése folyamatban van.

Tömegmunka

A zenei osztály hangversennyel egybekötött előadásokat, to
vábbá zeneirodalmi estéket és b ib liográ fia i szemléket rendez a 
legjobb zenemüvek propagálása oéljából* Kezdjük a b ib liográfia i
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ismertetővel. Árra törekszünk, hogy ezeket a hallgatók; különböző 
Igényeinek megfelelően állítsak össze és adjuk elő. Külön tartank 
például előadásokat a zongoristáknak, hegedűsöknek, énekeseknek, 
a kórusvezetőknek és a harmonikásoknak. £ mellett a hallgatók spe
c iá lis  tanszakán kívül felkészültségük fokát is tekintetbe vesszük*
A hegedűsöket például nem fogják érdekelni a könnyebb dalok előadás
módjáról szóló ismertetők, s a harmonikáaok sem kiváncsiak a hang- 
versenyműsor ismertetésre.

Az előadást a már Ismertetett müvek bemutatása kíséri* Elő 
kell tehát készíteni a kisérő műsor szereplőit is*.Több eredmény
telen kísérlet után a zenemüvek ismertetésének két fajtájában á lla 
podtunk meg: a zeneirodalmi újdonságoknak rádió utján való ismerte
tésében és az operairodalom ismertetésében*

Ezek az előadások különleges zeneedások. Egyik zeneirodalmi 
újdonságokat Ismertető előadásunkon például Tanaev zongoramüveinek 
gyűjteményével, köztük több, elsőlzben megjelent dalla l foglalkoz
tunk. Az előadáson a következő szavak hangzottak el erről a gyűj
teményről:

"Szergej Ivanovlcs Tanaev mint zeneszerző, zeneteoretikus, 
tudós, és kiváló pedagógus örökítette meg nevét az orosz zenetör
ténetben. A kantáták, szimfóniák és az "Oreszteja" clmü ismert 
opera szerzője románcaival is kitűnt, mint: "A nyugtalan szív ver
gődése", "Menuette", "Maszka" stb. Zenei osztályunk megkapta 
Tanaev.zongoramüveinek nemrégen kiadott gyűjteményét! sok közü
lük most jelent meg először. Azok a darabok például, amelyeket a 
szerző egy nyáron, falusi magányában ir t  és "Éhidon Nevüszoszlmov" 
álnéven adott k i, "Az lstenhátamögött" cimü kézzel ir t  újság 
mellékleteként láttak napvilágot* Hallgassatok meg egyet közülük!"
- /А dalt előadják/. Ezután még néhány zeneszám következik magya
rázatokkal*

Az operaiimertetések különösen nagy sikerrel folynak. Rövi- 
denismertetJük az opera szerzőjének é letra jzát, megjelöjük a 
szerző helyét a zenetörténetben, azután felvonásonként részlete
sen elmondjuk a mü tartalmát. A tartalmi ismertetést zongorajáték
kal vagy gramofonlemezek bemutatásával tesszük érdekesebbé. Ilyen 
Ismertetéseket a munkásszállásokon és. a különböző intézmények és 
klubok u.n. vörös sarkaiban is szoktunk tartani s mindig igen nagy 
sikerrel. Az elmúlt években a következő operákat ismertettük: 
Borodin: "Igor herceg", Rimszkij-Korszakov: "A cári mennyasszony", 
Csajkovszkij: "Csarodejka"/A boszorkány/, Dargomüzsazkij" "Hab
leány".

A zenemüvek ismertetői a dolgozók széles rétegeiben keltik 
fe l  a zene és a zeneirodalom iránti érdeklődést.

A zenei osztály előadásokkal egybekötött hangversenyeket 
Is  rendez az olvasóaktivák: a zeneművészeti szakiskola tanárai, 
és tanulói, az opera és filharmónia szólistá i és az öntevékeny 
művészeti isoportdc tagjainak közreműködésével. Évente 8 ilyen elő
adást rendezünk..



Az utóbbi időben a következő témákról.tartottunk előadá
sokat zenei illusztrációkká: "A. Rubinstein, a kiváló orosz 
zeneszerző, pedagógus és zenész", "Prokof*ev "Romeo és Julia" 
cimü ba le ttje ", "A zene szerepe Lermontov életében és működésé
ben", "A zene szerepe Csehov életében és működésében" stb«

A két utóbbi előadás sikere arra késztetett bennünket, hogy 
a legközelebbi jövőben ezzel az átfogó cimrnel tartsunk előadást: 
"A zene szerepe nagy Íróink és költőink életében éa működésében” 
Úgy véljük, hogy az ilyenfajta előadások a kedvelt Írók é leté
nek és működésének uj vonásait tárják a hallgatók álé s gyakran 
elősegítik  a müvek alaposabb megértését is 0 Jelenleg "A zene sze 
repe Gorkij életében és működésében", továbbá "Griboedov és a 
zene" cimü t?lőadások előkészítése folyiko

Az osztály zeneestéket is rendese Estét szenteltünk példá
ul a kiváló orosz zeneszerzőnek, A. Ljadovnak ie , születésének 
századik évfordulója alkalmából«

Szép sikerrel zajlottak le a következő témájú zenesetek: 
"Orosz népdalest", "Uráli de lók", "A zenei osztály é« 5 város 
öntevékeny Művészeinek baráti astj?".

Ezek a könyvtár nagy olvasótermében folyó esték mindig 
nagyszámú hallgatóságot /200-300 embert./ vonzanak.« A zenei 
osztálynak és a város öntevékeny művészeinek az osztály fenn
állása negyvenötödik évfordulójára rendezett baráti estjén kö
rülbelül 400 hallgató vett részt« ü zenei osztály munkatársa,
Z. I .  Busznina részletesen ismertette az osztálynak a műkedve
lő csoport tagjai érdekében végzett munkáját és beszélt arrő^-a 
nagy segítségről is , amelyet az öntevékeny csoportok nyújtanak 
a könyvtárnak az előadások, hangversenyek és zeneeeték rendezé
sében« Végezetül a tűzoltó-kórus lépett f e l ,  egyben számot adott 
művészi fejlődéséről»

A közeljövőben "Válaszolunk olvasóink zenei kérdéseire" 
elmen tartunk vitaestet. A hallgatók á lta l fe lte t t  kérdésekre 
a zeneművészeti főiskola tanárai és karmesterei fognak válaszol
ni« A válaszokat lehetőleg zenedarabok bemutatása kíséri.

A zeneirodalom propagandájában komoly szerepet Játszanak 
a kiállítások. Emlékünnepélyek alkalmával vagy különböző té
mákkal kapcsolatban az osztály kiállításokat rendez. I l y e n  
témák: "A zenei önképzéshez nyújtható segítség", "A szovjet 
zenetudományi munkák”, "A zenéről és a zenészeiről", "A népi 
demokratikus országok dalai", "A szovjet zeneszerzők dalai", 
stb* Meg kell említenünk, hogy a kiállított műveket gyorsan 
szétkapkodják.

Sokan vannak a zenészek közül is , akik segítségért a 
zenei osztályhoz fordulnak. A Népművészet Háza módszertani 
dolgozói, a zenei és koreográfiái együttesek, a kórusok veze
tői és szólistái kérik az osztályt, hogy állítson össze számuk
ra áüsort. A zenei osztály munkatársai kiválogatják, sőt be le
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«

mutatják a megfelel? müveket. Az olvasók sokszor k ife jezik  azt 
a kívánságukat, hogy választásuk ellenőrzése céljából az osztály 
dolgozója játssza le zongorán a kiválasztott darabot« Olyan hiva- 
tásos kollektívák is fordulnak hozzánk egy-egy témához szükséges 
anyag összeállításáért, mint a Filharmóniai Társaság, az Opera- 
és balettszinház,vagy a rádióbizottság« Az is előfordul, hogy 
állományunkban olyan müvekre bukkanunk, amelyeket a művészeti 
vezetők valamely okból szem e lő l tévesztettek /elfe le jtették , 
vagy nem is ismerték őket«/

A könyvtár gondossága következtében több, sokszor érdemtele
nül feledésbe ment mü ismét "napfényre kerül". 1954 második fe lé 
ben például a zenei osztály azt indítványozta a mólótovi Filhar
mónia Társaságnak, hogy készítse elő előadásra a "Kupac Kalasnlkov" 
című operát, melynek szövegét Lermontov irta . A Filharmónia Társa
ság elfogadta indítványunkat és előadta az operát.

Végül meg kell emlitenempaz osztály munkatársai érzik, hogy 
zenei képzettségüket tovább kell fejlessteniök. Az én munkámat 
például jelentékeny mértékben megkönnyíti, hogy tudok zongoráz
ni és van gyakorlatom a lapról olvasásban. 20 év óta foglalkozom 
a zeneirodalom propagandájával, mégis szükségét látom a zenetör
ténet és zeneelmélet alapos tanulmányozásának. Munkatársam,
PoznJavszkaja L. elvtársnő mindössze két év óta dolgozója az osz
tálynak s esak kezdőfoku zenei képesítéssel rendelkezik. Hamaro
san elkezdjük a zeneirodalom, zeneelmélet és a zongora-technika 
rendszeres tanulását.

Reméljük, hogy e lap hasábjain más könyvtárak zenei osztá
lyai is be fognak számolni saját munkájukról. Még kívánatosabb 
volna, hogy az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztérlüma szervezzen 
szemináriumokat a zenei osztályok dolgozói szaktudásának emelé
sére.

■ Bibliotekar*, 1956. l.s z . 35-38*lap*
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Feytaud, Jean:

A KÖNYVTÁRAK É3 LEVÉLTÁRAK PUSZTÍTÓ ROVARAI . 
HOGYAN. TÉDEKEZZÜHK ELLENÜK?

A levéltá ri regestáfc éa lratosomók, ugyanígy a könyvek la 
romlásnak k itett tárgyak, ennélfogva konzerválásuk különleges 
gondot Igényel, amelynek a módjait Ismerni legalábbis hasznos do 
log. 4 dokumentumok rongálódását okozhatják fiz ik a i vagy kémiai 
tényezők /fény, nedvesség, légköri szennyeződések, füst, por/ 
vagy pedig biológiai tényezők /mikróbák, penészgombák, rovarok/, 
legvégül pedig maga az ember. '

Csupán emlékeztetőül említem a kórokozó mikróbákat, amelye
ket a betegek te rJesztenek.megfertőzve kártékony csirákkal a 
könyv lapjait és kötését is . Ez a tény le indokolja a kölosön- 
könyvtárak könyveinek rendszeres fertőtlen ítését. Úgyszintén f i 
gyelmen kívül hagyom a penészgombákat, amelyek oly gyakran és 
olyan veszélyesen fejlődnek ki olyan raktárainkban, ahol nedves
ség uralkodik.

Ebben a cikkben csupán a pusztító rovarokat tartom szem 
e lő tt , amelyek szétroncsolják a köteteket, a kartonokat és az 
iratcsomókat, és sajnos gyakran, a patkányokhoz és egerekhez ha
sonlóan, helyrehozhatatlan károkat okoznak. 1

1. A ItőnyV éa a papír kártevő rovHral

Tanulmányozásuknak a legkülönbözőbb szerzők szenteltek f i 
gyelmet: Németországban Hagen /1879/; Angliában Blades /1879/« 
az Egyesült Államokban Westwood /1679/, Weiss és Carruthers 
/1937/1 Franciaországban Mullaant. Д 879/, Houlbert /1903/, 
Lepsme/1943/ és Vaysalere /1948/; Olaszországban Bérlésé és 
az utóbbi években Sacea, Bonaventura, Illuminati, Bravl, akik 
Gallo professzornak, a Könyvpathológlai Intézet megalapítójának 
Д 938/ vezetésével dolgoznak.

Még akik keveset foglalkoztak is rovarokkal, tudják, hogy 
a hatlábú Ízeltlábúak különböző módon táplálkoznak, hogy vannak 
köztük nyelvecskével fe lszere lt nyalók, mint a méhek, azlpókával 
e llá to tt szívók, mint a lepkék, azután a szuró-szlvók, olyan 
szúró- és egyben szívókészülékekkel fe lszere lt rovarok, mint a



levéltetvek és a szúnyogok. Mindezek a rovarok nem szerepelnek 
a levéltárakban és a könyvtárakban, csupán a legutolsók zavarják 
a dolgozókat. Az igazi kártevők azok a primitív rágcsáló rovarok, 
amelyek átalakulás nélküliek vagy csökkenten átalakulók /thysanura: 
lepizmák; dermaptera^ csótányok; psocoptere: fetetvek, vagy por- 
tetvek; isoptera: termeszek/, valamint a te ljes  átalakulással f e j 
lődő rovarok primitívebb képviselői; a coleopterák.

A leolsmák /1. ábra/ semmiféle átalakuláson sem mennék át; 
ahogy születnek, olyanok maradnak egész életükben, s mindig szár
nyatlanok* Legfeljebb 1 cm hosszúak, lábaik elég nagy^f, testük 
buzogány formájú, mégpedig elülső végén szélesebb. Jellemzőjük 
két hosszú csáp is , в vékony farok, amely három egyforma hosszú
ságú nyúlványban végződik. Felületüket ezüstös ïényü szürke pik
kelyek borítják, amelyek úgy csillognak, mint a halpikkelyek, ez 
az oka, hogy több nyelvben is ezüst halaknak hívják őket. /Magyar 
nevük: ezüstös őslény vagy cukormoly./ Egyébként ha felfedezik 
őket, gyors futással vagy kígyózó mozgással menekülnek, hogy minél ’ 
gyorsabban elrejtőzzenek, в ez ismét a halak flckándozására emlé
keztet* Elég gyakran fordulnak elő lakásokban is ; mindenféle szer
ves táplálék megfelel nekik kezdve a portól a szövetig; a sötét
séget, zavartalanságot és nedvességet kedvelik, legszívesebben a 
padlóburkolat alatt tartózkodnak, továbbá szögletekben, ajtótokok
ban, padláspolcokban, pincékben, éléskamrákban, irodákban, régi 
könyvökben és papírokban, ahol leginkább a keményítőt, a könyv
táblák ragasztóanyagát és a fény mázt keresik*

A csótány, amelynek teste a 2-J> cm-t is e lé r i,  szintén kez
detleges jellegű és ősi eredetű; növekedése végefelé azonban 
alakváltozáson megy át, amennyiben szárnyai nőnek. Teste lap ított 
tojásdad alakú, két igen hosszú csáppal és két rövid hátsó nyúl
vánnyal. Sokféle faja van, legismertebb az a háromféle, amelyeket 
származásuk szerint amerikai csótány, svábbogár i l l .  ruszli név
ve l illetnek , ma már azonban valamennyien nemzetközinek mond
hatók. Mind é j je l i  állatok és mindentevŐk, rendkívül kártékonyak, 

•ha elszaporodnak a konyhákban, az irodákban, .aészárszékekben 
vagy az élelmiszerüzletekben. Előfordul, hogy megtámadják а 
könyvkötéseket, sőt a könyvek papírját is: példaképpen szokták 
felemeliteni a svábbogár súlyos kártevéseit a washingtoni könyv
tárakban, az amerikaiét pedig Brazíliában.

A fatetű vagy portetü szintén prim itiv, kicsiny rovar, sz í
ne szürkés kék, hossza 2-3 mmf> potroha igen domború, csapjai 
hosszúak. Részben szárnyasak/a szabadban élők/,részben szárnyat
lanok /a házi fa j/ . A fatetű régi padlóhasadékokban, s minden 
sötét és nedves helyen tanyázik, ahol a szerves hulladékokat 
használja fe l  táplálékul. Igen szapora, kedvező körülmények 
között féltucat nemzedék is világra jön egy év a la tt. Egyik fa
ját "könyvtetünek" nevezik /troctes divinatoríus Müll/,/2. ábra/ 
mivel gyakran fordul elő poros könyvállványokon, ahol a leplámá
hoz hasonlóan különösen a ragasztásokat és a kötéseket kedveli.
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A fatetű első látásra a termeszek dolgozójához hasonlít 
/3. ábra/,amelyhez a szerzők régen hozzá is csatolták, A fatetű
ve l ellentétben azonban a termesz nem fordul elő akárhol. Nem ta
láljuk meg Franciaországban sem minden városban! csak a nyngati 
megyékben, az Atlanti Óceán mellékén, Dél-nyugaton és a Földközi 
Tenger partjain lelhetők fe l«  Különös kedvelője a cellulózénak, és 
emiatt félelmes kártevője a papírnak, állandóan osapatosan vonul
nak, kollektiven élnek. Könyvtárakban vagy levéltárakban is mindig 
tömegesen jelénnek meg, s ott hamarosan súlyos pusztítást visznek 
véghez. De ezek a pusztítások csak kísérőjelenségek magának az épü
letnek a megrongálása m ellett, mert a papírra a támadás a padlókról 
és a falakról terjed át. Az ellenszer; a falak drénezése és rovar
ir tó  kordon létesítése. A termeszek á lta l okozott károk külön prob
lémát vetnek fe l ,  amelyre I t t  nem térhetek k i, bármilyen fontos 
kérdés is ez a termeszek előfordulási területén lévő levéltárak 
és könyvtárak számára.^/

Viszont erős hangsúly esik a coleopterákra /fedelesszárnyu 
bogarak/. A bogár éppúgy mint a fentemlitett rovarok minden é le t
korában rágcsáló, de sokkal fejlettebb azoknál, mert te ljes  át
alakuláson megy át, úgyhogy lárva állapota teljesen eltérő képet 
mutat k ife jle t t  állapotától.

Három csoportba tartozó fa ja i okoznak kárt a könyvekben és 
e kéziratokban; a tolvajbogarak, é szalonnabogarak és a kopogó- 
bogarak . amelyek mindenütt honosak.

A közönséges tolvajbogár /ptinus fur L./ és az aranyszőrü 
tolvajbogár /nlptus hololeucus Feld/ /4. ábra/ oly kiosik, 3-4 
mm hosszúak, hogy könnyen összetéveszthetők a fatetüvel, annál 
is inkább, mivel táplálékuk körülbelül ugyanaz. Azonban nem 
olyan szaporák, mint amazok, évenként osak 1-2 nemzedéket hoz
nak lé tre , amazok 6-7 nemzedékével szemben. Alakjukra nézve is 
egészen mások: a növekedés alatt a lárva sárgás, bolvhos, k i
fe j le t t  állapotában pedig a bogarat csíkos szárnyfedő jellem zi.

A szalonnabogarak rendszerint nagyobbak, néha az 1 cm-t is 
elérik . Testük zömök, ovális alakúi à hárem testrész / fe j, tor, 
szárnyfedő/ szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Bolyhok vagy pikke
lyek borítják, csápjaik rövidek s végük fe lé  vastagodók. Lárvái 
hoaszukások, erősen bolyhosak, helyenként, különösen hátul, sely
mes pamacsokkal, A k ife jle t t  bogár' hosszú hátközépi nyíláson bú
jik  ki a bábból;, Jellegzetes a levetett, szerteheverő szőrös ved
le tt bőr.

Mindezek a rovarok á lla t i eredetű szerves anyagokat keres
nek fel| táplálkoznak szalonnával, rosszul zsírta lan ított bőr
re l, kiszáradt á lla t i hullákkal! nagy károkat okoznak a szües- 
mühelyekben, Ugyanúgy mint az anthrenus, vagyis a muzeumbogár 
a rovargyüjteményekben.

^  A termeszekre vonatkozóan ld, Feytaud: Le peuple des termites. 
2,éd. Paris! Presses Universitaires de France, 1949« Que sais- 
je? 213. No./



A levéltárakban főleg a bőrkötéseket és a pergameneket keresik 
fe l ,  s a többi hasonló kártevő, főleg a kopogóbogár hu lláit.

Minden régi butortulajdonos ismeri a kopogóbogeirak kártevése
it  /szunak is mondják tévesen/» Ezek a kis, barna néhány mm hosszú, 
zömök testű, hengeralaku bogarak, amelyeknek előtora csuklyaszerűen 
borul a fejükre, kis kerek lyukakkal lyuggatják át az asztaloské- 
szitményeket, néha olyan aUrün, mintha vadászpuaka sortUze érte vo l
na. A lyukak a fábavájt alagutak kijáró nyílásai. Lárvái, okozzák a 
legtöbb kárt; barnafejű, fehéres színűek, hátukkal hasuk fe lé  begöm- 
bölyödő helyzetet vesznek fe l  paJorlárvaszerüen. Amig a fentebb f e l 
sorolt rovarok szabálytalan alakú és többnyire fe lü le ti roncsoláso- 
kat okoznak, /csak a termeszek tömeges támadásai esetén mélyek a 
roncsolások/, a kopogóbogár mély, tekervényes, különböző iránya, 
mindig hengeralaku folyosókat vá j, alakjának megfelelő méretekben, 
míg az átrágott lapok a rovarok nyálától összeragadnak*

A kopogóbogár csak tavaszra fe jlőd ik  tökéletes bogárrá, kivé
ve azokat a helyiségeket, ahol a központi fűtés megbontja az évsza
kok normális körforgását és télen is nyári hőmérsékletet teremt. A 
párosodás röviddel a bábból való kibújás után következik be, a to
jásrakás 2-3 nap múlva, 2, 3, 4 vagy 5-ös kis csomókban. A tojások 
száma legfeljebb 6o, s a régi alagutvájatokban vagy a papirkíftégek 
metszésénél,.a lapok réseinél keletkező hajlatokban helyezik e l.

A tojásokból a lárva 2-3 hét alatt kel k i, s azután rögtön 
behatol az anyagba ás kezdi saját alagutját vájni maga mögé dobál
va a hulladékot. Növekedése elég lassú, 5o napot is igénybe vesz 
22° állandó hőmérséklet m ellett; közel ennek háromszorosát kivánja 
l 8°-nál, de néha még többet is ; 12° körül megdermed. A bábosodás 
gubóban történik s legkevesebb lo napig tart. Az egyes fe jlődési 
szakaszok átnyúlnak egymásba, úgyhogy egymás mellett igen különbö
ző fejlettségű lárvákat találhatunk. A szakirodalom a legtöbb fajnál 
évenként osak egy nemzedékről tesz említést s van egy fa j /Xestobium 
rufovillosum Deg./, amelynek a fejlődése fc-3 évet vesz igénybe.

Íme egy kettős táblázat azokról a nagyitóval látható, jellem
ző vonásokról, amelyek a házainkban előforduló fontosabb kopogó
bogár fajok felismerésére alkalmasak. A táblázat feltünteti a ro
varok méretét is . Az alapszin általában barna, vörhenyes és gesz- 
tenyebarna.

1. A szárnyfedők felü lete szemcsés, nincsenek rajta hosszanti,
bemélyedő pontsorok:
- A nyakpajzs majdnem háromszögelakú, domború; pettyezett; 5-8 

mm nagyság: Xestobium rufovillosum Deg.
2. Sávozott szárnyfedők bemélyedő pontok hosszanti soraival:

- A nyakpajzs ugyanolyan széles hátul, mint a szárnyak töve 
és egyenletesen domború; 1 , 5-3 mm nagyság; kenyérbogár. la
tinul: Stegobium paniceum L, /6. ábra/.

- A nyakpajzs észrevehetően keskenyebb, mint a szárnyak töve: 
a/ kis kerek, a lig  bemélyedő pontokból á lló  c-*rok láthatók:

- A nyakpajzs középső részének hátsó felén kidudorodás; 
2,5-^шт nagyság; Anobium punctatum Deg. /vagy s tdatum 
01./.
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Ъ/ négyszögletű, nagy és mély bemélyedések alkotnak a szárny
fedőn sorokat;
- A nyakpajzs.szélén szegély, közepén gödröcske van, az 

utóbbit kétoldalt tarajos dudor k iséri, a harmadik szinte 
összekapcsolódik a szélsőkkel mindkét olda.lo^^a nyakpajzs 
hátsó szögletein aranyszínű szőrök láthatók; 4-7 mm nagy
ság; Anoblum pertinax L.

- Domború nyakpajzs, melynek szélessége hosszúságának két
harmadát teszi ki, s hátrafelé elkeskenyedik; 4-6 mm 
nagyság; Nlcoblum caátaneum 01« /vagy h irtu m lll#/.

A Var ka kopogóbogár /Xestobium rufovillosum Cég., tesaellatum 
F./,ez a foltos vagy pettyezett bogár a kemenyfákban fordul elő
/tölgy, bükk, ge sztenye/, mig a dacos kopogóbogár /Anoblum pertl- 
naz L./, a pontozott vagy csikós kopogóbogár /Anoblum puncta- 
tum Cég., striatum 01./ a puhafákat kedveli. A dacos kopogóbogár 
a gerendákat és a faoszlopokat támadja meg, a többi a bútorokat..
A közönséges kcpogóbogarakat i l le t t e  Geoffroy nháziR elnevezéssel.
Bár e fajok főleg a fát rágják, előfordul, hogy lárváik, mialatt 
a polcozatot rágják, behatolnak a ráhelyezett könyvekbe vagy ira t- 
csomókba is . De van másik két fa j,  amely közvetlenül fenyeget 
bennünket; a kenyérbogár és a cast апаша.

Azt lehet mondani, hogy a kenyérbogár legnagyobb szárnyas 
egyedei kisebb testüek, mint a castaneum legkisebb egyedel^a 
csíkozásban mutatkozó különbségeken kívül megjegyezendő, hogy a 
kenyérbogár aránylag világos barna, a nyakpeJzsénak elülső széle 
lekerekített, a hátaIső széle pedig tompaszögű, ugyanakkor a 
caataneumnál a nyakpajzs két vége csaknem egyenesvonalu.

A kisebbik fa jt  azokról a nagy pusztításokról nevezték e l 
kenyérbogárnak, amelyeket a háború alatt a kenyérben t é t v a l ó 
ban a keményítőben gazdag, növényi eredetű anyagokat keresi fe l ,  
legszívesebben a lis z te t , darát, tésztaféléket, csokoládét, b i
zonyos gyógyszereket, száraz növényeket. Ritkán támadja meg a 
fá t, viszont gyakran fordul elő könyvekben. A szerzők véleménye 
szerint ez a könyvek legnagyobb ellensége, ülagútjait egyaránt 
bevájja a könyvkötésekbe lapokba és levelekbe.

1
A nagyobb fa jta  castaneam nevét gesztenyeszinéről kapta, 

a hirtom 111. ш a tomentosum Mais, et Rey pedig világos selyem-t 
szerű külsejéről. Ha kevésbé gyakoriak is , a levéltárosoknak- 
mégis a legkellemetlenebb meglepetéseket Ők okozzák.

Előfordul néha, hogy a köayvtári éa levé ltá ri polcokon a 
fentebb le ir t  vagy idézett rovarfajtáktól eltérő rovarokat ta
lálunk. Adataink vannak másfajta bogarakról, Így a C-astrailaa 
emarginatna Müll, .-gól,, amely még a kopogóbogarak fajtájához ' 
tartozik és néhány apró p il ie fe Хэ alkalmi kartevése irő lJe len 
tőségük másodrendű.

De amikor az igazi pusztít óbogarak elszaporodnak, megjelen
nek nyomukban a rovarát 5k, az előbbiek ellenségei, fannak ssufar- 
kas-féle bogarak, ezek üldözik a kopogóbogarakat, a talvajsoga- 
rakat és a szalonnabogarakat és fulánkos tojócsövü hártyásesár-



nyuak, ezek pedig lárváikon élősködnek. Különösen az egyik falán- 
kos hártyásszárnyu élősködlk rajtuk és teljesen megbénítja a gaz
daállatot a gyilkos darazsak /Sphegidák/ módjára.

1935°ben a baszk-földről az egyik szállodatulajdonos kérte ki 
tanácsomat, mert több helyiségében kis feketés rovarok jelentek 
meg tömegesen. Felismertem, hogy a Sele rodemákhoz tartoznak 
/Scleroderma nitida Vestvood/. Ezek a hártyásszárnyú bethyllidák 
a kopogóbogarak élősködőig szárnyatlan nőstényeik szúrásaikkal 
megbénítják a kopogóbogár.lárváit, azután rárakják tojásaikat. 
Ezekből kelnek ki kicsinyeik, mint az alagutvájó lárvák külső élős
ködői. )

Sacca /1940/ hasonló jelenség megfigyeléséről tesz említést: 
a messinai egyetem könyvtárában a Scleroderma domestlcum Kreff. 
szaporodott e l a Nicobium castaneum 01. élősködőJeként.

Régi könyvekben és papírokban néha kis atkákra bukkanunk, 
"Tudósának nevezték ezt e l állandó lelőhelyéről. A Cheyletus 
eruditus Schrank ragadozó fa jta , az apró könyvpusztitó lepismák- 
nak, tetveknek és tolvajbogaraknak ellensége.

Összefoglalva: a kártevő rovarok közül kevésbé jelentősek a 
termeszek, amelyek elsősorban az épület szempontjából vetnek fe l  
problémákat és a csótányok, amelyek leginkább csak konyhák, ház
tartási vagy egyéb szerves hulladékgyűjtők, élelmiszer üzletek 
és mészárszékek közelében fordulnak e lő .V

Tehát a mi szempontunkból elsősorban fontos megjegyezni az 
ezüstös őslényeket, a csikós fatetveket, a tolvajbogarakat, /eze
ket leginkább a kötések ragasztóanyaga vonzza/, a bőrre éhes 
szalonnabogarakat és a kopogóbogarakat, amelyek közvetlenül a 
papirt pusztítják.

A kopogóbogarat terhelik a nagy kártevések, amelyek lyukak
kal borítják e l a régóta nyugvó kötetek és iratcsomők le v e le it , 
leledzzenek ezek a minisztériumok lomtáraiban, a községi, megyei 
és országos levéltárakban. Ezek a kártevések bizonyos idő e lte l
téve l az értékes dokumentum-anyag biztos megsemmisülésére vezet
nek; ugyanezt gyorsabban és más módon végzik e l a félelmes ter
meszek.

Fontos tehát, hogy felkészüljünk a veszedelem ellen. Ha s i
került legyőzni a kopogóbogarakat, egy csapással megsemmisíthetjük 
az ugyanott esetleg előforduló egyéb rovarokat is .

2. A védekezés eszközei

A kopogóbogarak pusztításai sohasem a kölcsönkönyvtárat 
érik, ahol a könyvek gyukran forognak; a csapás elsősorban a r i t -

Az egyetlen komoly eset a csótánnyal kapcsolatosan eddigi gya
korlatomban Bordeauzban fordult e lő, egy könyvkereskedés pincé
jében, amellyel szomszédos volt egy keleti csótánnyal erősen 
fertőzött mészárszék.
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kán látogatott könyvraktárakat sújtja» A hosszú mozdulatlanság, 
a nyugalom légköre, a takarítás hiánya kedvez nekik leginkább» 
Támadásaik eredeti tűzfészkét gyakran hivatali vagy közjegyzői, 
hosszú ideig felhalmozott irattárak képezik»

Ebből az következik, hogy a megelőző rendszabályok mindenek 
előtt a helyiségek szellőztetéséből és az iratcsoi^ók és környezetük 
szabályosan megismétlődő tisztogatásából állnak»

Amikor a baj már jelentkezik s a fertőzést felfedeztük, gon
doskodni k e ll a leküzdésről»

Mivel a kopogóbogár fejlődése folyamán az iratesomók vagy a 
könyvkötetek mélyében helyezkedik e l,  nem közelíthető meg másképp, 
csak gőzzel vagy gázzal, amely egyedül képes mélyen behatolni a 
levelek közé vagy a lárvákfurta folyosók csatornáiba» Az illóanya- 
gok közül régebben a legszívesebben alkalmazták a k lórt, a kén
dioxidot, a benzint, a széntetraklorldot és a ezénkéneget* A két 

. utóbbi kiszorította a többit: a szén tetraklorld előnye, hogy nem 
gyúlékony, sőt o lt ja  a tüzet, azonban sajnos, azonos adagolás 
mellett sokkal kevésbé hatékony, mint a szénxéneg, amely azonban 
gyúlékony és a levegővel robbanó keveréket ad» A kockázat ellené
re mégis a szénkéneget használták a legsikeresebben könyvek, va
lamint élelmiszer és gabona féregtelenitéaére« Hordában, ládában 
vagy különleges cink vagy ólom kettősfala tartályban alkalmazták, 
hermetikusan záró fedővel, amelynek a széle v ízze l e llá to tt csa
tornába merült»

Amióta a század elején divatba jö tt a ciángázzal való fé - 
regtelenitéa a lakóhelyek élősdii ellen,az Egyesült Államokban, 
majd Európában is folyamatosan ezt használták a gyúlékony szén- 
kéneg és a kéndioxid helyett, amely némely tárgynak megtámadja 
a színét, és az élelmiszereknek maradandó zéasz Íz t kölcsönöz»
Ezt az eljárást alkalmazzák a római Könyvpathológial Intézetben 
is« I t t  hatalmas, 3j> ш ürtartalmu füstölő terem á l l  rendelkezés
re kéksav-generátorral»

Franciaországban mindig aggodalmasan és elvszerüen kerülték 
ennek a veszedelmes könnyű gáznak a használatát, amely beveszi 
magát az élelmiszerbe s amelyet halálos adásban be lehet szívni, 
anélkül, hogy sejtenék a veszedelmet»

Ezzel szemben mi alkalmaztuk először rovarirtásra a klór- 
pikrlnt, amely a 1914-1916-as háborúban harci gazként szerepelt.
A klórplkrln folyékony halmazállapotú m fu llaszt* gőzei azonnal 
je lz ik  a veszedelmet»

Javasolták„hogy előzetes védekezésül itassák át a kötéseket 
nitrobenzollal, kekukftt vagy levendula-kívonettrJ» Ezenkívül, 
adagoljanak valamilyen mérget a ragasztópéphez» Ilyen mérgek: 
az arzénsavaa nátrium, higany biklorid, sztríVnninszuifát, 
Q.ft#*aia amar*, indiai gesztenye» Csak megemlítem ez olyan 
rovarirtókat, mint a naftalin vagy a paradiklórbenzol, ezek 
azonban inkább valók a ruhásszekrényekbe, mint könyvtári 
termekbe»



Jelentős eredményeket értem el jómagam is a klórpikrinnel a há
zi termeszek ellen, mikor 3o évvel ezelőtt a Gironde levéltárosa, 
Brutális segítségemet kérte a Nicobium castaneum pusztításai ellen, 
amelyek komoly gondokat okoztak neki. Értékes 18.századi dokumentu
mok csomószámra álltak összerágva és azon a ponton voltak, hogy 
használhatatlanokká válnak. A levéltár egy egészerészlege fertőzött 
7olt. Nagyon bölcsen. Brutális tiltakozott a szénkéneg bevetése 
ellen, amelynek a rossz hire élénk aggodalmat keltett benne.

Hogy segíthessek rajta s megmenthessem levéltárát, bura alatt, 
majd a már rendelkezésre álló tartályban összehasonlító kísérlete
ket végeztem. A kísérletek eredményeképpen a klórpikrln használa
tát tanácsoltam, ugyanis gázálarccal veszély nélkül lehet alkalmaz
ni. Arra a végső következtetésre jutottam, hogy köbméterenként 2o gr 
klórpikrln /a tartályban 15 gr/ adagolás mellett még alacsony hőmér- 
ségklet mellett is /12°-től felfelé/ az összes kopogóbogárral fer
tőzött kötet vagy lratcsamó 24 óra alatt féregtelenithető.

Klórpikrines eljárásomat ettől kezdve használták a Gironde le
véltárában, ahol a fenyegető veszedelmet gyorsan meg is állították

Ezután elég hosszú nyugalmi korszak következett, nem volt a l
kalom a közbelépésre; de 195o-ben Betgé-Brezetz, az uj kerületi le 
véltáros hasonló nehéz helyzetbe került a kopogóbogár hasonló táma
dása következtében. A rendszeres felderítés Irtán több tűzfészket 
fedeztek fe l a két nagy felső teremben, különösen a nyugati olda
lon.

Hogy hozzám intézett kérdésére válaszolhassak, gyorsan átnéz
tem a kérdés irodalmát* Megállapítottam,hogy semmi Jeladás sem 
történt e téren 3o év óta, legalábbis ami az atmoszféra nyomáson 
való füstölő eljárást i l l e t i .  Az élelmiszereknek l l l ó  rovarirtó- 
szerekkel való kezelése az autokláv /túlnyomásos fertő tlen ítő  ké
szülék/ eljárás alkalmazásában á llo tt . Ebben a készülékben rész
leges légüres tér b iztosítja  az előzetesen k iszorított levegő he
lyére bebocsátott mérges gőzök mélyebb behatolását.

Ez az eljárás egyébként egyformán elvégzi a fertőtlen ítést 
/azaz a kártékony mikroorganizmusok elpusztítását/ és a rovarir- 
táat. Egy nagy francia mérnök a legkülönbözőbb kapacitású /i-loo sr 
Urtartalmu/ autokláv berendezéseket készített. /9. ábra./

A kormány nemcsak a k ísérle ti állomásokat, hanem minden na
gyobb francia kikötővárost is fe lszere lt ezzel a berendezéssel, 
hogy megfelelhessenek a nemzetközi kereskedelem és a növényvéde
lem valamennyi újonnan támasztott követelményének. Számos terme
lőszövetkezet, a nagy malmok, a dohánygyárak, nagy szőrmemühelyek, 
gabona- és száritott-zöldségraktárak, tészta- és tápszergyárak és

7 l924-ben Touchais végzett kísérleteket laboratóriumomban, s ezek 
megmutatták, hogy a klórpikrlnnek mikróbaölő hatása is van, Így 
alkalmas Koch-féle bacillusokkal fertőzött könyvek fertő tlen íté 
sére.



állami gyártmányok raktárának fe lszere lés i tárgyál közt szerepel 
már az autokláv, s magát61 értetődő«». a fertőtlen ítő szakmában is .

Az állandó berendezéseken kívül, amelyek közt nem egy nagy ka
pacitású akad /pl. Bordeaux kikötőjében egy 75 Űrtartalma van/« 
vannak teherautókon vagy vasúti pótkocsikon mozgó berendezések 
/l~lo a r / i  ezek közül egy 5 шг kapacitású készüléket használtak 
195o-ben a Senataa könyvtárának és levéltárának rovartalanitására 
átköltöztetésük alkalmávalo

A részleges légüres térben való rovarirtásra leginkább két
féle, a ciángáznál veszélytelenebb anyagot használnak?az atllén- 
pxldfrt és a álét 11b romi dot»

Az etllênoxid, amélyhez előnyös lo % azéndioxldgázt adagol
ni »a növényi sejtekre gyakorol mérgező hatást, Így a rovarirtó 
képességhez még mikrobaölő és gombairtó hatás is járul« Ez azon
nal fertőtlenit0 de érzékeny gyümölcsfélék0 vetőmagvak és maláta
árpa esetében alkalmazása nem ajánlható«

Ezzel szemben a metilbTomidnak nincs a növényi sejtre hatá
sa. Ezért különösen alkalmas fertőtlenítésre mind az említett 
különleges esetekben9 mind általánosságban,, az élő növényeknél 
is„ mivel alacsony a forráspontja /lo,j>° helyett 4°/ вяяек következve 
ben alacsony hőmérsékleten le használható, pl. 10°-nálf

Lepesme és Yaysslere sokat foglalkozott az élelmiszereknél 
alkalmazandó eljárások problémáival. Szeretném már lá tn i, hogy 
nagy könyvtáraink és levéltáraink olyan berendezésekkel vannak 
fe lszerelve, amelyek lehetővé teszik a sürgős könyv- és papír- 
egészségügyi intézkedéseket, mint ahogyan ez már megvalósult a 
Museum-ban és a Musée de 1"Homme-ban. Erre a célra elegendő len
ne egy 1 m^-es autokláv és ennek a költségei előre láthatóan 
nem haladnák meg az egy m illió t. Egyébként az le nagyon kívána
tos, hogy a különböző szervek együttműködnének, s valamennyi ke
rületnek teherautós mozgóegysége lenne. Ez azután a szükséghez 
képest a könyvtárak, hivatalok rendelkezésére állna, ha a rova
rok támadása gyorv közbelépést tenne szükségessé, vagy a mező
gazdasági és kereskedelmi szövetkezetekben élelmiszert kellene 
rovartalanitani.

De amíg mindez megvalósul, a dokumentumok felelős őreinek 
kell abban a helyzetben Aennlök, hogy megmenthessék a rájuk bi= 
zott értékeket, mihelyt fe lfedezik  a kopogóbogár elszaporodását. 
Rájuk mindnyájukra gondoltam, amikor Bstgé-Brézetz hozzám Inté
zett kérdésére válaszoltam. Bizonyára többüknek van már légmen
tesen záródó tartálya, melyben régebben szénkéneggel füstöltek. 
Akinek még nincs, könnyen beszerezhet ily e t . A Gironde levéltár 
készülékét, amelyet kísérleteimnél és a klórplkrines kezelések
nél 1921-ben használtam, - a múlt évben ismét üzembe helyezték. 
Kapacitása kb. 3/4 m̂ 'hosszé 1 m, szélessége o ,6o m, magassága 
0,85 m/i belsejében két sor rácsos lécpolcra kerülnek fe lá llítv a  
a könyvek vagy az iratcsomók.
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Legújabb kísérleteim, u j, Igen hatásos eljárásra vezettek a 
széatetraklorid és az etilaoetát /ecetéter/ keverésével. Emlé
kestem arra, hogy az amerikai szerzők már felismerték a széntetra- 
klorld hatásának aktiválódását, ha ecetétert adnak hozzá, amelynek 
gyúlékonyságát a széatetraklorid csökkenti. Ennek a keveréknek gőz- 
fázisa homogén, mivel alkotórészeinek parciális nyomása közel egyen
lő. A keverék aránya akkor Jó, ha térfogatra számítva 60 a rzén- 
tetraklorld és 40 J6, az etllacetát koncentráoló, súlyra számítva 
72,5 # i l l .  27,5 %. Ilyen arányú keverék nem gyúlékony.

Előzetes kísérletezések után 1950 őszén három kísérletet vé
geztem a tartályban, amelyet minden alkalommal megtöltöttünk 
könnyedén megoldott iratosomókkal és kissé kinyitott kötetekkel, 
amelyek mind erősen fertőzöttek voltak nlcoblum lárváktól.

Október 27-én 16° hőmérsékleten 150 cm̂  keverék hatását v izs
gáltam 24 órán keresztül; a rovarok pusztulása csupán 19 £*

November 25-én, ogyanolyan hőmérséklet és ugyanolyan adago
lás mellett a hatás idejét megkétszereztem és 60 }6-oe pusztulási 
eredményt kaptam.

December 16-án, állandó hőmérsékleten, az okt. 27- i  kísér
lethez képest megkétszereztem úgy az adagolást, mint az időt, 
azaz 500 cm3 keveréket bocsátottam a tartályba és csak 48 óra 
után nyitottam ki. Így a pusztulás 100 % vo lt. Betgé-Bresetz . 
azóta Így járt e l és minden alkalommal ugyanez volt az eredmény. '

Szokványos formátumú levé ltá ri anyagból átlagban 5 folyó
méter tö ltö tt meg egy fertőtlen ítő tartá lyt, és Így 1951 első 
hat hónapjában a Gironde levéltár személyzete 500 folyóméter 
fertőzött lratcsomót rovartalanitott. Az ismételten megejtett 
ellenőrző vizsgálatok a kezelésen átment anyagnál állandóan t e l 
jes sikerről számoltak be, azaz 100 #-os pusztulásról. Élő lár
vákat csupán a regesták vastag fatábláiban találtak, amelyeket 
egyébként december 29-én kivételesen 14°-nál alacsonyabb hőmér
sékleten kezeltek.

A következőkben megadom a fertőtlen ítő  munkálatok szabálya
it  arra az esetre, ha ládán vagy tartályon kívül nem á ll  más 
felszerelés rendelkezésünkre.^/

Helye'zzük a tartályt kint fedél alá vagy egy helyiségbe, 
amely azonban nem munkahely. Olyan elhelyezést válasszunk, 
hogy szellőztetn i lehessen. Ha lehetséges, 20° fö lö t t i hőmér
sékleten dolgozzunk, de semmiképpen sem 15° a la tt.

A regestákat vagy iratcsomókat helyezzük e l könnyegén a 
tartály lécezett polcán, vagyis oldjuk meg az lratcsomók átkö
tése it. Az alsó polcot kissé emeljük meg, hogy & lat ta.
^Megjegyzendő, hogy csak a hideg időjárás miatt ke llett a minta- 

kisérleteket l 6°-os hőmérsékleten végeznem, előnyösebb azonban 
meleg Időben a 20°-os vagy még magasabb hőmérséklet.

2 /' A láda vagy a tartály azonban légmentesen záródó legyen, vagyis 
a fertőtlen ítés ideje alatt nem szabad & gőzből semmit sem El
bocsátania; Ezért ajánlatos a hidraulikus tömítést! fedél. Ld. 
a 8. ábrát.



-  51 -

2. A fatetű vagy "könyvtetü" /Troctes divinatoriua Müll»/
3. A sötétbuv^ termesz dolgozója /Reticulltermes lucif-ugua 

Rosalo /
4о Tolvajbogár /Niptus holole.ucus Feld./

L./

7« Részleges légüres térre l rovar- 
talanitó autokláv 4- egy darabból 
készült Mallet-tipus.

8« Kénezó tartály atmoszférikus 
nyomással történő rovartalani 
tás céljára} a rajz az elren
dezést is mutatja.



egy kis üres tér, azonkívül kerüljük e l azt, hogy a könyvek, íra t» 
csomók é le i és sarkai hozzáérJenek a függőleges választ ófalakhozí 
agy kell Intézni a dolgot, hogy a mérges gázok szabadon behatolhas
sanak alul és fe lü l, e lő l és hátul.

Miután herakodtunk, meg ke ll győződnünk arról, hogy az a csa
torna, amelyben a fedél széle nyugszik, elegendő v ízze l van-e tö ltve , 
hogy biztosíthassuk a hidraulikus tömítés légmentességit.

A felső sorban lévő lratesanókra helyezzünk egy rácsos poleat 
vagy egyszerű léceket a fertő tlen ítő  anyag párologtatásához ssüksé- 
ges tányérpk számára.1/

Végül я. rovarirtó keveréket ááayérokrá adagoljuk és a tartá ly
ra azonnal ráhelyezzük e fedelet, amelyet 48 óra múlva veszünk le 
film*

Ha az elért eredményt akarjuk ellenőrizn i, jobb ha 5-6 napig 
várunk, hogy a tárvahullák felvehessék ólmos színüket, amely meg
különbözteti őket a fehérszlnü élő lárváktól.

így 1 m̂ tartályhoz 400 cm̂  keveréket adagolunk /három térfo
gat széntatraklorld és két térfogat etllaeetát/ és ezt 15? hőmérséklet 
fe le tt  48 óra hosszatt párologtatjuk, ezzel megoldottuk a kopogó- 
bogár elpusztításának problémáját.-Miután a munkálatokat az i l le tő  
Intézmény személyzete végzi, a költség csak az anyag beszerzésére 
szorítkozik. Tehát a^lelenlegl árak mellett /1952 január/ nem halad
ja meg a 100 frankot^'; 3/4 kapacitású tartály esetében,amelyben 5 
folyóméter szabványos formátumú iratosanxő fér e l.

Arra a ritka esetre, ha a fertőzött dokumentumok száma a baj 
felfedezésének pillanatában már túl nagy ahhoz, hogy k ielégítő) 
időn belül /pl. egy hónapon belül/ féregteleaitenl leh/ssen, meleg 
Időben 96vekárá''lehet csökkenteni a hatás ide jét, sőt esetleg még 
24 órára ls>( Így a szükséghez képest meg lehet kétszerezni a fe r 
tőtlenítő adagot.?/ Én azon a véleményen vagyok, hogy inkább két
szerezzük meg a láda befogadóképességét, vagy használjunk kettőt 
egy helyett, ez biztosabban vezet ugyanahhoz az eredményhez.

Mig annak a boldog korszaknak az érkezését várjuk, amikor a 
dokumentumok őrei kényelmesen használhatják májd a légüres teret, 
már most védekezhetnek egyszerű tartályok segítségével, anélkül, 
hogy szénkéneghen, klórplkrlnhez, vagy ciángázhoz folyamodnának, 
amelyeknek káros hatása is van. Elemi elővigyázatosság mellett a 
rovartalanltásban biztos hatást érhetnek e l, ha a fertőzött doku- 
mentumra 2 napig az á lta lam ajánlott keverék hat.4/
^  Jobb két vagy három tányért alkalmazni, mint egyet, mert Így a 

folyadék vékonyabb rétegben könnyebben párolog.
2/̂ 3,38 Ft. /Ford./ ’
^  Megjegyzem, hogy Amerikában a gabonazsizsik ellen az általam 

javasolt adagolás kétszeresét alkalmazták.
A keveréked fiz anyagok megvásárlásakor előre ÖseaeálllthatJuk, 
hogy elkerüljük azt a kockázatot, melyet az eeetéter gyúlékonyba- * 
ga okoz.



Ez a kényelméé védekezés ne vonja el a figyelmek a karban
tartási rendszabályokról« Nem lehet eléggé hangsúlyozni a gyakori 
szellőztetés és takarítás fontosságát; ennek azonban nem szabad csu
pán a padló seprésére és felületes portörlésre szorítkoznia, mi at: 
ahogy ez gyakori* Időről-Időre, legalább évente kétszer a polcokat, 
az íratesomókat és.a köteteket gondosan portalanltani kellene* A por- 
szivőgép nagyon hasznos erre a Óéira*

Уап a könyvek tisztántartására és fertőtlenítésére egy ügyes 
gépi berendezés; ez a készülék zárt hengerekből á l l,  amelyeknek a 
belsejében körlapok forognak. A könyvek állítva és tengelyüknél 
megtámasztva kerülnek bele* Automatikus erőbehatáa hevesei lapozza 
a könyvet és percenként 25- 75-ször ütemesen mikrobaölő, vagy eset
leg rovarirtó gőzökkel te li légáramlatot lövel lapjai közé*

Ez a módszer valóban nagyon ügyes és ajánlatos a fertőtlenítés 
céljaira. Különösen megfelel a kölcsönkönyvtárak szükségleteinek*
Se levéltárak és kopogóbogarak esetében inkább iratesomókról, mint 
kötetekről van szó, s mire rájönnek a veszedelemre, a levelek néha 
már túlságosan öaszeroncsolódtak ahhoz, hogy az erőteljes vsat i l lá 
dénak ellen tudnának álln i, a a kár még osak súlyosbodnék*

A rovarirt ószerek használatának komoly helye van a könyv- és lev 
tárakban, de a karbantartási rendszabályok egyik tényezőjeként*
Csak használjuk nyugodtan ezekát a gyanús helyiségekben, a polco
kat és a papírlapokat beporozva vagy még inkább bepermetezve, Így 
vagy elűzzük vagy megöljük vele a peterakó kopogóbogarakat, vagy 
megakadályozzuk a lárvák kikelését és a könyvekbe való behatolását. 
Legejánlatoaabbak az állandó nyomáé alatt működő, mozgatható eső
vel felszerelt porlasztó-permetezők, amelyek alkalmasak a finom 
permetezésre. A DDT készítmények hatékonyak és használatuk ké
nyelmes*

Páriában és a vidéken több nagy könyvtár olyan kereskedelmi 
forgalomban már kapható keveréket használ, amelynek az összetéte
lét Vayssiere laboratóriumában határozták meg, ez HCH^ izomér 
oldat /1 %/, széntetraklorld /80 % /  éa trlklóretilén / 2 0  £/ keve
réke* Leírását közölte 1948-ban a Nemzeti Kutatási Központ levél
tári é a  könyvtári dokumentumok konzerválását kutató bizottsághoz 
intézett jelentésében*

összefoglalva, meggyőződésem, hogy ma már kellőképpen 
ki tudjuk védeni a levéltári papíranyag kártevő rovarainak táma
dásait és megakadályozhatjuk a jóvátehetetlen károkat.
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min doígozik a könyvtártudományi módszertani kabinet?

Irta: Szeglin, E.
a Könyvtártudományi Módszertani Kabinet 

helyettes vezetője

A Szovjetunió Állami Lenin Könyvtára Könyvtártudományi Mód
szertani Kabinetjét 1950 végén létesítették a Népművelési Munka 
Központi Kabinetjének könyvtári osztályából és a Lenin Könyvtár 
könyvtártudományi kabinetjéből.

A Kabinet feladata* hogy tanulmányozza, általánosítsa és 
propagálja a Művelődésügyi Minisztérium könyvtári hálózatának 
kiváló tapasztalatait, és hogy módszertani segítséget nyújtson a 
könyvtáraknak« Feladata a könyvtárügy aktuális elméleti és gya
korlati kérdéseinek kidolgozása, segédletek ás módszertani Út
mutatók összeállítása« A könyvtári tapasztalatok tanulmányozása 
és módszertani segítségnyújtás céljából a Kabinet munkatársai 
kiszállnak a helyszínre, felkeresik a könyvtárakat, résztveaznek 
a könyvtárosok értekezletein, megbírálják a területi, határvidé
ki és köztársasági könyvtárak kiadványait. A Könyvtártudományi 
Módszertani Kabinet egész tevékenységében a területi, határvidé
ki és köztársasági könyvtárak módszertani osztályaira támaszko
dik, és módszertanilag irányítja ezeket.

X Könyvtártudományi Módszertani Kabinet feladatéi közé tar
tozik a könyvtárügy történetének és a külföldi könyvtárak hely
zetének tanulmányozása. A Kabinet könyvtára gyűjti az összes 
könyvtártudományi és bibliográfiai kiadványokat, s ennek alap
ján tájékoztató éa tanácsadó munkát végez« Rendszeresen kiadja 
a könyvtártudományi müvek éa bibliográfiák Jegyzékét, tájékozta
tókat á llít  össze a könyvtárügy külföldi állásáról. Mindennap 
adunk szóbeli és Írásbeli tájékoztatást illetve tanáosot.

Milyen feladatok állnak a Könyvtártudományi Módszertani 
Kabinet előtt a következő öt évben? Igyekszünk feleletet adni 
erre a kérdésre, amennyire lehetséges egy folyóiratcikk kereté
ben.

Eddig, különösen fennállásának első éveiben, a Könyvtártu
dományi Módszertani Kabinet a legnagyobb figyelmet az Orosz 
Szovje't Szövetséges Szocialista Köztársaság közművelődési könyv
táraira fordította, elsősorban a falusi és Járási könyvtárakra.
A Szovjetunió mezőgazdaságának továbbfejleaztéséről hozott párt
én kormányhatározat és a falusi népművelési intézmények tevékeny
ségének megjavításáról szóló utasítások, uj könyvtárak megnyitá-
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sep a gyakorlati segédeszközökben és módszertani útmutatókban mu
tatkozó nagy hiány, - mindez meghatározta a Kabinet munkájának irá 
nyát és tartaImátо MőÖBZortani útmutatókat és segédleteket á l l í t o t 
tunk össze és adtunk ki a párt» és kormányhatározatok propagandájá
nak elősegítésére, módszertani és b ib liográfia i anyagból gyűjtemé
nyeket, a közművelődési könyvtárak tapasztalatait Ismertető brosú
rákat publikáltunk. Megjelent "A falusi könyvtáros segítségére" e l-  
mű sorozat, mely a falusi könyvtár tevékenységének minden fa jtá jáva l 
foglalkozik.

A kiváló tapasztalatok hathatós propagálása érdekében 1554-től 
kezdve megjelent "A falual könyvtárak segítségére" c. röplapsoro- 
zat. 1955-ben kiadtunk egy brosúrát, mely a szokbvnl&l községi 
könyvtár tapasztalatait ismerteti. Rövidesen meg fog jelenti! a 
novoazlblrszki, sztálingrádi és kalinlnl területközi könyvtáros 
értekezletek anyaga. Nyomás alatt van "A községi könyvtár" című 
nagyobb gyakorlati kézikönyv, mely minden bizonnyal Igen hasznos 
lesz a fa lusi könyvtárosok számára. Meg lehetne még nevezni számos 
kiadványát a Kabinetnek, melyek a falun dolgozó könyvtárosok szá
mára készültek.

A Kabinet sok kiadványát használják a nagy könyvtárak munka
társai la , néhányat egyenesen az ő számukra készítettünk. Ezek 
közé tartoznak az Állami Lenin Könyvtár évi beszámolói, a könyv
tártudományi ée b ib liográ fia i kérdésekkel foglalkozó cikkgyűjte
mények éa bulletinek. Meg kell Jegyezni, hogy 1955-től kezdve a 
rotaprihtea tapasztalatcsere-bulletin helyett nyomtatott cikkgyűj
teményt adunk ki Biblioteki SzSzSzR /А Szovjetunió könyvtárai/ e l
men. Ebből évente, két szám jelenik meg és az Állami Lenin Könyvtár, 
valamint más nagy könyvtárak tapasztalatait Ismerteti. A Bibllogra- 
f i ja  blbllotekivedenija /А könyvtártudományi irodalom b ib liográfiá
ja/ című, negyedévenként megjelenő tájékoztató jegyzék 1955 óta 
ugyancsak nyomtatásban jelenik meg. Speciális instrukciókat á l l í 
tottunk össze a terü leti, stb. könyvtárak számára, melyet a 
Goazkul*tprbszvetlzdat adott ki Inaztrukelja po blbliotecsnoj 
tehnlke d ija oblasztnüh. kraevüh. reazpublikanazklh blbliotek 
Aönyvtártechnikal instrukció a te rü le t i,- határvidéki, köztársasá- 
g l könyvtárak számára/ elmen. Sajtó alá rendezzük a Lenin Könyvtár 
Instrukcióinak ée szabályainak gyűjteményét.

Nagy érdeklődésre ta lá lt könyvtárosaink körében a népi demok
ráciák könyvtári tapasztalatait ismertető, 1954-ben megjelent cikk
gyűjtemény. 1956- tó l évente fogunk kiadni ilyen gyűjteményeket.

Jelenleg a Kabinet negyedévenként tájékoztató anyagot küld 
a nagy könyvtáraknak a külföldi könyvtárügyről. Ezenkívül a terü
le t i ,  határvidéki éa köztársasági könyvtáraknak elég gyakran küld 
módszertani és b ib liográ fia i anyagot politikai eseményekkel és 
Jelentős évfordulókkal kapcsolatban. Ezeknek a könyvtáraknak a 
dolgozói rendszeresen fordulnak tanácsért a Kabinethez éa állan
dóan kapnak módszertani segítséget.

De a Kabinet még mindig nem nyújt elég segítséget a terü le ti,



határvidéki és köztársasági könyvtáraknak. A segítség eddig kis
sé egyoldalú le volt és főleg abban á llt , hogy segédleteket á l l i -  
tottuhk össze a falusi és Járási könyvtárak dolgozói számára« 8 
még e tekintetben sem tettünk meg minden»» sok fontos kérdés megol
datlan maradt« Az a feladatunk, hogy a könyvtárak munkatapasztala
tainak alapos tanulmányozása alapján felemeljük módszertani irányí
tásuk minőségét. Nem csökkentve a községi és járási könyvtáraknak, 
nyújtott segítséget, sokkal több figyelmet kell fordítanunk a te
rületi, határvidéki és köztársasági könyvtárakra, munkatapasztala
taik általánosítására és sok fontos könyvtárfejlesztési kérdés 
megoldására«

Igen fontos kérdés az állami, szakszervezeti és kolhozkönyv
tárak telepítése a falusi helységekben. Közismert, hogy az utóbbi 
években az állami hálózatba tartozó községi könyvtárak mellett sok 
kolhozkönyvtárat, gépállomási és szovhozkönyvtárat létesítettek. 
Ezek közül soknak jó könyvállománya:és állandó munkatársai vannak, 
egyesekben meg aktivisták dolgoznak. De az ilyen könyvtárakat 
gyakran tervszerütlenül nyitják meg, nem véve figyelembe, hogy az 
adott helyen van-e állami hálózatba tartozg könyvtár. Előfordul 
az állami könyvtárak helytelen telepítése is , amikor кlu'okönyvtá
rak éa községi könyvtárak vannak egy helyen, sőt egy helyiségben.
Az eredmény az, hogy egyenetlen a dolgozók könyvtári ellátása? 
egyik helyen nincsenek kihasználva a könyvtárak,'másutt pedig.nincs 
egyáltalán könyvtár. Ki kell dolgozni a hálózatfejlesztési normákat 
éa a könyvtárak falusi elhelyezésének alapelveit. Çgyes esetekben 
oélszérü a kolhoz-, a szakszervezeti és állami könyvtárak anyagi 
eszközeinek és munkájának egyesítése«

A Könyvtártudományi Kabinet azt tervezi, hogy a járási könyv
tári hálózat konkrét szervezési tapasztalatait nyomtatásban adja 
közre. Természetesen az Ilyen anyag összeállítását meg kell hogy 
előzze a könyvtárak telepitéai tapasztalatainak tanulmányozása 
néhány járásban.

fontos feladat az állománygyarapítás és a felhasználás kér
déseinek kidolgozása« Eddig igen kevés figyelmet fordított a 
Kabinet erre az aktuális témára. Pedig nagy hiányok vannak a 
könyvellátás terén a különböző tlpusu könyvtárakban egyaránt.
A könyvtárak könyvszükségletét nem veszik eléggé figyelembe a 
kiadói tervek összeállításánál éa a példányszám meghatározáaá- . 
nál. Tovább ront a helyzeten a könyvtári kollektorok és az állo- 
mánygyerapitó tanácsok ki nem elégítő munkája. Végeredményben 
az aktuális irodalma gyakran jelentéktelen példányban kerül a 
könyvtárakba.

Nagy felelősség terheli a területi, határvidéki és köztár
sasági könyvtárák módszertani kabinetjeit a járási és községi 
könyvtárak gyarapításáért, egyben állományuk állapotáért« Arra 
kell törekedni, hogy a közművelődési könyvtárak folyamatosan, 
tervszerűen gyarapítsák állományukat, figyelembe véve já rá s i  
gazdasági Jellegét« Jelenleg a Módszertani kabinetek segít sage 
alapjában véve abban á ll, hogy munkatársaik résztvessnek az



állománygyarapitó tanács munkájában, átnézik a kollektorhoz beér
kezett könyveket és szétosztják könyvtárak szerint. Csak kevés mód
szertani kabinet foglalkozik a járási és községi könyvtárak állomá
nyának alapos tanulmányozásával. £ tekintetben érdekesek a pszkovi 
Területi Könyvtár módszertani kabinetjének tapasztalatai, mely több 
falusi könyvtár állományának tanulmányozása alapján kartotékot á l l í  
to tt össze a hiányzó müvek pótlásához. Néhány más könyvtár is vég
zett hasonló munkát.

A Könyvtártudományi Módszertani Kabinetnek tanulmányoznia és 
általánosítania kell a meglévő tapasztalatokat, és ennek alapján 
ki ke ll dolgoznia a közművelődési könyvtárak állomángyarapitásá- 
nak alapelveit. 1956-ban tervbe vettük egy clfegyüjtemény kiadását 
a közművelődési könyvtárak gyarapítási munkájának támogatására. 
Ezenkívül módszertani anyagot szándékozunk összeállítani arról, 
hogyan lehet felhasználni a mintakatalógusokat a községi és járási 
könyvtárakban.

A terü le ti, határvidéki és köztársasági könyvtárak vonatkozásá 
ban is gyorsan meg kall oldani a gyarapítás néhány kérdését. Egyes 
Könyvtárakban nagymennyiségű felhasználatlan könyv gyűlt össze, 
jelentős holt tartalékállományok alakultak ki. Ugyanakkor más 
könyvtárakban hiányoznak ugyanepek a könyvek, felmerül a könyv
esere fejlesztésének és a felesleges kiadványok más hatóságok 
könyvtáraiba történő átadásának kérdése.

A Könyvtártudományi Módszertani Kabinet tervbe vette, hogy 
a legközelebbi években speciális segédkönyvet készít a terü leti, 
határvidéki és köztársasági könyvtárak gyarapításának degitéiére. 
Világosan látjuk, hogy ilyen könyvet csak e könyvtárak munkatár
saival közösen lehet összeállítani.

Az állomány gyarapítása és felhasználása szoros kapcsolatban 
van a raktár és a katalógusok kérdésével. Jelentősen megnehezítet
te és komplikálttá tette a könyvtárak munkáját a szükséges segéd
könyvek, útmutatások hiánya, különösen a szakozás és a katdlógua- 
szerkesztés terén. Főleg a terü le ti, határvidéki és köztársaság! 
könyvtáraknak volt és van e tekintetben sok nehézsége. Gyakran ké
szítenek olyan katalógusokat, melyek egymás megduplázásai, az o l
vasói katalógusok sok esetben igen szegényesek, nagy következetlen
ség figyelhető meg az irodalom osztályozásában. Bizonyos segítséget 
jelentett ugyan ezeknek a könyvtáraknak az Insztrukclja po bib- 
liotecsnoj technlke dija oblasztnüh, krasvüh 1 reszpublikanazklh 
bibliotek /Könyvtártechnikai instrukcióé terü le ti, határvidéki 
és köztársasági könyvtárak számára/ c. kiadvány, azonban először 
állítottunk össze ilyen instrukciót és kétségtelenül további ki
dolgozást igényel ez.

I I

Régóta megérett kérdés a terü le ti, határvidéki és köztársa
sági könyvtárak katalógushálózatának problémája. A Könyvtártudo
mányi módszertani kabinet a legközelebbi évek folyamán megvizs
gálja a könyvtárak katalógusait ís velük közösen ki fogja dolgoz
ni a megfelelő módszertani segédletet.
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Igen nagy ишака a katalógusok rendbehozatala, i l l .  megterem
tése a Járási és községi könyvtárakban. Az OSzSzSzK Művelődésügyi 
Minisztériuma rendeletet adott ki arról, hogy 1955-1956 folyamán 
betűrendes katalógusokat kell felállítani a közművelődési könyv
tárakban. A területi, határvidéki éa köztársasági könyvtárakra 
hárul az a.kötelezettség, hogy állandóan segítsék őket ezen a téren. 
Néhány területen, határvidéken és köztársaságban az utóbbi Időben 
már Jelentős munkát végeztek a katalógusok felállítása terén. Sajnos, 
e kiváló könyvtárak tapasztalatai nem Igen szerepelnek a sajtóban, a 
ebben hibás a Könyvtártudományi Módszertani Kabinet la. 1956-ban 
módszertani útmutató fog megjelenni a katalógusok szerkesztéséről 
a városi és Járási könyvtárakban.

Nagy jelentősége van a szakkatalógusok felállításával kapcso
latos munka megjavítása szempontjából a közművelődési könyvtárak

ig ban, hogy kiadásra kerül a járási mlntakatalógus szakrendi tábláza
ta. Ezt az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériuma, az Állami Lenin 
Könyvtár, az Ösaz-szövetségl Kőnyvkamara és a moszkvai Állami Mo
lotov Könyvtáros Főiskola képviselőiből álló szerkesztőbizottság 
állította össze. Az Ösaz-szövetségl Könyvkamara által kiadott táb
lázatot Is eredményesen alkalmazzák a közművelődési könyvtárakban.

A Könyvtártudományi Módszertani Kabinet legfontosabb felada
ta -  segíteni a könyvtárosokat az olvasószolgálat minőségének meg
javításában, a könyvek céltudatos, rendszeres és aktiv propagálá
sában, figyelembe véve az olvasók érdekelt és kívánságait. A gya
korlatban és a módszertani Útmutatókban eddig a tömegrendezvények
re fordítottuk a fő figyelmet /olvasói ankét, felolvasás, könyvkl- 
állitás, könyvismertetés, plakát/. Alig dolgoztuk ki, hogyan kell 
egyénileg foglalkozni az olvasóval a kölcsönzőben, hogyan kell hasz
nálni a bibliográfiai segédkönyveket és katalógusokat, hogyan kell 
az olvasókat gyorsan tájékoztatni az uj szerzemények felől; a 
könyvtári Irodalomban sem foglalkoztunk eleget ezekkel a kérdések
kel.

1954-ben a Könyvtártudományi Módszertani Kabinet kiadta a 
Rukovodsztvo cstenlem na abonemente maazazovoj blbllotekl /Az ol- 
vasáe Irányítása a közművelődési könyvtárak kölcsönzőjében/, című 
olkkgyüjteményt és E. Korsunova Szpravocsno-bibllografleeeazkaja 
rabota rajonnoj blbllotekl /А járási könyvtár tájékoztató munkája/ 
oimtt módszertani munkáját. £ kiadványok óriási visszhangja arról 
beszél, hogy nagy szükség van az olvasás Irányításával.foglalkozó 
segédkönyvekre•

Aktuális probléma a bibliográfiák propagálása és felhaszná
lása. Elég sok igea különböző bibliográfia Jelenik meg. Arról 
azonban, hogyan kell dolgozni ezekkel a közművelődési könyvtárad
ban, hogyan használják fel a könyvejánlásnál és hogyan propagál
ják az olvasók között - Igen keveset Írtak.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban jelennek meg oly«:« b ib 
liográfiák, amelyekben módszertani Útmutató Is van, és egyre na
gyobb helyet foglal el a módszertani segédkönyvek között &s ajáw-
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ló bibliográfia. A Lenin Könyvtáy Könyvtártudományi Módszertani 
Kabinetje éa Bibliográfiai Osztálya egymással szoros kapcsolatban 
dolgoznak az ilyen segédletek összeállításán.

Nagy jelentősége van a könyvtári munkában annakj hogy milyen 
a bibliográfiák aktiv propagandája az olvasók között. Rövidesen meg
jelenik egy gyűjtemény a bibliográfiák propagálásáról közművelődési 
könyvtári Jelleggel, mely a novoszlblrezkl Központi Városi Marx 
Könyvtár és a kurazkl Területi Könyvtár tapasztalatait ismerteti.
▲ Blblloteki SzSzSrR /А Szovjetunió könyvtárai/ című gyűjteményben 
közölni -fogjuk-az-Állami Lenin Könyvtár tapasztalatait a bibliográ
fia i ismeretek propagandája éa a bibliográfiák összeállítása terén.

Nagy hiánya a könyvtárügyi irodalomnak, hogy nincsenek könyvek 
az olvasótermi munkáról*

1956-ban a Kabinet egy gyakorlati kézikönyv kidolgozásán fog 
munkálkodni / * A  városi éa Járási könyvtárak olvasóterme"/, később 
pedig foglalkozik egy módszertani útmutató összeállításával a te
rületi, határvidéki éa köztársasági könyvtárak olvasótermi dolgozói
nak segítségére.

A könyvtártudományi Kabinet feladatának tartja, hogy a legkö
zelebbi években alaposan tanulmányozza és értékelje a közművelődé
si könyvtárak olvasószolgálati munkáját, a kölcsönzőben és az olva
sóteremben, s hogy ennek alapján több módszertani anyagot adjon 
ki. Többek között tervbe vettük, hogy összeállítunk egy kiadványt 
"Az olvasó utltáraa" óimén. S kiadvány céljai segíteni az olvasó
nak, hogy minél Jobban kihasználja a könyvtáradta összes lehetősé
geket, »a elmondani, hogyan kell kiválasztani az irodalmat a kata
lógusok, bibliográfiák, kézikönyvek, stb. segítségével.

A különböző iameretágak könyvei propagálását segítő a tervbe
vett segédletek között lesznek módszertani Útmutatók és bibliográ
fiák egyaránt, ezek szerkesztésénél tekintettel leszünk az olvasók 
különböző csoportjaira.

A könyvtárak legidőszerűbb feladata a társadalmi-politikai 
és műszaki-termelési irodalom propagandájának megerősítése..

A politikai irodalom propagandájának kérdéseiről mind a köz
pontban, mind a területen adtunk ki módszertani és bibliográfiai 
anyagot. Mindazonáltal, a könyvtárak tevékenységével megismerked
ve is  analizálva a módszertani kabinetek jelentéseit, nyilvánvaló, 
hegy egyes könyvtárakban - annak ellenére, hogy nagy lendülettel 
végzik a tömegmunkát -  a társadalmi-politikai irodalom forgalma a 
régi színvonalon marad, ügy látszik, hogy ezekben a könyvtárakban 
nincs meg a kellő kapcsolat a tömegrendezvények és á kölcsönzőben 
folyó könyvajánlás között.

Vannak esetek, amikor a könyvtárosok egyoldalúan propagálják 
a fontos dokumentumokat. így például a Szovjetunió Kommunista Párt
ja Központi Bizottságának,szeptemberi plénuma után, melyen "A Szov-
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Jetunló mezőgazdaságának továbbiéJlesztéséről“ azőlő határozatot 
hozták, a falusi könyvtárak mindaz dolgozója teljesen helyesen 
cselekedett, Jelentős mértékben megjavítsa az agrozooteohnlkal 
Irodalom propagandáját. Azt azonban, nem mindenki értette meg, hogy 
a könyvtáraknak ezekkel g történelmi határozatokkal kapcsolatban a 
társadalmi-politikai irodalom propagandájának megjavítása la f e l 
adata lenne. j

Az utóbbi időben sok könyvtár kevesebb figyelmet fordít azok
ra, akik a pártoktatás keretében tanulnak.

Mindezek arra kötelezik a Könyvtártudományi Módszertani Ka
binetet, hogy erősítse a könyvtáraknak nyújtott segítségét, ló é 
ban cikkgyűjteményt fogunk kiadni, mely a legjobb könyvtárak ta
pasztalatait Írja le a társadalmi-politikai Irodalommal kapcsolat
ban.

A könyvtárak főfeladata 1956-ban a ZZ.kongresszus anyagának 
és határozatainak propagálása lesz. A Lenin Könyvtár Könyvtártu
dományi Módszertani Kabinetje a Bibliográfiai Osztállyal közösen 
többféle módszertani, éa bibliográfiai anyagot á llít  össze ezeknek 
az igen fontos dokumentumoknak a propagandájával kapcsolatban. Út
mutatókat fogunk összeállítani a társadalmi-politikai irodalom 
propagálásáról a Nagy Októberi Szocialista Forradalom éo.évfordu- 
lójára, a közzéteszttnk sok más anyagot is , melyek folyó politikai 
eseményekkel foglalkoznak.

A Központi Bizottság Júliusi plénuma határozatainak megfelelő
en a könyvtárak az utóbbi időben megjavították a műszaki irodalom 
propagandáját. Sok könyvtár kapcsolatot épített ki a vállalatok 
szakembereivel és az tf: segítségükkel kezdtek könyvismertetéseket 
és ankétokat rendezni a termelépi-teohnlkal irodaloméul. Fokozott 
figyelmet fordítottak ezekre a kérdésekre a területi, határvidéki 
és köztársasági könyvtárak módszertani kabinetjei. Egyik-másik Je
lentős segítséget nyújtott a többi könyvtárnak a műszaki irodalom 
propagandájában, figyelembe véve a Járások termelési profilját, 
így például, a cseljabinszkl és а к emeгövé terület módszertani ka
binetjei kiadványokat szerkesztettek a bányaipari dolgozók számára. 
A szverdlovszkl, groznenl, kurgánl, kosztromai, ivanóvói területi 
könyvtárak módszertani kabinetjei könyvjegyzékeket állítottak össze 
a technika legújabb vívmányairól, a helyi újítókról, stb.

Mindazonáltal a műszaki könyvek propagálása a közművelődési 
könyvtárak munkájának elmaradt területe. A műszaki irodalom pro
pagálásának minősége nagy mértékben függ a könyvtárosok képzett
ségétől. Segíteni kell nekik, hogy elsajátítsák a műszaki ismere
tek alapjait, hogy kiszélesítsék műszaki látókörűket. 1956-ban 
a Könyvtártudományi Kabinet át fogja dolgozni és újra ki fogja ad
ni.- a közművelődési könyvtárosok szakképzettségének emelését szol
gáló összes programot.. Nagy helyet foglalnak el ezekben a prog
ramiokban a műszaki irodaiam ajánlásának kérdései. Feladatunk 
lesz speciális programok összeállítása is a könyvtárosok műszaki 
önképzésének elősegítésére, a Lenin Könyvtár által kiadott, a me-



zőgazdaság alapjaival foglalkozó program mintájára»
Nagy figyelmet fogunk fordítani arra, hogy elterjesszük a leg

jobb könyvtárak tapasztalatait, amelyeket a műszaki irodalom propa- 
gáláaa terén szereztek» 1956-ban a Könyvtártudományi Kabinet kiad 
egy gyűjteményt a műszaki irodalomnak az ipari munkások közötti 
propagandájának támogatására» Ezenkívül a Kabinet a következő témá
kat dolgozza ki: "A könyvtárak a dolgozók politechnikai látóhatár - 
ra kiszélesítésének elősegítéséért", "Az egyes szakmákról szóló iro 
dalom-propagandája", "A közművelődési könyvtárak munkája a műszaki 
értelm iséggel".

A Könyvtártudományi Módszertani Kabinet fo ly ta tja  tevékenysé
gét a falusi könyvtárost eégltő segédletek összeállítása terén»
1956-ban - többek között - módszertani és b ib liográ fia i anyaggyüj- 
teményeket fog kiadni a mezőgazdasági gépesítéséről szóló irodalom 
propagálásához» E mellett a Kabinet tanulmányozni fogja a falusi 
és járási könyvtárak munkáját és a legjobb tapasztalatokat publl-- 
kálni fogja. Külön könyv fog megjelenni arról, hogyan lássák e l 
könyvekkel a falusi és járási könyvtárak az állattenyésztőket»

A műszaki és mezőgazdasági irodalom propagandája szoros kap
csolatban van a természettudományos ismeretek propagálásával» Meg 
kell mondani, hogy az utóbbi években javult a könyvtárak munkája' 
a természettudományi irodalommal kapcsolatban. Különösen a Közpon
t i  Bizottságnak "A lakosság közötti tudományos-ateista propaganda 
hibáiról" hozott határozata után hőtt meg a könyvtárak aktivitása 
e tekintetben. Mégis sok könyvtár nem folytat rendszeres propagan
dát a tudományos-ateieta és természettudományos irodalom érdekében, 
hanem csak esetről-esetre, s nem kapcsolja össze a társadalmi-poli
tik a i, műszaki és mezőgazdasági könyvek ajánlásával. Ez a munka 
gyakran népnevelő Jellegű. A Könyvtártudományi Módszertani Kabinet 
feladata, hogy segítsen a könyvtárosoknak e hibák kiküszöbölésében, 
ellátva őket megfelelő segédletekkel, módszertani és b ib liográ fia i 
anyaggal.

Nagy segítségre van szükség a gyermekkönyvtáraknak, melyek 
igen nehéz és fe le lős munkát végeznek az olvasás irányításakor. 
Jelenleg különös figyelmet fordítunk az olyan könyvek propagandá
jára, amelyek elősegítik  a gyermekek politechnikai oktatását»
Ezzel kapcsolatban a Könyvtártudományi Kabinet kiadott egy gyűj
teményt Rabota detszklh blbliotek v pomoscs* politehnicseszkomu 
obucsenlju /А gyermekkönyvtáraknak a politechnikai oktatást támo
gató munkája/ cimea.

Jelenleg a Könyvtártudományi Kabinet a legjobb gyermekkönyv
tárak tapasztalatait tanulmányozza, különös figyelmet fordítva a 
gyermekek olvasásának irányítására. Tervbe vettük egy cikkgyűj
temény kiadását ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 1956-ban a Kabi
net össze fog á llítan i egy "Gyermekkönyvtár" cimtt gyakorlati se- 
gédkônyvetÿ melyben minden oldalról megvilágítják a gyermekek 
között folyó könyvtári munkát» A módszertani és b ib liográfia i 
anyaggyüjtemények, melyeket évről-évre összeállít a Könyvtártudo-
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mányi Módszertani Kabinet a Gyermekkönyv Hetére,, ezentúl nyomta
tásban fognak megjelenni. A Kabinet kötelességének tartja « hogy se- 
gltééget nyújtson az újonnan fe lá l l í t o t t  terü leti gyermekkönyvtárak
nak.

Az olvasók kiszolgálásának minősége és gyorsasága sokban függ 
a munka helyes megszervezésétől, a ttó l, hogy mennyire felelnek meg 
a könyvtár felszerelése és helyiségei a speciális követelményeknek®

1 A könyvtári munka szervezési, tervezési és normázáei kérdéseit 
eddig nem igen dolgozták ki. Pedig a könyvtárakban elég tapaszta
lat gyűlt össze, ezeket tanulmányozni és általánosítani kellene.
A Könyvtártudományi Kabinet tervbe vette, hogy elkezdi ezt a mun
kát; kapcsolatban a nágy könyvtárakkal és a könyvtári főiskolák
kal.

Különös figyelmet kellene fordítani uj tipnsu felszerelések 
terveinek kidolgozására. A következő években sok könyvtárépület 
építése és tervezése kezdődik meg. így például jelenleg u.; épületet 
emelnek területi., határvidéki ille tv e  köztársasági könyvtárak szá
mára Szverdlovezkban^, Bakuban és a Szovjetunió más városaiban. A 
Könyvtártudományi Módszertani Kabinet eddig nem foglalkozott ez
ze l a kérdéssel. Csak 1955-ben kezdtünk ilyen irányban dolgozni.
Most van folyamatban a falusi és járási könyvtárak helyiségeinek 
és bárandezésének tervezéséhez mintatervek összeállítása. Ezeket 
külön kiadványokban fogjuk publikálni, melyek 195b-ban jelennek 
meg. Tervbe vettük, hogy később kidolgozzuk és publikáljuk a te
rü le ti, határvidéki és köztársasági könyvtárak helyiségeinek és 
a felszerelésének a terve it.

A Kabinet össze fogja gyűjteni a könyvtárépités kérdéseivel 
kapcsolatos szemléltető és tájékoztató anyagokat: épületterveket, 
könyvtári felszerelések legjobb képeit ée ra jza it, külföldi cégek 
katalógusait, stb. Ki fogjuk dolgozni a könyvtári munkafolyamatok 
gépesítésével kapcsolatos kérdéseket is .

Jeladata a Kabinetnek a könyvtártörténet tanulmányozása is. 
Nagy jelentősége van a párt- és kormányhatározatoknak éa V. I .
Lenin könyvtárakra vonatkozó útmutatásainak a könyvtárügy elmé
leti ée gyakorlati kérdéseinek kidolgozásában ée az ösbzsb könyv
tárak tevékenységének eszmei-elméleti színvonala emelésében. E 
dokumentumok tanulmányozása, az ille ga litá s  és az első forradal
mi évek®könyvtári munkájának ismerete fontos szerepet játszik a 
könyvtárosok nevelésében. A Kabinet elkezdte ezeknek a kérdések
nek a feltárásét. 1955-ben megjelent egy tanulmánykötet lat isz- 
törli nelegal'ntth bibliotek revoljuolonnüh organlzaal^ vcarszko .1 
Boazszil /А forradalmi szervezetek ille g á lis  könyvtárainak tKrtl 
netéből a cári Oroszországban ’' címen /összeállította A. G. 
Kravosenko, azerk. E. D„ Sztaszova . Megjelent N„ K. Krupszkaja 
?Mit ir t  éa mondotv v„.x . Lenin a könyvtárakról« cimü. könyvének 
Uj kiadása. A jövőben togább fo ly ta tja  munkáját..a Kabinéi* a Szov
jetunió könyvtárügyének tanulmányozásában..-. Megkezdtük a munkát 
a "Y. le. Lenin e könyvtárügyről című gyűjteményen. Az i.94ó«n.8 
tervben szerepel N Ко Kropszka;.ának a könyvtári munkáról szóló 
cikkgyűjteményének aa.itó e 'á  rendfirésr0
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Jelenleg hatalmas épitőmunka fo lyik  hazánkban a népgazdaság 
és a kultúra minden ágának továbbfejlesztését célzó, a párt és a 
kormány á lta l megszabott program megvalósításáért. Ez megköveteli, 
hogy erősitsük a könyvtári munka kapcsolatát a kommunista építés 
konkrét feladataival.

i Melyebben és céltudatosabban kell tanulmányoznunk és propagál
nunk a kiváló tapasztalatokat, nagyobb figyelmet fordítva az újonnan 
szervezett és elmaradt könyvtárakra, hogy felemeljük őket a kiváló-, 
ak színvonalára. Minden szükséges anyagot biztosítani k e ll a járási 
könyvtárak számára, hogy járásuk községi könyvtárainak módszertani 
központjaivá váljanak. Jelentősen meg kell'erős íten i a Könyvtártu
dományi Kabinet és a terü le ti, határvidéki, valamint köztársasági 
könyvtárak módszertani kabinetjei közötti kapcsolatokat. Már régen 
meg kellett volna határozni funkciójukat. Mint példát a párhuzamos
ságra, a munkaerő és pénz érthetetlen pocsékolására fe l  lehet hozni 
a járási könyvtárak mintakatalógusa osztályozási szakrenáiitábláza- 
tánák kiadását. Több mint 2o terü le ti, határvidéki és köztársasági 
könyvtár adta ki ezt a központi kiadásban való megjelenése e lő tt. 
Teljesen világos, hogy az ilyen bonyolult anyagot a központi szer
veknek idejében ki kell adniok.

Az .általános jellegű , minden könyvtárban szükséges alapvető - 
mudkákéi gyakorlati!segédletek Bsáztállitása a Könyvtártudományi 
Módszertani .Kabinet feladata.

Gyakran’ figyelhető meg párhuzamosság az olyan módszertani 
és b ib liográfia i anyag kidolgozásánál is , amelyek valami jelentős 
évfordulóval foglalkoznak, a központi kiadványok ugyanakkor á ltá
lában késve jelennek meg. Véleményünk szerint i t t  nagyobb teret 
ke ll engedni a kezdeményezés számára. Sok hathatós módja és esz
köze van a könyvtárak instruálásának - értekezlet, konzultáció, 
tanfolyam, - ezért liât nem minden kampányra kell nyittatott se
gédletet kiadni. A Könyvtártudományi Módszertani Kabinetnek a 
nagyobb politikai események és Jelentősebb évfordulók kapcsán 
módszertani és b ib liográfia i anyagot kell kiadni,dé ezt adajfibán lix i 
megtennie.

A terü le ti, határvidéki, köztársasági könyvtárak módszerta
ni kabinetjeinek főfeladata helyi vonatkozású módszertani ás 
b ib liográ fia i anyag összeállítása, figyelembe véve saját vidékük, 
területük, köztársaságuk specifikus sajátságait.

Fokozni kell a legjobb könyvtárak tapasztalatainak helyszí
ni tanulmányozását és leírását. Helyesen cselekedtek azok a mód
szertani kabinetek, amelyek időszaki tájékoztatókat vagy köny
vecskéket és röplapokat adtak ki s ezekben ismertették az egyes 
könyvtárak tapasztalatait. Aligha helyes, ha ezt a Könyvtártudo- 

* mányi Módszertani Kabinet csinálja, melynek alaposan kell fog la l
kozni a kiváló tapasztalatok tanulmányozásával és általánosításá
val. És ebben seglteniök ke ll őt a terü leti kabineteknek.

Egyáltalán nem k ielégítő mértékben alkalmazzuk a Könyvtár-



tudományi Módszertani Kabinetben a kollektív munkamódszerekét; nem 
vitatjuk meg elég széleskörűen a könyvtártudomány és a b ibliográfia 
időszerű kérdéseit, az újonnan közreadott b ib liográ fia i és módszer» 
tani kiadványokat. Ez a körülmény gátolja az alkotó gondolatok f e j 
lődését és kedvezőtlen hatással van a kiadandó segédletek minőségé
re. Sokkal nagyobb mértékben ke ll az egyes könyvtárügyi kérdések 
megvitatásába bevonni a könyvtárosokat, a könyvtári főiskolák elő
adóit']; az aspiránsokat és az utolsó éves hallgatókat. A közeli 
években Számos kérdést kell megoldanunk, melyek igen jelentősek 
könyvtárügyünk továbbfejlődése szempontjából. Ezeket csak az összes 
módszertani szakemberek és bibliográfusok közös erejével lehet meg
valósítani.
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