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WERNER DUBE 

Középkáderek a német tudományos könyvtárakban 

(Történeti fejlődés, jelenlegi állapot a Német Demokratikus Köztársaságban, 
megoldandó feladatok) 

Történeti fejlődés 
A bizonytalan és tapogatózó kezdeményezésektől1 eltekintve, a könyv

tárosi2 szolgálatra vonatkozó első dokumentum Németországban az az immáron 
50 esztendeje kibocsátott Rendelet a tudományos könyvtárakban középfokú, 
valamint a közművelődési és rokonintézmények könyvtáraiban szolgálatot tel
jesíteni kívánók diplomavizsgájának bevezetésére, amelyet a porosz „vallás-, 
közoktatás- és egészségügyi miniszter" 1909. aug 10-én írt alá.3 Pon
tosan 25 esztendővel később Fritz MILKATJ így nyilatkozott a középfokú 
szolgálat bevezetéséről : „Kétségtelen, hogy a német könyvtárak történe
tében a könyvtárosi hivatás megteremtése óta a legjelentősebb lépés az az 
erőgyarapodás, amelyet a képesített könyvtáros és a könyvtári segéd 
személyzet közé iktatott , egyetemet nem végzett, technikai képesítésű sze
mélyzet bevezetésével értek el.4" Ilyen módon a tudományos könyvtáros 
segítőtársat kapott, aki „fejét és kezét magasabb teljesítmények céljára 
szabadította fel".5 

1 A Porosz Oktatásügyi Igazgatás 1896-ban alkalmazott először próbaképpen 
Berlinben, Kiéiben, Bonnban egy-egy kezelőt irodai munkák elvégzésére. 1906-ban 
ugyancsak kísérletképpen Berlinben, Breslaulan és Göttingenben az egyetemi könyv
tárakban bárom titkári állást szerveztek „olyan munkák elvégzésére, amelyeket eddig 
tudományos tisztviselők láttak el, s amelyekhez nem kell tudományos képesítés". (1906. 
márc. 16-án kelt Miniszteri Rendelet.) Bajorországban az első középfokú könyvtári 
állást a müncheni Állami Könyvtárban szervezték 1905-ben. — Vö. még Georg LEYH : 
Der Bibliothekar und sein Beruf. Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 1959. 2. kiad. 
2. köt. 47. 1. 

2 A középfokú könyvtári szolgálat hivatalos elnevezése többször változott. A 
Német Demokratikus Köztársaságban ma „tudományos könyvtárak könyvtárosa" 
a címe, Nyugat-Németországban „diplomás könyvtáros". A második világháború előtt 
„felsőfokú szolgálat" (Gehobener Dienst) volt az elnevezése, amelyet az NSzK-ban ma 
is használnak. 

3 Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 1910. 8. köt. 146 — 161. 1. — Az 1909-i 
Rendeletet a tudományos könyvtárak racionális munkabeosztásának szükségességét tár
gyaló, több éves vita előzte meg, amely — Georg LEYH szerint — abból indult ki, hogy 
„a könyvtárak látják kárát, ha a tudományos tisztviselőket a mechanikus irodai munka 
őrli fel". — Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 1957. 2. kiad. III, 2 köt. 334. 1. vö. 
X. Y. : Die Subalternbeamten im Bibliotheksdienst. Zentralbl. f. Bibl. Wesen. 1903. 292 — 
294. 1. ; [Heinrich REINHOLD] Der Bibliothekar und sein Beruf. Nöte, Wünsche und 
Hoffnungen erwogen von einem preussischen Kollegen. Leipzig 1909. ; H. FÜCHSEL : 
Geschäftsgang und Arbeitsteilung an den wissenschaftlichen Bibliotheken. Zentralbl. f. 
Bibl. Wesen. 1909. 49—59. 1. ; H. FUCHSET, : Über Arbeitsmethoden und Organisations-
jormen der Bibliotheken. Zentralbl. f. Bibl. Wesen. 1910. 29 — 34. 1. 

4 Fritz MJLKATJ : Der Bibliothekar und seine Leute. Handbuch der Bibliotheks
wissenschaft. 1933. 2. köt. 679. 1. 

«I. h. 
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Az említett rendelet lényegében szabályozta a vizsgára bocsátás fel
tételeit és a vizsgakövetelményeket. A feltételek a következők : 

a) a gimnázium vagy azzal egyenértékű iskola nyolc osztálya elvégzé
sének igazolása. 

b) a vizsgatárgyak elsajátításához szükséges legkevesebb három évi 
kiképzésnek, beleértve valamelyik tudományos könyvtárban vagy szakember 
vezetése alatt álló közművelődési könyvtárban folytatott egyéves gyakorlat
nak az igazolása. 

A vizsgára való előkészítés „utasítását és módszereit" csak nagy általános
ságban jelölték meg: könyvtárosi tanfolyamokat, német, angol, francia nyelvi és 
irodalmi előadásokat, valamint történelmi tanfolyamokat ajánlottak. Továbbá 
franciaországi és angliai tanulmányutakat a nyelv és irodalom elsajátítása 
érdekében, tanítónői diploma megszerzését vagy könyvkereskedői kiképzést 
és ehhez hasonlókat. 

Szóbeli vizsgatárgyak voltak: könyvtárigazgatás, bibliográfia, tudomány
os irodalomtörténet, francia, angol és (tudományos könyvtári alkalmazás 
esetén) latin. Az írásbeli vizsgán a jelöltek zárthelyi dolgozata bibliotechnikai 
vagy nyomdaipari tárgykörből való volt, jócskán kellett címfelvételt készí
teniük, és bizonyságot adtak gyors- és gépírói képességeikről is. 

A rendelet lényeges hátrányait a következőkben jelölhetjük meg : 
semmi módon nem gondoskodott az új könyvtárosnemzedék létfenntartásáról, 
a vizsgatárgyakhoz nem nyújtott tervszerű elméleti kiképzést, s végül a vizsgák 
letétele nem jogosított könyvtári állásra. Ennek következtében az új hivatás 
kizárólag a burzsoáziához tartozók számára állt nyitva : „E pálya bizony
talanságában rejlett annak oka, hogy munkásgyermekek sohasem választhat
ták, annál inkább a biztos létalappal rendelkező családok nőtagjai, akik ilyen 
módon magasabb képzettségű környezetben „rangjukhoz méltó" elfoglalt
sághoz jutottak."6 Munkásgyermekeknek franciaországi vagy angliai tartóz
kodást ajánlani, illetőleg megcsillogtatni előttük azt a lehetőséget, hogy az 
ember vizsga után „éppen olyan szabad, mint előtte volt",7 csupán gúnyoló
dásnak tekinthető. 

Végül említésre méltónak látszik még a rendeletben, a nőknek azelőtt 
nem általánosan elfogadott alkalmazása mellett — amely által, MILKAU 
szerint, a könyvtárak „barátságosabb képet öltöttek" — az újonnan képesí
tetteknek tudományos és közművelődési könyvtárakban egyenlő érvényű 
szolgálati joga. Igaz, hogy nem vették tekintetbe a közművelődési könyvtárak
nak különleges természetükhöz illő követelményeit, feladatait és módszereit, 
ezért ez a körülmény alig néhány év múlva a rendelkezés megváltoztatását 
vonta maga után. 

Az 1916. márc. 24-ről kelt Miniszteri rendelet a tudományos könyvtárakban 
középfokú szolgálattételre, valamint a közművelődési könyvtárakban szolgálat
tételre jogosító vizsgákról^ már négyéves kiképzést követelt. Ebből kétesztendos. 
gyakorlatot : egyéveset valamelyik tudományos könyvtárban és egyéve
set valamelyik szakvezetés alatt álló közművelődési könyvtárban. Ezen
kívül a nyolc középiskolai osztály követelményét hét középiskolára szállí-

6 Hors t K U N Z E : Bibliotheksverwaltungsléhre. Leipzig, 1958. 2. k iad . 48. 1. 
7 F r i t z M I L K A U i. m. 684. 1. 
8 Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 1916. 13. köt . 238 — 242. 1. 
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to t ták le, hogy megszüntessék az ellentmondást, amely más hatóságok 
hasonló intézkedéseivel szemben támadt . 

A fejlődés következő állomása az 1930. szept. 24-én kelt Porosz könyvtárosi 
vizsgarendelet.9 Lényeges fejlődést jelentett, minthogy ezentúl az elméleti 
kiképzés, szabályozott tervek szerint, könyvtárosi iskolákban történt. Mindkét 
könyvtártípus jelöltjei a három kiképzési évből másfelet valamely államilag 
elismert könyvtáros iskolában töltöttek ;10 egyéves gyakorlatot olyan típusú 
könyvtárban, amelyben később dolgozni kívántak és egy félévet a másik 
típusú könyvtárban. Ezzel szemben megszüntették az eddigi egységes bizo
nyítványt : a jelöltek vagy középfokú könyvtárosok lettek tudományos 
könyvtárakban vagy könyvtárosok közművelődési könyvtárakban. Az utóbbiak 
számára megvolt annak a lehetősége is, hogy még egyéves továbbképzés után 
kiegészítő vizsgával tudományos könyvtári szolgálatra nyerjenek képesítést. 
Hiába nyomozzuk azonban a tanulmányi ösztöndíjat szabályozó rendelke
zést ; a kiképzés összes költségeit a weimari köztársaságban is a jelöltnek 
kellett viselnie. 

A második világháború11 után mindkét német államban különböző utakon 
jártak. Nyugat-Németország egyes országaiban az 1930-i, ill. 1940-i rendelke
zésekhez alkalmazkodtak, máshol új rendeleteket bocsátottak ki.12 A 2—-2% 
évre terjedő kiképzés könyvtári gyakorlatra és különböző könyvtáros iskolák
ban eltöltött elméleti stúdiumra oszlik. Ebben a viszonylatban említésre méltó 
az 1949-benEszakrajna-Vesztfália államban alapított Könyvtárosi Tanintézet,13 

amely különböző tanfolyamokat létesített a közművelődési könyvtári szol
gálatra, valamint a közép- és felsőfokú tudományos könyvtári szolgálatra 
való kiképzéshez. A felvétel általános követelménye az érettségi. Az elméleti 
képzés tárgyai : könyvtárigazgatás, katalogizálás (címfelvétel), bibliográfia, 
könyvismeret, könyvtártörténet, tudománytörténet ; ezekhez járulnak bizo
nyos esetekben még : állam- és közigazgatástudomány, könyv és jog, köz
művelődési könyvtárügy, irodalomtörténet, filozófia és nyelvtanfolyamok 
(latin, francia, angol). A kiképzési rendelkezések általában többhónapos 
közművelődési könyvtári gyakorlatot is előírnak. Az eredményes vizsga a 
„tudományos könyvtár felsőfokú szolgálatára képesített könyvtáros" cím 
használatára jogosít. 

Az egykori szovjet zónában 1947 áprilisában a Tudományos könyvtári 
középfokú szolgálatra jogosító kiképzési és vizsgarendelet1* lépett ideiglenesen 
életbe. A rendelkezés szándékosan volt ideiglenes, minthogy a társadalmi fejlő
dés gyors üteme miatt messzemenő új kiképzési és vizsgarendeleteket hozni nem 
látszott alkalmasnak.15 Jellemző volt két kiképzési körzetnek a létesítése : 

9 Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 1931. 21/22. kö t . 297 — 307. 1. Egyide jű leg 
hasonló vizsgarendeleteket bocsá t anak k i az egyes országok számára ; uo . 307. 1. 

10 I . m. 302. 1. 
1 1 A Tudományos könyvtárakban létesített felsőfokú szolgálatra vonatkozó kiképzési 

és vizsgarendelet 1940-re ( Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Biblio
theksdienst bei den wissenschaftlichen Bibliotheken) a háborús évek m i a t t m á r n e m vol t 
különösebb kihatássa l . Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 1940. 31. kö t . 230—244. 1. 

12 Vö. Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 1950. 34. köt .} 1952. 35. köt . , 1955. 
36. kö t , , 1957. 37. kö t . 

1 3 1 . m. 1950. 34. kö t . 284. 1. 
uZentralbl. f. Bibi. Wesen. 142 — 149. 1. 
15 Vö. Carl M O N E S : Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den wissenschaftlichen 

Bibliotheksdienst und für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in der 
Sowjetischen Besatzungszone. Zentralbl . f. Bibl. Wesen. 1947. 134. 1. 

1* 
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az északinak az akkori berlini Nyilvános Tudományos Könyvtár,16 a délinek 
a lipcsei Deutsche Bücherei volt a centruma. Az 1947. júl. 2-án megjelent 
kiegészítő utasítás elrendelte, hogy azok a könyvtárak, amelyek a jelölteket 
vállalták, tartoznak létfenntartásukról kiképzésük egész tar tama alatt gondos
kodni. A rendelet, győzedelmeskedve a polgári művelődési előjogokon, első 
ízben teremtette meg könyvtári területen a kiképzés anyagi feltételeit. 

Sajnálatos, hogy e kezdeményezést nem fejlesztették következetesen 
tovább ; az elkövetkező években kevésbé gyümölcsöző kísérletekkel próbál
koztak, míg a Főiskolai Ügyek Államtitkárságának Könyvtárosképzési 
Bizottsága az 1954-ben hozott Rendelet könyvtárosi segéderők, könyvtárosok és 
tudományos könyvtárosok képzésére kiadásával tisztázta a körülményeket. 

Jelenlegi helyzet a Német Demokratikus Köztársaságban 

Az említett rendelkezés előírja, hogy a tudományos könyvtárak könyv
tárosai számára a szakiskolai képzés irányvonalait a Főiskolai Ügyek Állam
titkársága (Staatssekreteriat für Hochschulwesen), a közművelődési könyv
tárak könyvtárosai számára a Művelődésügyi Minisztérium (Ministerium 
für Kultur) bocsátja ki. 

A 2y2 éves kiképzési idő18 valamelyik tudományos könyvtárban töltött 
egyéves gyakorlat és akár a berlini, akár a lipcsei könyvtárosi szakiskola 
iy2 éves látogatása között oszlik meg. Ezen idő alatt a jelöltek a Német Demok
ratikus Köztársaságban érvényben levő ösztöndíjrendelkezéseknek meg
felelően létfenntartásukat biztosító ösztöndíjat élveznek. A szakiskolásoknak 
gyakorlatuk idején folyó képzéséért a kiképző könyvtár igazgatója felelős ; 
ő, valamint a kiképzésben résztvevő munkatársai bírálják el az év végén a 
jelöltek teljesítményét és magatartását. A szakiskola vezetősége felülbírálja, 
hogy a képzés általános irányvonalait betartották-e. Feltétele, hogy a gyakor
laton levők mindama szerzeményezési, katalogizálási és a használattal össze
függő munkát megismerjék, amelyet a tudományos könyvtári szolgálat 
megkíván, beleértve a könyvtárigazgatási teendőket is. A gyakorló szak
iskolásoktól elvárják, hogy a demokratikus szervezetekben aktív műkö
dést fejtsenek ki, a rendezvényeken részt vegyenek, ós általános műveltségük 
kiszélesítésére önálló stúdiumokat folytassanak a társadalomtudományok, a 
tudománytörténet, a klasszikus világirodalom és a haladó szépirodalom terén. 

A szakiskolások alapos gyakorlati oktatásban részesülnek : tanulják 
a címfelvételt, állományrendezést, a bibliográfiai segédeszközök használatát ; 
ezenkívül heti négy órában nyelvoktatásban is részesülnek. 

A gyakorlathoz csatlakozó másféléves elméleti tanfolyam a következő 
szaktárgyakat öleli fel : dialektikus és történelmi materializmus, politikai 
gazdaságtan, könyvtárigazgatás, bibliográfia, címfelvétel, könyvtártörté
net, könyvismeret (írástörténet, az írás eszközei, könyvnyomtatás, könyv
illusztrálás, könyvkereskedelem és könyvkiadás), tudománytörténet, iro-

16 Eugen PAUNEL : Über die ersten Fachlehrgänge der öffentlichen Wissenschaft
lichen Bibliothek nach dem zweiten Weltkrieg. Zentralbl. f. Bibl. Wesen. 1947. 128 — 132. 1., 
1951. 89—99. 1. 

17 Zentralbl. f. Bibl. Wesen. 1954. 435—437. 1. 
18 Vö. Merkblatt über die Ausbildung der Mitarbeiter an wissenschaftlichen Biblio

theken. Hrsg. von der Bibliothekskommission für Publikationen und Ausbildungsfragen 
beim Staatssekreteriat für Hochschulwesen. Berlin 1956. 



Középkáderele a német tudományos könyvtárakban 261 

dalomtörténet, orosz, angol, francia, latin nyelv, gépírás és sport. A könyv
tárosi szaktudományoknak megvannak a maguk tantervei, amelyeket a Fő- és 
Szakiskolák Államtitkárságának Képzés- és Kiadványügyi Könyvtárbizottsága 
(Bibliothekskommission für Ausbildung und Publikationen beim Staatssekre-
teriat für Hoch- und Fachschulwesen) dolgozott ki. 

Szóbeli vizsgát kell tenni a nyelvekből és minden könyvtári szaktárgyból ; 
zárthelyi írásbeli vizsgát kell tenni a politikai gazdaságtan és a könyvtárigaz
gatás köréből, ezenkívül egy sor címfelvételt kell készíteni. 

A munkaterületet, az ismeretek és készségek követelményeit Könyvtárosi 
hivatás {Berufsbild des Bibliothekars)19 címmel az említett bizottság fogalmazta 
meg a következőképpen : 

„Munkaterület 
Önállóan és szakvezetéssel végzett könyvtárosi munkák, pl. német és 

idegen nyelvű címfelvételek, alfabetikus és lelőhely-katalógusok szerkesztése, 
részvétel a szakkatalógus készítésében, olvasószolgálat (tájékoztatás az 
állomány használatáról), bibliográfiai segédeszközök alkalmazása és értékelése, 
közreműködés bibliográfiák összeállításában és publikálásában, kiállítások 
rendezésében, könyvtárosi utasítás a könyvkötők számára, végül könyvtárosi 
és könyvkereskedői vállalatokkal való kapcsolatok. 

Ismeretek és készségek 
a) Jó általános képzettség és irodalmi ismeretek, különösen jártasság a 

társadalomtudományokban. 
b) A könyvtári munkamódszerek és munkaeszközök megbízható isme

rete, bibliográfiai, közelebbről szakbibliográfiai tájékozottság. 
c) Tájékozottság a tudományos és könyvkereskedői intézmények terén, 

megbízható jártasság igazgatási és pénztári ügyekben. 
d) Kielégítő orosz, angol, francia és latin nyelvtudás. 
e) Jó könyvtári írás ; kielégítő jártasság a gépírásban." 

Megoldandó feladatok 

Befejezésünkben nem lehet célunk, hogy a könyvtári középfokú szolgálat 
valamennyi gazdagon árnyalt problémáját felvessük. Annál kevésbé, mint
hogy öt évtizedes fennállása óta már igen sokszor tárgyalták ezeket, és bőséges 
az erről szóló szakirodalom is.20 Néhány azonban álljon i t t is közülük. 

A sok széleskörű vitát vizsgálva, meg kell állapítanunk : a könyvtárosi 
hivatás létjogosultságát sohasem tagadták. Wieland SCHMIDT minden német 
tudományos könyvtáros szilárd meggyőződését fejezi ki, amikor megállapítja : 
„Bármely könyvtár valamennyi munkaállomásának súrlódásmentes műkö-

19 Vö. Hor s t K U N Z E : Bibliotheksverwaltungslehre. Leipzig, 1958. 2. k iad . 5 1 . 1. 
20 Megemlí tendők az u tóbb i évekből : Rudolf J U C H H O F F : Die Arbeit im gehobenen 

Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken. Mi t te i lungsbla t t des Verbandes der Bib l io theken 
des Landes Nordrhein-Westfa len. 1948. 1. kö t . 3—4. 1. H e r m a n n F U C H S : Der Diplom
bibliothekar. Geschichtliche Entwicklung und Gegenwartsprobleme. Nachr . wissenschaft l . 
Bibl. 1951. 179—189. 1. Wilhelm M. L U T H E U : Die Aufgabe des „Gehobenen Dienstes" 
an deutschen Universitätsbibliotheken. Nordisk Tidskrif t , 1954. 33—38.1 . Wieland S C H M I D T : 
Die Ausbildung für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken. Zentra lbl . f. 
Bibl. Wesen. 1958. 188 — 207. 1. Werner D U B E : Aktuelle Ausbildungsfragen. Zent ra lb l . 
f. Bibl. Wesen. 1958. 1 3 3 - 1 3 7 . 1. 
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désót ma a diplomás könyvtárosok biztosítják."21 Ellenkezőleg, új lehetősé
geket is keresnek, és a Német Demokratikus Köztársaságban már igen jó 
eredménnyel : a könyvtári szolgálat megkönnyítésére egy újabb hivatási 
csoportot : a könyvtári segéderőkét.22 

Problematikus a középkádereknek a tudományos könyvtárosok sorába 
való felemelkedési lehetősége ; minthogy ez utóbbiaknak lezárt egyetemi 
tanulmányokkal kell rendelkezniük, nehezen áthidalhatóak a gátló körül
mények. Bár elvben erre van lehetőség ; a berlini Humboldt Egyetem Könyvtár
tudományi Intézetének vendéghallgatója tanulmányainak sikeres lezárása 
után jelentkezhet könyvtárosi szakvizsgára, a gyakorlatban viszont a kiképzés
nek ez a módja igen hosszadalmas és sok akadályba ütköző. Minthogy a 
könyvtártudományi szak számára levelező tanfolyamra lehetőség nincsen, 
jelenleg csupán az intézet székhelyén, vagyis Berlinben állomásozó könyvtáro
sok lehetnek valóban vendéghallgatók. 

Megoldatlan az a kérdés is, hogy a kiképzés folyamán miképpen lehetne 
a közművelődési könyvtár (népkönyvtár) munkájával szorosabb kapcsolatba 
kerülni. Nem egyszerű kapcsolatok létesítéséről van szó, többé-kevésbé 
platonikus gesztusról : a közművelődési könyvtár munkamódszereinek a 
megismerése azért vált olyan fontossá, mert sikerült valóságos szocialista 
népművelési intézménnyé alakulnia. Az irodalmi propagandamunka, az 
olvasókkal való foglalkozás tudományos könyvtárainkban még gyermek
cipőben jár, közművelődési könyvtárainkban viszont már Walter HOFMANN 
és Erwin ACKERKNECHT működése óta gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek. 
Nem kétséges, a tudományos könyvtárak szocialista intézményekké való 
átalakulásának elsőrendű követelménye, hogy egykori előkelő elzárkózott-
ságukat teljesen számolják fel, és minden arravaló eszközzel a szocialista 
építés aktív támaszaivá váljanak. Mindezt csupán az olvasókkal kiépített 
állandó és minél szorosabb kapcsolatok útján érhetik el, miként az a köz
művelődési könyvtárakban már megvalósult, vagy legalábbis az arra irányuló 
ügyes ós eredményes törekvés formájában észlelhető. 

Ebben az összefüggésben foglal helyet az a követelmény, hogy a jövendő 
szakiskolások éppúgy, mint az egyetemi hallgatók szakkiképzésük megkezdése 
előtt egy évet a szocialista iparban vagy mezőgazdaságban gyakorlati munká
val töltsenek el.23 Bár e téren elsősorban pedagógiai szempontok az irányadók, 
mindamellett a jövendő könyvtárosai e gyakorlattal szakmai szempontból is 
hasznot húznak. Nemcsak azért, mert a gyakornokok főként a könyvtermelés
hez közelálló, népi tulajdonban levő vállalatokban (nagy könyvkötészetek, 
nyomdák, papírgyárak) fognak dolgozni, hanem a szocialista építés közvetlen 
gyakorlatából származó tapasztalataikat később, könyvtárosi munkájuk 
során biztos tájékozódottsággal kamatoztathatják. 

Sokat v i ta to t t kérdés a középkáder feladatainak elhatárolása a tudomá
nyos könyvtárosétól. Vitatták a középfokú könyvtárosoknak „hivatásukhoz 
való szellemi hozzáidomulását", ós többek között követelték, hogy a beszerzési 
munkában irányadó hatáskörben foglalkoztassák őket. Ezzel szemben Georg 
LfEYHnek az álláspontja érvényesült : csak alapos szakstudium válhat „biztos 

2 1 Wicland S C H M I D T i. m. 191. 1. 
22 H o r s t K U N Z E : Der technische Bibliciheksdienst. Zentralbl . f. Bibl. Wesen. 

1 S51. 247 — 252. 1. 
23 Vö. Werner D U B E : Ausbildung. Zent ia lb l . f. Bibl. Wesen. 1943. 73. 1. 
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iránytűvé a tudományos irodalom messze tengerén."24 Bár e megállapítás igaz
nak látszik, nem oldja meg a tulajdonképpeni kérdést : a legjobb közép
káderek reális útját egyengetni felfelé, és ezáltal a többnyire mechanikus 
munka alól felszabadítani őket. A Német Demokratikus Köztársaságnak sike
rült a harmadik könyvtári szolgálati ággal, a könyvtári segéderőknek a tudo
mányos könyvtárakba iktatása által a kérdést messzemenően megoldania. 

Szólnunk kell még a középkáderek számszerű elhelyezkedéséről a tudo
mányos könyvtári személyzetben. Willi GŐBER az intézeti könyvtárak számára 
figyelemre méltó tervezetet25 terjesztett elő, amely 48 órás heti nyitvatartas 
mellett az állományt, gyarapítást, a katalógusok fajait és számát vette figye
lembe. Eszerint pl. egy 50—75 000 kötetes, évi 50 000 DM gyarapítási költséggel, 
alfabetikus és szakkatalógussal, dokumentációs kartotékkal bíró könyvtárnak 
egy tudományos könyvtárossal, két középkáderrel ós két könyvtári segéd
erővel kell rendelkeznie. Wilhelm Martin LUTHER 2 6 a nagyobb, 1 000 000 
kötettel rendelkező általános tudományos könyvtárak számára 29 közép
kádert ír elő azzal az érvvel, hogy a legtöbb német egyetemi könyvtárban 
kétszer, vagy háromszor annyi a középkáder, mint a tudományos könyvtáros. 

E fejlődés kétségtelenül megfelel a reális követelményeknek. Bármennyire 
is felismerjük, hogy MiLKAunak bevezetésünkben idézett lelkes nézete csupán 
az akkori helyzetben magától értetődő, öt évtized távlatának tapasztalata 
mutatja, hogy a középkáderek mindenkor a könyvtári munka pontos mene
tének biztosítékai voltak, és a német tudományos könyvtárügy ma már 
elképzelhetetlen nélkülük. 

WERNER DUBE : DIE MITTLEREN KADER IN DEN DEUTSCHEN WISSEN
SCHAFTLICHEN BIBLIOTHEKEN 

Geschichtliche Entwicklung. Der vor 50 Jahren vom preussischen „Minister der 
geistlichen, Unterrichts- und Médicinal-Angelegenheiten" unterzeichnete Erlass betr. 
die Einführung einer Diplomprüfung für den mittleren Bibliotheksdienst an wissenschaft
lichen Bibliotheken sowie für den Dienst an Volksbüchereien und verwandten Instituten 
vom 10. August 1909 schaffte die Möglichkeit zur Einschaltung technisch gebildeten 
Personals ohne akademische Bildung zwischen dem Bibliothekar und den Gehilfen. Die 
entscheidenden Nachteile des Erlasses bestanden darin, dass 1. für den Unterhalt der 
Nachwuchskräfte in keiner Weise gesorgt war ; 2. keine geregelte theoretische Ausbildung 
in den Prüfungsfächern stattfand ; 3. sich mit der Ableistung des Examens kein Recht 
auf Anstellung verknüpfte. Der Zugang zu dem neugeschaffenen Beruf blieb ausschliess
lich Angehörigen der Bourgeoisie vorbehalten. 

Der Ministerialerlass vom 24. März 1916, betreffend die Diplomprüfung für den 
mittleren Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen Bibliotheken sowie für den Dienst an 
Volksbibliotheken, forderte den Nachweis einer vierjährigen Ausbildung in den Prüfungs

fächern. Davon 2 Jahre praktische Tätigkeit, und zwar ein Jahr an einer wissenschaft
lichen Bibliothek, das andere an einer unter fachmännischer Leitung stehenden Volks
bibliothek. 

Die nächste Entwicklungsetappe gründete sich auf die Preussische Bibliotheks
prüfungsordnung vom 24. Sept. 1930. Ihr wesentlicher Fortschritt bestand darin, dass 
die theoretische Ausbildung nunmehr nach geregelten Plänen an Bibliotheksschulen 
erfolgte. 

24 Georg LEYH : Zu den Grenzfragen des wissenschaftlichen und des mittleren Diens
tes. Zcntialbl. f. Bibl. Wesen. 1943! 73. 1. 

25 Willi GÖBEE : Das Bibliothekswesen einer Universität als Einheit. Bibliothek-
Bibliothekar-Bibliothekswissenschaft. Festschrift Joris Vorstius. Leipzig, 1954. 165. 1. 

26 Wilhelm Martin LUTHER : Die Aufgaben des ,,Gehobenen Dienstes" an deutschen 
Universitätsbibliotheken. Nordisk Tidskrift, 1954. 38. 1. 
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Nach dem zweiten Weltkrieg wurden in den beiden deutschen Staaten verschiedene 
Wege beschritten. In Westdeutschland hielt man sich in einzelnen Ländern an die be
stehenden Regelungen von 1930 bzw. 1940, in anderen wurden neue Ordnungen erlassen. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das in 1949 gegründete Bibliothekar-Lehr-
Institut des Landes Nordrhein-Westfalen, das sowohl Lehrgänge für den Dienst an Volks
büchereien als auch für den gehobenen (mittleren) und den höheren Dienst an wissen
schaftlichen Bibliotheken veranstaltet. Die bestandene Prüfung berechtigt zur Führung 
der Berufsbezeichnung,,Diplombibliothekarfürden gehobenen Dienst an wissenschaft
lichen Bibliotheken". — In der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone trat im April 
1947 zunächst eine Vorläufige Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen 
Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken . . . in Kraft. Auch zwei Ausbildungskreise 
waren eingerichtet (mit den Zentren in Berlin und Leipzig). Eine ergänzende Ausführungs
bestimmung (2. Juli 1947) verordnete — erstmalig — die Unterhaltszuschüsse für die 
Anwärter für die gesamte Ausbildungszeit. Erst im Jahre 1954 wurden durch die „An
ordnung zur Regelung der Ausbildung von Bibliothekshelfern, Bibliothekaren und 
wissenschaftlichen Bibliothekaren" klare Verhältnisse geschaffen. 

Gegenwärtiger Stand in der DDE. Die genannte Anordnung besagt im wesentlichen, 
dass die Ausbildungsrichtlinien für die Fachschulausbildung vom Staatssekreteriat für 
Hochschulwesen für Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken und vom Minis
terium für Kultur für Bibliothekare an allgemeinbildenden Bibliotheken erlassen werden, 
Die 214-jährige Ausbildungszeit gliedert sich in ein einjähriges Praktikum an einer 
wissenschaftlichen Bibliothek und einen 1%-jährigen Besuch einer der beiden Fach
schulen für Bibliothekare in Berlin oder Leipzig. In dieser Zeit erhalten die Anwärter 
auskömmliche Stipendien gemäss den geltenden Stipendienrichtlinien für Fachschulen 
in der DDR. 

Problematik. Problematisch ist der berufliche Aufstieg der mittleren Kader in 
die Laufbahn der wissenschaftlichen Bibliothekare, da ein Fernstudium in der Fach
richtung Bibliothekswissenschaft nicht existiert und so können zur Zeit nur die am 
Sitz des Instituts (Berlin) ansässigen Bibliothekare den Weg des Gasthörers einschlagen. 
Ungelöst ist auch die Frage, wie bereits im Laufe der Ausbildung eine engere Verbindung 
zur Arbeit der allgemeinbildenden Bibliotheken (Volksbibliotheken) erreicht werden 
kann. Das Kennenlernen ihrer Arbeitsmethodik ist in dem Masse wichtiger geworden, 
in dem diese es verstanden haben, wirkliche sozialistische Bildungsinstitutionen zu werden. 
In diesem Zusammenhang lässt sich die Forderung einordnen, dass die künftigen Fach
schüler, ebenso wie die Studenten, vor dem Ausbildungsbeginn ein praktisches Jahr in 
der sozialistischen Industrie oder Landwirtschaft ableisten (Grossbuchbindereien, Drucke
reien, Papierfabriken), und durch den Kontakt mit der Praxis des sozialistischen Auf baus 
Ansatzpunkte für die richtige Orientierung ihrer späteren bibliothekarischen Arbeit 
erhalten. Eine viel erörterte Frage ist die Abgrenzung der Aufgaben des mittleren Dienstes 
von denen der wissenschaftlichen Bibliothekare. Die besten mittleren Kader wurden 
durch die Einschaltung des dritten Berufszweigs (Bibliothekshelfer) von vorwiegend 
mechanischer Tätigkeit befreit. 



TÓTH ANDRÁS 

Az Egyetemi Könyvtár Fejér György igazgatósága alatt 
(1824—1843) 

A reformkor mozgalmas évtizedei az Egyetemi Könyvtár felett szinte 
nyomtalanul múltak el : a könyvtár életében lényeges szervezeti és tudomány
politikai változás nem történt. Ennek a viszonylagos változatlanságnak okát 
elsősorban abban találhatjuk meg, hogy az egyetem s a vele szoros kapcsolat
ban álló könyvtár állami intézmény volt s így közvetlenül az államigazgatás 
szerveinek ellenőrzése alatt állt. Míg az irodalmi és politikai arénában az évek 
múltával szabadabban érvényesülhetett a haladó erők játéka, addig az egye
temi életet szigorú és konzervatív ellenőrzés alatt t a r to t ta az államhatalom. 
Ez az ellenőrzés, amely minden állami területen érvényesülni igyekezett, 
különösen szigorú volt az oktatásügyben : az államhatalom, saját jövője 
érdekében, az utolsó percig kézben óhajtotta tar tani a jövő nemzedék nevelé
sének irányítását. 

Az 1806. évi második Ratio Educationis egyik legfontosabb célja az volt, hogy 
az osztrák és magyar egyetemeken azonos oktatási rendet, rendszert és módszert hono
sítson meg. A napóleoni háborúkat követő szentszövetségi reakció egyre inkább arra, 
törekedett, hogy a magyar ifjúságot a külföldi egyetemek látogatásától távoltartsa. 
A felsőoktatás célját iUetően pedig 1813-ban királyi rendelet szögezte le, hogy az egye
temeken nem kell tudósképzést folytatni ; az egyedüli cél a hivatalnokképzés lehet. 
S hogy ezeknek a hivatalnokoknak az államrendszer hű kiszolgálóinak kellett lenniök, 
— az természetes.1 

Az egyetemi nevelési rendszerben — mint ezt az egyes karok története részleteiben 
is mutatja — ez az irányzat merev és hosszúéletű volt, s azon a belpolitikai átalakulás 
nem változtatott. Erre csupán egyetlen példa : amikor 1834-ben az egyetemi filozófiai 
oktatás kérdésének rendezése került sorra, az összes használatban levő egyetemi és vidéki 
akadémiai tankönyvet az egyetem elnökének kellett felküldeni, aki azokról összesítő 
véleményt mondott. E véleményben utalt a filozófia egyetemes tudományos jelentőségére, 
a vallással való kapcsolatára, valamint — s itt ez a fontos ! — az állampolgári nevelés 
terén való jelentőségére. Óva intett, „nehogy az az üdvös tudomány — melynek a józan 
észtől megkívánt támaszát a vallás minden időben élvezte s melyre a világi államhatalom 
legfőbb oszlopként mindig örömmel támaszkodott — céltalan szőrszálhasogatássá, üres 

1 SCHNELLER Is tván: A magyar nemzeti egyetem keletkezéséről (1790/91, 1825, 
1848.; Erdélyi Múzeum. 1899. 487—503, 547—560. 1. 

A tanulmány elsőrendű forrásanyaga : 
a) az Egyetemi Könyvtár kézirattárában levő könyvtári irattár (Jelzet : EK) ; 

kialakulatlan irattári rendszere következtében időrend, ill. rektori szám (R.) szerint 
idézve. Az irattár 1778 —1857. évi iktatókönyve (jelzete : EK. ikt.) az iratok sokszor 
pontatlan lajstromozása mellett krónika-szerepet is betölt : az iktatás mellett sokhelyt 
rövid eseménytörténetet is nyújt. 

b) Az egyetem rektori hivatalának irattára (Rekt.), amely az 1956. novemberi 
levéltári tűzvész miatt nem volt teljes egészében feldolgozható. 

c) A helytartótanács Departamentum literario-politicum&nak iratanyaga (Htt . 
Lit. pol.), fons és positio (f. és p.) szerint idézve. 
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elrrefuttatáseá váljék, vagy éppen az állam céljaira káros képtelenséggé fajuljon el." 
Enrek — mordja a szakvélemény — legbiztosabb ellenszere a főiskolai oktatás mód-
szeiének, illetve a tankönyveknek szigorú ellenőrzése és uniformizálása.2 

Az egyetemi tanácsnak akkor sem volt elsőrendű kötelessége, hogy a 
könyvtár súlyát, tekintélyét szakmai szempontból növelje. Ez a könyvtár 
igazgatójának feladata volt. Kezdetben a tanács részéről mutatkozott ezen 
a területen bizonyos jóindulatú hajlandóság, az igazgatóval való viszonya 
azonban fokozatosan elhidegült, s a kérdés hatalmi jellegűvé vált. A tanács 
formailag mereven ragaszkodott hivatali tekintélyének fenntartásához, s így 
szembekerült az egyre merevebb ellenállást tanúsító igazgatóval. Mivel pedig 
a tanács kinevezett, teljesen a kormányszervektől függő tagokból állott, 
egyre kevesebb remény nyílt arra, hogy a könyvtár életét új utakra lehessen 
terelni. Sajnos, ilyen igény — egyes kisebb részletkérdésektől eltekintve — a 
könyvtár részéről sem nyilvánult meg. 

F E J É R György utódja, TOLDY Ferenc a következő fél évszázad folyamán 
ugyanolyan, sőt hosszú ideig sokkal nehezebb politikai körülmények között 
vezette a könyvtárat, — mégis komolyabb eredményeket tudott elérni, 
szakmai és politikai területen egyaránt. Milyen belső és külső okok játszottak 
szerepet abban, hogy az ez irányú fejlődés F E J É R György korszakában elmaradt 
— erre a kérdésre próbálnak választ adni az alanti sorok. 

F E J É R György kinevezésének körülményei nem mentesek bizonyos poli
tikai érdekességtől. A könyvtárigazgatói szék SCHŐNVISNER István halála óta 
(1818) betöltetlen volt. Az ügyeket a két őr intézte: az 1788 óta könyvtáros 
SCHWARTNER Márton és az 1801-ben kinevezett VESZERLE József.3 Előbbi 
egyúttal megbízott igazgató is volt. Az igazgatói állásra 1822-ben hirdették 
meg a pályázatot.4 Kilencen nyújtották be a pályázatot ; ezek közül négy 
római katholikus pap volt (Kiss Pál, nevelő az EszTERHÁZY-családnál, SZENT-
IVÁNYI József apát, K E I L Ignác és B IELIK János lelkészek), két főiskolai oktató 
(SZŰTS István filozófiaprofesszor és GEDEON László jogakadémiai tanár), 
valamint NAGY Antal budai cenzor. Pályázott még a két működő könyvtárőr 
is. A helytartótanács és a kancellária első helyen ScHWARTNERt, utána sor
rendben SzŰTSöt és VESZERLÉt jelölte. ALAGOVICH Sándor rozsnyói püspök, 
udvari tanácsos azonban SCHWARTNER protestáns volta miatt vétót jelentett be. 
Erre FERENC király kikérte MAJLÁTH Ignác gróf és NÁDASDY Mihály gróf 
későbbi bécsi kamarai elnök véleményét. Mindketten azon a véleményen 
voltak, hogy tudományos érdemei alapján SCHWARTNER lenne a legalkalma
sabb igazgató, azonban kinevezése a katolikus klérus ellenérzését keltené 
fel, mivel e „katholikus országos tanintézet" igazgatói állására számos más 
katolikus jelölt is pályázott. De kinevezése politikai szempontból is meg
fontolandó lenne, mivel „a protestantizmusnak amúgyis mindinkább terjedő 
antimonarchikus irányzata" miatt a szabadságharcok történeti forrásanyagát 
nem szabad protestáns igazgató kezére bízni. Veszedelmes lenne, ha SCHWART
NER, — aki különben kitűnő historikus —az így teljesen szabadon használt 
forrásanyag alapján oly jellegű műveket alkotna, amelyekből az ifjúság „a 
megelőzőleg végbement forradalmak kedvező" képét kapná. 

2 H t t . Li t . pol. 1834. f. 8. p . 4. 
3 A személyzeti v iszonyokra 1. E K passim, va lamin t F E J É R Georgius : História 

Academiae Scicntiarum Pazmaniae archiepisccpalis. Buda , 1835. 180—1. 1. 
4 W E R T H E I M E R E . : Fejér kineveztetése a pesti egyetemi könyvtár prefektusává 

(1822). I rod tö r t . Közi . 1896. 431 — 433. 1. 
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Mindketten a pályázók mellőzésével F E J É R György kinevezését ajánlot
ták, aki ScHWARTNERéhez hasonló tudományos érdemekkel rendelkezik, s 
ugyanakkor katolikus pap is. MAJLÁTH még politikai szempontból is meg
indokolja javaslatát : F E J É R mint győri tankerületi főigazgató túlságosan 
kedvez a magyar nyelvi oktatásnak és a magyar irodalomnak. Ezzel keresztezi 
a német ós latin nyelv terjedését célzó legfelsőbb elképzeléseket. Az 1822. július 
21-én kelt királyi resolutio F E J É R mellett döntött , anélkül azonban, hogy neki 
a kanonoki kinevezést is megadta volna, ami F E J É R régi vágya volt, s ame
lyet MAJLÁTH is ajánlott javaslatában. 

F E J É R kinevezése politikai szempontból a maradi erők kettős sikere 
volt : mellőzték a protestáns ScHWARTNERt, s elmozdították a magyarérzelmű 
FEJÉRt a győri tankerület éléről. A könyvtárnak sem volt hasznára a döntés : 
F E J É R nem volt született könyvtáros, nem szívesen jöt t el Győrből. Kanonoki 
kinevezésének elmaradása tüskét hagyott a szívében. 

Lelkiállapotát legjobban mutatja a kinevezést követően az uralkodóhoz intézett 
kérvénye,5 amelyben kifejtette, hogy ezt a tisztséget — amely különben is teljesen az 
egyetemi tanácstól függ — nem kérte és nem kívánta ; becsületesen jelzi, hogy „csak 
névlegesen, de nem lélekből lettem könyvtárigazgató s a számomra rendelt tollat ezzel 
kiütötték kezemből". Győrből való elmozdításának politikai hátterét — a felterjesztés
ben mondottakból ítélve — nem ismerte, s így teljesen értetlenül állt az intézkedéssel 
szemben. Még hosszú évek múlva, 1835-ben is keserűen jegyezte meg magáról egyetem
történetében, hogy ,,a királyi egyetem könyvtárának élére parancsolva igazgatja azt 
1824 óta."6 

Az évszám nem téves : valóban csak két évvel kinevezése után, 1824 
végén foglalta el új hivatalát. Utódja megérkeztéig nem volt hajlandó elhagyni 
tankerületót. Csupán november 18-án jelentette, hogy átvette a könyvtár igaz
gatását, — személyzeti szempontból sokkal kevésbé kényes helyzetben, 
mint ez 1822-ben történt volna, mivel SCHWARTNER időközben meghalt.7 

A könyvtár beosztott tisztviselőivel egész igazgatósága alatt soha nem 
volt nézeteltérés, azonban a rektort illető rossz előérzete bevált : egész igaz
gatóságát az első perctől kezdve megrontotta az egyetemi tanáccsal, illetve 
a rektorokkal való éles küzdelem. 

F E J É R György nem volt ún. „könnyű" egyéniség. Egyik modern életrajzírója8 

jellemének alapvonásaiként a szókimondó egyenességet, a diktátori hajlamot, az indula
tosságot és a csökönyösségét jelölte meg. Alaptulajdonságainak egészséges kiélésére az 
akkori közélet nem sok lehetőséget nyújtott. Egyházirodalmi munkássága terén sem 
kísérte sok siker : a század elején dogmatikai elveit a janzenizmus vádja érte, s attól 
kezdve kénytelen volt az orthodoxia mezejére, ül. a történelem és a népszerűsítő tudo
mányos tevékenység bástyái mögé vonulni. Bár úttörő tudományos munkásságát el
ismerték, mégis számos esetben kapott komoly bírálatot ; a tudománypolitikában sem 
jutott komoly irányító szerephez. Maradt az egyetemi terület, amelyen inkább közéleti 
szempontból rossz tulajdonságai virágoztak ki, — nem egyszer a könyvtár kárára, 
amelyhez különben is csak a tudomány és irodalom szeretete s nem könyvtárosi lelkesedés 
kötötte. 

A könyvtár életét ebben a korban két szabályzat határozta meg : a 
már említett 1806. évi Ratio Educationis, ill, az 1779. évi könyvtári szabályzat. 

B Ht t . Lit. pol. 1822. f. 11. p. 24. 
6 F E J É R i. m. 190. 1. 
7 Ht t . Lit. pol. 1824. f. 11. p . 16. és f. 8. p. 200. SCHWARTNER halálára EK. ikt. 

p . 365. 
8 ZSTDI János : Fejér György. Bp. 1936. 
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A Ratio Educationis vonatkozó rendelkezései9 általános jellegűek : röviden 
utalnak a könyvtár hivatására (alapos tudományos nevelés), a személyzettel 
kapcsolatos képzettségi igényekre, valamint azokra a megkötésekre, amelyek 
a beszerzés terén az egyetemi tanács és a karok érdekeit védik, szemben az 
akkor praefectusnak nevezett igazgató egyéni elképzeléseivel. 

Az 1779. évi könyvtári szabályzat10 néhol már túlságosan részletekbe 
menően írta elő a könyvtár és a könyvtárosok életét. Igen magas mércét 
állított a könyvtárosok elé, s számos olyan országos bibliográfiai-tájékoztató 
feladatot írt elő számukra, amelyek még napjainkban sem valósultak meg. 
Magasröptű művelődóspolitikai feladatok kitűzése mellett azonban azonnal 
jelentkezett az ezeket szinte eleve lehetetlenné tevő bürokratikus szemlélet is. 
A 13. § a könyvtárigazgató és az egyetem viszonyát illetően kifejtette, hogy 
mint az egyetem egyéb intézményei, — a könyvtár is az egyetemi tanács 
irányítása alatt áll. „Éppen ezért véssék emlékezetükbe az igazgatók,11 hogy 
nemcsak hogy semmit nem cselekedhetnek a könyvtár ügyében saját belátásuk 
szerint és a tanács tudta nélkül (kivéve amit ezen intézmény szabályai kifeje
zetten megengednek), hanem a tanács rendelkezéseit, utasításait ós parancsait 
készséggel ós tisztelettel végre kell hajtaniok. Ha bármi új vagy jelentős 
kérdés merül fel, arról ők maguk ne döntsenek, hanem írásban tegyenek jelen
tést a tanácsnak és kérjék határozatát ." 

Ez a teljes alárendeltség nem felelhetett meg az erőszakos és makacs 
természetű új igazgatónak, aki korábbi posztján a közvetlen és állandó ellen
őrzéstől mentesen működött. Az ellentétek az egyetemi tanáccsal azonnal 
hivatalba lépése után kirobbantak, s kisebb megszakításokkal nyugdíjazásáig 
tartottak.1 2 

Pestre érkezése után még egy évvel is azon folyt a vita közte és a tanács 
között, ki előtt tegye le az esküt (a tanács vagy az elnök előtt?), s hogy mennyi
ben tartozik a könyvtárigazgató a tanács fennhatósága alá. F E J É R a Ratio 
Educationis 268. §-ra hivatkozott, amely a könyvtárigazgatóról szólva nem 
tesz említést a tanácsi függésről. Kijelentette, hogy csak az egyetem elnöke 
előtt hajlandó esküt tenni. Ugyanekkor mentesítését kérte a könyvtár gazda
sági ügyeivel való foglalkozástól, valamint a tanács kicsinyes támadásaitól. 
A jövőre utalva kérte, hogy az igazgató ne függjön oly szigorúan a tanácstól, 
mivel „a jó futónak nincs szüksége ösztökére", s mivel ez a kicsinyes beavat
kozás nem egyeztethető össze a tudomány szellemével, „az emberségnek és 
jóakaratnak azzal a szellemével, mely oly igen illik e tudományos testülethez."1* 

A kérdésben jogi szempontból az egyetemi tanácsnak volt igaza: a Ratio Educa
tionis mellett érvényben volt a könyvtári szabályzat is, amely a tanácstól va ló függést 
előirta. Jóllehet ebben eskütételről nem volt szó, a kívánt igazgatói esküt F E J É R elődei 
is letették. S igaza volt a tanácsnak abban is, hogy F E J É R gyakorlatilag egyáltalán nem 
akart egyetemi esküt letenni. Ez egyéni hiúságát sértette, másrészt pedig ellenkezett 
— bizonyos fokig szintén hiúságérzetében gyökerező — tudománypolitikai elveivel. 

4 Ratio Educationis publicae totiusque rei literariae per Regnum Hungáriáé et Pro-
vincias eidem adnexas. Buda 1806. Sectio I. caput I. § 267 — 269. 283 — 5. 1. 

10 E K 1779 okt. 10. A terjedelmes utasítás nyomtatásban még nem jelent meg. 
Ismertette BRÜCKNER János : A jozefinista kultúrpolitika és az Egyetem i Könyvtár 
(1780—1784). Magy. Könyvszle. 1956. 113—4. 1. 

11 A szabályzat kibocsátásakor kát igazgató állt a könyvtár élén. (BRÜCKNER 
i. m. 117. 1.) 

12 Röviden 1. TÓTH András : A pesti egyetemi könyvtár a modern fejlődés útján. 
Tanulmányok Budapest múltjából. XI . köt. Bp. 1956. 243-244. i. 

13 Az eskü-vitára Htt . Lit. pol. 1826. f. 8. p. 10. 
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Ö magát „királyi könyvtáros"-nak, a könyvtárat „királyi" könyvtárnak tartotta, — 
tehát nem csupán egyetemi, hanem (az akkori helyzetnek gyakorlatilag megfelelően) 
országos, állami intézménynek. Másrészt határozottan leszögezte azt a bizonyos fokig 
modern könyvtár szervezési alapelvet, hogy „könyvtárhoz egyáltalán nem illik a köz
hivatali ügyintézés s az a földkerekségen sehol nincs szokásban".14 Véleménye szerint 
az egyetemtől való függés funkcionális szempontból nehezíti meg a könyvtár működését. 
Ebben igaza volt : az egyetemi tanács sokrétű és kicsinyes beavatkozása valóban annak 
az államgépezetnek volt egyik nem jelentéktelen fogaskereke, amelyben „az egyoldalú 
dogmatismus szövetkezett az alantjáró, atyáskodó policziális állameszmével, hogy el
torzítsa az egyetemet".15 Az viszont, hogy az egyetemnek mindvégig nem sikerült őt az 
eskü letételére kényszeríteni, — kitűnően jellemzi a korszak korlátolt, kicsinyes szigort 
mutató, azonban félmegoldásokkal évekig eljátszadozó közigazgatását. 

ÉEJÉRnek a gazdasági ügyintézés terén tanúsított merev álláspontja súlyos 
hátránnyal járt a könyvtár számára. Már az igazgatói szék elfoglalásakor elutasította 
az egyetemi tanácsnak azt a javaslatát, hogy az általános, akkor ún. „generatim" át
vételt egy részletes szakleltározás kövesse, s hogy e leltári tevékenység eredményeként 
egy nyomtatott katalógus lásson napvilágot. Ezzel az akkori magyar tudományos életet 
egy jelentős segédeszköztől fosztotta meg. (Amikor később TOLDY Ferenc tett hasonló 
javaslatot beiktatása alkalmával, már az egyetemi tanács helyezkedett elutasító állás
pontra.) Hasonlóképpen merev volt a beszerzés gazdasági lebonyolítását illetően is. 
Az egyetemi pénztárat csupán kifizetőhelynek tekintette, s a tanács beleszólását teljesen 
el akarta hárítani. A tanács erre a másik túlzásba esett, s fokozatosan elvileg is teljesen 
kivette az igazgató kezéből a beszerzés irányítását. 

Fejérnek még akkor is kevés lehetősége lett volna a könyvtár helyzetének 
normalizálására, ha nem tanúsít ily merev álláspontot, ha komolyabb szak
értelemmel rendelkezett volna, ha nem foglalta volna el idejének nagyrészét 
a tudományos és közírói tevékenység és az egyetemi tanáccsal való nézet
eltérések sorozata. A könyvtár személyzeti helyzete katasztrofális volt. 
SCHWARTNER halála után az I. őri állást 1823-ban VESZERLE József addigi 
II . őr kapta meg ; őt 1827-ben a magyar történeti tanszékre nevezték ki. 
Ekkor KROBOT János bölcsészetkari igazgató javaslatot t e t t a professzori és 
őri állás összekapcsolására, azonban sem ez a javaslat nem került megvalósí
tásra, sem a meghirdetett pályázatra jelentkezők közül nem neveztek ki 
senkit könyvtárőrré. 1837-ben újból szóba került a két őri állás betöltése, 
azonban az eredmény újból elmaradt. Az állások betöltésére csak 1848-ban, a 
magyar minisztérium hivatalbalépése után került sor.16 A felelősségteljes 
könyvtári munka dandárát így két írnok (cancellista) lát ta el, mégpedig az 
egyik álláson 1822—1841 közt SCHÖNHER Ferenc, a másikon a már szintén 
F E J É R előtt kinevezett BIANKÓVICH János. Mindketten 1841-ben mentek 
nyugdíjba. BIANKOVICH helyére ekkor CSERY József, ScHÖNHERére pedig 
DŐRY József lépett. Az 1840/41 tanévben ideiglenesen írnokként működött a 
könyvtárban REGULY Antal is.17 A könyvtár egyetlen szolgája eleinte P INTÉR 
János, illetve a 30-as évek közepétől BARTALICS Imre voltak. A könyvtári 
személyzet érdekeiről való „gondoskodás" mértékére jellemző, hogy az 
egyetem — hasonlóan a ferencesrendhez — elvileg helytelenítette a családos 
szolgák alkalmazását, mivel a gyermekek lármája zavarja az egyetem csendjét.18 

" R e k t . 1831/47. 
15 SCHNELLER, i. m. 494. 1. 
16 F E J É R , i. m. 180—1. 1. TOLDY Ferenc feljegyzése a könyvtár tisztviselőiről 

MTA Kvt . MSS. Tört. 4r. 41/23., valamint Htt . Lit. pol. 1827. f. 8. p. 122., 1828. f. 8. p. 
137., Rekt. 1838/10. és EK 1837. dec. 21. Ekkor már úgy merül fel a kérdés, hogy van-e 
egyáltalán őrökre szükség. 

17 EK 1823/108. R., Htt , Lit. pol. 1822. f. 11. p. 29 (EK 1823/47), EK 1841. szept. 
14., EK ikt. 449. és Rekt. 1842/223. 

18 H t t . Lit. pol. 1820. f. 8. p. 91., EK 1825/37, 1826/231, Rekt. 1837/179. 



270 Tóth Andrái 

A könyvtár F E J É R igazgatósága alatt tehát őrök nélkül, csupán írno
kokkal dolgozott. így nem csodálható, ha az eredmény nem volt valami 
csillogó. 

Az anyagi helyzet sem volt sokkal vigasztalóbb, bár erről a területről 
több pozitívumról számolhatunk be. A könyvtár pénzbeli ellátása F E J É R 
igazgatóságának kezdetén valóban nyomorúságos volt. MÁRIA TERÉZIA évi 
500 (konv. ért.) forint beszerzési hitelkeretet állapított meg ; az összeg később 
400 ft-ra csökkent, s csupán a század elején emelkedett újra 500 ft-ra. Az összeg 
felét az egyetemi alap, másik felét az Egyetemi nyomda viselte. Ez az összeg 
— tekintettel az egyre emelkedő méretű könyvtermelésre — a reformkor 
elején már elégtelennek bizonyult. F E J É R első nagyobbszabású hivatali tény
kedése a dotáció emeléséért vívott küzdelem megnyitása volt. 

1826 májusában tette meg első ilyen irányú felterjesztését, amelyben jelezte, hogy 
1000 ft-ra lenne szükség, hogy „a könyvtár meg tudja védeni királyi becsületét". Ugyan
alikor felpanaszolja a köteles-példányszolgáltatás rendszertelenségét is. A helytartó
tanács pár héttel hamarabb indította meg a hasonló célú eljárást s az Egyetemi Nyomdá
hoz kérdést intézett : nem tudná-e vállalni a könyvtár eddiginél erősebb anyagi támo
gatását. A nyomda a könyvtári dotáció felemelését csupán az iskolakönyvek árának fel
emelése útján vélte megvalósíthatónak. A helytartótanácsi számvevőség a dotáció emelése 
mellett foglalt állást. A javaslat azonban lassan járta meg a hivatalos utat ; csupán 
1830. január 19-én jelent meg a határozat, amely 1000 konvenciós értékű forintban 
szabta meg a könyvtár évi átalányát. A könyvtár részére még mindig hiányzó összeg 
előteremtésére a rendelkezés a duplumárverések újból való megtartását javasolta. Az 
átalányt teljes egészében az Egyetemi Nyomda alapjából kellett kifizetni. Az anyagi 
helyzet javulása azonban nem volt sokáig üröm nélkül való : 1831-ben — nem kis mér
tékben azért, mert a tanács és az igazgató viszonya egyre romlott — a tanács úgy rendel
kezett, hogy az átalányból csupán az egyetemi házipénztáron keresztül történhetik 
kifizetés. Ez a szerzeményezés fokozott ellenőrzését, egyúttal bürokratizálását jelentette.19 

Az átalány felemelésével azonban még korántsem oldódtak meg a könyv
tár beszerzési nehézségei, elsősorban azért nem, mivel a tanács állandóan és 
kicsinyes módon beleavatkozott a beszerzés menetébe. A jogalapot erre a 
fentemlített helytartótanácsi rendelet azon szakasza adta meg, amely elő
írta, hogy a könyvtári beszerzés terén a közönséges és könnyen hozzáférhető 
értekezéseket háttérbe kell szorítani a nagyobb jelentőségű művek mellett. 
(Ezt az alapelvet — amely nem ismeretlen a rosszul dotált könyvtárakban — 
később TOLD Y Ferenc oda módosította, hogy a segédkönyvtár fejlesztésére 
fordította a viszonylag nagyobb összeget.) 

F E J É R György az adott lehetőségek között eleinte széleskörű szerzeményezésre 
törekedett. Az 1824-ben megindult nemzetközi egyetemi kiadványcsere mellett20 bel-
és külföldi könyvesboltokkal állott összeköttetésben ; sőt : külföldön utazó barátait 
is felhasználta a beszerzés lebonyolítására.21 Azonban már az első évektől kezdve el
követte azt a hibát, hogy az egyetemi tanács megkerülésével közvetlenül a helytartó
tanácshoz fordult bizonyos számlák kifizetése ügyében, amivel magára haragította a 
senatust.22 1831-re a helyzet ezen a téren annyira elmérgesedett, hogy az egyetemi 
tanács a beszerzés felülvizsgálatára bizottságot küldött ki a könyvtárba. A tanács elő
zetesen összeállította a vonatkozó, 1785—1826 közt kelt utasításokat, amelyekből a 
bizottság világosan megérthette, hogy az egyetem a beszerzés irányítását továbbra is 

19 Az átalánykérdésre : Ht t . Lit. pol. 1822. f. 11. p. 25, 1826. f. 11. p. 20, és 28 
EK 1830/25. R. jan. 19. (itt a Htt . 1515. sz. rendeletének másolata), valamint Rekt. 
1831/146, 130a. 

20 Varsóval EK 1824. ápr. 8., Béccsel uo. 1824. dec. 30. 
21 EK 1827 s. d. RTJMY Károly levelei a bécsi vásárlásokról. 
22 Htt . Litt. pol. 1825. f. 11. p. 15. 
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kezében óhajtja tartani. A bizottság jelentése23 F E J É R egy felterjesztéséből indult k i , 
amelyből megállapítható, hogy F E J É R beszerzési politikája nem volt elvtelen : kifejtette, 
hogy a szerzeményezés bürokratikus rendszere gátolja a tudomány fejlődését, mivel 
a kari igényeknek csak nagy késedelemmel lehet eleget tenni. Elvileg lehetetlen, hogy a 
beszerzés terén végső fokon oly hivatalnok döntsön, ,,aki e tudományos intézmény hely
zetét nem ismeri s egyáltalán nem tudja, mik a hiányok, mik a szükségletek", ő a be
szerzés terén folyóiratrecenziókra és egyéb bírálatokra támaszkodott, valamint (a ki
fogásolt Bulletin Universel esetében is!) a szakprofesszorok véleményére. Felterjesztésé
ben nyomatékosan felhívta a figyelmet a folyóiratokra ; ő — mint gúnyosan utalt 
a múltra — szívesen lemondana azok átvizsgálásáról, mint ezt SOHÖNVISNER meg is te t te . 
De ,,nincs végzetesebb egy könyvtárra, mint ha könyvtárosa elhanyagolja". 

A bizottság jelentésében bevallotta, hogy a februári hideg idő miatt nem tudott 
alapos vizsgálatot tartani ; mégis — engedelmesen követve az utasításokat — azt 
javasolták, hogy a könyvtár igazgatóját még szorosabban az egyetemi fegyelem alá kell 
rendelni, s utasítani kell, hogy az ügyiratokat ne mint „királyi könyvtáros", hanem 
mint ,,a tudományegyetem könyvtárának igazgatója" írja alá. A helytartótanács is az 
egyetem szájaíze szerint döntött : F E J É R Györgyöt a beszerzés és a katalóguskészítés 
rendszertelensége és engedetlen magatartása miatt megrovásban részesítette. 

Szakmai vizsgálat helyett kicsinyes formaságok — ez jellemezte a bizott
ság munkáját s ezzel együtt az egyetemi tanácsot is. S ez rányomta bélyegét 
a beszerzés további menetére is. Jóllehet az 1831-ben mutatkozó adósságokat 
a helytartótanács kiegyenlítette, a nehézségek továbbra sem szűntek meg. 
Hiába intették az igazgatót a hivatali út megtartására, a hitelkerethez való 
ragaszkodásra, F E J É R javíthatatlan maradt. 

1833-ban újra túllépte a hitelkeretet. Ekkor az egyetemi házipénztár részletes 
elszámolást készített az új átalányösszeg engedélyezése óta történt könyvtári kifize
tésekről. Ebből négy éves időszakra jó képet nyerünk a könyvtár ellátottságáról. A ki
mutatás szerint 1829. november 1 és 1832. október 21 közt az engedélyezett évi 1000 
(összesen 4000) konv. ért. ft. terhére — ami 10 000 valutáris értékű ft-nak felelt meg — 
mintegy 8600 val. ért. ft-ot fizettek ki. A maradvány 1400 val. ért. ft., ami már önmagá
ban sem elegendő az 1832/33. évi 2500 val. ért. ft. átalány fedezésére. A házipénztár 
azonban több ízben fizetett ki az egyetemi nyomda részéről átutalt összegtől függetlenül 
is számlákat, összesen közel 3200 val. ért. ft. összegben. Ezzel már a következő évi hitel
keretet is túllépték 1800 val. ért. ft-tal. A könyvtárnak tehát semmilyen követeinivalója 
nincs; az egyetemi tanács semmilyen számlát ne fizessen ki a könyvtár részére. A könyv
tárigazgató — amint egy másik irat megjegyzi — számos könyvet saját elképzelése szerint, 
az egyetemi tanács tudta és beleegyezése nélkül szerzett be. Ezért p. o. 1834-ben egyes 
számlák kifizetését kifejezetten elutasította az egyetemi tanács.24 Hitelkerettúllépés 
esetén az egyetemi tanács az összeget rendszeresen levonatta a következő évi átalányból ; 
sőt, 1839-ben a könyvtárnak vissza kellett fizetnie az 1829/30. évre tévesen kétszeresen, 
konv. és val. értékben kifizetett átalányt. Ekkor már odáig fajult a „szerzeményezési 
vita", hogy a tanács teljesen egy karközi bizottságra bízta a beszerzés elvi irányítását is. 
A könyvtárigazgató saját elképzelése szerint egyáltalán nem vásárolhatott könyvet saját 
intézménye számára. F E J É R is teljesen elutasító álláspontra helyezkedett ; ő, aki koráb
ban oly fontosnak tartotta a folyóiratokat, bizonyos egyházi folyóiratok beszerzésével 
kapcsolatban keserűn jegyzi meg, hogy„bármit határozzanak is, keveset törődöm vele!" 
Majd 1842-ben kereken megtagadta az engedelmességet, amikor a tanács a bonni egyetemi 
kiadványok kari cenzúrázását rendelte el : az ügy, mint mondta „a könyvtárra tartozik,, 
nem az egyetemi tanácsra".25 

A k ö n y v t á r évt izedeken keresztül súlyos a n y a g i helyzete kínkeserves belső 
megoldásokat t e t t szükségessé. I smere tes , hogy a k ö n y v t á r b a a szerzetes
rendek I I . J Ó Z S E F a l a t t t ö r t é n t felosztása a lka lmáva l számos másod- és többes-
pé ldány kerü l t be . Szinte te rmészetesen szü le te t t meg így egy k ö n y v t á r i és 

23 A régibb rendeletek, rövid tartalmi kivonatokkal Rekt. 1831/47. Ui. a bizott
ság jelentése. A Bulletin Universel megrendelésére EK 1830/30. R. ápr. 27. 

2 4 Htt . Lit. pol. 1833. f. 11. p. 4., Rekt. 1833/235, EK. 1834/94R. ápr. 12. 
25 Rekt. 1836/235, 1837/65, 81, 1838/5, 1839/122, 1840/107, 1842/105. Ht t . Li t . 

pol. 1839. f. 11. p. 7a. 
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tudományos szempontból eléggé nem hibáztatható elképzelés : a másod
példányok árverésének gondolata. Az első ilyen árverés 1787-ben volt ; ezt 
követték az 1788—1790., 1795—97. és 1806. évi árverések. Az első években 
FEJÉRnek is el kellett indulnia ezen az úton : már 1826-ban javasolta az új 
árverés megtartását. A helytartótanács engedélye alapján az árverés november 
9-én megkezdődött ; hogy viszonylag milyen kevés eredménnyel járt (jóllehet 
ősnyomtatványok is kalapács alá kerültek!) mutatja az összegszerű eredmény. 
Az összes bevétel 1729 ft. volt ; ebből F E J É R — ismét előzetes egyetemi 
engedély nélkül — megvette ALMÁSSY Ferenc núbiai és egyiptomi vonatkozású 
könyvgyűjteményét 1500 ft-ért. A maradékon borítótáblákat készítettek a 
gyűjteményhez. Erősen vitatható, hogy vajon helyesen cselekedett-e az 
igazgató akkor, amikor közel kétéves átalányának megfelelő összeget adott ki 
egyetlen szakterület előmozdítására.26 

A kötelespéldányok területén sem kapott a könyvtár rendszeres támoga
tást . 1780 óta, amikor a könyvtár a kötelespéldányjogot megkapta, állandó 
az ez irányú panasz. Ha akárcsak egy futólagos pillantást is vetünk a könyv
tár régi kötelespéldány-nyilvántartásaiba, könnyen megállapíthatjuk, hogy a 
szolgáltatás rendszertelen volt. Az országban ekkor mintegy 50 nyomda műkö
dött27 s jóllehet a beérkezett műveknek a teljes könyvterméssel való összeegyez
tetése megfelelő éves bibliográfia híján nem végezhető el, — jól látható, hogy 
Pest és Buda kivételével rendszeresen kevés város szerepel ezekben a nyilván
tartásokban. Még a leggyakrabban talán Kassa, Pozsony, Nagyszombat és 
Székesfehérvár neve olvasható. Azonban sok volt a panasz a pesti és budai 
nyomdákra is : még az Egyetemi Nyomda sem volt ez alól kivétel. Súlyosbí
to t ta a helyzetet, hogy az állami szervek még az országgyűlési nyomtatványok 
rendszeres könyvtári beszolgáltatását sem tették lehetővé. Ebben a kérdésben 
1840-ben történt igen jellemző intézkedés. F E J É R György arra hivatkozott, 
hogy az ország egyetlen közkönyvtára ezt a dokumentumanyagot — amelynek 
előzményei megvannak, amelyeket beszerezni nem tud, s amelyekre volta
képpen joga van — nem nélkülözheti. Az átalányt felemésztik a folytatások, 
kiegészítések, folyóiratok, napilapok kb. 700 ft. erejéig ; könyvkötésre mintegy 
évi 100 ft. megy el. A maradék 2000 ft-ból nem telhetik erre az anyagra. Fel
panaszolta, hogy a kötelespéldányügy amúgyis szervezetlen ; a cenzorok 
nem gondoskodnak a könyvtárakról, a nyomdák még a szerzői tiszteletpéldá
nyokat sem adják le, a helytartótanácshoz beadott példányok az ellenőrzés 
hiánya miatt rendszeresen eltűnnek. A könyvtárra rossz fényt vet mind itthon, 
mind a külföldön, ha még a hazai nyomtatványokat sem tudja rendszeresen 
gyűjteni. A helytartótanács — jellemző „nagylelkűséggel" — egy esetben 
engedélyezte egy ilyen számla kifizetését, azonban az országgyűlési nyomtat
ványok kötelespéldányjellegét elvileg nem ismerte el, s általában nem intéz
kedett a kötelespéldányügy rendezése felől.28 

26 Az 1787—1797. években tartott árverések nyomtatott katalógusai különböző 
alcímekkel Catalogua librorum címmel a könyvtárban Gc 1013. jelzet alatt. Kéziratos 
árverési katalógusok : EK MSS J. 39 — 1796-ra, J . 69. — 1796, 1797 és 1806-ra, J . 71. 
— 1795-re. Az 1826. évi árverés jegyzőkönyvei uo. J. 69. B. jelzet alatt. A von. irat
anyag 1826-ra : EK1826. jan. 3. éss. d., E K i k t . 385. és Htt . Lit. pol. 1827 f. 11. p. 
5., 34. Az első árverési katalógust VÉRTESY Miklós ismertette (A könyvtáros. 1957. 1. sz.). 

27 A köteles-példánynyilvántartások EK MSS J. 37, 44, 50, 139. A nyomdák 
számára FITZ József : A nyomdászattörténet korszakai. Magv. Könyvszle. 1958. 8. 1. 

28 EK 1840/155R. jun. 16. alatt a htt . 14803. sz. rendelete, ül. Ht t . Lit. pol. 
1841. f. 11. p. 3. 
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A beszerzési nehézségek miatt a könyvtár csak igen lassú mértékben 
gyarapodott. Ezt a legjobban láthatjuk, ha összevetjük az 1819. és 1845. évi 
állományszámlálások adatait. 

Központi Fiókkönyv
könyvtár tárakkal 

1819 45 587 56 879 
1845 54344 69 186 

Negyedszázad alatt tehát 8757 kötet volt a gyarapodás,29 ami évi 
320 kötetnyi, igen gyenge mértékű szaporulatnak felel meg. Ha ehhez még 
hozzászámítjuk, hogy az árverés során a könyvtár duplumállománya fogyat
kozott, igazat kell adnunk FEJÉRnek, aki egy akkor megjelent útleírásra 
hivatkozva így kiáltott fel : „At vereor tum, ne infernalis Angelus, dum 
Pestinum reviserit, magis clamet : Die Universitätsbibliothek im Francis-
caner Kloster ist sehr mangelhaft."30 

Csupán a szerzeményi naplók, kötelespéldány-nyilvántartésok és a korabeli 
könyvteimés apiólékos, hosszadalmas egybevetésével lehetne adatszerűen megállapítani, 
hogy vajon a könyvtár az adott anyagi és személyzeti lehetőségek mellett milyen mérték
ben tudott eleget tenni kötelességének. Azonban a könyvanyag globális ismerete alapján 
is megállapíthatjuk, hogy FEJÉRnek igaza volt, amikor azt állította, hogy a könyvtár 
komoly foimában utoljára a feloszlatott szerzetesrendek anyagával gyarapodott. 

Különösen gazdag volt már ekkor is a könyvtár kéziratos anyagban : 
kb. 1400 kéziratos egységet őrzött. Ezen a téren értékes anyaggal gyarapodott 
az állomány 1825-ben, amikor az egyetemi tanács a könyvtárnak adta át 
KATANCHICH volt könyvtárőr és professzor műveinek kéziratait.32 

Sajnos, rendszeres forgalmi statisztikát ebben az időben a könyvtárban 
még nem vezettek. így csupán TOLD Y későbbi feljegyzéseiből tudjuk megállapí-
tami, hogy az 1835/36-i tanévben p . o. 4539 volt az olvasók száma. A helyben 
olvasók körének összetételére sincsenek adataink, csupán a kölcsönzési naplók 
bejegyzései alapján következtethetjük, hogy túlnyomórészt az egyetemi 
hallgatóságból, professzorokból, kisebb mértékben a két főváros értelmiségi 
rétegéből tevődhetett össze. 

Az egyetemi professzorok könyvtárhasználatával kapcsolatban is több 
esetben merült fel nehézség. F E J É R György a múlt szomorú tapasztalatai, 
valamint az egyetemmel való rossz viszonya következtében igen merev volt a 
kölcsönzés területén. 1829-ben új kölcsönzési rendet dolgozott ki, s ezt a 
könyvtár kapujára is kifüggeszttette. Ebben tudtul adta, hogy a kölcsönzést 
csak a professzoroknak engedi meg, két hónapra, az egyetem elnökének 
írásbeli engedélyére. Kéziratos anyagot az egyetem tanárai sem kaphatnak 
kölcsön. A folyóiratok használata terén is voltak problémák. Szokás volt 
ugyanis, hogy az újonnan érkezett külföldi folyóiratokat — amelyeknek 

29 TÓTH A. i. m. 253. 1. Tévesek azok az adatok, amelyeket F E J É R i. m. 180. 1. 
(84 000 kötet a tanszéki könyvanyagon kívül!) valamint az 1830. évi Status praesens 
Regiae Literarum Universitatis Ungaricae, quae Pesihini est c. kiadványban (60 000 kötet) 
olvashatunk. A biztos alapot a ScHWARTNER-féle 1819. évi, ill. a ToLDY-féle 1845. évi 
állományszámlálások nyújtják. (EK megf. évek.) 

30 F E J É R kérvényeiben kétszer is lapszám szerint idézi a Zeriels des infernalischen 
Schauspieldirektors Heise auf die Oberwelt c. Leipzig, 1830. megjelent műnek 110. 
lapját, ahol a könyvtárra vonatkozó megjegyzés olvasható. 

3 1 F E J É R i. m. 180. 1. 
32 EK ikt. 381. 

2 Magyar Könyvszemle 



274 Tóth András 

értékét csekély számuk még növelte is — a professzorok nem a könyvtárban 
olvasták, hanem körözés útján kapták meg. Számos esetben tűntek el az egyes 
számok ; így az egyes évfolyamok csonkák, értéktelenek lettek. Az egyetemi 
tanács ezen a bajon a nyugtázás bevezetésével akart segíteni, természetesen 
sikertelenül. A kölcsönadott könyvek visszaszolgáltatásával kapcsolatban is 
állandó volt a nézeteltérés a könyvtár és a tanács között.33 

Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a könyvtár nem szívesen 
hajtotta végre azt az 1839-i nádori, Ül. helytartótanácsi rendeletet, amely 
szerint a Tudós Társaság tagjainak ugyanolyan feltótelek mellett kellett 
kölcsönözni, mint a professzoroknak. Közel három évig tar to t t a könyvtár 
húzódozása, amíg végül 1841 decemberében a helytartótanács formális 
parancsot adott ki azzal, hogy a kölcsönzési kedvezmény csupán a fővárosban 
lakó akadémikusokra vonatkozik. A rendelet úgy intézkedett, hogy mind a 
professzoroknak, mind az akadémikusoknak csak térí t vényre lehet kölcsö
nözni s legfeljebb két hónapi időtartamra.34 

Az egyetemi „könyvtárhálózat" ebben a korban csupán két önálló és jelentősebb 
könyvtárból állott : a csillagvizsgáló és az állatorvosi intézet könyvtáraiból. Ezekről 
a könyvtárakról a központi könyvtár külön állományjegyzékeket vezetett, s állomá
nyukat külön tüntette fel. A két könyvtár állománya 1819-ben 11 293, 1845-ben 14 842 
kötet volt. Ez az anyag azonban a központi katalógusban nem szerepelt. Nézeteltérésekre 
adott okot, hogy a központi papnevelde könyvtárának egyik része jogilag az Egyetemi 
Könyvtár tulajdona volt. A szeminárium rektora tiltakozott a könyvtári tisztviselők 
ottani működése ellen azzal, hogy illetéktelenül könyvtári bélyegzőt ütöttek a szemi
náriumi könyvekbe is. Panasza alapján az egyetemi tanács elrendelte, hogy a könyv
tárról a tulajdonjogi viszonyoknak megfelelő jegyzéket kell készíteni.35 

A könyvtári belső munka egyéb területei felől kevés adattal rendelkeztünk. A be
szerzés után az újonnan állományba vett könyveket vagy a vételi, vagy a kötelespél
dánynaplóba vezették be. A könyvtár ekkor egyetlen teljes betűrendes katalógusa egy 
25 vaskos kötetből álló jegyzék volt, amelybe — megfelelő helyek kihagyásával— az-
első két-három betűig elmenő betűrend szerint vezették be a műveket. Az ide való be
jegyzésből állott a „feldolgozó" munka. A régi szakcímtárak szintén kötetesek voltak, 
azonban jelentőségük, használatuk csekély volt. A kézirattár anyagát illetően csupán 
a KAPRiNAY-gyüjtemény anyagáról készült ebben a korban katalógus. A könyvanyagot 
a nagy könyvtárteremben, kétsorosán (később már háromsorosan) helyezték el, elvileg 
szak szerinti csoportosításban. Ez természetesen — ha meg is könnyítette a szak szerinti 
tájékozódást — nehézzé tette a könyvek hozzáférhetőségét. 

A könyvtár épületén már ebben a korban megindult az a rongálódási 
folyamat, amely később, a század második felében szinte lehetetlenné te t te 
a könyvtári munkát. A könyvtárépület állapotát F E J É R György 1835-ben 
kiadott egyetemtörténetében rendkívül pontosan ír ta le.36 A könyvtár ekkor 
a régi ferences rendház elülső traktusát foglalta le ; az emeleti részen 15, a 
földszinten 13 ablak tagolta a homlokzatot. A két utcai bejárat közül a déli a 
könyvtáré, a templom melletti a rendházé volt. A nagy könyvtárterem 19 öl 
5 láb (kb. 37,5 m) hosszú, 7 öl, 7 láb, 22 hüvelyk (kb. 16,1 m) széles volt 
(összterülete kb. 607 m2). Belső falát márvány borította. Boltozatos kiépítés 
helyett oszlopok tar tot ták a mennyezetet. A felső és alsó ablaksor között 
galéria húzódott, azonban ez oly alacsony volt, hogy az alsó könyvespolcoktól 
csak 2 lábnyi távolság választotta el. A könyvanyag 30, egyenként 13 láb 6 

33 EK ikt. 404—5., Rekt. 1837/319., EK 1843/45. R. febr. 23. 34Htt. Lit. pol. 1839. f. 11. p. 2a., 1841. f. 11. p. 15. és EK 1841/29 R. dec. 29. 35 Rekt. 1836/115. 
36 FEJÉR i. m. 180. 1. 
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hüvelyk (kb. 4,3 m) magas földszinti és 28, egyenként 11 láb (kb. 3,5 m) 
magas emeleti könyvespolcon nyert elhelyezést. A polcok szélessége változó 
volt, mélységük általában 2 láb (kb. 63 cm). A könyveket akkor kétsorosán 
helyezték el. A galéria és az északi részen fekvő irodahelyiségekbe a teremből 
lépcső vezetett fel. A terem végén két szekrényben a ZICHY grófnő ajándékából 
származó angol és francia könyveket őrizték. Az ablakközökben is szekrények 
álltak, különben a terem ekkor még üres volt. A terem melletti két szoba 
közül egyikben a segédkönyvtár és az őrök munkahelye, a másikban az 
olvasók foglaltak helyet. 

Az épület állapota már ekkor sem volt kielégítő. 1823-ban, 1824-ben, majd 1841-
ben komoly javítási munkálatokat kellett végeztetni a beomlással fenyegető nagyterem 
mennyezetének alátámasztásával.^ 1828-ban a könyvtári lakások nagyobb javítására 
került sor, 4500 ft. összeg erejéig. Állandóak voltak a könyvtár szekrénygondjai. 1838-ban 
új polcok kérelmezésekor már azzal érvelt a könyvtár, hogy a könyvek háromsorosan, 
nedves falak mellett állnak, ,,kitéve a romlás veszélyének". Néha évekig húzódott egy-
egy polc elkészítése, mivel minden 200 ft-nál nagyobb összeg engedélyezése a helytartó
tanácstól függött. A könyvtár épületének a fejlődő városképbe való beilleszkedésére 
mutat, hogy 1835-ben megtörtént az épület előtti gyalogjáró kikövezése.37 

Nehézséget okozott és a belső munka normális menetét gátolta a könyvtári 
lakások kérdése. 1784-ben, amikor a könyvtár a volt ferences rendházban berendez
kedett, a könyvtárigazgató és a két őr részére utaltak ki hivatali lakást az épületben. 
Ekkor az igazgató és az I. őr a II. emeleten, a II . őr az I. emeleten kapott szállást. Idő
közben a természettudományi múzeum és a botanikus kert igazgatói, ill. az Institutum 
Geometricum is befészkelték magukat az épületbe, s egyes könyvtári szobákat elfoglaltak, 
így 1841-re F E J É R György az egyik őri lakásba szorult személyzetével (inas és szakácsnő) 
együtt. Az épületben rajta kívül még BIANKOVICH kancellista lakott, azonban közös 
lakásban a könyvtárszolgával. Bonyolította a helyzetet az is, hogy a ferences rend 
állandóan arra törekedett, hogy ha már az egész épületet nem is tudja visszaszerezni, 
egyes szobákat el tudjon foglalni. 1827-ben ez irányú kísérletük nem sikerült : a hely
tartótanács ekkor a leghatározottabban elutasította kérésüket azzal, hogy a rendtagok 
— korlátozott számban — csupán parochiális szolgálatot teljesítenek. A rendfőnök 
kérvényét a felső hely „megfelelő kioktatás végett" küldte vissza. Nagyobb siker
rel járt 1841. évi kísérletük. Ekkor már oly rossz volt a viszony F E J É R és az egye
temi tanács között, hogy a senátus urai nem álltak kellő eréllyel a könyvtár ügye 
mellé. A rendház ekkor két szobát megkapott, éppen azokat, amelyekben F E J É R ingó
ságai álltak.38 

Személyzeti és beszerzési nehézségek, kicsinyes technikai gondok, a 
makacs igazgató és a bürokrata egyetemi tanács állandó vitája töl töt ték ki 
F E J É É György igazgatóságának két évtizedét. Erről tanúskodnak azok a 
dokumentumok is, amelyeknek alapján a könyvtár egészéről nyerhetünk képet, 
s ugyanakkor megláthatjuk, melyek voltak a könyvtár életének legfontosabb 
problémái. 

F E J É R György vitákkal telt igazgatósága folyamán három olyan korszak 
figyelhető meg, amikor ezek az ellentétek a szokottnál is jobban kiéleződtek : 
1831-ben 1837—38-ban, majd 1842/43-ban. Ezekben az években — a részlet
kérdések mellett — a könyvtár egészének ügye foglalkoztatta az érdekelteket, 
s így az írásos anyag mélyebb betekintést enged a könyvtár életébe. 

Ff 
37 A belső és külső javításokra : Htt . Lit. pol.1824. f. 8. p. 24., f. 11. p. ad 1., 

1826. f. 8. p. 137., 1827. f. 8. p. 170., 1830. f. 11. p. 3., 1831. f. 11. p. 26., 1835. f. 8. 
p. 114a, 160a, 1838. f. 11. p. 8a. Rekt. 1834/302, 1835/93, 1838/21. 

38 A ferencesekkel való vitára részletesen TÓTH A. i. m. 244. 1., valamint Uő. : 
Haladás és reakció küzdelme az Egyetemi Könyvtár új épülete körül. Magy. Könyvszle. 
1955. 44. 1. (az 1827. évi adat azóta került elő'!), valamint Ht t . Lit. pol. 1827. f. 11. p . 
ad 3., 1841. f. 11. p. 9a, Rekt. 1841/107, 184, 199, 344, 346, 365, 366. 
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1831-ben — a beszerzési gondok kellős közepén — F E J É R hosszú felter
jesztésben közvetlenül a nádornak adta elő a könyvtárral kapcsolatos pana
szait. Elsősorban a könyvállomány hiányosságát vázolta. A legveszedelmesebb 
jelenségnek azt tar tot ta , hogy a nagy forráskiadványok és enciklopédikus 
művek rendszeres kiegészítéséről nem tud gondoskodni. A beszerzés gyengéit 
mutatja, hogy míg az abolició után a könyvtár mintegy 40 000 kötetet szám
lált, azóta mintegy 10 000 kötettel gyarapodott. Az abolíciós könyvanyag 
sem csak a könyvtárnak jutot t : tekintélyes mennyiség jutot t abból a pozsonyi 
és a pesti papneveldének is. A köteles-példányszolgáltatás rendszertelen. 
A budai német hírlapokat a könyvtárnak pénzen kell megvásárolnia. A könyv
anyag állapota katasztrofális ; a könyvtár nem kapja meg az évente szükséges 
polcokat ; kéziratait félszázados porréteg borítja. „Mily nagy különbség ez a 
Nemzeti Múzeum kézirattárának ragyogó tisztaságával szemben!" A kézirattár 
anyagát is ki kellene már egészíteni : a legutóbb kiemelték ebből a gyűjte
ménybői a városi kiváltságlevelek gyűjteményét, s ez komoly veszteséget 
jelentett. Az őri állások üresek ; pedig az olyan jeles tudósok után, mint 
WAGNER, CORNIDES, SCHÖNVISNER, SCHWARTNER, KATANCHICH, igen nagy 
űr maradt hátra, — a tudományos kutatás és a könyvtári bibliográfiai tevé
kenység szempontjából egyaránt. Nem mellőzhető a könyvtári munka szín
vonalának ellenőrizetlensége sem. (Itt nyilván arra kell gondolnunk, hogy az 
igazgatónak, bokros tudományos munkássága mellett, nem jutot t ideje a két 
irnok technikai munkájának ellenőrzésére!) Az átalány kiutalása, értékválto
zása körül is állandóak a nehézségek: így p. o. egy Bécsből megrendelt értékes 
egyháztörténeti forrásgyűjteményt át kellett engedni a váci püspöknek. 
A Bulletin Universel megrendelésének engedélyezését oly sokáig halogatta az 
egyetemi tanács, hogy végül 150 ft-ot kellett ráfizetni. Ugyanígy történt az 
Österreichischer Beobachter megrendelésekor is. 

„Mindig az igazat mondtam, csak jogosat követeltem" — fejezte be 
felterjesztését az elkeseredett igazgató. A kérdés a nádornál és a helytartó
tanácsnál süket fülekre talált : a hivatali út megkerülése miatt egyszerűen 
visszaküldték azt a könyvtárba, s vizsgálóbizottság kiküldésére utasították 
az egyetemi tanácsot. A vizsgálóbizottság jelentése alapján a tanács F E J É R 
Györgyöt a könyvtári belső rend és ügyvitel szigorúbb ellenőrzésére szólította 
fel. 

F E J É R azonban nem adta fel a küzdelmet. Pár hónap múlva újabb 
levéllel fordult, újból közvetlenül a helytartótanácshoz. Ekkor is az anyagi 
gondok álltak a felterjesztés központjában. F E J É R ekkor az egyetemi házi
pénztár merev, lélektelen eljárását panaszolta fel, s az üzleti becsületre hivat
kozva kérte bizonyos adósságok soronkívüli kiegyenlítését. A szekrények, 
olvasótermi férőhelyek elégtelensége ebben a felterjesztésben is szerepelt. 
Kérése ekkor sem talált meghallgatásra.39 

A könyvtár általános helyzete a későbbi évek -során sem javult lényeges 
mértékben. így p. o. amikor 1837 végén, a téli sötétség beálltával az igazgató 
— többek között — azt kérte, hogy az egyetemi tanács szerezzen be lámpákat, 
mivel másként a délutáni nyitvatartási: nem tudja biztosítani ; a tanács a 
kérést azzal utasította el, hogy a könyvtárat sötétedéskor be kell zárni.40 

39 Az EK 1831 iratok között a két eredetben visszaküldött felterjesztés, valamint 
EK 1831/47. R., Htt . Lit. pol. f. 11. p. 17. 

4 0 Rek t . 1837/291 és EK 1837. nov. ]4. 
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1838 nyarán újból kísérletet te t t F E J É R a könyvtári helyzet legégetőbb 
kérdéseinek orvoslására. Erre közvetlen okot az egyetemi tanáccsal való 
újabb vitája adott. F E J É R levélben személyesen a rektorhoz fordult, aki ezt a 
levelet tanács elé vitte. Ebben F E J É R részletesen ismertette eddigi könyvtár
igazgatói tevékenységét. Kifejtette, hogy minden jószándókú törekvése 
kezdettől fogva hajótörést szenvedett az egyetemi tanács megnemértésén. 
Ezért volt kénytelen több ízben közvetlenül a helytartótanácshoz fordulni. 
Az egyetemi tanács — véleménye ázerint — akkor követte el a legsúlyosabb 
hibát, amikor a beszerzés technikai és elvi lebonyolítását kivette a könyvtár
igazgató kezéből. Munkáját egyedül különben sem tudja ellátni. „Hivatali 
ügybuzgalmával bármely más országban megérdemelt volna egy kis elismerést. 
Azonban a magyar királyságban élünk! Ez elegendő! A mi szolgálatunk 
jutalma az állandó keserves szorongatás és ellenkezés!" Az egyetemi tanács a 
vádakat visszautasította, azonban annyi látszateredmónye mégis volt a 
felterjesztésnek, hogy a helytartótanács — elsősorban a személyzeti hiányokat 
figyelembe véve — javaslattételre szólította fel az egyetemi tanácsot. 

A tanács SZILASSY, FRANK és DÉÖEN professzorokat bízta meg a jelentés meg
tételével, akik hangsúlyozták, hogy a könyvtár külső rendje mintaszerű. (Ez egyéb 
adatokból megállapíthatóan annak köszönhető, hogy a könyvtár 1831 óta több ízben 
kapott egy-két könyvszekrényt.)41 A vizsgálat így elsősorban a katalógusokra irányult. 
A bizottság megállapította, hogy a jelzetek több helyen rosszak, a Benedekrendnek 
a század elején visszaadott anyag a katalógusokban sokhelyt szerepel. A bizottság véle
ménye szerint ilyen változások keresztülvitelére a két irnok elégtelen. Erre azonban 
F E J É R nem is hagy nekik időt, éppen a külső rend érdekében. A bizottság két főfoglal
kozású, nem-professzor könyvtárőr kinevezését javasolta. (Ez korai jelentkezése a fő
foglalkozású szakkönyvtáros iránti igénynek!) A bizottság általános állományrevíziót 
is szükségesnek tartana ; ez kötetenként 2 percet számítva, 600 napot venne igénybe. 
Ezt köve ően új helyrajzi napló elkészítését is ajánlotta. 

Az egyetemi tanács F E J É R véleményét is kikérte. F E J É R kifejtette, hogy 
ő 1824 óta „a piszokból bizonyos ékességre" emelte fel a könyvtárat , a tanács 
viszont elhanyagolja az őrök kinevezését, őt magát hűtlenséggel vádolja és 
zaklatja. A bizottság véleményét nem fogadta el ( s ezzel — nyugodtan mond
hatjuk — évekre elodázta az őri kinevezéseket!). A tanács persze erre F E J É R 
ellen fordult, s kifejtette a helytartótanács előtt, hogy F E J É R állításai a 
szerzeményezést illetően nem helytállóak, a beszerzés terén egyoldalú és a 
könyvanyagot nem őrzi kellő gondossággal.42 

Természetes, hogy ezek után az őri kinevezések elmaradtak ; s nem 
meglepő az sem, hogy hamarosan bekövetkezett a végleges szakítás F E J É R 
és az egyetemi tanács között. F E J É R már 1838-ban „biztonságosabb elhelyezés 
érdekében" visszakérte az egyetemi irattárban elhelyezett végrendeletét. 
1841-ben, amikor az igazgatói lakást a ferencesek kapták meg, már komoly 
formában felmerült lemondási szándéka. Ezt keserühangú levélben jelentette 
be, azonban a könyvtár iránti ragaszkodásból utódja kinevezéséig vállalta az 
ügyek intézését. Levelének hangjából arra lehet következtetni, hogy F E J É R 
nem gondolt komolyan a lemondásra ; a helytartótanács azonban komolyan 
vette a bejelentést, s az egyetemi tanácsot helyettes kinevezésére utasította, 
SZABÓ Al. János teológiai kari dékán személyében. F E J É R a könyvtárkulcsok 
átadásának megtagadásával válaszolt. Az egyetemi tanács erre összeszedte az 

41 FEJÉR i. m. 180. 1. és az 1845. évi állományszámlálás és leltár (EK 1845. év.) 42Rekt. 1838/11, 209, EK. 1838. aug. 14. 
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eltelt húsz év minden FEjÉR-ellenes argumentumát, és a helytartótanácsnál 
tiltakozott F E J É R eljárása ellen. A kancellária 1843. március 21-én felmentette 
FEJÉRt, s a könyvtár igazgatásával ToLDYt bízta meg.43 A magas államigazga
tás azonban még ezután sem tud ta megbocsátani F E J É R Györgynek, a külön
ben elismert és köztiszteletben álló tudósnak az állami hierarchiával kapcsolatos 
lázongásait : 1848 tavaszán 630 ft. illetéktelenül felvett illetményt fizettettek 
vele vissza. A bürokrácia hosszú évek múltával sem felejtett.44 

Nehéz feladat előtt állunk, ha fel akarjuk állítani F E J É R György könyv
tárigazgatóságának mérlegét. Kétségtelen, hogy a könyvtári munka területén 
az egyébként kitűnő historikust és tanügyi szakembert sok felelősség terheli. 
Nem volt vérbeli könyvtáros, a könyvtár vezetését parancsszóra vállalta ; 
de nem volt érzéke a politikához és a diplomáciához sem. Nem tudot t bele
kapcsolódni a kor irányító eszméibe, s így a könyvtár és a közélet aktív 
kapcsolatát sem tudta létrehozni. Az egyetemi tanáccsal való viszonya a 
diplomatikus belátás legkisebb elemét is nélkülözi. 

Azonban legalább ugyanolyan felelősség terhelte az egyetemi tanácsot is, 
amely F E J É R ténykedését kizárólag adminisztratív szempontból bírálta el, 
s egyáltalán nem vette észre azokat a pozitívumokat, amelyek — egész igaz
gatói működését tekintve — kétségtelenül fennállottak. Nem segítette az 
átalány felemelésével, az őri kinevezésekkel s több kisebb javaslat megvalósí
tásával kapcsolatban. A tanács annyit látott , hogy F E J É R nem te t te le az 
egyetemi esküt, s hogy a szerzeményezés irányítását a saját kezébe akarja 
venni. Különösen rossz volt a viszony Fejér és az egyetemi házipénztár 
vezetője, PÁLMA Elek között, akinek a személyileg állandóan változó tanács 
mellett a legtöbbet kellett bajlódnia a könyvtár ügyeivel, s aki végül is hosszú 
felterjesztésben foglalta össze a könyvtárigazgató összes „bűneit". A hely
tartótanácsban FEJÉRnek nem voltak támogatói; így fent kivétel nélkül 
mindig az egyetemi tanács szája íze szerint intézték el a vitás kérdéseket. 

A könyvtár szakmai szempontból kielégítő működéséhez pedig elenged
hetetlenül szükséges lett volna az egyetemi tanáccsal való — kölcsönös jó
indulaton alapuló — együttműködés, ami egyértelmű lett volna a könyvtári 
szükségletek lehető kielégítésével. Ha a könyvtár igazgatója és a tanács elvi 
és tudománypolitikai szinten szorosabbra fűzi kapcsolatait, a könyvtár bizto
san lépést tudot t volna tar tani a megúj uló magyar tudományos élet fejlődésével 
s talán arra is lehetőség nyílt volna, hogy a politikai szempontból előnytelen 
egyetemi függésen — ha másutt nem, a beszerzés területén - lazítani tudjon. 

ANDRÁS TÓTH : DIE] BUDAPESTER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK UNTER 
DER LEITUNG DES HISTORIKERS GYÖRGY FEJÉR (1824—1843) 

Über die Universitätsbibliothek verstrichen die Jahrzehnte der Reformzeit spur
los.' Der Alltag der Bibliothek änderte sich kaum. In den Jahren in denen die sozialen 
und politischen Reformen in Ungarn vom Grund aus durchgeführt wurden, erfuhr die 
Organisation und Wissenschaftspolitik der Bibliothek nur einen unbedeutsamen Wandel. 

Der Grund zu dieser verhältnismässigen Beständigkeit war, dass die Universität 
sowohl wie die ihr unmittelbar untergeordnete Bibliothek unvermittelt von der Staats
verwaltung politisch kontrolliert wurde. 

43 Rekt. 1838/31, 1841/210, 346, 367, 373, 1842/85, 137, 157, 159, 168, 187, 249, 
1843/80, 100, 133., Ht t . Lit. pol. 1843. f. 8. p. 97a, EK 1843. ápr. 18., EK ikt. 451., vala
mint TÓTH A. 12. jz-ben idézett mű i. h. 

44 VKM Közokt, 1848. f. 14. p. 2. 
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In der Literatur und Politik gewann die fortschrittliche Auffassung mit der Zeit 
immer mehr an Beden, doch konnte dieselbe die streng konservative Aufsicht, die die 
Staatsverwaltung über die Universität ausübte, nicht durchdringen. Am strengsten war 
die Kontrolle gerade im Unterrichtswesen, dem oblag, eine „zuverlässige" neue Gene-
iation zu erziehen. 

Demzufolge hatte der Universitätsrat weder ein politisches, noch fachliches Inter
esse an der Entwicklung der Bibliothek. Der Direktor der Bibliothek, dessen Aufgabe 
es gewesen wäre, auf die Zeitmässigkeit zu achten, stand jedoch, im Gegensatz zu seinem 
Nachfolger, dem Begründer des modernen Bibliothekswesens, Ferenc TOLDY, nicht 
auf der Höhe seines Postens. Als Historiker und als Fachmann der Unterrichtsverwaltung 
erwarb F E J É R entschiedene Verdienste, der Wahrnehmung der wesentlichen Aufgaben 
einer Bibliothek stand er jedoch fremd gegenüber. Auch waren die Beziehungen zwischen 
ihm und dem Universitätsrat von Anfang an wenig befriedigend. Beiderseits wurde es 
zu einer Frage der Autorität und der Macht. 

Der Universitätsrat bestand zur Zeit völlig aus Personen die von der Staatsorgani
sation abhängig waren. Die im Leben einer Bibliothek, vom Standpunkt der Wissenschaft 
so sehr wichtige Zeitmässigkeit musste damals als unerreichbar bezeichnet werden. 

F E J É R war kein berufstüchtiger Bibliothekar ; die Leitung übernahm er nur nach 
öfterem Drängen. Den wahrhaft einzigen Verdienst als Direktor der Bibliothek erwarb 
er, indem er den Rahmen der Anschaffungen ausdehnte. Es fehlte ihm auch an politischem, 
wissensebaftpolitischem und diplomatischem Sinn. Mit den leitenden Ideen der Zeit 
konnte er nicht Schritt halten und somit unterblieb die zwischen Bibliothek und öffent
lichem Leben so wichtige Zusammenarbeit. 

Die Verantwortung hiefür trägt jedoch der Universitätsrat im gleichen Masse. 
Derselbe überprüfte die Waltung des Direktors ausschliesslich vom Standpunkt der 
administrativen Tätigkeit und untersagte jegliche Hilfe, die die Arbeit auf eine normale 
Fährte hätte steuern können. In dem Statthaltereirat genoss Fejér keine Unterstützung. 
Bei der Entscheidung etwaiger Streitfragen gewann der Universitätsrat immer die 
Oberhand. 

Wäre es zwischen Universität und Bibliothek zu einer prinzipiellen und wissen
schaftspolitischen Kooperation gekommen, hätte auch die Bibliothek mit der Ent
wicklung Schritt halten können. Die Ergänzung der Mängel hätte nicht in den letzten 
Jahren der friedlichen Entwicklung stattfinden müssen, wo die Zeit in vielen Hinsichten 
schon zu kurz war, die unbedingt notwendigen systematischen Reformen der Bibliothek 
durchzuführen. 



K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Két ritka Giordano Bruno-kiadásról. A máglyán megégetett Giordano BRUNO 
müveinek első kiadásai méltán tartoznak a könyvészeti ritkaságok közé, hiszen az 
inkvizíció áldozatának halálával egy időben műveit is meg kellett semmisíteni. Érthető, 
ha BRUNO 31 különféle művének jelenleg csupán 451 példánya ismeretes a világ 71 könyv
tárában, — amint ez SALVESTRINI kitűnő BRUNO-bibliográfiájának most megjelent 
2. kiadásából kiderült.1 A világ nagy könyvtárai között legteljesebb gyűjteménnyel a 
British Museum (29), a Bibliothèque Nationale (28) és a moszkvai Lenin-könyvtár (23) 
rendelkeznek. Könyvtörténeti szempontból érdekes a példányok országok szerinti 
megoszlása : Anglia (166), Olaszország (77), Franciaország (49) stb.2 s hogy a 77 olasz
országi példány közül a Vatikáni Könyvtár, a világ egyik leggazdagabb könyvgyűjte
ménye, mindössze eggyel rendelkezik. 

Ami a magyarországi példányokat illeti, ilyenekről a bibliográfia nem tud. Korábbi 
kutatásaim során az Egyetemi Könyvtárban már sikerült egy kolligátumban BRUNO 
1582-ben megjelent Gantus öircaeus c. művére rábukkanni. A példány — sajnos — csonka, 
eleje és vége hiányzik. Valószínű viszont, hogy fennmaradása éppen e csonkasággal 
függ össze : az egykori könyvtáros, akinek feladata lett volna a mű elpusztítása, bizonyára 
visszariadt e barbárságtól, és megelégedett a könyv elejének és végének a kiszakításával, 
a mű „névtelenné" tételével. A fennmaradt 17—35. levél üres lapok közé fogva, Sebastian 
FoizMorcillo Dehistoriae institutione (l557)-já,hoz van kötve, XVII. század eleji könyvkötő 
keze által. A kolligátum 1710-ben jutott a Maria Thall-i kolostor birtokába, s onnan 
az abolíció során került az Egyetemi Könyvtárba.3 

E sikeren felbátorodva kérdést intéztem állami és egyházi könyvtárainkhoz, 
amelyek rendelkeznek XVI. századi anyaggal. A beérkezett kilenc válaszból örömmel 
állapíthattam meg, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára (Debre
cen) ugyancsak rendelkezik egy ritka példánnyal4 : ez nem más, mint az 1612-ben meg
jelent Artificium perorandi. Míg a fent leírt Cantus Circaeus-n&k jelenleg 23 példánya 
ismeretes, emennek mindössze 8 példányáról tudunk,5 vagyis a ritkább művek közé tartozik. 
Nevezetessége, hogy BRUNO halála után 12 évvel adta ki J . H. ALSTEDIUS, a gyulafehér
vári főiskola későbbi professzora és APÁCZAI mestere ; hogy ebben Rómával való tudatos 
szembefordulás vezette-e, avagy még 12 év után sem jutott el hozzá BRUNO máglya
halálának híre, azt igen nehéz eldönteni. 

1 SALVESTRINI, Virgilio : Bibliográfia di G. B. (1852—1950.) 2. ed. postuma 
a etira di Luigi FIRPO. Firenze, 1958, Sansoni. 407 1. 

2 Összeállítva i. m. alapján. 
3 A töredék végleges identifikálását a moszkvai Lenin könyvtár által küldött 

kiváló fotókópiák tettek lehetővé, amelyekért e helyen is köszönetet mondok. 
4 ÖTVÖS János szíves közlése. 
5 SALVESTRINI i. m. 51—52., 160—162. 1. 
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E két kötettel hazánk is csatlakozik ahhoz a 10 országhoz, amelynek „Bruniana^-i 
nyilván vannak tartva. Némi valószínűséggel számíthatunk rá, hogy a könyvtárainkban 
folyó rekatalogizálás során még néhány előkerülhet a könyvritkaságokból, hiszen Magyar
ország a XVII. században protestáns diákjai révén élénk kapcsolatban állott Angliával,. 
Hollandiával és Németországgal, és nem tartozott azok közé az országok közé, amelyekben 
a reformációt eleve kiirtották s az „eretnek műveket" nemkülönben. Ebben az össze
függésben bizonyára nem véletlen, hogy Spanyolországban, B3lgiumban vagy Lengyel
országban BRxnsronak egyetlen első kiadása sem ismeretes, és Ausztriában is mindössze 
egyről tud SALVESTRINI bibliográfiája. 

MÁTRAI LÁSZLÓ-

Istvánffy Miklós Históriája 1622-i kiadásának történetéhez. ISTVÁNFFY Miklós 
(1538—1615) magyar története kéziratának első kötetét, amely az első húsz könyvet 
foglalta magában, 1600. november 30-án kezdte letisztázni.1 Hogy mikor fejezte be,. 
nem tudjuk, de valószínű, hogy közben a folytatásán is dolgozott, s amikor 1608. novem
ber 4-én Pozsonyban jobboldali szélütés érte, a 34. könyvben az 1606. év végéig jutott el. 
Felgyógyult ugyan, de írni nehezen tudott, és a 34—38. könyveknek csak nagyon rövid 
kivonatát készítette el. Az utolsó esemény, amelyet megemlít, BÁTHORY Zsigmond-
halála : 1613. március 18. Az Ajánlást RUDOLF királyhoz már 1608. január 27-én meg
írta, így lehet, hogy munkáját az 1606. évvel akarta lezárni. Később azonban elő-elő-
vette, s reszkető kézzel javítgatta. 1610-ben talán a kiadására is gondolt, mert ekkor az. 
Ajánlásban, a közben lemondott RUDOLF nevét áthúzta, föléje MÁTYÁsét írta, és a 
dátumában is az MDCVIII évszámban a VIII fölé X-et írt. Munkájának a címlapját 
1614-ben készítette el, valószínű tehát, hogy ekkor megint foglalkozott műve kiadásának 
gondolatával; erre azonban már nem került sor, mert 1615. április 1-én meghalt. 

Végrendeletében munkája kéziratát PÁZMÁNY Péterre hagyta,2 akivel igen jó 
viszonyban volt. PÁZMÁNY egyik levelében, amelyet 1605 végén írt IsTVÁNFFYnak, 
kitért a magyar történetirodalom szomorú állapotára, és biztatta IsTVÁNFFYt, hogy 
írja meg Magyarország történetét, ő van erre hivatva. ISTVÁNFFY válaszában elárulta 
neki t i tkát : már írja MÁTYÁS halálától kezdve, sőt az első felével el is készült, 
és ha Grácba megy, bemutatja neki ; a kiadását úgyis attól teszi függővé, hogy mi lesz 
az ő, SZTTHAY és más hozzájuk hasonlóknak a tanácsa a munkát illetőleg.3 

PÁZMÁNY meg is kapta ISTVÁNFFY halála után a kéziratot— 1617-ben már nála. 
volt—, lemásoltatta és az udvar elé terjesztette. Az 1617. december 13-ra összehívott, de 
1618. március 4-re elhalasztott pozsonyi országgyűlés alkalmával történhetett ez, 
amelyen a beteg MÁTYÁst FERDINÁND helyettesítette, akit a cseh rendek 1617 júniusában 
fogadtak el királyuknak. Három biztos volt melléje rendelve, s egyikük, ULM Lajos 
birodalmi alkancellár FERDINÁND parancsára már március 24-én Pozsonyból elküldte a 
kéziratot TENGNAGELnek, az udvari könyvtár igazgatójának, s kérte, hogy ezt a munkát, 
amely BONFINI folytatása, s amelyet ISTVÁNFFY magyar főúr nagy szorgalommal és szép 
stílussal írt meg, gondosan olvassa el arra figyelve mindenekelőtt, nincs-e benne olyan 
valami, ami a katolikus vallás, a császári felség és az osztrák ház vagy a német nemzet 
hátrányára van, vagy nincs-e benne valamiféle lényeges ténybeli tévedés ; minderről 
összefoglaló jelentést kért tőle. Az ügy gyorsabb elintézése érdekében azt ajánlotta,. 

1 Országos Széchényi Könyvtár, Mss. Quart. Lat. 2316. 
2 „Librum hunc historicum auctor morti vicinus . . . Vestrae Celsitudini . . . sibi 

coniunctissimo testamento legavit . . .", — olvassuk HIERAT Ajánlásában. 
3 ,,. . . ut eius in publicum edendab potestatem consilio domini Agriensis et 

Paternitatis Vestrae acsui similium integrum mihi reservem" (FRANKL V. : Pázmány 
Péter levelezése. I. k. Bp. 1873. 7.). 

. 
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hogy mivel két kötetről van szó, vegyen maga mellé egy képzett jezsuitát, aki egyben jó 
történész is, s ha végeztek, a kéziratot az összefoglaló jelentésükkel együtt juttassa el 
hczzá, kegy ő a császár elé terjeszthesse megjegyzéseikkel együtt.4 

Ezt a munkát, úgy látszik, TENGNAGEL maga vállalta ; dolgozott is rajta, de 
lassan, mert 1619. július 4-én PÁZMÁNY már kérte tőle vissza a kéziratot, amelyet, 
mint írta, nuper hagyott nála.5 Ebből azt következtethetjük, hogy az ULMtól kapott 
kéziratot TENGNAGEL visszajuttatta PÁZMÁNYIIOZ, aki azután később maga vitte 
-el s adta át Bécsben neki. TENGNAGEL július 6-án azt válaszolta, hogy még nem 
végzett a kézirat átnézésével. PÁZMÁNY erre megnyugtatta, hogy tudja, mennyit 
fáradott vele, s rajta lesz, hogy a ráfordított munkát ne legyen oka megbánnia.6 

TENGNAGEL azt ajánlotta, hogy a Históriát az antverpeni MORETUS adja ki, s hogy 
epistola dedicatoria vezesse be. PÁZMÁNY mindkét javaslatát helyeselte, s ő maga írt a 
híres nyomdásznak (,,nobis alias incognitum" — jegyezte meg), TENGNAGELnek pedig 
elküldött egy Nagyszombatban nemrég (nuper admodumj kinyomatott könyvet (libellus), 
amelynek bevezetése anyaggal szolgálhat neki a História bevezetéséhez; mellékelte 
hozzá ISTVÁNFFY életrajzának vázlatát is, hogy azt is beiktathassa abba.7 Az a könyv 
amelyet PÁZMÁNY TENGNAGELnek küldött, minden valószínűség szerint KITONICH 
•Jánosnak Directio methodica processus iudiciarii c. munkája volt. Ez ugyan inkább liber, 
semmint libellus, mert 434 4r lapból áll, de épp 1619-ben jelent meg Nagyszombatban, 
s a szerzője PÁZMÁNY Péternek és FORGÁCH Zsigmondnak ajánlotta. 

TENGNAGEL PÁZMÁNY biztatására ír t is a kiadás ügyében MoRETUSnak 1619. 
július 3-án, aki szeptember 3-án válaszolt rá: megköszönte az iránta és a PLANTIN-
nyomda iránt tanúsított bizalmat, de nagy sajnálattal közölte, hogy annyira túl van 
halmozva munkákkal, hogy nem vállalhatja a História kiadását. Nem szeretné azonban — 
írta —, hogy miatta késsen a munka megjelenése, azért arra gondolt, hogy WECHELIUS, 
aki BoNFiNit kinyomatta vagy egy másik németországi nyomdász vállalhatná ; ő csak 
örülne, ha sikerülne jól megoldani ezt a kérdést. MORETUS megírta ezt PÁzMÁNYnak is, 
és neki is megköszönte az irányában tanúsított bizalmat.8 

4 „Mein freundlichen gruesz unnd willige dienst zuvor. Treuester und hochgelerter, 
sonders lieber herr Dennagel. Ausz special bevelch der Königl. Würden zue Beheimb 
hat der herr beyligend continuationem históriáé Hungaricae Bomphinii zuempfhangen, 
welche mit grossem Vleisz unnd ziemblich schönem stylo dominus Nicolaus Istvamphy 
Hungáriáé magnas Selbsten geschrieben. Die wird dem herrn zu dem Endt geschickht, 
damit er sie mit Vleisz durchgehe unnd uberlesze, vor allem aber in Acht habe unnd 
notiere, was darinnen unser hl. catholischen Religion, der Rom. Kayl. May. unnd dero 
gantzem löblichen Hausz Österreich oder unser teutschen Nation zu Nachtheil wider 
Verhoffen hegriffen sein möchte, unnd darüber summatim sein Guetachten unnd Censur 
geben wolle. Zur Befürderung der Sachen möcht nit schaden, weil es zween Thomi seind, 
das Er etwan ain gelehrten Jesuiter so auch ain gueter Historicus zue sich zihe, unnd 
weiln der ain ein Thomum übersehet, immittels der ander den andern auch revidieren 
unnd hernacher collatis notis ain summarische Relation darüber begreiffen unnd die
selbige sambt den Thomis mir widerumb fürderlich zukommen lassen, damit hernacher 
das gantze Werckh der Rom. Kayl. May. unserem aller gnädigsten Herren mit Iren notis 
fürgetragen werden köndte. Gott mit unsz allen. Datum Preszburg den 24. Mártii anno 
1618. Desz Herren dienstwilliger Ludwig von Ulm." (Österreichische Nationalbibliothek, 
Wien, Mss. Cod. Vindob. 9737s, fol. 148r—148v. — Vö. A gr. Klebelsberg Kunó Magyar 
Történetkutató Intézet Évkönyve. X. 1940, 43.) 

5 HANUY F. : Pázmány Péter összegyűjtött levelei í. k. Bp. 1910. 201. 1. 
6 HANTJY i. m. 201 — 202. 1. 
7 Uo. 
8 „Clementissime et Doctissime Domine. Tuas Hl Julii datas (non alias priores) 

a septimanis aliquot accepi, at dubius hactenus, quo responsum mitterem, cum nullum 
urbis nomen, in qua viveres, adseriptum legerem. Opportune itaque illmi archiepiscopi 
iStrigonicnsis ad me epistola altéras abs te litteras expressit, quae Viennae te agere 
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PÁZMÁNYnak nagyon a szívén feküdt ez a dolog, s megkérte az épp akkor, 1619 
nyarán a frankfurti császárválasztásia utazó titkárokat — a magyar titkár FERENCZFFY 
Lőrinc volt —, nézzenek kiadó után. Ők el is jártak ebben az ügyben, s azt jelentették 
az érseknek, hogyha biztosítva van a kézirat kijuttatása, könnyen lehet kiadót 
találni rá. 

PÁZMÁNY erre rögtön írt TENGNAGELnek (szeptember 6-án) s kérte, hogy ha 
jónak találja, küldje el ő maga mindjárt a kéziratot az említett titkároknak (,,ad manus 
fidèles dictorum secretariorum") ; kívánatos volna ugyanis, hogy a munka már a tavaszi 
vásárra elkészüljön ; MoRETusszal úgy sem fog menni a dolog.9 

A munka további sorsáról pontosabb értesüléseink nincsenek, s nem tudjuk, 
miképp került az érsek HIERAT Antal kölni nyomdásszal kapcsolatba, aki 1622-ben 
megjelentette a Históriát. Hamarosan megtörténhetett ez, s így valószínűleg az 
említett titkárok közvetítették. PÁZMÁNY ugyanis már 1620-ban kiküldte neki a 
kézirat másolatát,10 s 1622 őszére készült el a nagy munka. HiERATnak PÁZMÁNYhoz 
intézett Ajánlása ugyanis 1622. szeptember 22-én kelt. Ebben olvashatjuk ISTVÁNFFY 
rövid életrajzát is, s ez azt mutatja, hogy PÁZMÁNYÍÓI megkapta a már említett 
életrajzi vázlatot is. 

HIERAT korának egyik legkiválóbb nyomdásza volt,11 s most is jó munkát 
végzett ; a későbbi kiadások messze mögötte maradnak minden tekintetben az 
1622-inek. 

HOLTJB JÓZSEF 

Adalék a felenyedi papíimaltm íöittnctt'hez. Az erdélyi papírgyártás alig kutatott 
múl t jának egyik jelentős tényéie — a fehérvári-enyedi kollégium papírmalmának 
létére — hívja fel a figyelmet H E R E P E I Jánosnak e folyóiratban napvilágot látott érdekes 
közleménye1. Cikkéből •— főként közvetett adatok alapján — fény esik az alapítási 
sorrendben negyedik erdélyi papíimalcm működésére. Néhány közvetlen adattal szeret
ném H E R E P E I János eredményeit alátámasaztni, és bizonyos mértékben módosítani is. 

indicarent. Amplector singularem in me et officinám Plantinianam affectum, quo Hun
gáriáé históriám cudendam offers, at doleo ita modo occupari, ut eam prelis statim com-
mittere haud possim. Nam praeter breviaria aliosque solennes typographiae nostrae 
libros Tornielli Annales Sacros tertia fere parte quam antehac auctiores et Beatissimo 
Pontifici ab auctore nunc inscriptos excudo et mox R. P. Lessii De perfectionibus mori-
busque divinis libris XIV cudendis me praeparo, item que P. Hermanni Hugonis pro 
consultatione Lessiana libris tribus apologeticis, P. Thomae a Jesu De contemplatione 
divina libris sex aliisque, quibus iamdudum fidem meam et typos addixi. Itaque dum 
auscupandi ego commoditatem quaererem, Wecheliani, qui Bonfinium edidere, aut alii 
in Germania typographi opus absolverint ; nec ego utilissimae históriáé editionem 
diutius mea caussa differri velim, qui aliam ab aliis exornatam Spartam gaudeo, dum 
ego meam. Haec eadem illmo archiepiscopo scribo et ingentes ei gratias cum debito 
cultu repono. Resalutat te R. P. Rosweydus itemque eruditissimus d. Mireus, qui modo 
Antverpiae nobis adest, alias sermis principibus Bruxellae adhaeret eorundem sacellanus 
et bibliothecarius. Vale Clementissime et Doctissime. Antverpiae, in officina Plantiniana 
VHI. Idus Sept. MDCXIX. Clementissimae Dominationis Tuae addictissimus Balthasar 
Moretus." (Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Mss. Cod. Vindob. 9737s, fol. 
180r— 180v.) 

9HANTJY i. m. I. k. 207. 1. 
10 „Prodit nunc tandem . . . História illa Ungarica, quam ante biennium . . ., 

ut typis excudenda committeretur, ad me misisti", — írta HIERAT az Ajánlásában. 
11 Bern a MALLINCKROT ; De ortu et progressu artis typ., Col. Agr., 1639, 124 ; 

J . J . MERLO : Die Buchhandlungen und Buchdruckereien ,,zum Einhorn", 22 
1 H E R E P E I János : Hol volt a gyulafehérvári académicum collegium papiros malma? 

Magy. Könyvszle. 1957. 364—368. 1. 
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Az enyedi kollégium és a város között, a törökbúza-dézsma kérdése felett évtize
dekig folyt per iratai között szerepel több XVII. század végi és XVIII. század e]eji kollé
giumi udvarbírói számadás későbbi másolata. Ezek közül először HAVASALLYI Sámuel 
1713—1714. évről szóló számadásában történik papírmalmunkról említés. HAVASALLYI 
feljegyzi a „papiros csináló" konvencióját, a molnárnak pénzért adott ,,czandora posztó" 
mennyiségét, a malom kerekeinek bélelésére kiadott apró deszkák számát, 20 konc 
papirt tartalmazó kötés, majd 10 konc nyomtatni való papír átvételét. A feljegyzésből 
az is kiderül, hogy RIBITZEI János mester, az akkori ,,papir-csináló", árendában tartja 
a malmot.2 

Míg tehát az 1713—14-es évek számadásaiban nyolc ízben is szerepel a malom, 
DÉNES János deák-provizor húsz évvel azelőtti számadásában szó sem esik róla, sőt 
a feljegyzésből az derül ki, hogy az udvarbíró valamely külső forrásból fedezte a kollégium 
— elég szerény — papírszükségletét.3 Ha tehát I. RÁKÓCZI György valóban létesített is 
Felenyeden papírmalmot, az a későbbiekben megszűnhetett működni (esetleg éppen 
az 1658-i tatárpusztítás következtében), s csak a következő század elején született újjá. 

A papírmalom további sorsáról, az 1714—1718 közötti időszakra vonatkozó 
provizori számadás ad felvilágosítást. Minthogy a malom ,,igen veszendőleg volt", 
felszerelését összegyűjtötték, és 1717-ben eladták a kolozsvári jezsuiták Monostoron 
működő malmának. A felszerelésről mindössze annyit tudunk meg az udvarbíró szűk
szavú feljegyzéséből, hogy annak vasból készült része ötödfél mázsát te t t ki.4 

A kollégium javainak 1722-ből származó összeírásában említés történik apapír
malom elhagyott épületéről, melynek kőfalát akkor már kezdik elhordani, de a „német 
rendszer" szerint épített papiros szárasztó sasfák még helyükön voltak.5 BARDOTZ Elek 
intéző 1750—1753 közötti számadásában már csak az elhagyott épületről szól.6 De a 
papírmalom elenyésztét bizonyítja KAPRONTZAI Ádám nyomdász 1779-beli beadványa is, 
melyben a főkonzisztoriumnak javasolja egy papírmalom létesítését a kollégium 
mellett,7 

Az új malom azonban csak 1819-ben kezd épülni, mint azt alapító táblája bizo
nyítja.8 A kollégium történetírója szerint 1819 és 1822 között készült el és 1843-ig műkö
dött.9 1822-beli leltára alapján alkothatunk képet felszereléséről, s ugyancsak ebből 

2 A papírmalomról említés esik a nagyenyedi Bethlen Könyvtár tulajdonában 
levő törökbúza-dézsmaper irataiban (522. sz. kézirat) a 707., 717., 718., 730., 735., 736., 
746., 756. lapokon. 

3 Uo. 682. 1. 
4 Uo. 915. 1. 
sUo. 1728-9 . 1. 
6 Uo. 1020. 1. 
7 Kolozsvári Ref. Egyházkerületi levéltár 1779/51. sz. 
8 A papírmalom alapítótáblája az enyedi történeti múzeum gyűjteményében 

található, annak H E R E P E I Károly-féle leltárában a 3305. szám alatt. A tábla bronzból 
készült 16 x 22 cm nagyságú, a következő felirattal „AETERNAE MEMÓRIÁÉ. LAPIS 
ANGULARIS HUJUS OFFICINÁÉ. POSITUS. ANNO. AERE CHRISTI ANAE 
MDCCXIX MENS. JUNIO. IMPERIUM. ORBIS AUSTRIACI. TENENTE. DIVO 
FRANCISCO. CAESARÉ. AUG. M. PRINCIPE. TRANSILVANIAE. PROCOS. M. 
PRINCIPATUS TRANSILV. EXCELL. COMITE. GEORGIO. BANFFI. ILLUSTRII 
COLLEGII SCHOLAR. ENYED CURATORIBUS SUPREMIS. EXCELL. COM. EME-
RICO BETHLEN. ILLUSTR. COM. PAULO TOROCZKAI PROFESSORIBUS CLA-
RISS. JOH NEMEGYEI. CAROLO MOHAI JOS KOVATS. SAM. KÖTELES. JOH. 
TOMPA. JOH. BARITZ. SAM HEGEDŰS STEPH. KERESZTES." 

9 P. SZATHMÁRY Károly : A gyulafehérvár—nagyenyedi Bethlen-főtanoda története. 
Nagyenyed, 1868. 274. 1. Egy felenyedi malomból kikerült papír vízjegyében azonban 
„ENYED" felirat és a kollégium két hattyús címere mellett, az 1821 számok szerepelnek, 
a malom tehát ekkor már működött. 
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derül ki az is, hogy a malmot a kollégium ezúttal is bérbeadta (a malom inventáriumát 
lásd alább).10 1843 után KAZATSAY József és Antal enyedi polgárok létesítenek malmot, 
amelynek papírja egy kortárs feljegyzése szerint rövid idő alatt nemcsak Erdélyben, 
de a Királyhágón és Kárpátokon túl is állta a versenyt — a malom 1849-ben bekövetke
zett pusztulásáig.11 

„Inventarium Thecae chartariae dtto 29-a Maji. 1822. Rectore Samuele Köteles. Anno 1822. Die 23-a Máji 
ki rendeltettünk Hector Professor Tiszteletes T. Köteles Sámuel Urtol, hogy a Nemes Kolegyomnak Fel Enyeden 
lévő Pappiros Malmát Arendator Stolberg Krostof Uramnak inventarie adnok által, mely dologban kötelességünknél 
fogva eljárván, a következendöket találtuk 

A Meister Házában. 
1. Egy ujj fejér fenyőfából vésett ajtó, ujj zárral sarkokkal, fordítóval vonoval és kultsal. 
2. Az Ablakok egész készülettel eggyütt ujjak, és edgy fali jo ora réz verkel. 
3. Pádimentum ujj. 
4. Egy ujj zöld mázos kementze, száját edgy pánt vas tar tva. 
5. Egy hoszszu fejér egerfa jo asztal. 
6. A Kamarába bé menve, egy ujj fejér fenyőfából kivésett ajtó, zárral, kultsal fordítóval, vonóval, és 

sarkokkal. 
7. Egy ablak egész készülettel. 
8. Egy tűzhely kementze nélkül. 
9. A Konyhán az udvar felöl, egy kétfelé nyilo bérlett ajtó, ujj sarkokkal, zárral, fordítóval, vonóval, 

és két supridlivel. 
10. Egy jo sütő kementze, melynek száját edgy vas pánt tartja. 
11. Egy kis Katlanba edgy enyves vizet melegittö 9 vedres ujj üst. 
12. Ugyan csak a Konyhán az enyv fözö Házban menve edgy ujj vésett fenyő ajtó, ujj zárral, vonóval, 

sarkokkal, fordítóval, és kultsal. 
13. Az enyv fözö Házban két ujj ablak ujj készülettel. 
14. Egy enyvet fözö ujj réz üst 6 0 vedres deszka fedéllel és réz csövei. 
15. Egy enyves papirossat sajtoló ujj sajtó melynek a mutterin vagyon 4 quadrat vaspánt a Strof ján 3 vas 

Karika egy vas csap, és vékony Stroffal edgyütt. 
16. Egy enyves viznek való cserefa Kád, 4 vas abrontsokkal. 
17. Balra a Legények Házában edgy ujj fenyő fából vésett ajtó ujj zárral, sarkokkal, vonóval, kultsal, 

és fordítóval. 
18. Két ujj ablak ujj készülettel. 
19. Pádimentum jo. 
20. Egy ujj zöld mázos Kementze a Száját egy pánt vas tartva. 
Által menve a dolgozó Házban. 
21. Egy két-felé nyilo fenyőfából vésett Ajtó ujj Sarkokkal, vonókkal, és két supridlivel edgyütt, zár nélkül. 
22. A Dolgozó Házban az Udvar felöl egy kétfelényilo kerekfejü vas Szegekkel meg veretett bérlett ajtó 

ujj sarkokkal, vonókkal, zárral, kultsal, fordittoval, és két supridlivel edgyütt. 
23. Öt ujj ablakok ujj készületekkel. 
24. Egy víz Sajtó melynek a mutterén 4 övedzö vaspántok, két hoszszu pántok és két vas strofok vágynak. 
25. A Strofon 3 vaskarikák, és ezen kívül egy fogas vas karika, egy köldök Platten, egy vas csappal, és 

vékony stroffal edgyütt. 
26. Egy vas tartó, mely a fogas karikán jár, két vas karikával edgyütt. 
27. Egy sajtó Deszka edgy quadrát vas táblával. 
28. Ismét egv száraz sajtó 4 vas pántal, és két vas stroffal általfoglalt mutterrel, 3 karikával megkötött 

stroffal egy sajtó deszkával, vascsappal és vékony stroffal edgyütt. A Strofok és a nagy Sajtó Mutteré kevés ideig 
használhatok. 

29. Egy nagy merittö Cserefa kád 3 vas abrontsokkal edgyütt melyben vagyon egy réz ujj üst, tiz darabok
ból álló vas pléhböl csinált kürtövei, és edgy üst szájára való vas pléhböl csinált kerek ajtó, egyéb, arant minden 
nagy Sajtóhoz meg kívántató eszközökkel, és deszka fedéllel edgyütt. 

30. Egy kis matériáiét keverő cserefa kád, 3 vas abrontsokkal, mellybe egy czilinder felállítva vas serpe
nyőbe forogva 12. 1 y2 suchnyi hoszszuságu 4 szegü vas rudatskákkal, mely czilinderen vagyon 4 vas karika, és két 
végén két vas csap ezen kádot tartja 3 cserefábol készült czövek 3 cserfa keresztel, és deszka fedéllel. 

31. Egy fenyőfa gerenda 7 fogokkal, mely a czilindert forgatja, és ezen fenyő gerendát tartó 5 darabokból 
álló cserefa állás. 

32. Egy fa Luszter. 
33. Egy ujj kétfelé rekesztett czeich kasztén deszka fedéllel. 
34. Egy felállíttatott cserefa csö mellyen a kis kádba a viz dirigáltatik, és benne edgy csap. 
35. A Hijuban fel járó ujj grádits be deszkázva, ujj fenyőfa deszka ajtóval, borított zárral, kultsal és sar

kokkal. 
36. A Malomban benn egy ujj fenyőfából vésett ajtó, ujj zárral, sarkokkal, fordítóval, kultsal, és vonóval. 
37. Hat ujj ablakok ujj készületekkel, faragott kövei ki rakott padimentummal. 
38. A Víz tartó felé kimenve egy ujj vas szegekkel megveretett ajtó ujj sarkokkal, zárral kultsal, vonóval, 

fordítóval, melly ajtón mennek ki egy 6 fogú fenyőfából készült ujj gráditson. 
39. Egy rongyot sodró kádhoz szolgáló hoszszu cserfa vectis, mellynek a N. Nyugoti részében vagyon edgy 

9 fogú cserfából készült kerek cirkulus két ember fö metszve reá, 4 vas karikákkal, két vas csappal, és perselyekkel 
adgyütt, melly rudat tar t 4 cserfából készíttetett állás, ezen rúdnak a N. kelet felöl való végén vagyon edgy cserefábol 
készíttetett Kud, mely a nagy Gerendelynek a csapjába járandó könyök vasba jár, mely rúdon vagyon ket vas
karika 2 Strofmutterrel együtt és a közepébe bevésve egy másfél suchnyi hosszúságú vaspánt, mely rúddal com-
munikálodik egy más Darab, ugyan a fennebb irt hosszú cserefa rudat mozgató vectis egy Vaskarikával, egy 
vas Stroffal Mutterestöl és két oldalán felmenő 1 % suchnyi vas pántokkal együtt. 

io Nagyenyedi Bethlen könyvtár Szathmáry-féle okiratgyűjtemény (K) II . kötet, 
€3 számú darab. 

11 Vö. SZILÁGYI Farkas : Papírqyár Naqy Enyeden a 40-es években. Közérdek. 
II . (1883) 21. sz. 



286 Kisebb közlemények 

40. Egy rongy áztató és vagdaló Kasztén kétfelé rekesztvet Deszkából fenyöfatalpokon, és fenyő Osz
lopokkal. 

41. Egy megtört Matériáiét tartó Deszkából készíttetett 4 szegeletü Kasztén fenyőfa gerendákon álló 
fenékkel eggyütt. 

42. Két Darabból álló nagy materiát törő Válu 4 nagy Jukokkal melynek fenekén vagyon 4 darab 2 % 
suchnyi hosszúságú vas Platten, a Válluban hat vas pánt, és egy hosszú vas Kapots, mely a két Vállut egybe foglalja. 
Ugyancsak ezen Vállunak öbleiben 4 szita vas Strof, 4 szitával edgyütt 16 rongyot törő Stompok minden Stompba 
3 vascsákány, és minden Stompon egy négyszegeletü vaskarika, in Summa vagyon 48 vas csákány és 16 négy szege
letü vaskarika. Továbbá minden csákánynak a nyele vegin egy vas Platten vas Stroffal bé foglalva, in Summa 
16 vas Platten és 16 vas Strof, továbbá van még ezeken a Nyeleken 7 apró vaskarika, továbbá 8 Darab csákány 
nyeleket foglalókon, vagyon 8 kis vasstrof, ezeken kivül van még 16 Csákányokat felakasztó Vas Gilints, ütközőkkel 
eggyütt. Válluba bé eresztve 16 cserefa oszlopok, melyek között a Csákányok Nyelei forganak 4 kurta cső melyen 
a Csákányok alá a víz foly 4 vas karikákkal edgyütt egy hosszú fenyőfából készíttetett Csatorna melyből a Vizfoly 
a Csákányokra 3 cserefa oszlop vasszegekkel a Gerendákhoz felszegezve mely oszlopoknak a X. keleti oldalán áll 
a viz Csatorna, egy felállíttatott cserfa Csö vas abrontsal, és egy német csappal, melyből dirigalodik a Viz a Stom-
pokra. 

43. Egy nagy Gerendely meljen a viz kerék van két nagy széles tábláju vas csapokkal a tengely végébe bé 
eresztve, melynek a Malomba levő végébe vagyon edgy horgos könyök vas, mely a materiálét sodró kitsi kádnak 
maschináját forgatja. A tengelynek két végein vagyon hat kemény vas karika, a tengely derekát 4 Strofokkal öszve 
foglalt vas karikák, ezenkívül a tengely oldalába be vésve három edgy ölnyi hoszszuságu vas pántok. A vas csapok 
forognak két öntött réz perselyekbe, a Vizkerék 36 kurta vas Strofokkal van öszve foglalva, nemkülöm a kereszt-
fáji is 4 hoszszu vas Strofokkal. 

44. Egy matériát tartó kasztén fenyő deszkából, cserfa talpokkal és oszlopokkal, deszka fedéllel. 
45. Hollender maschinát forgató viz keréknek két tengelye végében két nagy széles tábláju vas csapok 

6 vas karikákkal bé foglalva, két öntött réz perselyekbe forogva, a külső viz kerék öszve van foglalva 36 kurta vas 
Strofokkal, és 4 hoszszabbakkal, meljek a keresztfákat tartják. 

46. Ugyanezen Gerendeljen levő félkerék öszve van foglalva 16 jo vas Strofokkal, mely bélkerék viseltes 
ugyan de még használható. 

47. A Hollender padjára felmenve egy ujj cserefa talpra készíttetett fenyőfából lévő grádits nyoltz léptsök-
kel, és edgy karfával, egy kis rostélyos ajtón bémenve mely ajtón vagyon edgy borított zár, és két kitsiny sarok, 
kults nélkül, az egész Hollender pad gyalult deszka, cserfába eresztett rostáljál körül véve. 

a) A Hollender malom vagyon a Hollender maschinán mely áll egy tiszta ujj cserfából készített 
válubol, melynek hossza 10 öl és 4 schug, szék 4 schug és Y2, a mélysége 4 schug és egy czol. 

b) Maga a Hollender maschina melynek cserefábol készült cziliderébe vagyon bé vésve 29 darab és edgy 
edgy schug, és 9 czolnyi hoszszuságu vasból készült kés, melyből 4 csonka, ezen czilinder alatt a Válu fenekébe bé 
vésve vagyon 6 a fennebiekhez hasonló hoszszuságu de szélesebb vas kés, ezen czilinderbe be foglalja a késeket két 
jo kemény vas karika, a czilindernek közepén keresztül jö, a mely forgatja ezen czilindert egy 7 schugnyi hoszszuságu 
vas rud, mely vas rud forog két öntött réz perselybe. — ezen vas rúdnak a viz felöl való végébe vagyon a bélkeréknek 
megfelelő ugy nevezett korong, két vas karikákkal, és 4 vas ékekkel. A Hollender Czilinderébe a két végén a vas 
rúdnak keményebben való állása végett nagyon bé verve két vas persely és 8 vas ék, továbbá a Hollender Maschiná-
nak dirigálására nézve vagyon edgy vas strof mutterrel, és kultsal edgyütt a Hollendert bé fedi egy fenyőfából készített 
ujj fedél, minden hozzá tartozó eszközeivel edgyütt úgymint szitával, és táblával. Továbbá vagyon edgy fenn álló 
cserfa csö edgy vaskarikával edgyütt, meljen a viz a Hollender maschinába dirigáltatik. Ezen csőbe vagyon bé eresztve 
edgy kurta cserfából készült és vas karikával megköttetett csö melly csőbe vagyon edgy német csap. — A Hollender 
padról ki-menve a Silip felé két léptsöjü fenyőfa gráditson edgy két sarkon nyilo kis ajtó van fa gilintsel. 

48. A Silip egésszen cserfából készülve jo 3 cserfából készült felhuzoval edgyütt, melynek felső része cserfa 
deszkával vagyon ki padolva, a vizkerekek alatt pedig fenyőfa deszkával, ugy szintén a Silipek is. 

49. A Malomnak viz felöl való oldala mind fenyő deszkával vagyon bé deszkázva, edgy kis ajtó van hagyva 
a viz kerékhez való ki járás végett. 

50. A Malomban egy enyves viznek való cserfa kád faabrontsokkal. 
51. Egy más kissebb cserfa kád 3 vas abrontsal, mely kotsonya zsir tartónak használtatik. 
52. Egy nagyobb és kissebb pappiros reszelő vas dróttal, a nagyobb fa rámára 4 lapos vas pántokkal, a. 

kissebb egész vas rámára szegezve. 
53. Egy pappirossat reszelő cserfából készült pad. 
54. Egy gyaluló pad 4 fenyőfa lábokon 5 suchnyi hosszuszágu 
55. Két kissebb és nagyobb fenyőfa csebrek, mellyek közzül kettő sir tartónak használtatik. 
56. Egy cserfából két vas abrontsal készült matériáiét hordó cseber. 
57. Két rongy vágó kés. 
58. 1 suchnyi hoszszuságu négvszegre metszett vas pipa. 
59. Egy strof kults. 
60. Egy materiálét hordó cseberre való jo vas abronts. 
61. Négy darab csökét öszve foglaló Hunyadon készült Piksen. 
62. Egy pánt vasból készült nagy Strofmuttert tekerő Strof kults. 
63. 3 Hollender Messer, mellyek közzül két darabnak mind a két füle le van törve és csak más szerszámoknak 

használhatok, ugyan e féle kés edgy darab, melynek a fél füle van le törve. 
64. Ugyan edgy más Hollender Messer melly a Hollender Válujának fenekébe le van törve. 
65. Egy vas pöröj jo. 
66. Egy fenyőfából készíttetett enyvező láda hozzátartozó 17 pappirosterittö viselt deszkákkal edgyütt. 
67. Egy enyvszürö fenyőfa deszkából készült láda sövény fenékkel. 
68. Egy Legénynek való fejér Agyfa, jo szalma sakkal, két lepedővel, egy párnával hajastol, és edgy pok-

rotztzal edgyütt. 
69. Egy más Legénynek való fenyőfa ágy. 
70. Három haszonvehetö jo kosarak, és 3 gyengébbek. 
71. Két jo rongyvágo töke Gyertyánfábol. 
72. A Keverő kádba a matériát forgató maschina alat t a közfalba két kis gömbölyög csiga 4 vas karikával 

és négy vas csapokkal. 
73. Fenn a hijuban 28 salakáterek 6 flügellel, egész készülettel. 
74. Huszonnégy hoszszu görbe kults vasak a gerendákban. 
75. A Száraztó létzeket tartó 11 pár oszlopokban 11 vas Strofok. 
76. 3 Cserefábol készült pappiros alá való székek. 
77. Eggyik oldalán két rendbeli száraztó létzek, ugy a másik oldalán is in summa 4 rendbeli szőr kötelekkel 

edgyütt. 
78. Két viseltes 4-k nrus alatt lévő formák, és két nro 2-oavadék formák. 
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79. 175 darab festett filtz posztó. 
80. Edgy hoszszu pappirossat tisztito fenyő asztal, fenyő fa paddal, és lábokkal edgyütt. 
81. Egy deszkát eresztő hoszszu pad. 
82. Hat darab pappirossat aggató kereszt, fenyőfából készitve. 
83. A középső hijuban feljáró grádits két karfával jo. 
84. A középső hijuban 14 kissebb és két nagyobb salukáterek egész készülettel. 
85. A viz felöl való deszkázaton két elé taszitto fenyötáblák. 
86. 4 Rendbeli száraztó fenyőfa létzek oszlopokkal edgyütt. 
87. A Két középső hijut egyben foglaló 8 par cserefaoszlopokban 32 vas strofok, mutterestöl edgyütt. 
88. A legfelsőbb hijjuban felmenve jo gradits kar nélkül és egy rendbeli száraztó létz. 
89. 12 Salukáter egész készülettel. 
90. A Malom N. keleti oldala mellett a viz felöl edgy pappirossat simitto cserfa rámára készíttetett deszka, 

oldalú és sendellyel be sendelyeztetett kitsiny szin, edgy jo üveg ablakkal, két vas sarkon forgó, és vas retezzel zárodo 
fenyő fa ajtóval, melyben van. 

91. Egy papirossat simító Vatzkor fából készíttetett Bot 3 vas abrontsokkal melynek a nyelében van egy 
ujjonan készült járom csap vas, két vas persellyekbe belé járva, mely járom vasat által foglalja a tengellyen két vas. 
karika, és edgy nagy vas szeg. 

92. A Simitto Botot hordozó cserefa járom két hoszsza vas strofokkal által van foglalva. 
93. Egy pappirossat simító 4 szegü Persányi kő. 
94. Künn az Udvaron a patak mellett edgy cserefa rámára készíttetett, deszkával bé vezettetett és sen

dellyel megfedetett rongy Magazinum, vas sarkokon forgó ajtóval, retez, s retez fővel edgyütt, ujj deszka felső pad
lózattal, és edgy vas sarkokon forgó hiju ajtóval, retez, és retezfövel edgyütt. 

95. Egy rongy mérő compona 9 ujj istrángokkal, 4 vas karikával, a bilanx tengelye végén két vas karika.. 
s két vas horog, bilanx jármában vagyon edgy vasszeg és két vaskarika. 

96. Edgy ujj árnyékszék két vas sarkokon forgó ajtóval. 
97. Künn az udvaron két strofnak való vatzkor fa. 
98. Edgy sertés ol. 
99. Edgy ökör pajta. 

100. Edgy pár cserfa rámával és cserfa czövekkel (mellyeknek oldala kővel ki van rakva) készíttetett víz
tartónak. 

101. A Pappiros malom körül a viz mellett tavallyi és ideji ültetett fűzfák találtattak megfoganva 80. 
102. Ezeken kivül adtunk által a Meisternek rongyot 156 az az Százötven hat mását és 30 fontot. 
103. Enyvnek való ketskelábot adtunk által 274 az az kétszázhetvennégy vékát. 
104. In Summa Szőr kötél ment által 9, az az kilentz mázsa. 
105. Ismét 3 mása 30 font. 
Hogy ezen inventarium a fenn irt időben miáltalunk egész pontossággal vitetett légyen véghez, bizonyítjuk 

]ST. Enyeden Május 29. napján 1822. esztendőben. 
Sánta Sámuel és Bonis György Mindketten ki rendelt Regius Deákok." 

DANKANITS ÁDÁM 

Pesti városi közkönyvtár létesítésének terve (1867—1874). A Fővárosi Könyvtár — a 
mai Szabó Ervin Könyvtár — létrejöttét évtizedeken át folyó harcok és viták előzték 
meg. Ezek sorában kevésbé ismertek az 1867-től 1874-ig terjedő időszak eseményei; ezek
ben TOLD Y Ferenc elgondolásai és tervei szerepeltek mozgató erőkként.* 

A kiegyezés évében Pest városa két nagyobb könyvgyűjteménnyel rendelkezett ; 
megkapta az 1850-ben elhunyt kiváló jogtudósnak FRANK Ignácnak mintegy 14 000 
kötetet kitevő nagy könyvtárát, ezenkívül a köz vádló tói átvett nyomdai kötelespéldá
nyokból is egy kisebb könyvtárra való gyűjteményt mondhatott magáénak. A FRANK -
féle könyvtár jogi szakmunkákon kívül egyéb tudományos és szépirodalmi művekből 
állt, és ideiglenes jelleggel az Egyetemi Könyvtár egyik szobájában kapott otthont. 
A pesti esküdtszéki kerületben megjelent művekből származó kötelespéldányok a bel
városi templom mellett állott régi városháza egyik harmadik emeleti helyiségében vártak 
rendezésükre és végleges elhelyezésükre. A főlevéltáros tartozott értük felelősséggel, 
de feldolgozásukra, használhatóvá tételükre már nem jutott ideje. E gyűjtemények 
sorsával mind az 1867. július 31-én tartott városi közgyűlés, mind a közművelődési 
ügyeket is kezében tartó Tanügyi Bizottság foglalkozott. A Bizottmány „ . . . egy 
városi könyvtárnak felállítását más művelt európai városok példájaként okvetlenül 
szükségesnek tartja", és egy Albizottmányt szervez és bíz meg azzal a feladattal, hogy a 
létesítendő városi könyvtár felállítására, szervezetére, kezelési módjára javaslatot 
tegyen. Az Albizottmány elnöke TOLDY Ferenc, tagjai N E Y Ferenc, BALLAGJ Mór és 
PREISZ Mór, jegyzője HAVAS Pál. 

* A Fővárosi Könyvtár története 1904-ig c. kézirat — KŐHALMI Béla tollából — 
a Szabó Ervin Könyvtár birtokában kiadásra vár. Jelen közlemény értékes kiegészítő 
adatokkal járul hozzá a könyvtár előtörténetének teljességéhez. Szerk. 
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Az Albizottmány működése TOLDY Ferencnek 1868 első hónapjaiban kidolgozott 
tervezetében csúcsosodik ki. TOLDY ebben egy közkönyvtár szükségességét nemcsak 
az egyén művelődése, hanem a társadalom fejlődése szempontjából is megvilágítja, 
amikor a könyvtár és az „előállító erő" közötti szoros összefüggésre ismételten rámutat. 
Korát és városát megértő széles látókör, előre mutató gondolatok jellemzik dolgozatát, 
amelyet most ismertetünk. 

TOLDY mindenekelőtt a városi könyvtár gyűjtőkörét határozza meg : 1. hazai 
és külföldi szépirodalom, történelmi, földrajzi, utazási és természettudományi művek, 
nyelvkönyvek, szótárak, enciklopédiák 2. ipari és kereskedelmi szakkönyvek. Szerinte 
elsősorban a „szorgalmas iparűző osztálynak" van szüksége a könyvtárra. „Csak egy 
nemzedék alatt is mennyire emelkednék ily intézet által a közmíveltség, s a technikai 
szakbeli ismeretek elterjedése által az ipari képzettség, ennek folytán pedig az elő
állító erő, a külfölddel való versenyezhetés, s igy végre a közjóiét." Ezután TOLDY a 
meglevő könyvalapról és a várható gyarapodásról beszél. A könyvtár alapja a FEANK-
féle gyűjtemény, továbbá a pesti esküdtszéki kerületben megjelent minden könyv, 
folyóirat és napilap. Növelni fogják a könyvtárat „számos ügybarátok és írók ajándékaik
kal, s nem lehet kételkedni, hogy Pestnek nem kevés polgára végintézetileg is meg fog 
róla emlékezni." Feltehető ezenkívül, hogy idővel a főreáltanodai könyvtár is beolvad 
az új intézménybe. „De valódi megteremtését ez intézet mégis a közgyűlés buzgó ügy
szeretetétől várja. E részben nem szabad fösvénykednünk, nem szabad elfelejtenünk 
azon horderőt, melylyel ily intézet éppen a közjólét és anyagi felvirágzás emelkedésére 
is csalhatatlanul bir." Ezután a könyvtár felállításához szükséges anyagi fedezetről 
beszél ; meg akarja győzni a kulturális kiadásoknál különösen óvatos városatyákat, 
hogy nem kell rendkívüli áldozatoktól tartaniok. 

Minden könyvtár létalapja könyvek, személyzet és megfelelő épület. Pest város 
közkönyvtárának külön épületre van szüksége, „nem tanácsolható, hogy valamely 
más célra épült házban részére úgy ahogy kihasított néhány szobában összetömessék". 
Hová épüljön az új közintézmény? TOLDY Ferenc a főreáltanodának a Cukor utcában 
fekvő üres telkét ajánlja. Ez központi helyen fekszik ; mind a bel-, mind a külvárosokból 
könnyen megközelíthető, s emellett ez az utca csendességével egy ilyen intézménynek 
különösen megfelelő. Az épületet 40—50 000 kötetre kell tervezni. Költségét az építési 
alapból kell fedezni, ez nem fog rendkívüli terhet jelenteni, ha figyelembe vesszük, hogy 
a mintegy 100 000 kötetet befogadó Egyetemi Könyvtárnak új palotájára —- TOLDY 
szerint — 65 000 forintos beruházással számoltak. 

Mennyi szükséges az állomány gyarapításához ? A megindulást követő első tíz 
esztendő — mikoris gyűjteményünk alapjait kell megteremtenünk — nagyobb kiadásokat 
igényel, mintegy évi 4000 Forintot, azon túl évi 2000 Forinttal is beérnénk. A személyzet 
egy könyvtárosból, két könyvtártisztből és egy szolgából, illetve raktárosból állana. 
A könyvtáros évi fizetése 1200 Forint, a két tiszt 600—600, a raktáros pedig 300 Forint 
fizetést kapna. Az első tíz évben tehát az évi költségvetés így alakulna : 4000 Forint 
gyarapításra, 2700 Forint fizetésekre, 150 Forint egyéb kiadásokra, az évi összkiadás 
tehát 6850 Forint. „Ily eszközökkel aztán valóságos mintaintézet lenne Pest váiosa 
polgári könyvtára" — fejezi be TOLDY Ferenc pénzügyi fejtegetéseit. 

Az új intézmény létesítését s később felsőbb irányítását egy állandó könyvtári 
bizottságra kellene bízni. Ez városi képviselőkből s a Pesten működő három nagy könyv
tár, az Egyetem, az Akadémia és a Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgatóiból állana. 
A Bizottság a következő feladatokat látná el : szakvéleményt adna a könyvtárépület 
beosztására és felszerelésére vonatkozóan, a személyzet kinevezésére javaslatot tenne a 
közgyűlésnek, segítséget nyújtana az első nagyobb mérvű beszerzések lebonyolításához, 
kidolgozná a személyzetnek szóló utasítást és a könyvtár használati rendjét, végül fél-
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évenként jelentést tenne a Tanügyi Bizottmánynak a könyvtár állapotáról és kívánal
mairól. A létesítendő polgári könyvtár vasárnap és ünnepnapokon délelőtt és délután is 
nyitva állana, míg hétköznapokon csak az esti órákban. TOLDY végül felhívja a közgyűlés 
figyelmét arra a körülményre, hogy az Egyetemi Könyvtár részére új épületet terveznek, 
s ha ez elkészül, a városnak döntenie kell, vagy átadja végleg a FRANK-féle könyvtárat 
az egyetemnek, vagy saját épületében fogja azt elhelyezni. A városi közkönyvtár létesí
tése tehát égetően szükséges, és annak építését még 1868-ban meg kell kezdeni. 

A kiváló irodalomtörténész javaslatával az 1868. március 28-i tanácsülés foglal
kozott először. Tervét elvben helyeslik, de mivel a Cukor utcai, a reáltanodához tartozó 
telek beépítésére vonatkozóan az iskola igazgatójának is van javaslata, a tanácsülés 
meghagyja a Tanügyi Bizottmánynak, hogy a két javaslatot egyidejűleg tárgyalja. 

A következő évek meddő tárgyalásokkal telnek el. Egy önálló könyvtári épület 
létesítésének tervét takarékossági szempontból elvetik, s azon tépelődnek, hogy milyen 
meglévő középületekben szoríthatnának a könyvtárnak helyet. Vannak, akik a reál
tanodában (a későbbi Eötvös József gimnáziumban), mások a Redut épületében vagy a 
Kötőutcai (később Piarista, ma Pesti Barnabás utca) iskolában vélik elhelyezhetőnek. 

Az 1872. július 19-én tartott tanácsülés ismét felkarolja az önálló épület gondolatát. 
A Ferencvárosban, a Két Nyúl utcában (ma Szamuely utca) lévő 450 négyszögöles városi 
telket tartja e célra a legmegfelelőbb helynek. Ugyanekkor kimondja, hogy a kinevezendő 
könyvtárosnak tanácsnoki, a két könyvtártisztnek pedig aljegyzői fizetést kell biztosítani. 
A könyvállomány gyarapítására szolgáló összeg évi 10 000 Forint, ,,az épület építkezési 
költségeire pedig már 1873-ban megfelelő mennyiségű pénzösszeg lenne fölveendő." 

Ugyanez év szeptember 11-én a közgyűlés is foglalkozik a létesítendő könyvtár 
ügyével, s annak „felállítását a városi lakosság szellemi műveltsége előmozdítására 
nélkülözhetetlen eszközéül ismervén, annak mielébbi létesítését határozatilag kijelenti." 
Nem helyesli azonban, hogy a könyvtár a Ferencvárosban a Két Nyúl utcában épüljön 
fel. Egy „díszes" könyvtári épület helyének a kijelölésére TOLDY Ferenc elnöklete alatt 
bizottságot küld ki. A bizottság alelnöke KIRÁLYI Pál, tagjai BALLAGI Mór, STEIGER 
Gyula, TAVASZ Endre, VÉCSEY Sándor, FORGÓ István, N E Y Ferenc városi képviselők 
és HORVÁTH János aljegyző. Készítse el egyúttal a bizottság a könyvtár felépítésének 
és fenntartásának a költségvetését. Amíg az állandó könyvtári épület elkészül, addig a 
FRANK-hagyatékot és a kötelespéldányokból álló gyűjteményt megfelelőbb ideiglenes 
helyiségekben kell elhelyezni. Erre vonatkozóan a közgyűlés a tanácstól vár javaslatot. 
A tanács ez év október 28-án kelt felterjesztésében valóban nem szűkölködik javaslatai
val. A két gyűjteményt ideiglenesen a következő helyeken lehetne elhelyezni : 1. a 
Kötő utcai iskola egyik nagyobb tantermében, 2. a Stáció (ma Baross) utcai iskola 
két üres helyiségében, 3. az építkezés alatt álló Két Nyúl (ma Szamuely), Temető (ma 
Mester), Nagy Kereszt (ma Kazinczy) vagy Szőlőhegy (ma Dankó) utcai iskolaépületek
ben, 4. a Lipót (ma Váci) utcában épülő új városházának „valószínűleg leendenek helyi
ségei", 5. a jelenlegi városházának lesznek üres helyiségei, ha a hivatalok jó része az új 
városházába (a Lipót utcába) fog költözni. 

Ily nagyfokú bizonytalanság tehetetlenséget leplez, s így a város tulajdonát 
képező gyűjtemények se ideiglenes, se végleges elhelyezése érdekében nem történik semmi. 
Az 1872. szeptember 11-i közgyűlés által kiküldött bizottság a következő év április hó 
4-én számolt be működéséről. A bizottság szerint a könyvtár helyének kijelölésénél 
elsősorban az olvasó érdekeire kell tekintettel lenni. A létesítendő könyvtár mindenekelőtt 
a kisiparosok és kiskereskedők művelődését fogja szolgálni ; ezek pedig nagyobbrészt 
a Belvárosban, továbbá a József- és Ferencvárosban laknak. Ennek figyelembevételével a 
bizottság azt ajánlja, hogy a városi könyvtárat az említett városrészekből jól megközelít
hető helyen, éspedig a Dologház melletti telkek ^egy részén emeljék. Helyesnek tartaná 

3 Magyar Könyvszemle 
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a bizottság, ha a könyvtár építésével egy oly építészt bíznának meg, akinek e téren 
speciális ismeretei vannak. Mint ilyent ajánlja SKAXNITZKY Antalt, aki ez időben készí
tette el az Egyetemi Könyvtár építési tervét, s aki külföldön tanulmányozta volt a 
könyvtári épületeket. Még mielőtt az épület elkészülne, össze kell állítani a beszerzendő 
művek jegyzékét, s ezért a személyzet kinevezése máris aktuális. Az új könyvtáros az 
építkezéseknél is hasznos tanácsokkal szolgálhatna. A könyvtárpalota elkészültéig a 
meglévő gyűjteményeket a régi városházán kell elhelyezni. 

A TOLD Y Ferenc elnöklete alatt működő könyvtárbizottság javaslatát a köz
gyűlésnek is megküldötte. 1873 Pest város önállóságának utolsó esztendeje volt, s a 
feloszlása előtt álló pesti képviselőtestület minden anyagi áldozattal járó javaslatot 
elhárított magától : „A közgyűlés az előterjesztett bizottmányi jelentésnek a hatóság 
jelen szervezetében tárgyalását kívánatosnak nem találja, hanem azt a legközelebbi 
jövőben szervezendő új fővárosi hatóságnak tartja fenn" — mondja az 1873. év július hó 
23-án tartott közgyűlés jegyzőkönyve. 

A három város : Buda, Pest és Óbuda egyesítéséből létrejött Budapest vezetősége 
még elvileg sem tartotta szükségesnek a városi közkönyvtár létesítését, s 1874 február
jában a tervet levette a napirendről. Még harminc éven á t folyt a harc a közöny és a 
szűkkeblűség ellen, míg 1904. október 15-én megkezdhette működését a városi köz
könyvtár, a későbbi Szabó Ervin Könyvtár.1 

TUBÁNYI KÖBNÉL 

Egy nyomaveszett Juhász Gyula-kötet. BARÓTI Dezső JUHÁSZ Gyula-monográfiá
jának bibliográfiai összeállításában1 olvassuk a következő tételt : „Orbán lelke. (Regény 
és novellák.) Budapest, 1926. Athenaeum." Bár nem találkoztam a könyvvel, innen átvet
tem magam is JUHÁSZ Gyula műveinek jegyzékébe.2 Mikor azonban kézbe akartam venni, 
meglepetéssel kellett megállapítanom, hogy sehol nem található : a szegedi Egyetemi 
Könyvtár könyvtárközi kölcsönzés céljából kereste részemre az ország minden nagyobb 
könyvtárában, de a válaszok sorban azt jelezték : ilyen kiadvány nincs. Már-már bele
nyugodtam, hogy BARÓTI bibliográfiájában elírás lehet, amikor egy másik, egykorú 
forrásban ráakadtam ugyenerre a tételre. A Petőfi-Társaság jubiláris kiadványában* 
a költő művei közt utolsóként említi : „Orbán lelke (novellák 1926)." 

Azután újabb dokumentumok kerültek elő. MIKES Lajos, az Est-lapok irodalmi 
szerkesztője 1925. szeptember 22-én a következő levelet küldte Juhász Gyulának :4 

1925. szept. 22. 
Kedves Juhász Ür! Az Athenaeum nevében írok most Önnek az Athenaeum levél

papirosán. Az Orbán lelke, mint bizonyára észrevette, már folyik a P. N.-ban.5 Ezért 
kétmülió koronát küldetek Önnek egyidejűleg a lapban való közlés fejében. Az Athenaeum 
szívesen megveszi a regényt könyvkiadásra. Minthogy azonban a regény rövid egy teljes 
tíz íves kötetre, arra kérjük Önt, hogy a regény után adjon még annyi novellát is, hogy 
a könyv körülbelül tíz íves legyen. Ha így megfelel Önnek a dolog, akkor legyen szíves 
és küldjön be egy csomó megjelent novellát vagy az én címemre, vagy az Athenaeum 

1 Források : Pest város levéltára, közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvek és 
tanácsi iratok. 

1 BABÓTI Dezső : Juhász Oyula. Szeged, 1933. 68. 1. 
2 JUHÁSZ Gyula : Válogatott versek. Bp. 1956. 381. 1. 
3 A Petőfi-Társaság ötven esztendeje. 1876—1926. Szerk. SAS Ede. Bp. 1926. 214. 1. 
4 A szegedi egyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetében levő Kilényi-gyűjte-

ményben. 
6 Az Orbán lelke folytatásokban a Pesti Napló 1925. szeptember 15—október 1. 

számaiban jelent meg. 
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címére, s az Athenaeum elküldi majd Önnek aláírás végett a szerződést, melynek értel
mében Önnek 3 (három) millió koronát fizet a kötet első kiadásáért. Ezt a 3 milliót s zintén 
megküldik Önnek azonnal, mihelyt Ön a szerződést aláírta. Szóval a két helyről, amint 
megbeszéltük, összesen ötmillió koronát kap Ön. Egyébként minden jót kívánok és 

Jmaradok régi híve és tisztelője 
Dr. Mikes Lajos" 

JUHÁSZ Gyula válasza nem ismeretes, de nyilván elküldhette a kért novellákat. 
ESPERSIT János naplójában6 1925. október 17-i kelettel találjuk a következő bejegyzést : 
„Hazamenve, Juhász Gyulának egy levele érkezett, amelyben az Athenaeummal kötött szer
ződése jött meg s amelyet, figyelmeztetésem dacára, hogy az reá nézve előnytelen, mégis aláirt. 
A szerződést másolatban csatolom." A szerződésnek ESPERSIT ügyvédi irodája lilabetűs 
írógépén készült másolata be van ragasztva a naplóba, s következőképpen szól : 

,,Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rész vény társulat 
tekintetes Igazgatóságának, 

B u d a p e s t 
A mai napon a következőkben állapodtunk meg : 
1. Az Athenaeum kiadásra elvállalja „Orbán lelke" című novellás-kötetemet, 

melynek kéziratát átadtam. 
2. Az első kiadás példányszámát az Athenaeum állapítja meg, úgyszintén az 

Athenaeum kizárólagos joga a könyv megjelenési idejének megállapítása is. 
3. Az első kiadás honoráriuma fejében az Athenaeum jelen szerződés aláírásakor 

3,000.000.—• azaz Hárommillió koronát fizet nekem, mely összeggel az első kiadásra 
vonatkozólag minden anyagi igényem megszűnik. 

4. Tartozom a nyomdai korrektúrát és revíziót gyorsan és pontosan végezni. 
5. Az első kiadás elfogyta után az Athenaeum-nak minden további kiadásra is 

feltétlen joga van, a mindenkori tiszteletdíjra vonatkozólag azonban esetről-esetre 
fogunk megállapodni. 

6. Ha az Athenaeum bármelyik kiadás elfogyta után könyvemet többé kiadni 
nem óhajtja, a kiadói jog reám száll vissza és én a felett szabadon rendelkezem. 

Budapest, 1925. október 9. Tisztelettel:" 

E dokumentumok tehát mind azt igazolják, hogy az Athenaeum 1925 őszén 
valóban készült kiadni JUHÁSZ Gyula prózai írásaiból, Orbán lelke című kisregényéből és 
korábban a lapokban megjelent novelláiból egy kötetet. De, hogy ez végül megjelent-e 
vagy sem, nem tudjuk. Minthogy eddig egyetlen példányra sem akadtunk rá, föl kell 
tennünk, hogy a kiadás mégsem készült el, valami miatt abbamaradt. Meglehet, hogy a 
költő később, ESPERSIT rábeszélésének engedve, mégis meggondolta magát és fölmondta 
a szerződést. A Petőfi-Társaság részére készített bibliográfiájában nyilván ő maga vétette 
föl az akkor sajtó alatt levő könyvet, s BARÓTI bizonyára7 ebből vette át adatát, amikor 
a költő műveit sorolta föl, ahogyan én meg tőle vettem. A könyvnek mindenesetre 
nyomaveszett, s mindaddig, amíg legalább egy példánya elő nem kerül, nem vehetjük 
föl a költő műveinek jegyzékébe. 

P É T E R LÁSZLÓ 

6 Vö. PÉTER László : Espersit János. Bp. 1955. 40—42. 1. 
7 Szíves levélbeli közlése szerint már nem emlékszik, milyen forrásból származik 

adata. 
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F I G Y E L Ő 

Vetustissima gyűjtemények, vetustissima katalógus. Sokáig tartott, amíg a 
bibliográfusok meg tudtak egyezni abban, hogy melyik évvel fejezzék be az ősnyom
tatványok korát. A kisebb műhelyek sajtója alól még 1520—30 körül is számos olyan 
mű került ki, amelyek tipográfiája megtévesztő hasonlóságot mutat a könyvnyomtatás 
bölcsőkorának termékeivel. Viszont a velencei könyveknek már 1490 körül van mai 
értelemben vett címlapjuk, levél- vagy lapszámozásuk, betűtípusuk többnyire könnyen 
olvasható antiqua, és aránylag kevés bennük a rövidítés. 

Ez volt az oka annak, bogy a lipcsei Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány katalógusa 
az olasz inkunábulumokat csak 1480-ig tartja számon, más művek pedig 1516-tal, a 
reformáció évével, 1520-szal, sőt 1550-nel zárták le az ősnyomtatványok korát. RÉCSEY 
Viktor például a pannonhalmi könyvtár régi műveiről szóló katalógusában 1536-ot veszi 
korhatárnak. 

Ma már egységes a gyakorlat, a korhatár a XV. század utolsó éve, s ezt a döntést 
helyesnek kell elismernünk, Nagy hiba azonban az, hogy ezáltal a XVI. században 
készült könyvek sorsa aránytalanul mostohább lett. Egy ősnyomtatvány komoly érték 
még akkor is, ha jelentéktelen a tartalma és magas a ránkmaradt példányszám. Egy 
1500 után készült mű ára átlagban legfeljebb negyedannyi, mint annak, amelyet hivata
losan is inkunábulumnak minősítettek. 

A könyvtárakban többnyire nem kerülnek különgyűjteménybe, nem élveznek 
különös védettséget. Sőt még ritka vagy nem ritka voltukat is körülményes meghatározni. 
Az ősnyomtatványkutatóknak rendelkezésére áll, — nem említve SAUBERTUst, Philippe 
LABBÉt, Cornelius a BEUGHEM-t, MAiTTAiRE-t, PANZERt, LAiREt és a többi elavult 
munkát, — H A I N , COPINGER, REICHUNG, PELLECHET, POLAIN, STILLWELL bibliográfiája, 
az olasz Indice, a félbemaradt Gesamtkatalog. Emellett jóformán minden olyan könyvtár 
adott ki ősnyomtatványkatalógust, amely nagyobb számú régi munkával rendelkezik. 
COLLIJN, VOULLIÈME, MAZARIN vagy a mi ÜELLEBRANTunk, HoRVÁTHunk és a több 
tucatra menő egyéb katalógus mellett elég ha a British Museum mintaszerű és rendkívül 
részletes katalógusára gondolunk. 

1500 után mit tudunk ehhez hasonlót felmutatni? Az elavult, 1536-tal vég
ződő MAITTAIRE és PANZER mellett vannak erősen válogató, csak ritkaságokat 
felsoroló művek, mint pl. GRAESSE, PRAY és vannak nemzeti bibliográfiák, mint a 
Régi Magyar könyvtár vagy az az értékes, alapos, pontos összeállítás, amit NIJHOFF 
és KRONENBERG szerkesztett a holland nyomdák egyik — 1501—40 közti — fény
koráról. 

Ennek az állapotnak a tarthatatlanságát a magyar könyvtárügy is érzi. Bizonyítja 
az a körülmény, hogy egymástól teljesen függetlenül egyszerre három nagy könyvtárunk 
állít fel olyan gyűjteményt, ahol az 1500 után megjelent könyveket az ősnyomtatványok
hoz, régi magyar könyvekhez hasonló védettségben részesítik. 
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A feldolgozás menetében az Országos Széchényi Könyvtár vezet. Nagyraktárából 
— a katalógus alapján —• kiválogatta a XVI. századi műveket. Ezeket a Régi és Ritka 
Nyomtatványok Tára nagyság szerint (ívrét, negyedrét, nyolcadrét) három sorrendben 
állította fel. A címfelvételezés befejezése után — ennek túlnyomó része már megtörtént — 
a felvételeket adrémával sokszorosítják, és elkészítik a 8—9000 kötetből álló új gyűjtemény 
szerzői, időrendi, nyomdahelyek szerinti stb. katalógusát. Az Antiqua gyűjtemény 
korhatára 1600. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára az alapkatalógusból kiválogatta 
az 1550-ig megjelent művek céduláit. Ezek Vetustissima névvel kerülnek a Ritkaságtár 
őrizetébe. Új jelzetet nem kapnak, a régi jelzetek sorrendjében állítják rendbe, a kata
lóguslapokon a jelzet elé teszik a vetust. szócskát. Minden műről két új katalóguskarton 
készül, az egyik a Ritkaságtár betűrendes katalógusába kerül (ősnyomtatványok, RMK 
művek, Hungarikák stb. közös katalógusa) a másik a kronologikus katalógusba. Ennek 
az 1501—1550 közti évek anyagát feltáró része lesz a tulajdonképpeni Vetustissima-
katalógus. 

A budapesti Egyetemi Könyvtárban, az Akadémia Könyvtárához hasonlóan 
ugyancsak 1550 a korhatár, s ugyancsak Vetustissima az új gyűjtemény neve. A fel
dolgozás i t t kezdődött a legkorábban, 1946-ban, de személyzethiány miatt hosszú ideig 
szünetelt. Eddig — elég rendszertelenül — mintegy másfélezer kötetet osztottak á t 
ide, jórészt azokat a műveket, amelyeket PBAY György 1780-as katalógusa, az Index 
rariorum librorum Bibliothecae Universitatis regiae Budensis ritkaságként tar t számon. 
A könyvtár a további kiválasztásra a könyvtári törvény által előírt állományrevíziót 
akarja felhasználni. Ez a tervszerű munka 1958 nyarán indult meg az Aa—Ad szakokkal. 
Az új gyűjteményben a felállítás évrendben történik, s így a helyrajzi katalógus egyúttal 
időrendi is. Tervbe vették, hogy később a megjelenési hely és a nyomdák szerinti kataló
gussal teszik használhatóbbá a könyv- és könyvtártörténet kutatói számára. 

Könyvtárosaink az említett munkákkal kapcsolatban nagy hiányát érzik egy 
általános vetustissima katalógusnak vagy bibliográfiának. A legjobb megoldás természe
tesen az lenne, ha a Gesamtkatalog der Wiegendrucke-hoz hasonló nemzetközi katalógus 
készülne. 

Ilyesféle kiadvány előkészítéséhez fogott hozzá a baden-badeni HEITZ cég, az UNES
CO támogatásával. A kiadott tájékoztató az Index Aureliensis-nëk, a XVI. századi könyvek 
nemzetközi katalógusának a megjelenését tizenkét éven belül ígéri. 

E nagyobbszabású vállalkozás úttörő kezdeményezés, s ezért természetesen nem 
várhatunk tőle teljességet. Erre nyilván nem is törekszik. Az egyleveles nyomtatványokat 
kizárja a feldolgozásból, a nagy könyvtárak közül igen soknak az anyagát nem veszi 
figyelembe. Kezdettől fogva nem könyvtárakat, hanem egyes könyvtárosokat kért fel 
közreműködésre. (A tájékoztató szerint a magyar könyvtárak közül csak az Országos 
Széchényi Könyvtár és a Szegedi Egyetemi könyvtár anyagát dolgozzák fel, míg a gazdag 
XVI. századi gyűjteménnyel rendelkező Akadémiai Könyvtárét és a Budapesti Egyetemi 
Könyvtárét nem.) Bibliográfusainknak azonban már az is nagy segítség volna, ha a kataló
gus az anyagnak harmadát, felét tartalmazná. 

De mégha eleve lemondanak a teljességről, akkor is hatalmas mennyiségű a 
regisztrálandó nyomtatványanyag ! A XVI. század könyvtermése, — különösen a refor
máció elterjedése után, — az előző századinak sokszorosára nőtt. És ha a kéziratban meg
levő, sajtókész OW kiadása is majdnem két évtizede szünetel, hogyan várhatjuk az 
Index Aureliensis megjelenését tizenkét éven belül? Hiszen az anyaggyűjtés és feldolgozás 
munkája alig kezdődött el! 

A nehézségeket igen jól látta a nemzeti könyvtárak Bécsben tavaly ülésező 
konferenciája. A kilátásokat borúlátóan ítélte meg, és elvetette azt a tervet, hogy a nem-
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zeti könyvtárak hivatalosan támogassák a szerkesztés munkáját. A bécsi konferencia 
határozata látszólag nem befolyásolja az Index Aureliensis megjelenését. Viszont nagyon 
kétséges, hogy egyes könyvtárosok el tudnak-e végezni olyan feladatot, amit intézményük 
nem vállal. Fel tudják-e dolgozni hivatalos támogatás nélkül milliós állományú könyv
tárak vetustissima anyagát? 

A mondottak alapján fel kell készülni arra is, hogy a XVI. századi nemzetközi 
katalógus megjelenése el fog akadni. Ebben az esetben érdemes foglalkozni egy magyar 
kiadvány tervével, már most elkezdeni a vele kapcsolatos problémák megvitatását, és 
megtervezni a munka személyi és anyagi vetületét. 

Elsősorban a következő kérdéseket kell tisztázni : 1. Milyen könytárak anyagára 
terjedjen ki a munka? 2. Mi legyen a korhatár? 3. Milyen részletes legyen a leírás? 

Három, XVI. századi anyagban leggazdagabb könyvtárunk (Széchényi, Akadémiai, 
Egyetemi) közös vetustissima katalógusának összeállítása — tekintettel az új gyűjtemé
nyek felállítására — aránylag kevés áldozattal megvalósítható feladat. Ehhez csatlakoz
hat még egy-két régi alapítású könyvtárunk, elsősorban azok, ahol a XVI. századi nyom
tatványokat különválasztották és külön katalógust készítettek róluk, továbbá olyanok, 
ahol van a katalogizáló munkaközösséghez való részvételre alkalmas és erre elég szabad 
idővel rendelkező könyvtáros. 

Korhatár tekintetében a kevesebb többet jelent. Célszerűbb, ha egyelőre csak 
a század első felében vagy még inkább első negyedében megjelent műveket vennénk 
számba. Ez a munka rövidebb idő alatt elvégezhető, a szükséges anyagi fedezet könnyeb
ben biztosítható, és így sokkal inkább remélhető a záros határidőn belüli megjelentetés. 

Részletesség szempontjából kétségtelenül az lenne a legkívánatosabb megoldás, 
amit a holland vetustissima bibliográfia1 követ : a OW-h.ez hasonló teljes leírás, a szerző, 
az irodalomtörténetileg elfogadott cím, a hely, kiadó ós év megadása után a címlapnak, 
kolofonnak és szükség esetén más részeknek betűhív közlése. A leírást a rétnagyság, 
kollacionálás, betűtípus és lelőhely megnevezése egészíti ki. Így természetesen a katalógus 
olyan méretűre duzzadna, ami a kiadást magyar viszonyok közt eleve lehetetlenné teszi. 
Azonban a másik véglet sem fogadható el, az a teljesen lerövidített címleírás, amit az 
újabb ősnyomtatványkatalógusok már részletesen leírt inkunábulumok esetén követnek, 
mert így a katalógus alapján történő azonosítás sok esetben nehéz, sőt teljesen lehetetlen 
lenne. A célszerűség a két véglet közti középutas megoldást követeli, tehát a rövidített 
címleírás kiegészítését egyéb adatokkal. 

A munka megkezdésére csak az országos ősnyomtatványkatalógus elkészülte 
után kerülhet sor. Akkor kell majd részletesen értékesíteni a XV. századi művek feldolgo
zása során szerzett szervezési és egyéb tapasztalatokat. Csak ennek birtokában lehet 
a vetustissimák katalogizálásának sokkal nagyobb arányú feladatához a siker reményé
ben hozzáfogni. 

VÉRTESY MIKLÓS 

Dokumentáció a Néprajzi Múzeum Könyvtárában. A múzeumi könyvtárak 
tézikönyvtárakból nőttek évtizedes (vagy éppen évszázados) fejlődéssel országos mére
tűvé, s létrejöttüket, fejlődésüket a múzeumi anyag tudományos vizsgálatával járó 
szakmai igények magyarázzák. Elsődlegesen tehát a múzeumi könyvtár a muzeológiai 
kutatómunka segítő szerve volt ; nem öncélú és szervezetileg sem önálló intézmény, 
hanem a múzeumba foglalt gyűjtemények mellett azok tudományos munkáját szolgáló 
segédtár. Napjainkban e könyvtárak sajátos funkcióváltozáson mennek át : állományuk 

1 NIJHOFF, Wouter — KBONEKBERG, M. E. : Nederlandsche bibliographie van 
1500 tot 15dû door. 1—4. s'Gravenhage, 1923 51. 
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fejlődése folytán kézikönyvtári j'ellegüket az országos múzeumokban a gyakorlatban 
régen elvesztették, s bár szervezetileg egy-egy múzeum organizmusába ágyazottan s 
annak függvényeként működnek, valójában egy-egy tudományterület tudományos szak
könyvtárának feladatkörét látják el. Állományuk nem egyszer a százezres tételszám 
körül mozog, amellyel kapcsolatban például a „kézikönyvtári" könyvtártechnika fenn
tartása anakronizmus. Olvasóik zömét múzeumi dolgozók alkotják ugyan, ezek mellett 
a kívülálló szakemberek, társintézmények dolgozói, a szakterület szolgálatára felsorakozó 
főiskolai és egyetemi hallgatók, a szó jobb értelmében vett tudománykedvelő „dilettán
sok", a termelést közvetlen szolgáló és minőségi fejlesztésére törekvő üzemi alkalmazottak; 
sőt nem ritkán egyes külföldi kutatók és tudományos intézetek is mint olvasók és köl
csönzők jelentkeznek. 

A könyvtárhoz forduló külső kutató a tudományos irodalom kiegészítését talál
hatja meg a múzeum egyéb osztályain kezelt kéziratos anyagban, fényképekben, magne
tofon-szalagokban, hanglemezekben és fonográf hengerekben, kottákon és újságkivágások
ban, elsősorban pedig a múzeum központi anyagát felölelő tárgyi gyűjteményekben. 
A kölcsönös együttműködésnek az az egészséges légköre, amely a különböző múzeumi 
munkakörben tevékenykedő kutatókból egységes kollektívát formál, lehetővé teszi így, 
hogy a könyvtár munkájába „segédtárként" kapcsolódjanak más múzeumi osztályok 
és gyűjtemények. Ez a fejlődés pedig a gyakorlatban a dokumentáció munkájának 
széles arányú kiegészülését jelenti : a múzeumi könyvtár könyv- és dokumentációs 
anyagának szerves továbbépítését a szakterületet képviselő más jellegű dokumentációs 
anyaggal. 

A „dokumentum" fogalmának azt a szélesebb értelmezését, amelynek a könyvtári 
szakirodalomban tanúi vagyunk, a múzeumi közönségszolgálat szükségszerűnek mutatja : 
a kutató a könyvek nyújtotta lehetőségeken túllépve a maga elé tűzött probléma meg
oldására a jelenségek minél szélesebb anyagon való vizsgálatához levéltári vagy technikai 
eszközökkel rögzített adatokat is figyelembe vesz, sőt azokon kívül a természet 
tárgyait s az emberi eszközöket és alkotásokat is tanúságul hívja. 

A szervezett megoldást a néprajz területén e tudomány fogalma és tárgyköre 
logikusan kényszerítette ki. E tudományszak a népek életmódjának és kultúrájának 
hagyományszerű mozzanatait tanulmányozva olyan széles problematikát vet fel mind az 
európai parasztkultúrák (,Volkskunde'), mind a természeti népek ún. „primitív" kultú
rája (,Völkerkunde') területén, hogy távlataival lényegében az egész Földet, a teljes 
Embert és a Kultúra egészét felöleli. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás címszavainak 
jelentős hányada így sajátosan néprajzi vonatkozásban is felvethető, s a 39. osztály 
táblázatában voltaképpen valamennyi főtáblázati címszót meg kellene ismételni, hogy a 
néprajzi irodalom könyvtári áttekintését csak valamennyire is biztosíthassuk. (A gyakor
latban a néprajzi művek címei általános gyűjtőkörű könyvtárakban ezért kerülnek meg
lehetősen sűrűen a főtáblázat más főosztályaiba, osztályaiba és alosztályaiba —• a népi 
mesterkedések az ipar, a hagyományos állattartási módok az állattenyésztés címszava 
alá stb.) 

Az egyetemességnek az a tematikai igénye, amely egyaránt fontosnak és jelleg
zetesnek látja az elhagyott pásztorkalibák ajtajára vésett bajelhárító jeleket és egész 
tájak települési formaváltozatait, a gyermekek sár játékait és a földművelés különféle 
hagyományos eszközeit, módszereit, a hozzájuk fűződő szokásokkal és hiedelmekkel, 
a teherhordás hagyományos fogásait és szerszámait és népünk pazar színekben pompázó 
dallamkincsét — a kutatási anyag áttekintését és rendszerezését a további tudományos 
munka számára nemcsak rendkívül nehézzé, de egyben rendkívül fontossá is teszi. 

A múzeum sajátos előnye azonban, hogy a könyvtárosi munkát kiegészítheti 
tanácsadásával vagy éppen közvetlenül végzett alkalmi munkájával a múzeum más 
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osztályain tevékenykedő specialisták hálózata. A könyvtári dolgozó a szakirodalmi cím
anyag rendszerezése során a mü tanulmányozása által könnyen felismerheti egy-egy 
dolgozat halászati tematikáját. Ahol azonban a népi halászat irodalmát több száz cím 
képviseli, ez osztálynak alosztályokra való bontása válik szükségessé, s ezt a „finomító" 
munkát a múzeumi könyvtár e kérdés szakkutatójának be vonása valnemcsak könnyebben, 
de főként nagyobb szakszerűséggel tudja elvégezni. A dokumentáció szempontjából 
néprajzi viszonylatban éppen a szakszerűség magasabb foka az a sajátos előny, amelyet 
egy-egy kérdés megoldásában a Múzeum más osztályain dolgozók mint a Könyvtár 
munkatársai biztosítani tudnak. 

A szorosan könyvtári dokumentációs munka a következőkben jellemezhető. 
1. A Könyvtár Index Eihnographicus címmel 1956 óta külön dokumentációs 

folyóiratot ad ki, ez idő szerint 500 példányban. A folyóirat évenként kétszer jelenik meg, 
kb. 15—20 ív terjedelemben, Rotaprint-sokszorosításban. Négy állandó rovatból áll. 
Elsődleges célja a Könyvtár újabb állományának feltárása; ezért bevezetőül számonként 
mintegy száz új néprajzi munkát dokumentál, egyenként 15—20 sornyi terjedelemben. 
Kiterjeszkedik tömören legfőbb tudományos eredményeikre, módszertani sajátosságaikra, 
elvi szempontjaikra. Készítésükre a Múzeum és a Könyvtár szakértői vállalkoznak, ki-ki 
érdeklődésének megfelelően. Az ismertetéseket a folyóirat a néprajztudomány általános 
problematikájának megfelelő szakrendi csoportosításban, sorszámozva közli. Az Index 
Eihnographicus második rovata bibliográfiákat foglal magába a szaktudomány köréből. 
Így közölte egyebek között 1956-ban a magyar néprajzi bibliográfiák könyvészetet, 
1957-ben, valamint 1958-ban pedig összegezte az előző év magyar néprajzi termését 
és a magyarságra vonatkozó külföldi néprajzi kutatásokat. A folyóirat harmadik rovata 
a könyv és az írás ethnographiájának tárgyköréből közöl tanulmányokat. E hazánkban 
elhanyagolt kutatási terület művelésével egyben könyvtártudományunk egy elhanyagolt 
ágát is szolgálni igyekszik. A negyedik rovat német nyelvű. Magába foglalja a dokumentált 
könyvanyagból a hazai kiadványokra vonatkozó közléseket, valamint a könyv néprajzá
ról közölt cikkek kivonatát. 

A kiadvány biztosítja a magyar kutatóknak a legelemibb tájékozódást a néprajz 
újabb hazai és külföldi szakirodalmában, egyben a külföldnek is képet ad az újabb magyar 
eredményekről. Hiányossága, hogy a dokumentáció ma még nem tudja átfogni a friss 
könyvtermés teljes néprajzi törzsanyagát. Fejlesztése elsősorban ebben az irányban 
mutatkozik szükségesnek. 

2. A dokumentációs munka második területét a Néprajzi Múzeum Könyvtárában 
a néprajzi szakfordítások gyűjtése alkotja. Fordítás-gyűjteményünk ez idő szerint mintegy 
270 tételt ölel magába. Kialakulásában a Néprajzi Múzeum dolgozóinak és egyes külső 
alkalmi munkatársainak nyelvismerete és sokféle érdeklődése egyaránt szerepet játszik. 
A gyűjtemény állománya gépírásos, ós az egyes tanulmányok első példányait kötetekké 
formálva és tartalomjegyzékkel ellátva kolligátumként kezeli. E kolligátumok olvasó
termi példányoknak minősülnek ; az egyes cikkek másodpéldányai viszont (karton
borítékba foglalva) kölcsönözhetők. 

E fordítások egyrésze folyóiratokban is megjelent. A Szovjet Néprajztudomány 
című folyóirat, amelyet 1950-ben a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja és az 
Egyetemi Néprajzi Intézet indított meg, s amely utóbb, 1951-től részb3n, 1953-tól 
pedig teljesen a Néprajzi Múzeum kiadásába ment át, 1954-től pedig Néprajzi Dokumentá
ció címmel jelent meg, főként a Szovjetunió és a népi demokráciák egyes néprajzi közle
ményeit tolmácsolta magyar nyelven. Kiterjeszkedett azonban egyes módszertani szem
pontból fontos nyugati tanulmányokra is ; egyik szám pl. az európai néprajzi atlasz
munkálatokkal foglalkozó tanulmányok egész kis antológiáját nyújtotta az olvasóknak. 
A legfontosabb fordítások ezenkívül a Magyar Néprajzi Társaság szakfolyóiratának, az 
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1890-ben megindított, azóta folyamatosan megjelenő, s jelenleg 70. évfolyamánál tar tó 
Ethnographiánsbk lapjain is helyet kaptak. 

A Néprajzi Múzeum Könyvtárának fordítás-gyűjteménye a könyvtári állománynak 
eleven része, amely a múzeumi fordítói munkálatok eredményeként alkalom szerint gyarap
szik. Tervszerű fejlesztésének biztosítása azonban ma még megoldásra váró feladat. 

3. A könyvtári dokumentációs tevékenység harmadik területe a címdokumentáció. 
Anyagát a Magyar Tudományos Akadémia által 1950-ben létrehívott s az általa jóvá
hagyott tervek szerint működő Néprajzi Bibliográfiai Munkaközösség munkálatai hozták 
létre. A gyűjtemény eddig mintegy harminc-negyvenezer, részben annotált címre ter
jeszkedik ki, s a szorosan néprajzi könyv- és cikkanyag címein kívül kiterjeszkedik a, 
társtudományok olyan műveinek nyilvántartására is, amelyek néprajzi szempontból 
is jól értékesíthető adalékokat tartalmaznak. így kialakulóban van a népünk gazdasági-
társadalmi életformájának átalakulását regisztráló termelőszövetkezeti repertórium, a, 
kultúrcsoportokról szóló közlemények címgyűjteménye, a folklórszövegek újabb for
dításairól készülő címkatalógus, a munkásfolklor és a rigmusköltészet adalékainak 
repertóriuma stb. Vannak azonban a gyűjteménynek olyan elemei is, amelyek a néprajz 
történeti kibontakozásához, egyes néprajzkutatók tevékenységéhez, néprajzi irányok 
és iskolák munkásságának áttekintéséhez kínálnak eligazító anyagot, továbbá számba
veszik a néprajzkutatás szerveinek munkálatairól szóló közleményeket, valamint a 
néprajzi oktatás és a társadalmi néprajzi gyűjtőmozgalom cikkanyagát. 

E változatos címgyűjteményből nőtt ki a magyar néprajztudomány sajtó a la t t 
levő tízéves bibliográfiája az 1945—1954 évkörre vonatkozóan. 

A gyűjtemény egyébként zömében a szabadságharctól napjainkig közölt néprajzi 
munkákra, könyvekre, tanulmányokra, cikkekre terjeszkedik ki, és a lehető teljességgel 
igyekszik folyamatos áttekintést biztosítani e tudományszakban folytatott kutatás 
hazai anyagáról, valamint a magyar népre vonatkozóan külföldön végzett kutatás cím
anyagáról. 

4. A mondottakon felül különös feladata a Könyvtárnak a belső tájékoztatás, 
az új szerzemények megismertetése a Múzeum más osztályain dolgozó szakemberekkeh 
valamint a szakterület vidéki dolgozóival. Korábban évnegyedes, szakrendi csoportosí-
tású címjegyzékkel igyekeztünk ellátni e feladatot. Ma sűrűbben kiadott, kisebb példány
számú és szakozás nélküli összeállításokra szorítkozik ez a munka, és pusztán a belső 
múzeumi tájékoztatást szolgálja; a néprajz szélesebb nyilvánosságának az Index' 
Ethnographicus útján tárja fel a Könyvtár új szerzeményeit. Alkalmilag önállóan vagy a 
Múzeum megfelelő szakkutatójának bevonásával tematikus címjegyzékeket és bibliográ
fiákat is készít, amelyek a könyvtári olvasószolgálatnak is segítő kalauzai. E részben az 
élőszóbeli, vagy a szerzői, a földrajzi és a szakkatalógus által biztosított tájékoztató 
munkától az Index Ethnographicusig — az alkalmi dokumentációs munka különböző 
eszközeihez folyamodunk a könyvtár felé forduló igényeknek megfelelően. 

SÁNDOB ISTVÁN 

A pedagógiai dokumentáció munkájáról. A szocialista iskola kialakításával, a 
neveléstudomány fejlődésével az oktatásügy dolgozói nagy érdeklődéssel fordultak a 
külföldi pedagógiai irodalom, különösen a szovjet szakirodalom felé, hogy munkájukban 
felhasználhassák tudományos eredményeiket, gyakorlati tapasztalataikat. Ez az érdek
lődés és az ennek nyomán fellépő igények hívták életre a pedagógiai dokumentációt. 

A pedagógiai dokumentáció 1950-ben a Közoktatásügyi Minisztérium Nevelés
ügyi Főosztályának a keretében alakult msg azzal a célkitűzéssel, hogy a Főosztály 
tudományos, elvi munkájához tájékoztatást adjon a külföldön folyó neveléstudományi 
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és oktatásügyi munkáról. Az azóta elmúlt kilenc év alatt az egy főosztály tájékoztatását 
ellátó kis dokumentációs csoportból számos szervezeti változáson keresztül az oktatásügy 
és neveléstudomány valamennyi területét átfogó pedagógiai dokumentáció fejlődött ki. 
A Nevelésügyi Főosztály dokumentációs csoportja az egész Oktatásügyi Minisztérium 
tájékoztatását ellátó Tájékoztatási ós Sajtóosztályba olvadt be, majd a minisztérium 
pedagógiai könyvtárával mint önálló osztály már a minisztérium kereteit túllépő országos 
tájékoztatási feladatokat is ellátott. 1957. február 1-től a Pedagógiai Tudományos Inté
zet keretében működött 1958. szeptember l-ig, az Országos Pedagógiai Könyvtár létre
hozásáig. Az Országos Pedagógiai Könyvtár megalakulása jelentős állomás a pedagógiai 
dokumentáció fejlődésében. A könyvtár széles dokumentációs bázist és megfelelő szer
vezeti keretet biztosít a pedagógiai tájékoztatási munka országos szinten való ellátásához. 

A külső kereteknek ilyen számos változáson keresztül történő kialakulásával pár
huzamosan a munka belső tartalma is fejlődött. A csoport kezdetben csak a Nevelés
ügyi Főosztály, majd az Oktatásügyi Minisztérium számára végzett figyelőszolgálatot 
a minisztérium pedagógiai könyvtárába beérkező folyóiratokból, és fordította a kül
földi delegációk és kulturális kapcsolatok útján kapott pedagógiai dokumentációs anya
got (oktatásügyre vonatkozó párthatározatokat, rendeleteket, tanterveket stb.). Az okta
tásügy fejlődésével, a pedagógiai tudományos munka megindulásával, a pedagógus
továbbképzés kiszélesítésével az Oktatásügyi Minisztérium, a pedagógiai intézetek 
dolgozóinak és a gyakorló pedagógusoknak dokumentációs igényei megnövekedtek, a 
pedagógiai tájékoztató munka jelentősen kiszélesedett. Munkánkat eleinte az a törekvés 
vezette, hogy minél több szakirodalmat bocsássunk tudományos dolgozóink és pedagógu
saink rendelkezésére. Sokszor megfelelő válogatás nélkül fordítottuk a könyvtárba be
kerülő kiadványokat: pedagógiai tanulmányokat, módszertani segédkönyveket, tanköny
veket. Ez a kicsit ötletszerű munka mindinkább differenciálódott, a hazánkban 
folyó neveléstudományi és oktatásügyi munka feladatait szem előtt tartva a pedagógiai 
irodalom összefoglaló feltárására törekedett, és legfontosabb feladatának tekintette az 
úttörő pedagógiai kísérletek és tapasztalatok gyűjtését és terjesztését. 

Szélesedett munkánk könyvtári bázisa is. A könyvtár anyaggyűjtése tervszerűbbé 
vált, a 300 hazai és külföldi pedagógiai folyóirat sokoldalú és széleskörű tájékoztató 
munkát tet t lehetővé. A Szovjetunió oktatásügyének ismertetése mellett tájékoztatást 
adunk a velünk hasonló fejlődésen keresztül menő népi demokráciák, továbbá a tőkés 
államok oktatásügyéről is. 

Tájékoztató munkánk kiterjed az oktatásügy valamennyi területére az óvodától 
a felsőoktatásig : a pedagógiai tudományos munkára, a nevelés- és fejlődéslélektanra, a 
nevelés történetére, az iskolaszervezetre, az oktatás tartalmára, az általános és poli
technikai képzésre, az egyes tantárgyak tanításának módszertanára, az iskolai és családi 
nevelésre, az ifjúsági mozgalomra, az óvodai nevelésre, a gyógypedagógiára, a pedagógus
képzésre. A széles területen folyó pedagógiai tájékoztatás szakterületek szerint oszlik 
meg. A dokumentátorok mind alaposabban megismerik a területükön folyó tudományos 
és gyakorlati munka feladatait, és a témák alapos feltárásával ezekhez adnak elsősorban 
segítséget. 

A tájékoztatást a legkülönbözőbb dokumentációs eszközök és módszerek felhaszná
lásával végezzük. A kijelölt folyóiratokból lapismertetések készülnek, ezeket juttatjuk 
el rövid úton a tudományos kutatóknak és az oktatásügy irányító szerveinek. A gyakorló 
pedagógusok számára a pedagógiai sajtóban közlünk folyóiratismertetéseket, témaszemlé
ket. Az iskolában folyó munka legjelentősebb feladatainak megfelelően ajánló bibliográ
fiákat és témajegyzékeket állítunk össze. (A világnézeti és az erkölcsi nevelés kérdései, 
a politechnikai képzés, az osztályon és iskolán kívüli munka, az esztétikai nevelés, az 
egyes tárgyak tanításának módszertana stb.) 
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Munkánk fejlődését tükrözi kilenc éve folyamatosan megjelenő Tájékoztatónk 
(Közoktatásügyi, Oktatásügyi, Neveléstudományi Tájékoztató). A Tájékoztató a hazai és 
külföldi lapokban megjelenő neveléstudományi tanulmányoknak, az iskolák gyakorlati 
munkáját ismertető cikkeknek annotált jegyzékét adja. Az első tájékoztatók össze
állítását még a spontaneitás, a tervszerű válogatás hiánya jellemezte. A Neveléstudományi 
Tájékoztató ma már sokkal szélesebb forrásanyag felhasználásával a neveléstudomány és 
oktatásügy feladatait ismerő válogatással készül. 

Munkánkban különös jelentőséget tulajdonítunk a vidéki pedagógusok tájékoztatá
sának, kik városi kollégáiknál nehezebb munkakörülmények között dolgoznak, szakmai 
és ideológiai fejlődésüknek lehetőségei korlátozottabbak. Vidé ki, tanyai iskolák pedagógu
sai gyakran fordulnak hozzánk a Tájékoztatóh&n megjelent ismertetések alapján pedagógiai 
irodalomért, hogy iskolai munkájukat tudatosabbá, eredményesebbé tegyék. Cikkfordítá
saink lehetővé teszik, hogy az idegen nyelveket nem tudó pedagógusok is megismerhessék 
a legjelentősebb külföldi tanulmányokat és cikkeket. Fordításainkat a Művelődésügyi 
Minisztérium illetékes osztályai, a Pedagógiai Tudományos Intézet és a pedagógustovább
képző intézetek is felhasználják kiadványaikban a pedagógusok továbbképzéséhez. 

Tájékoztató munkánk kiszélesítéséhez rövid időn belül pedagógiai archívumot 
hozunk létre. Ezzel lehetővé tesszük, hogy a napisajtó oktatásügyi hírei könnyen áttekint
hető csoportosításban a pedagógusok rendelkezésére álljanak. 

Tájékoztatónk&X, amely függelékében a hazai pedagógiai kiadványokat orosz, 
német és francia nyelven ismerteti, megküldjük több külföldi tudományos intézetnek, 
dokumentációs központnak, de a külföldi kapcsolatok tervszerű kiépítése, a rendszeres 
kiadványcsere megszervezése még megoldandó feladataink közé tartozik. 

A pedagógiai tájékoztatás az oktatásügy fejlődésével, a nemzetközi kapcsolatok 
kiszélesítésével egyre jelentősebbé válik, különösen akkor, amikor a rohamos társadalmi, 
gazdasági és politikai fejlődés szinte gyökereiben változtatja meg a hagyományos iskola
rendszert és az egész világon előtérbe kerül a kötelező középiskolai oktatás megvalósítása, 
az iskola és a termelő munka összekapcsolása, az általános politechnikai képzés meg
valósítása. 

R É D L ENDRÉNÉ 

A gyors olvasás problémája. A civilizáció növekedésével egyre nehezebbé válik 
lépést tar tani az irodalmi termeléssel. Ha összehasonlítjuk korunkat a régmúlt időkkel, 
körülbelül azt kell mondanunk, hogy az ókor és a középkor nagy tudósai egész életükben 
alig olvastak többet, min t amennyit a mai tanterv egy átlagos érdeklődésű középiskolai 
tanulótól elvár. Sokan megpróbálják olvasmányaikat egy-egy szakterületre korlátozni. 
Egy tekintélyes professzortól hallottam egyszer, hogy már negyven esztendeje nem olvas 
mást, csak saját szakmájának irodalmát. Így alakulnak ki korunk specialistái — de ennek 
hátrányairól sőt veszélyeiről megint egész irodalomra valót írtak össze. Es ma már tulajdon
képpen ez sem oldja meg a problémát. Nem egy olyan szakterület van, amelyről kimutat
ták, hogy egyre gyarapodó irodalmát még az sem tudná végigolvasni, aki napjának minden 
percét olvasással töltené. Jóformán minden magát képezni vágyó ember panaszkodik, 
hogy nincs ideje az olvasásra. Különösen áll ez a könyvtárosokra, akik egyre inkább arra 
kényszerülnek, hogy puszta adminisztrátorai legyenek a könyveknek ahelyett, hogy elő-
harcosai lennének a kultúra terjesztésének. 

Az irodalmi termelés szinte határtalanul növekszik, — az emberi elme receptivitása 
és munkaidőnk viszont nem növelhető korlátlanul. Megoldást azon az úton kereshetünk, 
hogy igyekszünk ésszerűbbé tenni olvasásunk módszerét. Az ésszerűsítésben it t nyilván
valóan két szempontnak kell érvényesülnie : egyfelől meg kell tanulnunk a lehető leg-
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gyorsabban olvasni, másfelől el kell sajátítanunk annak módját, hogy a gyors olvasás 
mellett és ellenére maximális hasznot húzzunk olvasmányainkból. A gyors és eredményes 
olvasás nem állnak egymással ellentétben, sőt bizonyos mértékben feltételezik egymást. 

Az eredményes olvasásnak figyelmesnek kell lennie. Ámde a pszichológiai meg
figyelések kimutatták, hogy a figyelem meggyorsítja a lelki folyamatokat. Ebből követ
kezik, hogy a figyelmes olvasás már magában véve is gyorsabb, mint az, amit szórakozot
tan végzünk. Sajátosképpen ennek a fordítottja is áll : a gyorsabb olvasás fokozza figyel
münket. RIBOT1 azt állítja, hogy a mozgás konstitutív része a figyelemnek : fenntartja és 
fokozza azt. A figyelő ember különféle mozgásokat végez : járkál, fejét vakarja, szemét 
dörzsöli stb. E mozgások izomérzete hatással van az agyra és növeli annak aktivitását. 
Lehet, hogy a gyors olvasásnál az erőltetett szemizommozgásnak van ilyen hatása. 
Az kétségtelen, hogy az olvasás gyors tempója bizonyos izgatottságot vált ki, ami fokozza 
figyelmünket. Valamennyien tapasztalhattuk ezt azoknak az „életmentő" tízperceknek 
folyamán, amikor a megtanulni elmulasztott anyagot az iskola folyosóján olyan gyorsa
sággal tudtuk elsajátítani, amilyenre otthon képtelenek lettünk volna. 

Az izomérzeteknek és a figyelemnek összefüggésére vezethető vissza az a gyakorlati 
tanács, amelyet a gyors olvasás propagálói hangoztatnak, hogy ne olvassunk fekve 
avagy túlságosan is kényelmes karosszékben elterpeszkedve. A figyelem kétségtelenül 
bizonyos izomfeszültségekkel jár, ha tehát izmainkat ernyedt állapotba hozzuk, elálmo
sodunk, és figyelni s így gyorsan, eredményesen olvasni nem tudunk. 

A figyelmi koncentráció nemcsak az olvasás tempóját teszi gyorsabbá, hanem az 
olvasott szöveg megértésének és elsajátításának is legfontosabb feltétele. A figyelem hatá
sára a tudattartalmak világosabban állnak előttünk, tehát a szöveget könnyebben és 
hamarább értjük meg ; emlékezetben tartásra irányuló figyelem nélkül nincs bevésés, 
tehát a szöveg értelmének magunkévá tétele és megőrzése sem történhetik figyelem 
nélkül. Elmondhatjuk tehát, hogy a jó olvasás titka a figyelmi koncentráció. Ezzel az. 
általánosságban mozgó megállapítással azonban nem érhetjük be, ha gyakorlati hasznot 
akarunk húzni olvasás-lélektani ismereteinkből. Azt is tudnunk kell, hogy mire figyel
jünk, illetve mire ne figyeljünk, ha olvasásunkat jobbá akarjuk tenni. A figyelem az 
absztrakciónak, a lényeg kiemelésének is eszköze. A figyelem irányításával tehát azt is 
elérhetjük, hogy mind az olvasás gyakorlatában, mind pedig az olvasott szövegben a 
lényegre helyezzük a súlyt, és háttérbe helyezzük, ami lényegtelen. Ilyen módon valóban 
időt takaríthatunk, és olvasásunkat eredményesebbé tehetjük. 

1. A gyors olvasás technikájával több évtizede foglalkoznak világszerte különböző 
tudományos kutató intézetekben, a legutóbbi években azonban különös figyelmet 
szentelnek e kérdésnek. Az idevágó megfigyelések eredményeinek felhasználásával olva
sási tanfolyamokat is rendeznek egyetemeken, üzemekben stb. Megállapították, hogy kellő 
gyakorlat mellett 50—100%-al meggyorsítható olvasásunk tempója. Felnőtt ember 
átlagosan 275 szót olvas el percenként, akadtak azonban a tanfolyamokon olyan rend
kívüli tehetségek, akik 600, 800, sőt 1000 szavas szöveget is elolvastak és felfogtak 
percenként. Természetesen az olvasás tempója nagymértékben függ a szövegtől, amit 
olvasunk. 

Olvasásunk meggyorsítása elsősorban a gyakorlaton múlik. Több hónapos minden
napi erőfeszítésre van szükségünk, hogy e téren valami eredményt érjünk el. A gya
korlás alapelveként azt ajánlják,2 hogy olvassunk kissé gyorsabban, mint ahogy azt 

1 Th. RIBOT : Psychologie de l'attention. 18. kiad. Paris. 1938. 
2 A következőkben előadott gyakorlati útbaigazításokhoz 1. André CONQTJET : 

Lisez mieux et plus vite. Paris, 1956. Norman LEWIS : How to read better and faster. New 
York, 1955. Harry BAYLEY : Quicker reading. London, 1957. 
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kel lemesnek t a l á lnánk . K í v á n a t o s továbbá , hogy az olvasási gyakor la tokhoz ne válasz -
s z u n k nehéz szöveget, és igyekezzünk mind ig a legfontosabb gondola toka t k i r agadn i . 
Az olvasás t e m p ó j á n a k e rő l te te t t növelésére,— m e r t l együnk t i s z t ában vele, hogy az egyre 
g y o r s a b b olvasás t e rő l t e tnünk kel l ! — a m e r i k a i pszichológusok különböző berendezése
k e t kons t ruá l t ak . Ezek a berendezések — tetszés szer int beá l l í tha tó gyorsasággal — 
e l t a k a r j á k az egymásra következő sorokat , s így kényszer í tenek a szöveg gyors á t fu tá
s á r a . Eme l l e t t t á j ékoz t a tnak o lvasásunk t empója felől is. I lyenfa j ta gépesítésre t e rmé
szetesen n incs okvet lenül szükségünk. U g y a n e z t a célt e lérhet jük úgy is, hogy egy ka r ton 
l a p p a l felülről lefelé h a l a d v a mindig e l t aka r juk a m á r elolvasot t sorokat . 

A gyors olvasás eről te tésének legnagyobb a k a d á l y a az , hogy úgy érezzük ; az i lyen 
m ó d o n á t fu to t t szöveget n e m fogtuk fel kel lőképpen, k i h a g y t u n k v a l a m i lényegeset. 
E z a rossz érzés azonban legnagyobbrészt a kényelmes olvasás belénk gyökeresedet t 
szokásából ered. Bizonyta lanságérzésünk a l a p t a l a n vol táról k ö n n y e n meggyőződhe tünk 
úgy , hogy m e g p r ó b á l u n k m a g u n k n a k számot a d n i a z e rő l t e t e t t gyorsasággal o lvaso t t 
szöveg t a r t a lmáró l , és ez t a szöveg ú jabb , megszokot t t empójú , o lvasásával el lenőrizzük. 

Gyorsolvasási gyako r l a t a inka t az e lér t e redmények ellenőrzésével kel l egybeköt
n ü n k . H a l a d á s u n k a t ugyan i s e l lenőr iznünk kell, nehogy csalódásba essünk. Az ellen
őrzésben a legfontosabb a pe rcenkén t o lvasot t s zavak s z á m á n a k megál lap í tása . J ó képe t 
a d ha l adásunkró l és a n n a k további k i lá tása i ró l a következő módszer : vá lasszunk k i 
h á r o m szöveget va lamely k ö n n y ű és érdekes könyvből . Mindhá rom szöveg legyen pl . 
3 l ap ter jedelmű. Az első szöveget o lvassuk el megszokot t t e m p ó n k szerint , a m á s o d i k a t 
a lehető leggyorsabban, a h a r m a d i k a t gyorsan, de mégis úgy , hogy meg l együnk győződve 
megértéséről . I sméte l jük meg ez t a gyakor la to t h e t e n k é n t többször. H a lemér jük a há rom
féle olvasás i d ő t a r t a m á t , és ellenőrizzük, hogy m e n n y i t s ikerü l t m e g é r t e n ü n k a leg
gyor sabban o lvasot t szövegből, a különböző időben t a r t o t t gyakor la tok a d a t a i n a k össze
hasonl í t ásáva l képe t a l k o t h a t u n k m a g u n k n a k nemcsak az elért e redményekről , h a n e m 
a r ró l is, hogy m i t v á r h a t u n k t ovább i erőfeszítéseinktől. 

A gyors o lvasásnak egyik l eggyak rabban előforduló és egyben legsúlyosabb a k a d á 
lyozója a s zavankén t , szorul szóra való olvasás szokása. E z a szokás n a g y o n sok emberbe 
belegyökeresedett , m e r t hiszen va l amenny ien fennhangon t a n u l t u n k olvasni . Mindazok, 
a k i k pe rcenkén t 175 szónál t ö b b e t n e m olvasnak, m a j d n e m b iz tosan r ab j a i ennek a rossz 
szokásnak. A szorul szóra való olvasás a b b a n áll , hogy az o lvasot t szöveg m i n d e n egyes 
s z a v á t h a n g t a l a n u l k ie j t jük m a g u n k b a n . Szélsőséges ese tekben a j k u n k is mozog, de 
lehet , hogy t o r k u n k b a n formál juk k i a szavaka t , v a g y csak a n y e l v ü n k b e n é r z ü n k 
bizonyos mozgási t endenc iáka t . E z t a szokást megfeszí tet t f igyelemmel le kel l győznünk , 
úgyhogy t u d a t o s a n laza á l l apo tban t a r t j u k a j k u n k a t , hangszá la inka t , nye lvünke t . 

A s z a v a k n a k belső beszédben való kiejtése n e m előfeltétele a szöveg megér tésének . 
E z t könnyen be lá tha t juk , h a pé ldáu l a m a t e m a t i k a i sz imbólumok megértésére gondolunk . 
Azt , hogy l-f 1 = 2, egyszerű rá tek in tésse l megér t jük , mégcsak fel s e m m e r ü l b e n n ü n k 
a tendencia , hogy m a g u n k b a n u t á n a m o n d j u k „egy meg egy az k e t t ő . " A z t is á l l í tha t juk , 
h o g y a szorul szóra való olvasás szokásának e lhagyása bizonyos szempontból megkönnyí t i 
a megér tés t . A többje lentésű szavak k o n k r é t é r te lme csak az egész m o n d a t felfogása u t á n 
de rü l k i . A szavankén t i olvasásnál t e h á t egy-egy i lyen szó előfordulása mind ig p i l l ana tny i 
megakadássa l jár , míg a m o n d a t egészét á t fogni igyekvő olvasó s z á m á r a n e m je len t 
semmiféle késedelmet . A szavankén t i o lvasás ezen felül, kü lönösen a hosszú és terjengős 
mondatszerkeze tekben , a n n y i r a lelassítja a t empó t , hogy ezzel megnehez í t i a szöveg 
összefogását, az egész m o n d a t megér tését . Gondol junk pé ldáu l a r r a , hogy egy-egy rossz 
í rással í r t és csak nehezen k ibe tűzhe tő levelet mi lyen nehéz megér ten i . 

A szorul szóra való olvasás e lhagyása a z o n b a n lá tás i érzete ink jobb k ihaszná lá sá t 
feltételezi. Az olvasás során — h a a megszokot t lassú t e m p ó b a n végezzük is a z t — 
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szemünk nem halad folyamatosan végig az egymás után következő sorokon, hanem meg-
megáll. Tulajdonképpen nem akkor olvasunk, amikor szemünk mozog, hanem éppen akkor, 
amikor megáll. Ilyenkor fogjuk fel az egyes szavakat. Tudjuk, hogy szemünk retinájának 
van egy középponti helye, a fovea centralis, az ideeső fénysugarakat látjuk a legélesebben. 
A központtól távolabbi helyekre eső fénysugarak már kevésbé éles képet adnak. Valamely 
szó minden betűjét csak akkor látjuk tisztán, ha az azokról szemünkbe jutó fénysugarak 
a foveára esnek. Ilyenkor következik be a fentemlített megállás olvasásunkban. Ámde 
mindennapi tapasztalatunk és az idevágó kísérletek is igazolják, hogy egy-egy szó fel
fogásához nem kell annak minden betűjét világosan látnunk ; néhány betű s azoknak 
jellegzetes elhelyezkedése elég tájékozódásunkhoz. Ennek következtében megfelelő 
gyakorlat mellett egy-egy megállás alkalmával nemcsak a foveára, hanem az azzal szom
szédos pontokra eső szóképeket is felfoghatjuk, amivel a megállások számát jelentősen 
csökkenthetjük. 

A végzett kísérletek kimutatták hogy 8—10 szóból álló szövegsor elolvasásához 
elegendő 3—4 megállás. A rossz olvasó ezzel szemben hatszor, sőt hétszer is megáll. 
Még azt is kiszámították, hogy valamely közepes olvasó egy napi olvasása folyamán 
körülbelül 70 000 ilyen megállást végez. Elképzelhetjük, hogy mekkora időmegtakarítást 
jelenthet az, ha e megállások számát csökkenteni tudjuk. 

A gyors olvasás szempontjából fontos az is, hogy lehetőleg ne térjünk vissza a 
szövegnek egyszer már elolvasott részeire. Ez bizonyos nehezebb szövegek megértéséhez 
szükséges lehet ugyan, de legtöbbször csak rossz szokáson alapuló gyakorlat. Különösen 
hosszú mondatok olvasásakor sokszor az az érzésünk, hogy azért nem értjük meg a 
gondolatot, mert a szöveg elejét nem olvastuk elég figyelemmel. Ilyenkor visszatérünk a 
már átfutott sorokra, a legtöbbször fölöslegesen, mert úgy is megértenénk a gondolatot, 
ha továbbolvasnánk a szöveget. 

A megszakítások és a kényszerű visszatérések számának csökkentése szemünk 
izommunkája szempontjából sem közömbös. A kevés megszakítással, egyenletes ritmus
ban tovahaladó olvasás ugyanis kevésbé fárasztja a szemet, mint a halmozott meg-meg
állás és a folytonos vissza-visszatérés. Tehát még szemünket is kíméljük, ha jól olvasunk ! 

2. Az eredményes olvasásnak is vannak bizonyos „fogásai", amelyek segítségével 
olvasmányaink mennyiségét—• a rendelkezésünkre álló idő- és energiafogyasztás növelése 
nélkül — fokozhatjuk. A cél azonban, amit i t t szem előtt kell tartanunk, már nemcsak 
az, hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb terjedelmű szöveg értelmét felfogjuk, 
hanem elsősorban az, hogy a felfogott tartalmat magunkévá tegyük úgy, hogy ismereteink 
gyarapítására felhasználhassuk. Az it t elérhető egyszerűsítésektől még sokkal több 
eredményt várhatunk, mint az olvasás technikájának meggyorsításától, mert amíg a gyors 
olvasás esetében legfeljebb arról lehet szó, hogy az egyes nem fontos szavak gondos elolva
sására fordított időt takaríthatjuk meg, addig it t a nem lényeges bekezdések, sőt fejezetek 
mellőzése forog kockán. A nehézség csak az, hogy az olvasás eredményességének fokozása 
annyira függ a konkrét körülményektől, hogy ezen a téren mindenkire és minden esetben 
érvényes elvek leszögezóséről alig lehet beszélni. Fontos tényező it t az olvasott szöveg 
nehézségének foka. Nyilvánvaló, hogy újságcikkeket könnyebb olvasni, és ezért más
képpen is kell olvasni, mint a tudományos értekezéseket. Különbözőek az eredményes 
olvasás feltételei aszerint is, hogy milyen célból olvasunk. Másképpen kell olvasnia a 
könyvtárosnak, aki tájékozódni akar valamely könyv tartalma felől, másképpen a 
szaktudósnak, aki adatokat keres készülő munkájához, ismét másképpen annak, aki 
valamely tudományszak alapfogalmaival kíván tisztába jönni. Mindeme sokféle lehető
ség közül az alábbiakban csak azzal, a talán leggyakrabban előforduló esettel foglalko
zunk, amikor valamely tudományos jellegű írásművet azért olvasunk, hogy ismereteinket 
gyarapítsuk. 
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Ismereteink gyarapitása új gondolatok elsajátításával történik. Tehát, amit 
keresünk a könyvben, az a gondolat. A gondolatok azonban, a dolog természeténél 
fogva, bizonyos szavakba öltözötten, bizonyos gondolatmenet során és írásműbe rende
zetten jelennek meg az olvasásra szánt könyvben. Ennek következtében a gondolatra 
mintegy három réteg rakódik rá, amelyeken át kell törnünk, hogy a gondolathoz eljut
hassunk. A gondolatokat kereső olvasó szempontjából nem lényeges, hogy a gondolatok 
milyen szavakba öltözötten jelentkeznek, rendszerint nem különösen érdekes az sem, 
hogy a gondolatok milyen egymásutánban követik egymást, és közömbös, hogy milyen 
stilisztikai formában íródott a szöveg. Természetes, hogy szavak, gondolatmenet, stilisz
tikai forma nélkül nincs írásmű, de kétségtelen az is, hogy mindezek révén olyan szub
jektív mozzanatok kerülnek a szövegbe, amelyekre nincs feltétlenül szükségünk, amelyek
nek elhagyása tehát egyfelől meggyorsítja a gondolat felfogását, másfelől megkönnyíti 
annak emlékezetben tartását. Az ismereteink gyarapítása céljából végzett olvasásnak 
ezért három egymással szorosan összefüggő szabályát állíthatjuk fel : a) ne szavakat 
keressünk, hanem értelmet, b) ne a gondolatmenetet igyekezzünk felfogni, hanem a 
gondolatokat, c) ne a formát véssük emlékezetünkbe, hanem a rendszert. 

a) Ha világosan akarjuk látni, hogy mit kell értenünk a szavak és az értelem ellen
tétén, mindenekelőtt azzal kell tisztában lennünk, hogy az ismeretszerzés céljából 
végzett olvasás tulajdonképpen nem más, mint tanulás. A szavak keresése, rögzítése 
tehát az, amit szorul szóra való tanulásnak „magolásnak" neveznek. A magolás hátrányai
ról eleget tudunk. Fölösleges bizonyítgatnunk, hogy magolás helyett a szöveg értelmének 
elsajátítására kell törekednünk. 

Kérdés már most, hogy miben rejlik valamely szöveg értelme. Nyilvánvalóan a 
gondolatban. A gondolat pedig — ha igaz — valamiféle tükröződése a valóságnak. 
A tükröződés analógiájával azonban óvatosan kell bánnunk. A tükör az egyedi valóság
nak konkrét, tér- és időbeli képét vetíti elénk, a szoros értelemben vett gondolat ezzel 
szemben nem kép, nem tér- és időbeli, szemléletes jelenség. Az a lelki jelenség, amelyre a 
tükröződés analógiája szorosabban alkalmazható, az érzékszerveink által közvetített 
szemléleti kép. A külvilágról csak érzékszerveink útján szerezhetünk tudomást, a gondolat 
tehát csak a szemléletből jöhet létre, éspedig oly módon, hogy a külvilág tükörképéből 
a tér- és időbeli mozzanatokat — mint mondani szokták — absztraháljuk. Ez az „absztra-
hálás" azonban nem lehet egyszerű elvonás. A térbeHség és időbeliség ugyanis annyit 
jelent, hogy az érzékszervek adatai szemléleti képünkben egymás mellé, illetve egymás 
után rendezve jelennek meg. A gondolati tükrözés már most nem történhetik úgy, hogy 
a szemléletből egyszerűen „elvonjuk" a teret és az időt, mert ezzel csak azt érnénk el, 
hogy az eddigi rend helyét az érzetek káosza foglalná el. Világos, hogy az, ami tudatunk
ban lefolyik, tulajdonképpen nem „absztrahálás", hanem átrendezés, az érzéklés egyes 
adatainak nem tér- és időbeli, hanem valami más, éppen lényeg-szerinti, logikai össze
függésbe rendezése. 

Amint a tudattartalmak különböző módon rendezve jelentkeznek, úgy azok 
elsajátításának, megtanulásának is különböző módon kell végbemennie. Valamely 
szemléleti képet nem véshetünk másképpen emlékezetünkbe, csak tér- és időbeli rendben. 
Ha egy szoba berendezését vagy az erdei ösvények elágazását akarjuk emlékezetünkben 
rögzíteni, ez csak a bútorok, illetve az utak egymásmellettiségének figyelembevételével 
történhetik. Viszont egy előadás tartalmát megjegyezzük anélkül, hogy emlékeznénk 
azokra a szavakra és szóösszefüggésekre, amelyekben az előadó az anyagot velünk közölte. 
A szorul szóra való „magolás" eszerint nem egyéb, mint a szemléleti rendhez mért 
tanulásnak alkalmazása a gondolatban adottra. Nyilvánvalóan helytelen tanulásmód, ami 
lassúságán, memóriánkat megterhelő voltán kívül főleg azért hátrányos, mert a bemagolt 
ismeretnél képtelenek vagyunk a gondolatokat az adott szavaktól elválasztani, tehát 
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igazában magunkévá tenni és önállóan alkalmazni : a szavakkal együtt felejtjük el a 
gondolatokat is. 

Az értelmet hordozó szöveg az értelem szerinti tanulás esetében is térbeli és időbeli 
szemléleti képekben jelenik meg tudatunkban, hiszen a szöveget olvasnunk, hallanunk 
kell. Ámde nem ezeket a szemléleti képeket kell emlékezetünkbe vésni, hanem a gondolati 
"tartalmat, amelyet hordoznak. I t t tehát lényegében éppen úgy átrendezésről vagy 
„absztrakcióról" van szó, mint a fogalomképzés esetében. A feladat eszerint nem az, 
.hogy minél több tér- és időbeli asszociációt építsünk ki, hanem éppen ellenkezően, hogy 
azoktól a lehetőség mértékéig szabaduljunk. Nem a lapon it t vagy ott látott vagy bizo
nyos sorrendben elmondott szavak nyomán kell emlékeznünk a gondolatra, hanem a 
gondolatnak kell nyelvünkre adnia a megfelelő szavakat. Természetes, hogy amint a 
fogalmi gondolkozás nem lehet meg minden szemléleti maradvány nélkül, úgy az értelem 
szerinti tanulásban is segítségünkre szolgálnak bizonyos tér- és időbeli asszociációk, de 
ezeknek szerepe i t t éppen úgy, mint ott, másodrendű. Az értelem szerinti tanulás lényege 
a felfogott benyomás átrendezése a szemléleti rendből a logikai, lényeg szerinti rendbe. 
Ezt bizonyos mértékben elősegíti a gyors olvasás, a különféle összekötő szövegek, a grammá-
tikailag nélkülözhetetlen, de logikailag nem lényeges részek átfutása, mert nem enged 
időt a térbeli asszociációk kialakítására, sőt lázas tempójával az időbeli egymásután 
érzéklését is megnehezíti, szinte szimultánná teszi azt, ami szukcesszív. A másik eszköz, 
amellyel megkönnyíthetjük az értelem bevésését az, hogy megpróbáljuk az anyagot 
nem a könyvből szerzett, hanem saját, meglevő ismeretanyagunkba beillesztve megérteni, 
és saját problémáinkra alkalmazni. Ezzel egyfelől jobban magunkévá tesszük a gondolatot, 
másfelől rákényszerülünk, hogy az olvasott szavaktól és azok rendjétől függetlenítve 
véssük emlékezetünkbe azt. 

b) A gondolat — mint láttuk — nem térbe és időbe, hanem logikai rendbe rende
zett, a gondolatok közlése azonban éppen úgy, mint a közlés tudomásul vétele már 
időbe rendezett folyamat. A gondolatok egész rendszerét áttekinthetjük egy „pillantással", 
de a betűkkel teleírt lapok hosszú sorát egymás után el kell olvasnunk, hogy felfogjuk az 
azokon közölt gondolatokat. Az író szükségképpen egymásutáni rendben közli gondola
tait, vagyis gondolatmenetet tár elénk. A gondolatmenetbe pedig mindig belekeveredhet
nek esetleges, szubjektív mozzanatok, tehát olyanok, amelyek az eredményes olvasás 
szempontjából rendszerint elhanyagolhatók. Ugyanazt a gondolatot különböző pontok
ból kiindulva és különböző utakon haladva érhetjük el, a gondolat szempontjából azonban 
rendszerint mégsem döntő fontosságú az az út, amelyen hozzá eljutottunk. Természetesen 
a gondolatmenet azért nem hanyagolható el teljesen. Az út vezet a célhoz, s ezért az út 
kijelölése már bizonyos fokig a cél közelébe juttat. Innen van az, hogy a helyes probléma
feltevés már szinte magában foglalja a megoldást is. I t t tehát ismét csak arról lehet szó, 
hogy bizonyos fokú függetlenséget keressünk a szövegben leírt gondolatmenettel szemben. 

A gondolatmenet sajnos minden szövegben más és más, ami nagyon megnehezíti 
a gazdaságos olvasás feladatát. Az it t található sokféle változat láttára felmerül a kérdés : 
nem volna-e ezen a területen bizonyos szabvány vagy legalábbis valami tudományos 
írói „illemszabály" felállítható? A gondolatok rendezésének sematizálása kétségtelenül 
csökkentené az egyes művek érdekességét, ezért a veszteségért azonban bőségesen kár
pótolna az a könnyebbség, amit az ilyen egységesítés az olvasó számára jelentene. Egysé
ges szabályozás hiányában az egyedüli, amit a gazdaságos olvasás érdekében tehetünk 
az, hogy igyekszünk kiemelni a gondolatmenetből azokat a lényeges pontokat, amelyek 
nélkül a gondolatok nem érthetők és nem értékelhetők. E pontok : a problémafelvetés, a 
megoldás és a bizonyítás. E három pontot kell a szöveg sokszor bonyolult hálózatából 
gyors olvasással kiemelnünk A kiemelt pontok világos rögzítése kezünkbe adja az 
egész szöveg értelmét. 
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c) Minden könyv, folyóiratcikk stb., amit olvasunk, írásmű. Az írásműben pedig, 
mint minden műben, vannak bizonyos esztétikai mozzanatok. Ezek az írásmű létrejötté
nek nélkülözhetetlen feltételei, de nem tartoznak hozzá lényegéhez, a gondolathoz. 

Nem akarunk i t t részletesebben beszélni arról, hogy a stilisztikának vannak 
bizonyos szem előtt tartandó és rendszerint a tudományos művekben is szem előtt tartott 
szabályai : például hogy bevezetést és befejezést kell írni minden írásműhöz. Ezek 
könnyen elválaszthatók a ,,tárgyalás"-tól, s ezt a gyakorlott olvasó rendszerint magától 
is megteszi. Azok az esztétikai mozzanatok, amelyekről itt szólunk, a mű felépítésében 
jelentkeznek. Különösen három olyan esztétikai elvre akarjuk felhívni a figyelmet, amelyek 
több kevesebb mértékben minden írásműben érvényesülnek és amelyek ismerete javára 
válhat az olvasónak. Ezek : a teljesség, az egységesség és a Szimmetria elve. 

A teljesség, egységesség és szimmetria esztétikai kategóriák, s éppen ezért pszicho
lógiai gyökerüket az érzelmek világában találhatjuk meg. Az érzelmekben belső alanyi 
világunk, törekvéseink és a külvilág, illetve az azt képviselő képzetek egymáshoz való 
viszonya nyilvánul meg. Ezt láthatjuk a művészetben is. Minden műalkotásban, bármi 
legyen is annak tárgya, benne van az ember és annak állásfoglalása a külvilággal szemben. 
A speciálisan esztétikai érzelemnek, a hangulatnak jellemző sajátossága, hogy nem egy 
bizonyos tárgyra vonatkozik, hanem átitatja, átjárja minden szemléletes tudattartalmun
kat ; benne nem egy törekvésünk találkozik egy külvilági tárggyal, hanem törekvéseink 
egész szövevényes rendszere, egész alanyi világunk, az egész külvilággal lép kapcsolatba. 
Ezért minden műalkotás hátterében egész világképet találunk : Ez az, amit esztétikai 
teljességnek nevezünk. Ez a teljesség a művészi alkotás nélkülözhetetlen tényezője, az 
ismereteket közlő írásműben azonban csak forma, amelyben a tartalmat, néha fölöslegesen 
és az igazságon is erőszakot téve, elhelyezik. A teljességre törekvéstől azonban ennek 
ellenére a tudományos író sem tud teljesen szabadulni, bármennyire ismerje is hátrányait. 
Innen van az, hogy a legobjektívebb gondolkodó sem képes megállni, hogy meg ne próbálja 
tételeit olyan területekre is alkalmazni, ahová nem valók. Ezt a formalizmust felismerni 
s a gondolatot csak saját érvényességi területére korlátozottan felfogni és megtartani, 
&, tanulni vágyó olvasónak elsőrendű érdeke. 

Ugyanígy vagyunk az egységesség esztétikai elvével is. A tudomány az ismeretek 
rendszerbe foglalása. Rendszer nélkül nem lehet meg a tudomány, mert nélküle nem 
lenne összefüggés a gondolatok között, tehát éppen az objektív valóság összefüggésének 
visszatükrözése hiányoznék a logikus struktúrából. De nem nélkülözhetik a rendszert 
a tudományok azért sem, mert enélkül nem lenne bennük egység, s az egyes tudományok 
határai elmosódnának. A tudományos rendszer megkívánja, hogy a benne foglalt isme
retek egymással összefüggjenek, de nem feltételezi azt, hogy azok valamennyien egymás
ból levezethetők legyenek. Az esztétikai egységesség ezzel szemben más természetű. 
Minden műalkotás egy bizonyos hangulatnak, a világgal szemben való érzelmi állás
foglalásnak kifejezése. I t t minden egyes érzelem ebbe a hangulatba van beágyazva 
ebből nő ki, ezt bontja föl, ezt erősíti. Ebben áll — többek között — a mű esztétikai 
egységessége. Mármost az írásműben mindig érvényesül kisebb nagyobb mértékben ez az 
esztétikai egységesség is. Nincs tudományos író, aki az egységesség kedvéért néha 
engedményeket ne tenne a rendszer rovására. Innen van az, hogy a gondolkozásukban 
induktive eljáró tudósok is, amikor gondolataik írásba foglalására kerül a sor, rendszerint 
már deduktív módszert követnek. Innen adódnak azok a törvénykönyv tömörségű 
írások, amelyekben a formát szinte erőszakkal szét kell zúznunk, hogy az értékes gon
dolatokhoz hozzáférkőzhessünk. Pedig ezt a formarombolást el kell végeznünk, mert ha a 
formát is meg akarjuk tartani emlékezetünkben amellett, hogy fölöslegesen és súlyosan 
megterheljük memóriánkat, múlhatatlanul odajutunk, hogy a sok értékes egyes gon
dolat a formával együtt egy egészként esik ki emlékezetünkből. 

_4 Magyar Könyvszemle 
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A szimmetria mint esztétikai elv tulajdonképpen folyománya a teljességnek 
és az egységességnek. Ha a műalkotás érzelmi világnézetet ad, tehát teljes világképet, 
amely az alanyra mint középpontra vonatkozik, így ez a helyzet már magában foglalja a 
szimmetria összes feltételeit. így tekintve a dolgot, a szimmetriát a művészetben az érzelmi 
tartalom természetes megjelenési módjának kell tekintenünk. Nem így a tudományos 
műben. I t t a szimmetria már csak forma, amely a közölt ismeretek tudományos értékét 
nem érinti. Mégis azt találjuk, hogy a szimmetriára törekvés olyan ősi megnyilvánulása az 
alkotó embernek, hogy ettől még a legnagyobb tudósok sem mindig tudják függetleníteni 
magukat. Gondoljunk csak a romantikus filozófusokra : mennyi olyan rész van műveik
ben, amely csak a szimmetria kedvéért íródott. Az esztétikai érzéknek tett eme engedmé
nyek nem egyszer még tárgyi tévedésekre és elhamarkodott általánosításokra is vezetnek. 
Annyit mindenesetre bízvást elmondhatunk róluk, hogy a legtöbb esetben nem tartal
maznak új gondolatot, úgyhogy elhanyagolásuk nem jelent hátrányt az ismereteit bőví
teni kívánó olvasó számára. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy ha az eredményes olvasás megkönnyíté
sére és gyorsabbá tételére általános érvényű szabályt nem is adhatunk, hasznú kra 
szolgál, ha tudjuk, hogy a gondolatok szavakba foglalásával, a gondolatmenettel, valamint 
a szöveg írásmű jellegével kapcsolatban olyan, legnagyobbrészt formális természetű, 
mozzanatok kerülnek az olvasott anyagba, amelyeknek ésszerű kiválogatásával sok 
időt és fáradságot takaríthatunk meg. 

A türelmes olvasó mindjárt ellenőrizheti, hogy kellő haszonnal futotta-e á t e sorokat, 
ha röviden összefoglaljuk az elmondottakat : fokozzuk erőltetve olvasásunk tempóját. 
Végezzünk e célból külön gyakorlatokat, ellenőrizve az elért eredményeket. Óvakodjunk 
az olvasott szavak belső utánmondásától. Használjuk gazdaságosan szemünket. Mindig 
a közölt gondolatokat, a lényeget igyekezzünk megjegyezni, a szavak, a gondolatmenet 
és a szöveg írásmű jellegéből adódó formális mozzanatok (teljesség, egységesség, szim
metria) elhanyagolásával. 

TAKÁCS MENYHÉRT 

A magyar könyvtártudományi bibliográfia kérdéséhez. Gazdag örökségünk, a 
magyar könyvtártudományi irodalom bibliográfiai feldolgozásának időszerűsége tükrö
ződik KŐHALMI Bélának a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtártudományi Főbizott
ságában elhangzott beszédében, amelyben Könyvtártudományunk feladatai címmel 
az e téren megoldásra váró problémákat foglalta össze.1 A referátum —• más kérdések 
tárgyalása mellett — megállapítja, hogy a könyvtárosok egyik soron következő feladata, 
a magyar könyvtártudomány és könyvtárügy repertóriumának kiadása, amely két rész
ben tartalmazná (1954 előtti és utáni időszakok ) az idevonatkozó irodalmat. Nem kell 
hangsúlyoznunk azt, hogy e mű várható elkészülése mit fog jelenteni mind könyvtár
tudományi, mind főleg irodalomtörténeti és tudománytörténeti vonatkozásban. E helyen 
arra kívánunk rámutatni, hogy a jelenleg fennálló helyzet milyen nehézségeket idézhet elő. 

A Magyar Könyvszemle 1958. évi 4. számában DURZSA Sándor A tudományok 
osztályozásának magyar történetéhez c. közleményében BOLYAI Farkas tudományosztályozó 
numerikus rendszerével is foglalkozik. Az egyébként érdemes cikkben nem találunk 
hivatkozást NYIREŐ István közleményére, amely egy kevéssé ismert (mindössze 1 évig 
fennállott) műszaki bibliográfiai (referáló) lapban, a Külföldi Technika Szemléjében Bolyai 
Farkas a tudományok tizedes osztályozásának első megalkotója címmel, az 1947. évben 
jelent meg. 

1 Magy. Tud. Akadémia Nyelv és írod. tud. Oszt. Közi. 1954. VI. köt. 3—4 sz. 
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DURZSA cikkében NÉMETH Endre tanulmányára hivatkozik, amely A tizedes 
osztályozás fejlődése címmel a Fővárosi Könyvtár Évkönyve 1938. évi kötetében nyert 
publikálást. E tanulmányra viszont NYIREŐ rövid cikkében nem találunk utalást, 
noha NÉMETH említett közleményében hivatkozik arra (a forrás megjelölése nélkül), 
hogy BOLYAI Farkas osztályozó rendszerére NYIREŐ István hívta fel a figyelmet. 

NÉMETH és NYIREŐ közleményei a következő szempontokból érdekesek számunkra. 
NYIREŐ — a Külföldi Technika Szemléjében megjelent cikkében —• felveti azt a 

gondolatot, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy Melvil D E W E Y az 1848/49-i szabadság
harc után emigrációba kényszerült magyarok révén szerezhetett esetleg értesülést 
BOLYAI rendszeréről. NÉMETH pedig tanulmányában közli az 1851-ben — KOSSUTH 
amerikai tartózkodása idején — született Melvil DEWEY teljes nevét : Melvil Louis 
Kossuth DEWEY, amelyet —• amint ismeretes —• még a húszéves kora utáni években is 
állandóan használt, és amelyet azért nyert, mert atyja nagy tisztelője volt a magyar 
szabadságharc vezérének. 

Űgy hisszük, e kiragadott példa egymagában is eléggé tanulságos számunkra. 
Sajnálatos, hogy saját irodalmi termelésének bibliográfiai feldolgozásával éppen 

a könyvtártudomány maradt el más tudományszakok mögött, hogy csak a matematikát, 
kémiát, mezőgazdaságtudományt vagy történettudományt említsük e helyen. Ismeretesek 
az c téren külföldi viszonylatban is fennálló problémák, amelyek J. PETZHOLDT, A. 
HORTZSCHANSKY, R. HOECKER és mások úttörő munkássága és egyes elszigetelt kezde
ményezések ellenére sem nyertek máig sem megoldást. A mi nehézségeink is számottevők 
de tervszerű és fokozatos munkával áthidalhatók. 

PÁLFFY MIKLÓS 

H Í R E K 

Iraki látogatók az Akadémiai Könyvtár
ban. Az iraki kormányküldöttség veze
tője, Taha BAKIR professzor, az iraki 
oktatásügyi minisztérium régészeti fő
osztályának vezetője és Hamadi JOUNDIS 
egyetemi tanár április 8-án meglátogatták 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárát . Megtekintették a Könyvtár Keleti 
Osztályát és érdeklődtek aziránt, hogy a 
Budapesten kutató és tanuló szakemberek 
az Akadémia Könyvtárában, illetőleg a 
budapesti könyvtárakban és múzeumok
ban mennyiben találnak az iraki, továbbá 
az arab és iszlám kultúrát ismertető 
anyagot. A beszélgetés során felvetették, 
hogy örülnének, ha valamelyik iraki szak
folyóiratba magyar tudós a magyar tör
ténet arab forrásairól írna tanulmányt. 

A látogatás főcélja a kulturális egyez
ménybe foglalt tudományos kiadvány
csere problémáinak megbeszélése volt. Az 
eszmecsere eredményeként az Akadémiai 
Könyvtár felveszi a kapcsolatot az Iraki 
Akadémiával, a Bagdadi Egyetemmel és a 
különböző kutatóintézetekkel, és meg
erősíti cseréjét a Bagdadi Régészeti Fő
igazgatósággal. A kiadványcsere célja a 
kölcsönös tudományos segítségnyújtáson 
túlmenően országaik kultúrájának meg

ismerése, illetőleg megismertetése. A csere 
keretében Irakból régészeti és művészeti 
kutatásaikat ismertető műveket, nyelvé
szeti kiadványokat, az arab kultúrára 
vonatkozó tanulmányokat és klasszikuso
kat kapunk elsősorban. Emellett természet
tudományi kutatásaik eredményeit tükröző 
kiadványaikat is elküldik. Magyar részről 
az Akadémia Könyvtára a magyar kul
túrát és életet ismertető kiadványok mellett 
a tudományos kutatások legjobb ered
ményeit tartalmazó, lehetőleg idegen 
nyelvű könyveket és folyóiratokat küld. 
E megélénkülő csere szerves részét ké
pezi majd az Akadémia Könyvtára egyre 
erősödő keleti kapcsolatainak. 

Két évforduló. (The Bookseller. One 
Hundred Years. May 3rd, 1958. — Börsen
blatt für den Deutschen Buchhandel. Jubi
läums-Ausgabe. 125. Jahrgang. 6. Septem
ber 1958.) 

Az elmúlt évben fennállásának neve
zetes dátumához érkezett el két nagy 
külföldi könyvkereskedői folyóirat : a 
Bookseller 1958 májusában megindulásá
nak 100., a Börsenblatt für den Deutschen 
Buchhandel pedig szeptemberben ünnepel
te fennállásának 125. évfordulóját. Mind-

4* 
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két folyóirat vaskos, gazdag tartalmú 
számban emlékezett meg az évfordulóról. 

A Bookseller szokásos anyagán kívül 
120 lapon rövid összefoglalását adja a lap 
basábjain 1858 és 1958 közt megjelent 
fontosabb cikkeknek, évenként pársoros 
bevezetéssel, és az egyes cikk-kivonatok 
alján a megjelenés dátumával. Ezekből 
a kivonatokból, idézetekből ugyan meg-
ismerbeti az olvasó a Bookseller tevékeny
ségét, érdeklődési körét, a hasábjain le
zajló viták lényegét, de a lap történetéhez 
csak adalékokat szolgáltatnak ahelyett, 
hogy megkísérelték volna azt egyetlen cikk
ben vagy tanulmányban összefoglalni, 
kiemelve a leglényegesebb mozzanatokat, 
és értékelve azt a hatalmas szervező és 
összefogó munkát, amit a lap évszázados 
fejlődése folyamán elért vagy igyekezett 
megvalósítani. A kezdetekről némi képet 
ad a Joseph WHITAKER, a Bookseller alapító
jának életét és munkásságát összefoglaló 
cikk (a Whitaker's Almanach megindítása 
is az ő nevéhez fűződik) s a lap történetére 
vonatkozó képanyag. 

A Börsenblatt ünnepi száma négy, tar
talmilag is elkülönülő fejezetre oszlik. 
Az első lapokon a különböző kül- és bel
földi könyvkiadói szervezetek, folyóiratok 
üdvözlő sorait közlik. 

A továbbiakban (Die Meinung der 
Praxis címmel) a Börsenblatt tevékenységét 
méltányló, illetve bíráló cikkeket közlik. 
Könyvkereskedők, kiadók, irodalomtör
ténészek, könyvtárosok mondják el véle
ményüket a lapról. 

Az utolsó rész tartalmazza a történeti 
jellegű cikkeket, tanulmányokat. Franz 
KNIPPING, a lipcsei Marx Károly Egyetem 
sajtótörténeti intézetének munkatársa, 125 
éves Börsenblatt — 125 éves német sajtó 
címmel a sajtó fejlődését vázolja 1834-től 
1958-ig ; Harry FATTTH a Börsenblatt 
hirdetésrovatáról ír kritikát ; Walter 
RICHTER gazdagon illusztrált tanulmá
nyában a Börsenblatt fejlődését a lap külső 
formájának változásában vizsgálja ; és 
végül az utolsó cilíkben Wilhelm EULE a 
folyóirat első idejéből elevenít fel egy-két 
apróságot. 

Mindkét folyóirat gazdag és változatos 
története sok sok tanulságot szolgáltat. 
A Magyar Könyvszemle nevében mindkét 
lapot üdvözöljük az évforduló alkalmából, 
és további munkájukhoz sok szerencsét 
kívánunk. 

ALBERT GÁBOR 

Francia könyvtárak tanulmányi napjai. 
A Franciaországi Könyvtárak Igaz
gatósága 1958-ban negyedszer rendezett 

tanulmányi napokat — 1949 óta — a 
francia egyetemek könyvtárosai részére. 
Két fontos téma körül csoportosultak a 
tanulmányi napok megbeszélései, a kézi
könyvek — enciklopédiák — kiadása 
Franciaországban és az egyetemi könyv
tárak bibliográfiai tájékoztatása. A négy 
ülésszak közül hármat ez utóbbi kérdés 
megvitatására szentelt a rendezőség. 

Előzetes tájékozódás céljából két kérdő
ívet köröztek a franciaországi egyetemi 
és egyetemi intézeti könyvtárak között, 
amelyek egyike a könyvtárak bibliográfiai 
felszerelésére és arra a segítségre vonat
kozott, amit ezek az olvasóknak nyújta
nak. A másik a meglevő bibliográfiai 
típusok iránt érdeklődött. 

A bibliográfiai témával foglalkozó első 
ülésszak kiterjedt az olvasókalauz szük
ségességére az olvasótermekben, majd az 
egyetemi hallgatók bibliográfiákban való 
tájékozódásának fontosságát hangsúlyozta 
és ennek feltételeit elemezte. 

A könyvtárosok feladatáról szólva a 
bibliográfiákkal kapcsolatban, előtérbe 
nyomult az a sokat vitatott kérdés, hogy 
lehet-e a könyvtárosokat az általános 
tájékoztatáson kívül egy megadott témá
val kapcsolatos bibliográfia összeállítására 
kötelezni? Franciaországban jelenleg két 
könyvtár kivételével — (a Bibliothèque de 
la Documentation Internationale Contem
poraine és a párizsi egyetem orvosi fakul
tásának könyvtára) — a könyvtárak „nem 
működnek bibliográfiai központként". Meg
állapítást nyert, hogy a könyvtárosoknak 
— elsősorban a tudományos könyvtárak
ban — rendelkezniük keU szakbibliográfiák, 
illetve tematikai bibliográfiák összeáll-
tására szükséges felkészültséggel. Igen 
fontos azonban, hogy a könyvtáraknak 
legyenek megfelelő bibliográfiai segéd
eszközeik. A dokumentációs szolgálat és a 
könyvtári munka szükségképpen kiegészí
tik egymást s nem állanak egymással 
szemben, tehát nem merülhet fel az az 
aggály, hogy egyik a másik rovására 
megy. 

A nemzeti és szakbibliográfiákkal fog
lalkozó ülésszakkal kapcsolatban megemlít -
hető a szakbibliográfiák késedelmes meg
jelenését, valamint a szláv és keleti 
irodalom bibliográfiáinak hiányosságait 
kifogásoló kritika. 

Az utolsó ülésszakon javaslat hangzott 
el a szovjet periodikák teljes angol fordí
tásainak beszerzésére és a Szovjetunióval 
cserekapcsolat létesítésére. A francia bib
liográfiai kiadványok részletes bírálata 
zárta be a tanulmányi napokat. 

SziGETHY JOLÁX 
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Nemzetközi konferencia a tájékoztatások 
gépi feldolgozása tárgyában. 1959 júniusá
ban az Unesco Párizsban nemzetközi kon
ferenciát fog tartani kb. 1500 résztve
vővel az automatikus adatfeldolgozó és 
fordítást végző gépek dokumentációs és 
tájékoztatási alkalmazhatóságának meg
vitatására. 

Több országban (többek között Angliá
ban, az Egyesült Államokban, Francia
országban, Nyugat-Németországban és a 
Szovjetunióban) megalakultak a konferen
ciát előkészítő csoportok, benyújtott dol
gozataik közül a rendezőség 66-ot válasz
tott ki. A technikai szakértők számára 
külön üléseket rendeznek, és néhány 
előadást tartanak a nem szakemberek 
részére is az automatikus adatfeldolgozó 
gépek alkalmazási lehetőségéről a tudo
mány, az ipar és a közigazgatás terüle 
tén. A konferenciával egyidejűleg Auto-
math 59 címmel kiállítás nyílik Párizs
ban. 

L G . 

Uj kutatások az osztályozás területén. 
Angliában és az Egyesült Államokban a 
könyvtárosegyesületek és dokumentációs 
szervek munkacsoportokat alakítottak az 
osztályozás új útjainak és új szakozási 
rendszerek tanulmányozására. Â csoportok 
kutatásai nem korlátozódnak a jelenleg 
használatos rendszerek tökéletesítésére. 
Tagjaik számára a folyamatos és kölcsö
nös tájékozódást és kiadványok megjelen
tetését kívánják lehetővé tenni. Szívesen 
látják külföldi szakemberek bekapcsoló
dását is. 

G. I . 

Amerikai kéziratgyűjtemények központi 
katalógusa. Az Egyesült Államok illetékes 
könyvtári szervei megbízták a Kongresz-
szusi Könyvtárt egy régen időszerű terv 
megvalósításával : egységes és már ki
dolgozás alatt levő szabályok alapján ki 
fogják adni az Egyesült Államok 75 könyv
tárában található mintegy 27 000 kéz
iratgyűjtemény központi katalógusát, még
pedig egyelőre nyomtatott cédulák for
májában. A cédulákon tehát nem a kéz
iratok maguk, hanem csak a gyűjtemények 
lesznek egységes szempontok szerint meg
jelölve, a további kutatáshoz szükséges 
valamennyi adat részletezésével. 

G . I . 

Á Nemzetközi Katalogizálási Konferencia 
előkészítése. A Könyvtárosegyesületek 
Nemzetközi Szövetsége (IFLA) 1959 júli
usában Londonban értekezletet ta r t a 
Nemzetközi Katalogizálási Konferencia 

alapos és körültekintő megrendezése érde
kében. A rendezőség a nagy konferencia 
tárgyalásainak előterébe a legfontosabb 
szerzői betűrendes katalógust kívánja he
lyezni, és a konferenciától egy olyan 
egyezmény létrehozását reméli, amely 
a betűrendes katalógusok iránt nem
zeti és nemzetközi síkon támasztott 
igényeket rögzíti. Legfontosabb tehát a 
betűrendes katalógus címszavainak és 
címfelvételi adatainak vizsgálata, és csak 
ez után lehet a váltakozó névhasználattal 
dolgozó szerzőkkel, a névtelen munkákkal, 
a kollektív szerzőjű művekkel és a sorozati 
kiadványokkal kapcsolatos problémákra 
áttérni. A vitára bocsátott kérdéseket 
hozzászólás végett még a konferencia előtt 
széles körben terjeszteni fogják, a rendező
ség máris megkezdte tájékoztató közlönyé
nek kibocsátását. 

G. I . 

Javaslat új nemzetközi egyezmény meg
kötésére. A Német Demokratikus Köz
társaság Könyvtártudományi Tanácsa 
javaslatot tett a szocialista országok közötti 
kultúregyezmények kiadványcseréről szóló 
pontjainak új egyezménnyel való helyette
sítésére. A tervezet kiküszöbölné az 
eddigi kultúregyezmények e vonatkozás
ban tapasztalható eltéréseit, és külön 
egyezménnyel egységes rendszert vezetne 
be a szocialista országok központi (állami, 
nemzeti) könyvtárai között folyó könyv- és 
folyóiratcserébe. A javaslat értelmében a 
központi könyvtárak egymásnak folyama
tosan megküldenek az országaik tudomá
nyát és kultúráját összefoglaló formában 
tükröző könyveket és folyóiratokat. Az 
egyezmény tervezetéhez az illetékes magyar 
könyvtári szervek módosító ' avaslatokat 
fűztek. Az aláírásra a tervek szerint 1959 
végén Berlinben kerülne sor. 

G. I . 

Mikrofilmek reprodukálása xerográfia út
ján. A reprodukciós technika jelentős 
állomáshoz érkezett a xerográfia új alkal
mazási módszereinek segítségével. Kifogyott 
könyvekről, ritkaságokról stb. készített, 
nehezen kezelhető és kis példányszámú 
mikrofilmeket elektromos hatás útján 
folyamatosan és a kívánt nagyságú papír
tekercsre lehet xerografikus úton átvinni. 
A papírtekercs azután az eredeti mű lap
jainak megfelelő darabokra szétvágható, 
a lapok könyvszerűen beköthetők. így 
bármilyen ritkaságról percek alatt és 
olcsón az eredetihez minden tekintetben 
hasonló reprodukciókat lehet készíteni. 

G. I. 
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S(hiyali) R(amamrita) Ranganathan : The 
five laws of library science. 2nd ed. 
Madras-London, 1957, Madras Library 
Association — Blunt. 456 1. (Madras 
Library Association Publication Séries 23.) 

Amikor BANGANATHAN első könyvét, 
A könyvtártudomány öt törvényét1 megírta, 
39 éves volt, és hét évi könyvtárosi tapasz
talat állott mögötte. Ha most, több mint 
egy negyedszázaddal az első kiadás után, 
65 éves korában sajtó alá rendezi a másodi
kat, akkor ezzel a könyv alapvető fontos
ságát hangsúlyozza életművében. Az öt 
törvény első megjelenésekor programbe
szédként, kiáltványként hangzott : ma 
egy élet munkájával igazolja a törvények 
helyességét. A könyvtár, a könyvtárügy, 
a könyvtártudomány képe az alapaxió
mákból bontakozik ki. A könyvtár
tudomány kérdéseit sajátos csoportosítás
ban, de szerves egységben mutatja be, és 
meggyőzően indokolja helyességüket. így 
pl. az első törvény azt kívánja, hogy könyv
tárat oda építsenek, ahol az a legjobban 
megközelíthető, hogy a nyitvatartási idő 
egyezzék az olvasók szabad idejével stb. 
A második törvény differenciált olvasó
szolgálatot és a társadalom minden egyes 
tagját — tekintet nélkül az osztály-
különbségre, nemre, fajra, foglalkozásra, 
műveltségi színvonalra vagy lakóhelyre — 
átfogó könyvtárhálózatot igényel. A har
madik és negyedik a szerzeményezés, fel
dolgozás, bibliográfia, tájékoztatás és 
olvasószolgálat legkorszerűbb módszerét 
kívánja. Az ötödik pedig a fejlődés gondo
latát vetíti ki az épület, az állomány, a 

katalógusok vagy akár a könyvtárosok 
egyre differenciáltabb szakosításának kér
dése mögé. 

Ujat, ma, keveset mond, de első meg
jelenésekor (1931!) a legmodernebb volt. 
Apostoli ihlet élteti, az indiai nemzeti 
érzés, amely GHANDI nyomdokain békés 
forradalommal akart érvényre jutni. 

Stílusa, előadásmódja egyszerű, de 
feszesen logikus. Néhol, az elv jobb meg
világítása érdekében, dialógust is beiktat, 
így vitázik pl. az Első Törvény a Hely-
kiméléssel és a Takarékossággal, és bizo
nyítja be a maga igazát. A szándékos egy
szerűség mögött óriási tudás és tapasztalat 
rejtőzik. Az ind filozófia és mitológia 
mellett lépten nyomon idézi az antik 
görögség és a nyugati kultúra nagyjait. 
Szemlélete történeti és egyben nemzeti, 
gyakoriak a bevezető történeti áttekin
tések, a világszerte elért eredményeket 
mindig indiai párhuzam követi. A könyv 
maga közvetve is érdekes olvasmány az 
indiai viszonyok megismerésére és annak 
átélésére, milyennek látszik a mi világunk a 
túlsó féltekéről szemlélve. 

A második kiadás, az utolsó rész kivé
telével változatlan szöveget ad. Mint doku
mentum így is igen érdekes, de hasznos lett 
volna az adatokat korszerűsíteni. A máso
dik törvénynyel kapcsolatban részletes 
körképet kapunk a könyvtárügy állásáról 
az egész világon. Kár, hogy a legfrissebb 
adat 1930-ból való, (a magyarországi 
1923-ból!)2 - - a mai adatok mégjobban 
alátámasztanák mindazt, amit a könyv 
térhódításáról ír. A bővítésként beiktatott 

Az öt alapaxióma a következő : 
1. A könyv arra való, hogy olvassák. 
2. Mir den olvasó kapja meg a könyvét. 
3. Minden könyv kapja meg az olvasóját. 
4. Kiméld az olvasó (a könyvtáros) idejét. 
5. A könyvtár fejlődő szervezet. 

Elismerjük, nem a kiváló szerző hibája. Szerk. 
1958. 1. sz. 1 — 28. 1. 
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fejezet (Könyvtártudomány és tudományos 
munkamódszer) először folyóiratban jelent 
meg, s a Könyvtári Figyelő3 révén a magyar 
olvasó előtt is ismeretes, már magát a 
könyvtártudományt is mint az Öt Tör
vény szintézisét és logikus következ
ményét mutatja be. 

WEGER IMRE 

Kolokol. Izdanie A. I. Geroena i N. P. 
Ogareva. 1857—1867. Szisztematizirovan-
naja roszpisz' sztatej i zametok. (Szószt. E. 
Sz. RADCSENKO.) Moszkva, 1957, Knizs-
naja Palata. 552 1. 

1957-ben múlt száz esztendeje, hogy az 
orosz forradalmi sajtó egyik jelentős ter
méke, a GERCEN kezdeményezésére és N. P. 
OGAREVvel közös szerkesztésben meg
jelenő Kolokol első száma elhagyta a nyom
dát. A 100. évforduló ünnepére a Knizsnaja 
Palata a folyóirat teljes anyagát feltáró, 
tudományos igénnyel összeállított reper
tóriumot adott ki. 

A Kolokol politikai célkitűzéseivel, tör
ténelmi szerepével nem kívánunk ehelyütt 
foglalkozni. Erre vonatkozólag rövid tájé
koztatást nyújt a Magyar Könyvszemle 
1958. évfolyamában megjelent cikk (HOR
VÁTH Viktor — SÁGI Antalné : A Kolokol 
három évfolyama az Országos Széchényi 
Könyvtárban. 2. sz. 162 — 164. 1.), amely 
jegyzeteiben GERCEN publicisztikai tevé
kenységére és a Kolokolra vonatkozó 
néhány külföldi tanulmányra is utal. 
Jelen ismertetésünk a Kolokol repertó
riumát kizárólag könyvészeti szempontból 
vizsgálja, valamint a fenti tanulmány két 
felvetett kérdéséhez kíván kapcsolódni. 

A kitűnően szerkesztett repertórium 
— amely a jelentősebb magyar folyóiratok 
egyre nehezebben nélkülözhető repertóriu
mának összeállításához is követendő példát 
mutat, — három főrészre tagolódik. 

Elsőnek tematikus csoportosításban 
közli a folyóirat hasábjain megjelent cik
kek, tanulmányok, kisebb közlemények 
címét és impresszumadatait. A címleíráso
kat rövid annotáció egészíti ki. A téma 
szerinti felosztás a XIX. századi orosz 
történelem fontosabb eseményeinek és 
a forradalmi megmozdulásoknak időrendjét 
követi. A második rész a folyóirat kronolo
gikus tartalomjegyzéke, számonként rész
letezve, végül — a két első fejezet kiegészí
téséül — öt különböző mutató biztosítja 
a repertórium adatainak bármely szem
pontú megközelítését. A bibliográfiai gya
korlatban általános névmutató mellett 
külön sorolja fel a cikkeket mind a szerzők, 
mind pedig a címek betűrendjében. A föld
rajzi helynevek, valamint a Kolokol cikkei

ben elszórtan említett periodikák regisztere 
nemcsak a repertóriumban felsorolt címek 
alapján nyújt eligazítást, hanem a cikkeket 
tartalmilag is feltárja. Valamennyi mutató 
csak rövidített címleírást ad, és utal a 
bibliográfia főhelyén, a tematikus részben 
alkalmazott tételszámra. 

A Magyar Könyvszemle előbb említett 
cikke kiemeli GERCEN lapjának magyar 
vonatkozásait. Ezeknek a már többször 
megközelített, de kellőképpen még fel nem 
tárt történelmi dokumentumoknak kuta
tásában jelentős segítséget nyújt a reper
tórium földrajzi mutatója. Ez, valamint 
az általános névmutató utal azon cikkekre, 
amelyekben Magyarországról vagy magyar 
személyről (pl. KOSSUTH) említés történik. 
A repertóriumban közölt rövid annotáció 
ugyan nem derít fényt arra, hogy a cikk 
milyen vonatkozásban foglalkozik a magyar 
helyzettel, de mivel — mint a Magyar 
Könyvszemle szerkesztői megjegyzésében 
közli — a Szovjetunió Tudományos Akadé
miája az Országos Széchényi Könyvtár 
rendelkezésére bocsátotta a Kolokol első 
kiadásának teljes mikrofilmjét, így a 
repertórium alapján lehetővé válik a 
folyóirat magyar vonatkozásainak to
vábbi kutatása. 

A másik kérdés, amelynek felderítésé
hez az ismertetett összeállítás némi segít
séget jelent, a Kolokol második kiadásának 
problémája. A lap 1860-ban újranyomott 
kiadásában eszközölt változtatásokkal kap
csolatban HORVÁTH Viktor és SÁGI Antalné 
cikke PTJLSZKY Ferenc egy kiadatlan napló
töredékére hivatkozva a módosításokat 
azzal magyarázza, hogy GERCEN az új ki
adásban a „személyes megtámadtatáso-
kat" mellőzni kívánja. Ugyanekkor idézik 
BAZILEVA és JONOVA tanulmányát, akik a 
második kiadás szükségességét pusztán a 
lap keresettségében látják. Ez utóbbi meg-
okolást adja a repertórium bevezetője is, 
pontosan megjelölve azokat a különb
ségeket, amelyek a két kiadás között fenn
állnak : a 9 —10., 107 —108., és a 151 — 152. 
lap hiányát. E hiányok azonban — meg
állapítása szerint — csak a folytatólagos 
lapszámozás következményeként tűnnek 
fel, oka valójában az, „hogy az után
nyomáskor az 1., 13. és 18. számok betűi
nek sűrítése lehetőséget adott e számok 
terjedelmének rövidítésére". Tehát a be
vezető tanulmány — ugyan nem félre
érthetetlen fogalmazásban — arra enged 
következtetni, hogy a két kiadás tartalmi
lag pontosan fedi egymást. Nem látszik 
azonban teljesen alaptalannak a Magyar 
Könyvszemle cikkíróinak feltevése sem. 
A repertórium alapján megállapítható, 
mely cikkek azok, amelyek az első kiadás 
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említett lapjain jelentek meg, és ezek, 
valóban, szinte kivétel nélkül, a folyóirat 
Vegyes rovatában közölt, személyes vonat
kozású „megtámadtatások". A kérdés vég
leges eldöntéséhez a második kiadás szö
vegének pontos ismerete lenne szükséges, 
de a repertórium adatai kiindulópontjául 
szolgálhatnak az erre vonatkozó kuta-

Lu Csen-csing : Tu su kuan hszüe ce tien. 
[Könyvtártudományi szótár.] (Peking 
1958), San vu jin su kuan. XXVI, 898 1. 

A hasonló céllal készült könyvtártudo
mányi szótárak és lexikonok sorában egé
szen újszerű, az eddigi kiadványok közül 
kiemelkedő összeállítás a Lu CSEN-CSING 
szerkesztésében megjelent hatnyelvű 
könyvtártudományi szótár. Forrásául az 
előszóban megjelölt szovjet és nyugati 
összeállítások szolgáltak, ezek módszerét 
azonban a szótár és a lexikon szerkezeti 
felépítésének és rendeltetésének egyesíté
sével fejlesztette tovább. 

A mű eredeti nyelve kínai ; az egyes 
kínai kifejezések mellett közli azok orosz, 
angol, német, francia és latin megfelelőjét, 
majd a kifejezés részletes magyarázatát 
ismét kínaiul adja. A tulajdonképpeni 
szótári rész az összehasonlító táblázat (1. 
táblázat : orosz, kínai, angol, német, 
francia, latin ; 2. táblázat : angol, kínai, 
orosz), kár azonban, hogy e két táblázat 
nem a részletezés oldalszámára, hanem a 
kínai írásjelre utal, amely az európai olvasó 
számára megnehezíti az eligazodást. 

Tartalmát tekintve a szótár kiterjed a 
nem kifejezetten könyvtári, de a könyv
táros munkájában előforduló egyéb szak
kifejezésekre is (irodalmi műfajok magya
rázata, nyomdatechnikai eljárások stb.). 
Némely címszóban, így pl. az enciklopédiá-
ban több oldalra terjedő áttekintést nyújt 
az enciklopédiák történetéről, majd fel
sorolja az idevonatkozó, jelentősebb nyu
gati és kínai kiadványokat, megjelenésük 
időrendjében. (Az összeállításban a magyar 
lexikonirodalomból Révai Nagy Lexikona 
szerepel.) Ugyanilyen részletes történeti és 
könyvészeti tájékoztatást kapunk a Perio
dika címszó alatt a nagy, nemzetközi 
periodika-bibliográfiákról. Külön-külön 
csoportban ismerteti az összeállítás a 
nyugati és kínai osztályozó rendszerek tör
ténetét, táblázatokat mellékelve az egyes, 
jelentősebb rendszerek felépítéséről, főbb 
szakcsoportjairól, jelzetkészletéről. A 
könyvtári munka kifejezéseinek magya
rázatához ábrákkal illusztrált, gyakorlati 
eligazítást fűz, amelyben a munkafolyamat 
technikájára, különféle használatos mód

szereire tér ki (periodika-nyilvántartás, 
modern lyukkártyarendszerek, könyvtári 
gépek stb.). 

A lexikonhoz a szótári táblázatokon 
kívül hat függelék járul. 1. Kínai nyelven 
megjelent könyvtártudományi kiadványok 
válogatott, annotált bibliográfiája. 2. 
A könyvtári munkafolyamatok rendje a 
könyv beszerzésétől annak használtatá-
sáig. 3. Szovjet kiadók neve oroszul és 
kínaiul. 4. Orosz könyvészeti szakkifejezé
sek rövidítése. 5. Nyugati nyelvek köny
vészeti szakkifejezéseinek rövidítése. 
6. A tudományok felosztása. E függelékek 
nem tartoznak szervesen a mű főrészéhez, 
sőt némelyik, mint a könyvtártudományi 
bibliográfia vagy a tudományok felosztá
sára vonatkozó tanulmány inkább önálló 
kiadványban való megjelentetést és tel
jesebb, részletesebb tárgyalást kívánna. 
De a szerkesztő azáltal, hogy ily módon 
egyetlen kötetben foglalta össze mind
azokat az alapismereteket, amelyek a 
könyvtáros tudományos és gyakorlati 
munkájához szükségesek, elérte, hogy e 
kötet valóban a kínai könyvtáros kézi
könyvévé, a könyvtártudomány enciklo
pédiájává váljék. A kínai nyelvet nem 
ismerő, európai könyvtáros számára pedig 
mind a többnyelvű szótári táblázatok, 
mind a már említett latin betűs biblio
gráfiai felsorolások szempontjából szintén 
nemcsak érdekes, de gyakorlatilag is fel
használható segédeszközt jelent. 

F . W E N D E L I N L Í D I A 

Dezimalklassifikation. Dreisprachige Kurz
ausgabe. — Universal décimal classification. 
— Classification décimale universelle. 
[Hrsg.] Deutscher Normenausschuss. Ber
lin—Köln—London, 1958, Beuth-Ver-
trieb — Brit. Standards Inst. 515 1. (FID 
[publ.] 277.) 

Osztályozási rendszerek táblázatainak 
kiadása önmagában nem indokolja, hogy 
szemlénkben ismertetés jelenjék meg. 
Hiszen a különböző szakrendszereknek 
fejlődési fokozatát tükröző újabb publiká
ciók száma olyan nagy, hogy azokat 
regisztrálásképpen sem követheti nyomon 
a könyvtártudomány általános folyóirata. 
De még a nálunk legelterjedtebb tizedes 
osztályozási szkémáknak is csak egy-egy 
jellegzetes, újszerű alakjáról emlékezhe
tünk meg. 

Ilyen alkalom az ETO rövidített, új 
háromnyelvű — angol, francia, német — 
táblázatainak megjelenése. Két okból is. 

Először azért, mert ezt kell majd az 
ETO rövidített kiadása szabványának 
tekinteni mind az anyag megválogatása, 
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mind a kialakítás, szövegezés formája szem
pontjából. Ez persze csak a szigorú értelem
ben vett rövidített kiadásokra vonatkozik. 
A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség 
nem zárkózik el attól, hogy egyes országok
ban a helyi szükségleteket más elrendezés
ben elégítsék ki. így az ETO-nak mostaná
ban megjelent magyar nyomtatott kiadása 
lényegesen túlhaladja a „rövidített" fogal
mat, és inkább a rendszer kivonatának 
tekinthető. 

A másik ok, amely miatt ennél a publi
kációnál meg kell állnunk, még mélyre
hatóbb. Ugyanis most a tizedes osztályo
zásnak az eddigi kettőn túl egy harmadik 
feladata bontakozik ki, illetőleg tudatoso
dik. Kezdetben a decimális a raktári fel
állításnak, majd a szakkatalógusok, köny
vészeti és dokumentációs anyag szak-
rendezésének eszköze. A mind többfelé 
terjedő tizedes osztályozás harmadik funk
ciója akkor alakul ki, amikor az ETO rend
szerben sorakozó fogalmak és ezek külön
böző nyelvű terminológiái közvetlen össze
hasonlítás alá, mondhatni közös nevezőre 
kerülnek. 

Egyes nyelv- és szakterületeken világ
szerte folyik a terminológiai szabványosí
tás, amely a fogalmak, valamint a tudo
mányos és szakkifejezések körülhatárolá
sára törekszik. Nemzeti és nemzetközi meg
egyezésre van szükség, hogy a gyakorlatban 
a szaknyelv fogalmai logikailag és terjede
lemben mindenki számára ugyanazt jelent
sék. Azután majd az így kimódolt fogalmak 
egyértelmű és egységes elnevezésének ki
válogatása következik. 

A fogalmi és elnevezésbeli egységesítés, 
amilyenre a nyelvi szabványosítás törek
szik, valamilyen rendet, rendszert tételez 
fel. A betűrend nem elég szemléletes. 
Ezért az Unesco és más szakértő testületek 
az egységesítés jobb megvalósítását látják 
biztosíthatónak, ha az logikus szakrenden 
alapul. A szisztematikus elrendezés előnye, 
hogy a fölé- és alárendelt, valamint rokon 
fogalmak közvetlen összehasonlítása válik 
lehetővé, és ezzel a fogalom helyes kikép
zésére, a helyes szóhasználatra nagyobb a 
biztosíték. 

Maga a tárgyalt kiadvány előszavában 
arról emlékezik meg, hogy az ETO ki
adásait gyakran felhasználják fordítási 
segédeszköznek. S éppen ezért tekintenék 
ezt az új háromnyelvű kiadást kísérletnek 
szisztematikusan tagolt szakszótár meg
valósítására. 

Közvetve érintik így az általunk har
madiknak mondott feladatot, a különféle 
nyelvterületeken használt szakkifejezések 
összehasonlítását, majd egységesítését. 
De a tulajdonképpeni cél nem lehet pusztán 

szakszótárt adni, hanem a lényegesen új 
funkció ezen túlmenően éppen a különböző 
nyelvi terminológiák nemzetközileg érthető 
közös nevezőre hozása. Az ETO rendszer
ben csoportosuló szakkifejezéseknek tartal
milag egyezniük kell, bármilyen nyelvű 
táblázattal álljunk szemben. Fokozottan 
kell ezt az igényt többnyelvű kiadvány
ban kielégíteni. Az ETO-szám természe
téből folyik, hogy az egyes nyelveken ki
adott tizedes táblázatok nem fordításból 
keletkeznek, hanem a rendszer átvételével 
és fejlesztésével. 

Ismeretágak, szakterületek és nyelvi 
kapcsolataik módszeres összehasonlítása 
osztályozási érdekeket is szolgál, a jobb, 
szabatosabb szakozási munka előfeltételeit 
teremti meg. Ugyanakkor az ETO általá
ban is, de különösen többnyelvű kiadásai
ban válik majd a terminológiai szabvá
nyosítás segédeszközévé azáltal, hogy a 
különböző nyelvű, tartalmilag azonos ter
minusokat fölé- és alárendeltségi össze
függésükben, jól összehasonlíthatóan ösz-
szefogja, ugyanakkor a szakkifejezések 
értelmét az egyes nyelvektől és fordítások
tól függetlenül rögzíti. 

VEREDY GYULA 

Bibliographie des gesamten Rechts der 
Presse, des Buchhandels, des Rundfunks und 
des Fernsehens. Bearb. und Hrsg. Buchar
chiv München. Berlin, (1957), Luchter-
hand. 21 cm. ism. iapsz. [322] 1. 

A szellemi termékek alkotásával és 
közlésével kapcsolatos jogi szabályozásra 
vonatkozó irodalmat és jogforrásokat 
igyekszik összefogni ez a jogi szakbiblio
gráfia. Teljességre törekszik a német nyelv
területet illetően a legújabb időre, 1956-ig 
bezáróan. Időbelileg szelektál, s a régi, 
részben elavult irodalmat csak válogatva 
ismerteti. Ugyancsak szelektív a nem 
német nyelvű irodalom tekintetében, 
amelyből csak a legjelentősebbnek tartott 
műveket emeli ki. Tárgya — amint 
címéből is kitűnik — a szerzői tevékenység, 
a sajtójog, valamint a könyvkereskede
lemre, a rádióra és a televízióra vonatkozó 
jogi szabályozás. 

A bibliográfia 10 tárgykörre bontja az 
anyagot : 

I. Szerzői tevékenység (a műalko
tás minden formáját illetően). 

II . Kiadói tevékenység (újság-, 
folyóirat-, könyvkiadás, ügy
nökségek stb.). 

III. Papírgazdálkodás. 
IV. Grafikai ipar. 

• 
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V. Film és fénykép (amennyiben 
publikálásról van szó). 

VI. Rádió és televízió. 
VII. Könyvkereskedői forgalom. 

VIII. Könyvtári tevékenység (szel
lemi termékek kölcsönzése, köte
lespéldányok, katalogizálási és 
használati szabályzatok). 

IX. Az olvasókat érintő jogi szabá
lyozás (jogok, kötelességek, az 
olvasó védelme). 

X. Általános rész (a felsorolt témák 
határterületei, pl. kartelljog, 
vámjog stb.). 

A szakbibliográfia alapja egy 1948 óta 
végzett és kartotéklapokon nyilvántartott 
jogi figyelőszolgálat anyaga. Az összeállítás 
nemcsak az erre a szakterületre vonatkozó 
alapvető jogszabályokat, hanem minden 
olyan határozatot is tartalmaz, amely a 
gyakorlati munka szempontjából jelentős. 
Az irodalmat egy helyen közli akkor is, ha 
több témát érint, mégpedig abban a 
részben, amely a főtémája. A többi helyen 
utalást ad. Mind a tíz tárgykörön belül 
külön vannak feltüntetve a könyvek és a 
folyóiratok. Az egyes fejezetek az irodal
mat szoros betűrendben adják, s lap
számozásuk is újból kezdődik. Ennek a 
módszernek előnyét az összeállítás abban 
jelöli meg, hogy így az egyes témakörök 
(fejezetek) az újabb irodalommal tovább 
fejleszthetők, kiegészíthetők. 

A szakbibliográfia biztosítja azokat az 
előnyöket, amelyeket az ilyen, tudományos 
rendszerezéssel összeállított segédkönyvek 
általában jelentenek. Használhatóságát 
megkönnyíti a világosan tagolt tárgy
mutató és névmutató, valamint a rövidí
tések jegyzéke. 

A bibliográfia ajánlása hangsúlyozza, 
hogy a laikus közönség használatára is 
kíván lenni, s ezt kétségtelenül előmozdítja 
világos és egyszerű szerkezete. 

Az összeállítás érdemeinek elismerése 
mellett azonban kifogásolnunk kell a 
figyelőszolgálat szűk nemzetközi appará
tusát. A rövidítések jegyzékéből is ki
tűnik, hogy a teljesnek tekinthető német 
anyagon kívül kevés a nemzetközi forrás
anyaga. A jegyzék mindössze három folyó
iratot említ. Ugyanezt a jelenséget tapasz
talhatjuk a könyveknél is. Magyar for
rást egyáltalában nem említ. Ezért — 
bár a szakbibliográfiának, mint ilyen irá
nyú első kezdeményezésnek, nemzetközi 
szempontból is komoly értékei vannak — 
elsősorban a német belföldi igényeket elé
gíti ki. 

TAKÁCS JÓZSEF 

Hugo Álker : Katalog der Inkunabeln 
der Universitätsbibliothek Wien. Wien, 1958. 
132 1., 5 tábla (Biblos-Schriften. Band 
20.) 

Már régóta vártuk, hogy napvilágot 
lásson ez a munka, hiszen ÁLKER már az 
1952. évi osztrák könyvtárosi nagygyűlésen 
bejelentette előkészületeit, a következő 
évre ígérve annak megjelenését. A szerző 
tartós akadályoztatása miatt csak most 
jelent meg a bécsi Egyetemi Könyvtár 
652 ősnyomtatványának szakszerű kata
lógusa. À ma már általánosan elfogadott 
elvek szerint ez nem ún. leíró katalógus, 
hiszen az ősnyomtatványok legnagyobb 
részéről ma már nemzetközileg elterjedt és 
ismert leírással rendelkezünk, ezért elég 
ezekre csupán utalni. A legfontosabb és az 
azonosításhoz elengedhetetlenül fontos 
adatok (szerző, cím, impresszum, jel
zet stb.) mellett a szerző — igen helye
sen — az egyedi példány ismertetésére 
helyezi a súlyt. Számot ad a fontosabb 
bejegyzésekről, provenienciákról, kötés
ről stb. (Az utóbbiról általában igen rész 
letesen.) 

A szerzői betűrendes összeállítást egy 
nyomdák, ül. nyomdahelyek szerinti hasz
nos mutató egészíti ki. Az áttekintést még 
teljesebbé tette volna, ha a szerző más 
indexekkel(bibliográfiai, kronologikus stb.), 
de legalábbis a volt tulajdonosok mutató
jával látta volna el a katalógust. Kár, hogy 
ALKEB több esetben mellőzte azokat a 
nemzetközileg is általánosan elfogadott 
megállapításokat, amelyeket a Gesamt
katalog der Wiegendrucke is publikált. így 
pl. a négy nyomdahely nélküli munka 
közül is kettőt (66. és 99.) közöl a GW 
pontos nyomdászmeghatározással (G W 
7799., ÜL II. köt. 775. hasáb. Az utóbbi 
nem is ősnyomtatvány!) Máskor a szerző 
meghatározásában tér el, anélkül, hogy ezt 
külön indokolná. (Pl. a 81. szám ÁTJSONIXJS 
alatt, jóllehet a GW 6470 CELTES alatt 
közli.) 

A katalógus alapján megállapítható, 
hogy a bécsi Egyetemi Könyvtár ős
nyomtatványgyűjteménye nem tartalmaz 
kimagasló ritkaságokat. Zöme a II. JÓZSEF 
rendelete alapján feloszlatott ausztriai szer
zetesi könyvtárakból került az 1774-ben 
újraalapított Egyetemi Könyvtárba. Igen 
nagy gyarapodást jelentett az olmützi 
Egyetemi Könyvtárral 1877-ben lebonyo
lított csere és a bécsi Theresianum könyv
tárából történt vásárlás (1899). 

Magyar szerzők műveinek ősnyomtat
vány-kiadásai közül is többet találhatunk 
az ismertetett gyűjteményben. így LASKAI 
Osvát két művel (394. és 395. MICHAEL. 
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de Hungária neve alatt!), GEORGITJS de 
Hungária (246.), TURÓCZY János (334.) és 
TEMESVÁRI Pelbárt (460.) egy-egy mun
kával szerepel a katalógusban. Akad 
ezenfelül néhány magyar vonatkozású 
tulajdonosbejegyzés is (8., 13., 518. és 
644.). 

Külön figyelmet érdemel a kötet elő
állítása, mely a bécsi Egyetemi Könyvtár 
saját műhelyében készült varityp eljárás
sal és ragasztott kötéssel. Jó példája ez 
annak, hogy viszonylag kis költséggel 
milyen szép kiállítású munkákat lehet 
— megfelelő technikai felkészültség mel
lett — házilag is megjelentetni. Alá
támasztja ezt az öt jól sikerült reproduk
ciós tábla is. 

BORSA GEDEON 

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és 
Dokumentációs Központ kiadványai. 

Míg általános tudományos könyvtá
raink bibliográfiai és kiadói tevékenysége 
közismert könyvtáros körökben, jófor
mán alig hallunk szakkönyvtáraink ez 
irányú munkájáról. Pedig megérdemlik a 
figyelmet. Mennyiségre, de a munka 
fontosságát tekintve is komoly eredmé
nyeket értek el. A Magyar Könyvszemle 
1958. évi 4. számában áttekintést olvas
hattunk a Budapesti Műszaki Egyetem 
Központi Könyvtárának műszaki tudo
mánytörténeti sorozatáról. Ezúttal egy 
másik tudományos szakkönyvtár, az Or
szágos Mezőgazdasági Könyvtár kiadvá
nyairól számolunk be. 

A szűkebb értelemben vett könyvtár 
több bibliográfiai sorozatot gondoz és 
ezeken kívül is ad ki bibliográfiákat. Leg
régebbi és a közművelődési könyvtárakban 
legismertebb sorozata az 1957-ben a 25. 
szám után lezárt Az Országos Mezőgazda
sági Könyvtár Röplapbibliográfiái volt. Az 
ajánló bibliográfiai gyakorlatban jól ismert 
,,Mit olvassunk?" típusú kis népszerűsítő 
bibliográfiák voltak ezek, időszerű mező
gazdasági (főleg mezőgazdasági termelési) 
kérdésekről adtak szakirodalmi tájékoz
tatást. Megszüntetésük valószínű és érthető 
oka, hogy ilyenek kiadása nem a nagy 
országos szakkönyvtárak feladata. 

Nagyobb igényű, terjedelmesebb és a 
gyakorlatban is jobban bevált az Olvasási 
Tanácsadó című sorozat. Eddig 12 száma 
jelent meg, és a könyvtár még tovább 
akarja folytatni. Előszavainak tanúsága 
szerint könyvtárosok és mezőgazdasági 
szakemberek részére készül. Az előbbinél 
összefoglalóbb témákat ölel föl egy-egy 
füzet (pl. Kisállattenyésztés, Gyümölcster
mesztés, öntözéses gazdálkodás stb.) az illető 

szakterület sajátosságainak megfelelően 
csoportosítva anyagát. Jellegét tekintve ez 
is ajánló bibliográfia, és az utóbbi számok 
tanúsítják, hogy a könyvtár ebben a soro
zatban megtalálta azt a formát, amely 
megfelel a könyvtár jellegének és az olva
sók, illetve a bibliográfia használói igényé
nek. A mezőgazdasági termelésben dolgozó 
szakemberek szükségletei jelentik azt az 
alsó határt, amelyre még figyelemmel 
kell lenniük. Sikeresen szabadultak meg az 
első számok túlzott átpolitizálásától és az 
erőszakolt szépirodalmi kiegészítésektől. 
(Misem indokolja, hogy JÓEIAI Sárga rózsája, 
egy mezőgazdasági ajánló bibliográfiában 
szerepeljen.) A sorozat értékét csak növel
ték az egyes szakember-csoportok leg
fontosabb szakkönyveit nyújtó füzetek 
(Az agronómus szakkönyvei, Az állat
tenyésztő szakkönyvei). Az 5. szám után 
kis kitérőt figyelhetünk meg a „Beszélgetés 
könyvekről" típusú ajánló jegyzékek 
irányába, de azután — szerencsésen — 
visszataláltak a helyes útra. A legutóbbi 
három szám hasznosan bővült az egyes 
mezőgazdasági termelési ágak rövid tör
téneti áttekintésével, a kérdés legjobb 
hazai szakembereinek tollából, ezzel is 
ápolva meglehetősen elhanyagolt agrár
történetírásunk ügyét. Kérdéses, hogy 
bibliográfiában szükséges-e a vetésforgó
minták, termelési naptárak közlése, de 
használhatóságukat semmiesetre sem 
rontja. A legújabb szakirodalom feltárását, 
az olvasóhoz való eljuttatását jól szolgálja 
az az újítás is, hogy a fejezetek végén közlik 
az odavágó fontosabb folyóiratcikkeket, 
sőt a könyvtárban rendelkezésre álló 
szakfordításokat. Észrevehetően emelke
dett az annotációk színvonala is. 

Sorozaton kívül, 1954-ben jelent meg a 
Szakkönyvek mezőgazdasági dolgozók részére 
című ajánló bibliográfia, amely azóta már 
természetszerűleg elavult. Ennek pót
lására, de bizonyos fokig más céllal adta 
ki a könyvtár 1958-ban a Tanácsadó a 
falusi könyvtárak mezőgazdasági szakkönyv
állományának összeállítására címmel leg
újabb ajánló könyvjegyzékét. Nyolc szak
csoportba rendezve közli a legfontosabb 
magyar szakirodalmat, hogy ezzel segít
séget nyújtson nemcsak a falusi, de a járási 
és megyei könyvtárak beszerzéséhez is. Az 
annotációk itt elmaradtak, de pótolja őket 
az egyes fejezetek élén álló magvas 
összefoglaló és a fontossági csoportosítás. 
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár 
ezzel a kiadványával példát mutatot t a 
különböző könyvtártípusok gyümölcsöző 
együttműködésére. 

1953-tól évente rendszeresen megjelen
tette a Könyvtár a Mezőgazdasági Folyó-
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iratok Jegyzékét. Az 1957-i évfolyam el
maradásáért kárpótolni fog az 1958. évivel 
egybeolvasztva megjelenő folyóiratlelő
hely-jegyzék, amely már nemcsak a könyv
tár, de az egész könyvtárhálózat külföldi 
folyóiratanyagát közli. Ugyancsak az egész 
hálózat külföldi és az OMgK hazai könyv
beszerzését közli az 1959-től negyedéven
ként Hazai és Külföldi Mezőgazdasági Köny
vek címen megjelenő sorozat is. Új Mező
gazdasági Könyvek című, 18 számot 
megért elődje csak az Országos Mező
gazdasági Könyvtár gyarapodását közölte. 

Az eddigiekben tárgyalt kiadványok 
azt az érzést kelthetik, hogy a könyvtár 
elhanyagolta másik fontos feladatát, a 
tudományos igényű szakbibliográfiák ki
adását. Ez azonban csak látszat. Az 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár eddig 
is készített korlátolt példányszámban meg
jelenő, csak megrendelésre kapható szak
bibliográfiákat. Hogy a nagyobb nyilvános
ság számára is hozzáférhetővé váljanak, 
1958-ban Szakbibliográfiák és témadoku
mentációk bibliográfiája (1950—1957 ) 
címen összefoglaló jegyzéket adtak ki 
xóluk. Az ajánló bibliográfiák készítésében 
tapasztalt gondosság arra enged következ
tetni, hogy a könyvtár nem okoz csalódást 
1959-ben induló, nagyobb közönségnek 
szánt, tudományos igényű sorozatának 
közeljövőben megjelenő első darabjával 
sem, amely a burgonyatermelés teljes hazai 
s zakirodalmát ismerteti. 

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és 
Dokumentációs Központ Közleményei című 
sorozatot elméleti könyvtári és dokumentá
ciós problémák megoldására szánták szer
kesztői. Ennek első kötetekónt jelent meg 
PATAKY Ernő A mezőgazdasági dokumen
táció elméleti kérdései című munkája, amely 
átvezet bennünket az intézet másik fon
tos munkaterületére, a dokumentációra. 
A dokumentáció elmélete meglehetősen 
kiforratlan, és még nagyon sok tisz
tázatlan kérdés nehezíti a gyakorlatban 
már nagy feladatokat megoldó szak
emberek munkáját. Különösen a mező
gazdasági dokumentációban. Nemcsak a 
magyar szakirodalomban, de külföldön is 
alig foglalkoztak vele. Mivel a dokumen
táció az ipar szükségleteihez igazodott, sőt 
bizonyos fokig létrejöttét is annak köszön-
l e t i , elméleti gondozása is az ipari doku
mentációban dolgozó szakemberek sajátja 
lett. Annál örvendetesebb, hogy nálunk 
akadt olyan szakember, aki a mezőgazda
sági dokumentációs munkában eltöltött 
több éves gyakorlat elméleti következte
téseit levonva közreadja tapasztalatait. 

Széles alapról indul, a dokumentáció 
feladataiból, a vele szemben felmerülő 

igényekből vezeti le a mezőgazdasági szak
terület dokumentációjának feladatait, a 
mezőgazdasági tudományok bonyolult 
összefüggéseiből adódó nehézségeket és 
ismerteti a megoldás különféle módjait. 
Meggyőződésünk, hogy a dokumentációs 
módszereket tárgyaló részt haszonnal for
gathatják más szakterületek dokumenta-
listái is. Fejtegetései meggyőzőek, elő
adása világos. 

Külön érdeme, hogy függelékben ismer
teti egész sor ország mezőgazdasági doku
mentációs szervezetét, valamint a magyar 
mezőgazdasági dokumentáció rövid törté
netét és jelenlegi helyzetét is. Nagy tapaszta
latai módot adnak arra, hogy javaslatok
kal éljen, irányt mutasson a magyar mező
gazdasági dokumentáció továbbfejlődésé
nek útjára. Bő és tartalmas idegen nyelvű 
kivonatok zárják a könyvet, és ezek hoz
zásegítik, hogy külföldi szakkörökben is 
megérdemelt visszhangot váltson ki. 

A mű kitűnő kiállításáért is (ha
zai sokszorosítási gyakorlatunkban szo
katlanul magas színvonal) dicséret illeti 
a Mezőgazdasági Könyvtárat. Legfeljebb 
a túlzottan alacsony példányszámot vesszük 
rossznéven. 

PATAKY Ernő könyve alapos ismerte
tést nyújt a könyvtár dokumentációs 
tevékenységéről, kiadványairól is. Ezeknek 
szerteágazó sorára nem terjedhetünk ki. 
Csak a legfontosabbakat említjük. Külön
böző című és tartalmilag is különféle
képpen körülhatárolt elődök után jelenleg 
az Agrárirodalmi Szemle tölti be a külföldi 
szakirodalmat referáló folyóirat szerepét. 
Mellette Külföldi Mezőgazdasági Tájékoz
tató címmel kéthavonként jelenik meg egy 
korlátozott példányszámú, az országos 
irányító szerveket tájékoztató folyóirat. 
Sok eredménnyel biztató kezdeményezés a 
Mezőgazdasági Világirodalom címen 1959-
ben megindult, negyedévenként megjelenő 
szemle is. Összefoglaló cikkek formájában 
elsősorban a gyakorlatban dolgozó szak
emberek számára, de a kutatók igényeit 
is kielégítő színvonalon ismerteti a külföldi 
szakirodalomban közölt fontos kérdéseket, 
új eredményeket. Hasznosnak ígérkezik az 
az újítás is, hogy a folyóirat közli a nemzet
közi kongresszusok anyagát, azok határo
zatait, valamint az ún. komplex-témák 
(pl. hibridkukorica-vetőmag előállítása) 
sokoldalú megvilágítása. A cikkeket álta
lában a szakterületek legjobb hazai szak
emberei írják. 

Jól megoldja a könyvtár a dokumentá
ciós szervek másik feladatát is, a külföld 
tájékoztatását a hazai tudományos ered
ményekről. Ezt szolgálja a három nyelven 
(Hungárián Agricultural Review. Vesztnik 
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Vengerszkoj SzeVszkohozjajsztvennoj Litera-
turü, Ungarische Agrarrundschau ) negyed
évenként megjelenő szemle, amely termé
szetszerűleg csak külföldön kerül ter
jesztésre. 

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár 
és Dokumentációs Központ bibliográfiai 
és dokumentációs tevékenységének át
tekintése meggyőz arról, hogy szakkönyv
táraink bibliográfiai tevékenysége ma már 
nem elhanyagolható, sőt az eddiginél 
komolyabb figyelmet érdemel. ^- y 

Az Országos Műszaki Könyvtár jubileumi 
évkönyve. Bp. 1958, Felsőoktatási Jegyzet
ellátó Váll. 274 1. 

Az Országos Műszaki Könyvtár jubi
leumi évkönyvének megjelenését örömmel 
fogadták a magyar könyvtárosok. 

A kötet két részből áll. Az első a könyv
tár történetét, a második a könyvtár mun
katársainak tanulmányait közli. 

Az elsőben a szerzők — nagyon helye
sen — bevezetőként a szakkönyvtárak ki
alakulásának rövid áttekintését adják, 
majd az Országos Műszaki Könyvtár múlt
ját vizsgálják alapításától 1958-ig. 

TKEFORT Ágoston 1883. június 24-én 
nyitotta meg — a mai Rákóczi út 5. szám 
alatt — a Technológiai Iparmúzeumot, 
amely ,,az iparos körök óhajtására a hazai 
kézműves ipar fejlesztése végett állíttatott 
fel." A múzeum könyvtára ekkor 100 
kötetes volt. A könyveken kívül folyó
iratokat, gyári prospektusokat, rajzgyűj
teményeket és „gyűjtemény tárgyakat" 
kölcsönözhettek, iíl. tanulmányozhattak 
helyben az érdeklődők. A következő évben 
TRJEFOKT egyesítette az Iparmúzeumot az 
Állami Közép-Ipartanodával. A József 
körút és a Népszínház utca sarkán levő 
telken, HATJSZMANN Alajos tervei alapján 
új épület építéséhez fogtak, amelyet 1889-
ben adtak át rendeltetésének. 1896-ban az 
Állami Ipariskola könyvtárát is a már 
szépszámú gyűjteményhez csatolták. Az 
állomány növekedése raktári átrendezést 
és szakkatalógus szerkesztését tette szük
ségessé. 

A könyvtár életében új fejezetet nyitott 
KÁPLÁNY Géza működése, aki 1923-ban 
vette át a könyvtár vezetését. Az ő 
munkásságához fűződik a könyvtár régi ál
lományának modern szempontok szerinti 
rekatalogizálása és a betűindexes, nagy
ságrendi numerus kurrens raktározási 
rendszer bevezetése. Ez nyújtott lehető
séget néhány év alatt az olvasóforgalom 
600%-os emelésére. Ennek az igen nagy 
olvasói lendületnek az állomány gyara
pítása nem tudott megfelelni, és sürgetővé 
vált a könyvtár anyagi ellátásának meg

oldása. A 30-as években sajtóban és 
különböző fórumokon került tárgyalásra a 
könyvtár dotációja, de kevés eredmény
nyel. 

1940-ben olvasóforgalom terén a buda
pesti nagykönyvtárak közül a Technológiai 
Könyvtár a második helyen állt, de a 
háborús évek alatt mindjobban vissza
esett. 1945-ben, a háború során meg
sérült épület helyreállítása után, ismét 
megnyitotta kapuit. Még ekkor elvileg nem 
tisztázták a könyvtár új feladatait, szer
vezetileg pedig még mint intézeti könyv
tár szerepelt. 1949 volt a fordulópont a 
könyvtár történetében. Először önállóságot 
kapott, majd egyesült a Műszaki Doku
mentációs Központtal. Tudományos szak
könyvtári funkciója mellett már a doku
mentáció feladatát is magára vállalta. Ezt 
követte az az intézkedés, amely Országos 
Műszaki Könyvtár néven, előbbi két 
funkciója mellett, még a műszaki termelési 
könyvtárhálózat központi irányítását is 
rábízta. 

A könyvtár történetének tárgyalását 
az olvasóforgalom 1889 — 1958 évekre ter
jedő statisztikája és az Országos Műszaki 
Könyvtár által kiadott bibliográfiák fel
sorolása egészíti ki. 

A tanulmányok sorát POLZOVICS Iván 
Új irányelvek a dokumentáció gyakorlatá
ban című dolgozata nyitja meg. A szerző 
szerint a dokumentáció klasszikus szolgál
tatásai, a referáló lapszemlék és a figyelő-
karton-szolgálat az egész világon elég
telennek bizonyulnak. Új igények merül
nek fel, amelyek egyre differenciáltabb és 
teljesebb anyagot s a közreadás egyre 
gyorsabb tempóját követelik meg. A dif
ferenciált tájékoztatás egyik legjobb for
mája a témafigyelés, amelyet az Országos 
Műszaki Könyvtár 1955-ben vezetett be. 
Nem előre meghatározott tárgykörökből 
való válogatást ad, hanem az érdeklődő 
jelöli meg a témát, amelyet az Országos 
Műszaki Könyvtár havonta 1200 kül
földi műszaki folyóiratban figyeltet. 
Tekintve, hogy az anyag közreadásának 
gyorsasága nagyon fontos, s a klasszikus 
dokumentációs szolgáltatások az átfutási 
idő állandó csökkentése mellett még 
mindig nem kielégítőek, címdokumentációs 
kiadványokkal, tartalomjegyzék-fordítá
sokkal, expressz-tájékoztatásokkal is kísér
leteznek. A szerző ismerteti az Országos 
Műszaki Könyvtár által a textil- és faipar 
számára végzett expressz-tájékoztatást, 
amellyel az érdekelteket igényeik bevárása 
nélkül öntevékenyen, két-három héten 
belül tájékoztatja. 

A teljesség igénye a harmadfokú doku
mentáció útján elégíthető ki. Legfőbb 
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ismérve, hogy közvetlenül felhasználható 
anyagot közöl, tehát a kutató számára 
megtakarítja az eredeti cikkek elolvasását. 
„Analitikus" formája periodikus kiad
ványként jelenik meg, s 10—80 cikk 
ábrákkal, rajzokkal ellátott „tömörít -
vényét" közli. A „szintetikus" kiadványok 
valamely szűken határolt téma anyagát 
tárják fel, és tömörítvény formájában, 
rendszerezve, értékelve, szinte új tanul
mányként adják közre. A szerző ismerteti 
a harmadfokú dokumentáció különböző 
bel- és külföldi típusait, majd az Országos 
Műszaki Könyvtár új dokumentációs szol
gáltatásaira vonatkozó terveit. 

Hasonló témát vet fel VINCE Pálné 
A műszaki-közgazdasági tájékoztatás fela
datköre című tanulmánya. Hangsúlyozza 
a műszaki-közgazdasági dokumentáció 
szükségességét, amely vezető műszaki
gazdasági szakembereinknek átfogó, nem
zetközi áttekintésre alkalmas anyagot 
szolgáltatna. A hazai dokumentációs szol
gáltatások számbavétele után elvileg tisz
tázza egy kiadandó Műszaki-Gazdasági 
Tájékoztató célkitűzését. Ebben a szöveg 
sűrítésével, illetve rövidítésével, több cikk 
kompiláló és szintetikus tömörítésével az 
eredeti cikkek elolvasását kívánja helyet
tesíteni. A továbbiakban a kiadvány szer
kezeti és szerkesztési kérdéseivel foglal
kozik, súlyt helyezve a válogatás szem
pontjaira és az elkészítés időigényére. 
Majd a forrásként felhasználható folyóira
tok közlésével fejeződik be a tanulmány. 

GÁSPÁR István értekezése az üzem
gazdasági dokumentáció tárgyköréről, mód
szeréről és feladatairól azokat a sajátos 
problémákat tárgyalja, amelyek az üzem
gazdasági tájékoztatás során merülnek fel. 
Mindezek a dokumentáció általános elvci
nek alkalmazásával megoldhatók. Java
solja egy könyvtárosokból és üzemgazdá
szokból álló szakbizottság alakítását, amely 
az üzemgazdasági dokumentációs anyag 
számára a decimális rendszert átalakítaná 
és új fogalmakkal egészítené ki. 

Érdekes kérdést tárgyal ŐSAPÁI Miklós 
Az Országos Műszaki Könyvtár szabadalmi 
tára, a szabadalmi irodalom népgazdasági 
jelentősége és feltárása című tanulmányában. 
Vázolja a szabadalomügy rövid fejlődés
történetét, a találmányok szabadalmaz
tatását és a nemzetközi megállapodásokat. 
Ismerteti a szabadalmi tárat, amelyet 1950 
óta az Országos Műszaki Könyvtár kezel. 
Kimutatást közöl az állományban levő 21 
állam 5 millió szabadalmáról. Részletes 
elemzését adja az egyes országok szaba
dalmi osztályozó rendszereinek, végül a 
szabadalmi leírások dokumentációjának 
lehetőségeit tárgyalja. 

Az évkönyv utolsó dolgozata a hánya
tott életű KLIEGL, Józsefről, a múlt század 
sokoldalú feltalálójáról szól. P A P János, 
a dolgozat írója a korabeli forrásanyag fel
használásával rajzol képet KLIEGI. tevé
kenységéről és életéről. Szedőgépére nem 
kisebb emberek figyeltek fel, mint VÖRÖS
MARTY, TOLDY, BAJZA és PETŐFI. Többi 
találmánya az egysínű vasút, a hangjegy
írógép, az aratógép és a többiek mind 
élete egy-egy kudarcához vezették. A kora
beli Magyarország nem volt jó talaj KLIEGL 
tehetsége számára, találmányait, ha hasz
nosnak is találták, nem alkalmazták. 

Az évkönyv tetszetős kivitelben, finom 
papíron, tiszta sokszorosítással készült, 
illusztrációi is jól sikerültek. Áttekinthető, 
gondos munka. 

L. MESTERHÁZI- NAGY MÁRTA 

Sz. Németh Mária : A központi folyóirat 
címjegyzékek kérdései. On the problems 
of union lists of periodicals. Bp. 1959. 
44 1. Az Országos Könyvtárügyi Tanács és 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárának közös kiadványa. 

A huszadik század második harmadá
nak tudományos kutatása egy minden 
területre, a természeti és társadalmi tudo
mányok minden ágára kiterjedő új problé
mával találja magát szemközt, és ez a 
tudományos tájékoztatás válsága. Annál 
váratlanabbul érte a tudományos infor
máció eddigi útjainak és módjainak bi
zonytalanná, nehézkessé válása a minden 
területen folyó szervezett kutatást, mert 
éppen a század első harmadának végére 
befejezettnek látszott a források és a 
kutatók közti közvetítést ellátó, új, modern 
szervezetnek, a dokumentáció nemzetközi 
szervezetének kialakulása, és csak az 
látszott eldöntetlennek, könyvtárak végez
zék-e a feladatot vagy külön szakintézetek. 
Kiderült azonban, hogy az intézmények 
szervezett együttműködésénél is kompli
káltabb probléma maguknak a dokumen
tumoknak, elsősorban a tudományos tájé
koztatás elemi eszközeinek, a folyóiratok
nak és a legtágabb értelemben vett idő
szaki kiadványoknak rohamos és amellett 
szervezetlenül szaporodó mennyisége. Nem 
a rendelkezésre álló források hiányossága, 
hanem éppen túlságos bősége az új 
veszély. A túl gazdag anyagban nehéz a 
tájékozódás, állandó a félelem, hogy éppen 
a legértékesebb információ kerüli el a 
kutató figyelmét. A leglelkiismeretesebb 
dokumentáció mellett is állandóan elő
fordul, hogy bonyolult és költséges labo
ratóriumi vagy könyvtári kutatásokat 
kétszer végeznek el, mert az első ízben el
végzett munka eredménye olyan helyen 
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jelent meg, amelyre a kutató vagy a 
dokumentátor figyelme nem terjedt ki. 

A tudományos folyóiratok száma és 
jelentősége két világháború ellenére meg
torpanás nélkül növekszik. Az amerikai 
Kongresszusi Könyvtár évi gyarapodásá
nak 65%-a periodikákra esik, a svájci 
egyetemi könyvtárak beszerzési hitelük 
70%-át fordítják időszaki kiadványokra. 
1900-ban egy kutatási területre átlag 2, 
ma 50 folyóirat esik. Hasonló adatokkal 
hívja fel figyelmünket bevezetőjében a 
szép és tartalmas tanulmány szerzője a 
periodikák rohamosan fokozódó igényeire 
a könyvtárakkal szemben — olyan igé
nyekre, amellyekkel szembenézni a mi 
még mindig túlságosan archivális szemléletű 
könyvtáraink talán még kevésbé hajlandók, 
mint a külföldiek. Pedig nemzetközi 
viszonylatban sem rózsás a helyzet : a 
folyóiratállagok elhanyagoltak, karban
tartásuk, feldolgozásuk munkaerő és dologi 
segítség híján lagymatagon folyik, és 
— nem utolsósorban — a nyilvántartás, 
katalogizálás, raktározás módszerei sincse
nek kielégítően kidolgozva. Bármely szem
pontból nyúl is hozzá tehát a bibliote-
konómia kutatója a periodikák ügyéhez, 
a meg nem oldott elvi és gyakorlati kér
dések egész szövevényével találja magát 
szemben, és nagy türelemre, önfegyelemre, 
önzetlen érdeklődésre van szüksége, hogy 
e zilált feladatkomplexust félretéve, ne 
forduljon a könyvtártudomány és a könyv
tári munka hálásabb, népszerűbb területei 
felé. 

NÉMETH Mária tanulmánya a könyvtári 
iolyóiratkezelés egész problémaköréből egy 
kérdést, égető sürgősségben talán az első 
helyen állót ragadja ki ; a központi folyó
irat-címjegyzék kérdését. 

Tisztázza a központi folyóiratkataló
gusok helyzetét a folyóiratfeltárás egyéb 
eszközei (bibliográfiák, katalógusok) felé 
egyfelől, a központi címjegyzékek általános 
problémái felé másfelől. Megállapítja, hogy 
nyomtatott központi katalógusokat általá
ban csak folyóiratokról szoktak kiadni, 
könyvekről nem. Tisztázza a központi 
folyóiratcímjegyzékek és a folyóiratbib
liográfiák határait, rámutatva, hogy a 
lényegbevágó különbségek ellenére a folyó
iratoknál sok esetben a nyomtatott köz
ponti címjegyzék bibliográfiát is pótol. 
Főleg pedig a folyóiratkatalogizálás értékes 
segédeszköze. 

Megállapítja, hogy a központi címjegy
zék első feladata a kutatók eligazítása a 
tudományos információ túlszaporodott 
eszközei között ; ehhez a központi cím
jegyzék legfőképpen a lelőhely megjelölésé
vel járul hozzá. De emellett a nyomtatott 

központi címjegyzék természetesen a 
könyvtári kölcsönzés segédeszköze, és 
segítséget nyújt a folyóiratbeszerzés cél
szerűbbé és gazdaságosabbá tételéhez, sőt 
elősegítheti a már meglevő állagok pél
dányainak — elsősorban a többes példá
nyoknak — célszerű elosztását is. 

A következőkben NÉMETH Mária rövid 
kritikai áttekintést nyújt a nemzetközi 
síkon eddig megjelent legfontosabb és 
elsősorban ma is mintául vehető nyomtatott 
folyóiratcímjegyzékeken. Ennek a fejezet
nek jegyzeteiben közli a nyomtatott folyó
irat-címjegyzékek elméleti-technikai kér
déseihez vezető legmodernebb irodalmi 
források összeállítását is. Olyan munkát 
végzett el ezekkel az összeállításokkal a 
szerző, amelynek a nemzetközi könyvtár
tudományi kutatás is hasznát fogja venni, 
annál inkább, mert a szerző — nagyon 
helyesen — hosszú idegen nyelvű kivonat
ban tájékoztatja olvasóit munkája ered
ményeiről. I t t említem meg NÉMETH 
Máriának azt a lelkiismeretes forráskuta
tására jellemző eljárását, hogy a készülő 
vagy már elkészült külföldi nyomtatott 
címjegyzékek szerkesztőitől is kért be 
adatokat tanulmányához. 

A folyóirat-címjegyzékek tartalmával 
kapcsolatban megállapítja, hogy a nyom
tatott központi folyóiratjegyzékek a perio
dika fogalmát tágabban értelmezik, mint 
az általános definíciók, és belefoglalnak 
minden kiadványt (évkönyveket, kongresz-
szusi jelentéseket stb.), amelynek a tudo
mányos információ szempontjából jelentő
sége lehet. Tehát nem válogatnak vala
mely szigorúan megállapított definíció 
szerint ; viszont válogatnak minőség sze
rint, azaz kihagyják azokat a periodikákat, 
amelyektől nem várnak értékesíthető 
információt (naptárak, címtárak, sport- és 
divatlapok stb.). 

A címjegyzékek címleírásáról és szer
kesztői problémáiról szóló fejezet mutatja 
legjobban, mennyire hiányzik még nemzet
közi síkon is a periodikák könyvtári keze
lésének alapvető elvi tisztázása. A cím
változások kezelése például még ma is 
háromféleképpen történik és — érdekes 
módon — a két nagy angolszász ország, 
Anglia és az USA áll egymással ellentétben, 
amelyek közül az első a legrégibb, a 
második a legújabb címen veszi fel a 
folyóiratokat. NÉMETH Mária helyesen fog
lal állást a harmadik megoldás mellett, 
amely címváltozás esetén minden címnek 
külön felvételt biztosít. Ugyancsak a cél
szerűség dönti el állásfoglalását a testületi 
szerzőség kérdésében, valamint akkor, 
amikor a szakrendi csoportosítás minden 
előnyének elismerése mellett arra a követ-
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keztetésre jut, hogy a folyóiratok központi 
címjegyzéke rendszerének célszerű és gaz
daságos elve csak a mechanikus, alfabetikus 
elrendezés lehet. A szakrendi csoportosítást, 
valamint a testületek és földrajzi helyek 
szerinti áttekintést mutatók segítségével 
lehet és kell biztosítani. 

Munkája utolsó három fejezetében a 
folyóirat-címjegyzékek gyakorlati meg
valósításának módszereiről, szervezési kér
déseiről és főleg a magyar folyóirat cím
jegyzékek múltjáról és jelen állásáról 
tájékoztat NÉMETH Mária. Indokoltan 
foglal állást a bejelentő módszer mellett, 
de tárgyalja a körözési, hasonlító és ki
vágási módszer előnyeit és hátrányait is. 
Hasznos szolgálatot fog tenni az eddig meg
jelent magyar folyóiratcímjegyzékek válo
gatott bibliográfiája. Valamennyi eddig 
megjelent hazai folyóirat-lelőhelyjegyzék 
csak egy-egy szakterületet vagy egy-egy 
periódust ölel fel. Utolsó fejezetében ismer
teti NÉMETH Mária a teljes új magyar 
folyóirat-katalógus tervét és előkészületeit. 
Bőségesen indokolja, miért szükséges ez az 
egyszeri teljes felmérés, amelyhez azután 
majd folyamatos kiegészítések csatlakoz
nak. Megállapítja, hogy világszerte idő és 
munkáskéz tette csak lehetővé a nyom
tatott központi címjegyzékek elkészítését, 
— enélkül mi sem számíthatunk sikerre. 
Amellett hazai viszonyok közt nagy aka
dály, hogy — a bevezetőben említett 
archaikus szemlélet miatt — legtöbb nagy 
könyvtárunk folyóiratanyaga feldolgozat
lan, a modern kezelési és feltárási igények
nek nem tud eleget tenni. Az 1949 óta 
meglevő, kartotékokon vezetett folyóirat
címjegyzék személyzete egyetlen fő, noha 
például 1957-ben a közönség 6464 esetben 
kért ettől a folyóirat-központi címjegyzék
től adatokat, a könyvek központi cím
jegyzékétől viszont csak 4438 esetben. 

NÉMETH Mária dolgozata a legjobban 
dokumentált, legalaposabb felmérés, amely 
nálunk az utóbbi években a könyvtár
tudomány egy részletterületéről készült. 
Az elméletileg parlagon hagyott könyvtári 
folyóiratügy egyik fejezetének mintaszerű 
feldolgozása. Á szép munkához talán 
egyetlen kifogást fűzhetünk : ha már 
önálló füzetben jelent meg, legalább tarta
lomjegyzéket, de lehetőleg tárgymutatót 
is kellett volna adni hozzá. 

DEZSÉNYI BÉLA 

Balázs Sándor—Falvai Alfréd : Élelmiszer
ipari szakkönyvtárak létesítése és fejlesztése. 
Bp. 1958, Felsőokt. Jegyzetellátó. 76 1. 

A műszaki termelési könyvtári hálózat 
több mint ezer könyvtárának egységes 

irányítása igen nehéz feladat. A különböző 
ipari tárcákhoz tartozó vállalatok szak
könyvtárai ugyanis más-más fejlettségi 
fokon állnak ; másjellegű munkát végez
nek az üzemi, mást a kutatóintézeti 
könyvtárak, s a munkájukat főfoglalkozás
ként, mellékfoglalkozásként vagy társa
dalmi munkában végző műszaki könyv
tárosokkal szemben is különböző igények és 
követelmények támaszthatók. Az egy
ségesítés és irányítás egyik legfontosabb 
módszere az oktatás. 

A nem függetlenített műszaki könyv
tárosok oktatását és vizsgáztatását az egyes 
alközpontok végzik. Az Élelmiszeripari 
Könyvtári Hálózati Alközponthoz tartozó 
közel másfélszáz ilyen szakkönyvtáros 
oktatására jelent meg az az alapfokú 
ismereteket tartalmazó útmutató, amely 
egyúttal a részükre rendezett minimum
tanfolyam vizsgajegyzete is. 

„Objektív" szemmel nézve a kiadvány 
ellen több „kifogás" hozható fel. Pl. telje
sen nélkülözi a történeti szemléletet, 
aránytalan mértékben foglalkozik a könyv
tári munka egyes területeivel, több fel
adatról csak felsorolásszerűen emlékezik 
meg stb. Azonban ha az élelmiszeripari 
szakkönyvtárak jelenlegi helyzetét figye
lembe vesszük, — a hibák azonnal ér
tékké válnak. A műszaki könyvtárügynek 
ez a területe hosszú ideig a legelhanyagol
tabb volt, vállalati dokumentáció úgyszól
ván seholsem folyik, — éppen ezért az 
élelmiszeripari szakkönyvtárak létesítésé
hez és fejlesztéséhez olyan útmutatóra volt 
szükség, amely elsősorban és majdnem ki
zárólagosan a legalapvetőbb ós leggyakor-
latibb ismereteket közérthetően tartal
mazza. Célját az útmutató ennyiben el is 
érte, hiszen segítségével — 1958-ban — 
már közel 50 élelmiszeripari szakkönyv
táros sikeres minimum-vizsgát tett . 

Az útmutató az alapvető és általáno
sabb jellegű könyvtári ismereteken kívül 
bővebben foglalkozik néhány kifejezetten 
élelmiszeripari jeUegű kérdéssel : a magyar 
élelmiszeripari szakirodalom katalógus-
formában összeállított bibliográfiájával, a 
központi bibliográfiában alkalmazott osz
tályozási rendszerrel, a magyar élelmiszer
ipari szakkönyvkiadással, az Élelmiszer
ipari Könyvtári Hálózati Alközponttal, 
és függelékében közli a fontosabb kül
földi élelmiszeripari szakfolyóiratok jegy
zékét. 

A könnyen áttekinthető és jól kezelhető 
anyagból azonban hiányoljuk a nagy-
könyvtárak (vagy legalább az Országos 
Széchényi Könyvtár) kissé részletesebb 
ismertetését, a műszaki lapszemlék haszná
latának részletesebb tagolását és azt, hogy 
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legalább egy fejezetben nem foglalkozik az 
élelmiszeripari szakkönyvtárak jövendő 
fejlődésének várható legfőbb irányaival. 

SzABOLCSKA FERENC 

Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 
anyagából rendezett kódexminiatura-kiállítás 
katalógusa. Esztergom, 1958. 68 1. 

A kiállítás nemcsak a kódexfestés 
különböző stílusait, iskolánként változó 
sajátosságait szemlélteti, hanem a magyar
országi könyvkultúra fejlődésébe és hazánk 
egyik legrégibb könyvgyűjteményének ki
alakulásába is bepillantást nyújt. A korai 
kéziratokat talán még az I. ISTVÁN király 
idejében alapított Szent Adalbert székes
egyházban használták, a későbbi kódexek 
pedig bibliofil hajlamú esztergomi érsekek 
és kanonokok hagyatékaként kerültek a 
Főszékesegyházi Könyvtár állományába. 

A kiállítás pompás együttesében az 
európai kódexfestést olyan művészi mun
kák képviselik, mint az 1279-ben Würz-
burgban festett Psalterium, a francia és 
flamand miniaturafestészet néhány jelleg
zetes stílusú imakönyve vagy az a nagy
méretű Graduale, amelyet Janicek ZMILELY 
z Písku kitűnő cseh miniátor készített 
II . ULÁSZLÓ számára a XVI. század első 
tizedében. 

Még gazdagabb anyag szemlélteti a 
magyar kódexfestés fejlődését. Az Eszter
gomban illuminait kéziratok után Mis-
KOLCZI László 1493-ban festett kánonképe, 
FILIPECZ János váradi püspöknek a budai 
műhelyben készült Pontificale]& és II. LAJOS 
címerfestőjének legszebb munkája, az ún. 
Erdöcly-Bakócz-kódex mutatja be a hazai 
miniaturafestészet legjobb eredményeit. 

A hozzáértéssel és nagy gonddal rende
zett kiállítás anyagáról magyar és francia 
nyelvű katalógus jelent meg. A katalógus 
a rövid áttekintést nyújtó előszó után 
országok szerint csoportosítva adja elő a 
bemutatott emlékanyagra vonatkozó tud
nivalókat. Az ízléses kiállítású és közel 40 
kódexlappal illusztrált katalógus komoly 
segítséget nyújt ahhoz, hogy a hazai és 
külföldi látogatókban maradandó élmény-
nyé váljék a kiállítás számos tanulsága. 

Mucsi András muzeológus mind a ki
állítás színvonalas megrendezésével, mind 
a katalógus összeállításával értékes, jó 
munkát végzett. 

SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ 

Sükösd Mihály : Tudós Weszprémi István. 
(Arckép a magyar felvilágosodás elő
történetéből.) [Kiad. a] Magyar Tudo
mányos Akadémia Irodalomtörténeti In
tézete. Bp. 1958, Akadémiai Kiadó. 99 1. 
(Irodalomtörténeti füzetek 16.) 

Az utóbbi évek részletkutatásai sajnos 
nem sokat adtak hozzá ahhoz a képhez, 
amelyet WESZPRÉMI István életművéről örö
költünk. Néhány — le sem írt — meg
nyilatkozásban, egyetemi előadásokon hal
lottunk arról, hogy revízió alá kellene 
venni azt a véleményt, amit WESZPRÉMITŐI 
a magyar irodalom- és tudománytörténet 
eddig kialakított. SÜKÖSD Mihály könyve 
ezt az igényt elégíti ki, mégpedig ki tüna 
eredménnyel. 

Talán egy fokkal erősebb hangsúlyt 
kaphatott volna az, amit SÜKÖSD a 
WESZPRÉMire vonatkozó korábbi kutatás
ról megállapít. A rendelkezésére álló iroda
lomtörténeti, orvostörténeti publikációk 
csak mennyiségileg tekintélyesek, de egy
oldalú, történetiséget nélkülöző jellegük 
miatt nem túlságosan értékesek. SÜKÖSD 
tanulmánya ezt a sokrétű, de felszínes 
anyagot elmélyült kutatással egészíti ki és 
tekinti át úgy, hogy valóban tudományos 
igényű szintézis lesz belőle. Értékei közül 
elsősorban azt kell kiemelnünk, hogy 
sikerrel és nyilván tudatosan kerüli az 
egyoldalúság veszélyét. Műve a teljes-
tudománytörténet szempontjából elemzi 
WESZPRÉMI munkásságát, s így az iroda
lomtörténet, orvostörténet, bibliográfia
történet sajátos szempontjai egyaránt ér
vényesülnek benne. Noha a jól átgondolt, 
kitűnő áttekintés a tanulmány főérdeme, 
izgalmas olvasmánnyá annak a belső fejlő
désnek az ábrázolása teszi, amellyel végig
kíséri WESZPRÉMI életútját. WESZPRÉMI 
eszmei fejlődésének rajza a döntően új e 
tanulmányban, ez az, amiről eddig viszony
lag a legkevesebbet tudtuk, s most hatá
rozott formában áll előttünk. 

Nyilván a tanulmány keretei, a sorozat 
jellege szabtak határt írója elé, s így éppen 
WESZPRÉMI főműve, a Succincta elemzése 
csak vázlatos lehetett. Igaz az is, hogy 
éppen ezen a téren támaszkodhatott 

SÜKÖSD a legkevesebb előzményre. A Suc
cincta rendkívül gazdag anyagát, kitérései
vel és jegyzeteivel egyetemben teljes ala
possággal nem vizsgálták még végig. Ezek
ben pedig teméntelen sok érdekesség rejtő
zik tudománytörténészek, orvostörténé
szek, irodalomtörténészek számára egy
aránt. A Succincta rövidesen kétnyelvű új 
kiadásban lát napvilágot, s ez a szöveg
kiadás SÜKÖSD Mihály tanulmányával 
együtt a WESZPRÉMi-filológia ujjászüle-
tését jelzi. D T J B Z S A S Á N D O R 

V. Windisch Éva: Közlöny (1848—1849). 
A forradalom és szabadságharc hivatalos 
lapjának története. Bp. 1958, Akadémia 
Kiadó. 92 1. (Értekezések a Történeti 
Tudományok Köréből. Új sorozat. 8.) 

5 Magyar Könyvszemle 
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Érdekes problémakör feltárására vál
lalkozik az előttünk fekvő tanulmány, 
amikor az első magyar hivatalos lap, az 
1848/49-i forradalom és szabadságharc 
csaknem egész ideje alatt fennálló Közlöny 
történetét két szempontból, politikai és 
hirlaptörténeti szempontból veszi vizsgálat 
alá. Nehéz feladatot tűzött e kettős szem
pontban a szerző maga elé, hiszen amint 
azt maga ismételten leszögezi, a Közlöny 
fennállásának 14 hónapja alatt viszonylag 
rövid ideig, csak az 1848 szeptemberétől 
1849 április végéig terjedő időszakban 
tükrözhette — többé-kevésbé egyértel
műen — a kormányzat egységes politikai 
álláspontját. Létének jelentős korszakai
ban, magánál az indulásnál sem tölthette 
be, éppen ezen egység hiánya miatt, a 
kormány hivatalos politikai lapjának sze
repét : a kezdeti tervektől eltérően, csak 
tényekre, rendeletekre szorítkozó hivatalos 
lap indult el meglehetős késéssel, 1848. 
június 8-án. 

Nehéz feladatra vállalkozott a szerző, 
de megállapíthatjuk, hogy feladatát, kisebb 
hiányosságoktól eltekintve, jól oldotta meg. 

Célkitűzésének megfelelően nemcsak a 
Közlöny belső fejlődését, szerkesztői és 
kiadási elveit, a terjesztés kérdését, elő
állítási problémáit tárja fel sajtótörténeti 
szempontból érdekesen, hanem a politikai 
viszonyokkal kapcsolatos összefüggéseiben 
igen jól periodizálva, éles szemmel látja 
meg a politikai változások követelte irány
változásait is első, az egész szabadság
harcunk szervezésében jelentős szerepet 
játszó hivatalos lapunknak. 

A bevezetésen, amelyben a Közlöny 
létrejöttének előzményeit és a reá vonat
kozó iratanyagot ismerteti, s a rövid érté
kelő befejezésen kívül öt fejezetben tár
gyalja a Közlöny szerepét, szervezetét, 
szerkesztési és kiadói problematikáját. Az 
első fejezet a Közlöny megindulását és a 
megindulása körüli politikai és adminisztra
tív erőfeszítéseket mutatja meg, amellyel 
az új felelős minisztérium, nevezetesen a 
belügyminiszter, SZEMERE a Közlöny meg
indításán, szerkesztőjének kiválasztásán, 
szervezetének kiépítésén és az új hivatalos 
lap tartalmi kialakításán munkálkodik. 

A második fejezet a Közlönyt 1848 
nyarán mutatja be, mindazokkal a nehéz
ségekkel együtt, amelyeket e korszakban 
az egységfront hiánya, a kormányban kép
viselt különböző politikai árnyalatok belső 
ellentétei okoztak, s amelyek világosan 
tükröződtek a Közlöny első hónapjaiban. 

A harmadik és a negyedik fejezet a 
Közlöny legjelentősebb korszakát tárja föl, 
azt az időszakot, amelyben — 1848 
decemberétől 1849 áprilisáig — KOSSUTH 

maga tevékenyen befolyt a Közlöny szer
kesztésébe, politikai irányvonalának ki
alakításába. Ebben a szakaszban a Közlöny 
tartalomban gazdagodik. A korábban csu
pán rendeletek közlésére, tények regisztrá
lására szorítkozó „hivatalos lap"-ban mind 
több önálló, politikai állástfoglaló cikk 
jelenik meg, ezekben a hónapokban való
ban részt vesz az egész nemzet mozgósításá
ban. E mozzanatokat, a Közlöny jelentő
ségének emelkedését, az egyértelmű, a 
forradalom irányvonalában álló cikkek 
számának emelkedését jól világítja meg 
a szerző ; kár, hogy nem kutatja a Kossuth 
Hírlapjának megszűnése és KOSSUTH KÖZ-
löny-beli szerepének összefüggéseit, ame
lyekre pedig a Közlöny első periódusában, 
Kossuth Hírlapjának megindulásával kap
csolatban rámutatott . I t t említjük meg, 
hogy a német nyelvű kivonatba sajnálatos 
módon súlyos, értelemzavaró sajtóhiba 
csúszott bele : JÓKAinak a Közlönyben vitt 
februári szerepét a német szöveg június 
végére teszi. 

Az ötödik fejezetben a Közlönynek a 
forradalom és szabadságharc utolsó szaka
szában játszott szerepére mutat rá a szerző, 
s vázolja azokat a jelenségeket, amelyek az 
egységfront felbomlása következtében 1849 
április közepétől augusztus 5-ig, az utolsó 
szám megjelenéséig a Közlönyben is tükrö
ződnek. Véleményünk szerint ebben a feje
zetben sikerült a legkevésbé a bevezetőben 
kijelölt kettős cél : a sajtó- és politikai 
történet egységes szempontjainak az ér
vényesítése. Ha nem ebbe a fejezetbe sűrí
tette volna is a szerző előzményeivel 
együtt a Függetlenségi Nyilatkozatot, sem 
tartanánk helyesnek a szabadságharc 
utolsó 4 hónapját egyértelműen a hanyat
lás idejének tekinteni. Minden hiba és 
nehézség, az ellentétek súlyos kiéleződése 
ellenére is e korszak jelentős eredményei
nek lebecsülését jelentené ez a szemlélet. 

A Befejezésben a Közlöny értékelésére 
tér rá a szerző, s összefogva vizsgálja azokat 
a jelenségeket, amelyek a Közlönyt meg
gátolták abban, hogy jelentősége ellenére 
a nemzet mozgósításában betöltse azt a 
szerepet, amelyet a kormány politikai lap
jának be kellett volna töltenie. A Befejezés, 
az utolsó fejezettel együtt a tanulmány 
viszonylag leggyöngébb része. Nem érez
zük benne a történésznek azt a gondos, 
gazdag forrásanyagon épülő elemzőmunká
ját, amelyet a tanulmány többi részében 
láttunk, s amely az egész tanulmányt 
jelentőssé teszi. 

Bár a bevezetésben, mint ahogy emlí
tettük, a tanulmány kettős célkitűzéssel 
indul, mégis fejtegetései során erősen elő
térbe lép a politikai történetíró, aki időn-
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ként megfeledkezve arról, hogy tulajdon
képpen sajtótörténetet ír, inkább a poli
tikai helyzetet, semmint annak a sajtóban 
való tükröződését vizsgálja. Ez utóbbi 
szempont legtöbbször — az első fejezetek
től eltekintve — célkitűzésétől eltérően 
bizonyos mértékig másodlagos szerepet 
játszik. 

A tanulmány gazdag forrásanyagot tár 
fel, világos, egységes szerkezetben, jól 
körülhatárolt fejezetekben vázolja monda
nivalóját. Kár, hogy ezt az egységet időn
kénti ismétlések, sőt önön magával való 
ellentmondások zavarják. Nagyon helyes 
pl. az a megfigyelés, amelynek alapján a 
tanulmány meglátja, hogy a Közlöny 
indulásakor miért elsősorban rendeletek 
tára, s miért nem válhatik a kormány 
politikai lapjává, s lesz csak sokkal később 
a szabadságharc nélkülözhetetlen szervező
jévé (14—16. 1.). Szerkezeti hibának kell 
azonban tekintenünk ennek állandó meg
ismétlését (25., 33., 37., 86. 1.). Noha a 
szerző maga a kortársakat, bíráló meg
jegyzéseikben mutatkozó sztatikus szem
léletük miatt hibáztatja (85.1.), nem sokkal 
lejjebb ő maga is, bár némi enyhítéssel a 
Közlönyt a táblabíró-politika képviselőjé
nek tekinti (86. 1.). Ezt a bélyeget szabad
ságharcunk legfontosabb orgánumára min
den fenntartás nélkül rásütni túlzásnak 
tekintjük. 

A tanulmány egészét, bíráló megjegy
zéseink ellenére is a magyar történelem 
egyik legnagyobb, bukásában is dicsőséges 
korszakának irodalmát gyarapító munka
ként kell értékelnünk. Egy új színfolttal 
gazdagítja eddigi ismereteinket. A korszak 
legjelentősebb, időben az egészet átfogó 
sajtótermékének tükrében mutatja meg 
szabadságharcunk politikai vezetésének 
hibáit, ingadozásait és jelentős ered
ményeit. 

V. W A L D A P F E L E S Z T E R 

Ujabb hazai könyvtártudományi irodalom 
(ANDRÉKA Pálné — CZELLÁR Ferenc) : 

Műanyag és rokoniparok osztályozása. Az 
ETO rendszer kiegészített táblázatai 678/ 
679. (Összeáll. —. [Bev.] VEREDY Gyula.) 
Bp. 1958, Országos Könyvtárügyi Tanács. 
81 1. (Az Országos Könyvtárügyi Tanács 
kiadványai 4.) 

Bibliográfia. — Növénynemesítö és Vető
magtermesztő Tudományos Tanács 1956. 
[évi~\ 14—17. üléseinek anyaga. [Kiad. a] 
Növénynemesítési Kutató Intézet. [Fertőd, 
1959], Jegyzetsoksz. [4] lev. 

BOR Györgyné : A veszprémi vegyipari 
tudományos intézmények könyvtáraiban 

található kémiai tárgyú folyóiratok jegyzéke. 
Összeáll. —. Veszprém, 1958. 41 1. (Nehéz
vegyipari Kutató Intézet dokumentációs 
közleményei 11.) 

Budapest a Tanácsköztársaság idején az 
egykorú sajtó tükrében. Bibliográfia. (Össze
áll, a Főv. Szabó Ervin Könyvtár Buda
pesti Gyűjteményének munkaközössége.) 
[Kiad. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 
Bp. 1959. 214 1. 

CSIZMAZIA József : A szőlő rezisztencia
nemesítése. Összeáll. —. Kiad. az Orsz. 
Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumen
tációs Központ. Bp. 1958 [1959]. [2 lev.} 
108 1. (Témadokumentáció. Kertészeti és 
szőlészeti sorozat.) 

Csongrád megyei könyvtáros. Kiad. a 
Csongrád Megyei Tanács VB. Megyei 
Könyvtára.[Hódmezővásárhely] 1958. 16 1. 

[Debrecen. Egyetem.] Könyv és könyvtár. 
Könyvtártudományi és bibliográfiai tanul
mányok és közlemények. 1. (A Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyv
tárának Évkönyve. Szerk. CSÜRY István, 
MÓDIS László.) Bp. 1958 [1959], Tan
könyvkiadó. 107 1. 

EMBER Győző : A levéltári segédletek. 
Bp. 1958, Akad. Kiadó. 101 1. (Magyar 
Országos Levéltár kiadványai 4. Levél
tártan és történeti segédtudományok 1.) 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Év
könyve 6. 1956 — 1957. Bp. 1958, 128 1. 
(A Fővárosi Könyvtár Evkönyve 13.) 

(GÁBOR Imréné) : A magyar Tanács
köztársaság plakátjai. (Összeáll. —. Bev. 
PÓR Bertalan.) [Kiad.] az MSzMP Párt
történeti Intézete. Bp. 1959, Kossuth 
Kiadó. 27 1. 48 mell. 

(GÁBOR [Imréné ORBÁN] Ilona) : Plakate 
der Ungarischen Räterepublik. (Z[g]st. 
von —. Einführung : [von] Bertalan PÓR.) 
Hrsg. vom Institut für Parteigeschichte der 
Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei. 
Bp. 1959, Corvina. 20 1. 48 t. 

Gábor Andor (1884:. január 24—1953« 
január 20. j Ajánló bibliográfia könyv
tárosok számára kiállítások rendezéséhez, 
népnevelők munkájához. (Összeáll. POLGÁR 
Erzsébet.) Bp. 1959, Főv. Könyvtár. 6 1. 
([Budapest.] A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár röplap-bibliográfiája 1959. 2.) 

A gyermekbénulás válogatott magyar 
bibliográfiája. Speciális témabibliográfia. 
1958. [Kiad. az] Orvostudományi Doku
mentációs Központ. Bp. 1958. 10 1. 

KŐHALMI Béla : Bibliográfia. [1]. — 2. 
(Fejezetek a szakbibliográfiákból.) Jav . 
utánny. Bp. 1958, Felsőokt. Jegyzeteli. 
2 db. 

2 1 * 
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A Magyar Grafika és Papíripar Év
könyve, 1959. (Összeáll. SZÁNTÓ Tibor, 
VÁMOS György, VÉRTES Jenő.) Bp. 1958, 
Táncsics Kiadó. 167 1. 

A magyar napisajtó története 1. fl587 — 
1832.; Bp. [1959], Felsőokt, Jegyzeteli. 
12 1. (Az Iskolai Filmintézet diafilm soro
zata 261. Irodalomtörténeti sorozat 43.) 

Magyar Népköztársasági Országos Szab
vány. A betűrendbe sorolás szabályai. Bp. 
1958 [1959], Állami ny. 23 1. 

Magyar Népköztársasági Országos Szab
vány. Könyvek alakja és szedéstükre. Bp. 
1959, Házi soksz. [1] lev. 

A Magyar Tanácsköztársaság kiad
ványai és az első kommunista kiadványok. 
Az Országgyűlési Könyvtár Magyar Tanács
köztársaság Különgyűjteménye. (Szerk. 
VÉRTES György.) Bp. 1958, Országgyűlési 
Könyvtár. 496 1. 

A Magyar Tanácsköztársaság megalaku
lásának 40. évfordulója a könyvtárakban. 
[Kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár 
Módszertani Osztály. Bp. 1959. 13 1. (Mód
szertani útmutató 29.) 

A Magyar Tanácsköztársaság művelődés
politikája. Válogatott rendeletek, doku
mentumok, cikkek. Sajtó alá rend. (Bev.) 
PETRÁK Katalin, MILEI György. (A biblio
gráfiát összeáll. FORGÁCS Sándorné, B. 
JÁVORKA Éva.) Bp. 1959, Gondolat. 381 1. 
12 t. (Nemzeti Könyvtár. Művelődés
történet.) 

A megyei könyvtárak évi jelentése és 
munkaterve. [Kiad. az] Országos Széchényi 
Könyvtár Módszertani Osztály. Bp. 1958. 
32 1. (Módszertani útmutató 27.) 

[MEZEY] MEZEI László : Paleográfia. 
[Jegyzet.] [Kiad. az] Eötvös Loránd 
Tudományegyetem. Bp. 1959. 58 1. 

Sz. NÉMETH Mária : A központi folyó
irat címjegyzék kérdései. Bp. 1959, Országos 
Könyvtárügyi Tanács. 44 1. (Az Országos 
Könyvtárügyi Tanács kiadványai 12.) 

OBLATT Gábor : A cukorrépatermesztés 
gépesítése. Összeáll. —. Kiad. az Orsz. 
Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentá
ciós Központ. Bp. 1958. [1959]. [2 lev.] 
120 1. (Témadokumentáció. Gépesítési és 
Építészeti Sorozat.) 

Az Országos Széchényi Könyvtár Év
könyve 1957. (Szerk. V. WALDAPFEL Eszter.) 
Bp. 1958, Kossuth ny. 401 1. 1 t, 

Ötven röplap-dokumentum. Fakszimilék 
a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 
40. évfordulójára. (Kiállítások rendezésé
hez.) Összeáll, és jegyz. ell. TISZAI Andor. 
Kiad. az Orsz. Széchényi Könyvtár — Főv. 
Szabó Ervin Könyvtár. (Bp. 1959). 4 lev. 
52 röplap. 

[Pécs. Egyetemi Könyvtár.~\ Útmutató 
a tanszéki könyvtárosok számára. 1. Pécs, 
1959, Pécsi Szikra ny. 20 1. ([Pécs. Egyetemi 
Könyvtár.] Közlemények a Pécsi Egyetemi 
Könyvtárból. Uj sor. 2.) 

SZAKASITS Árpád : A munkássajtó 
kialakulása. [Bp. 1959], Kossuth Kiadó. 
13 1. 

Szinműtári jegyzék. (Összeáll, a [Zala] 
Megyei Könyvtár Feldolgozó Csoportja.) 
Kiad. a [Zala] Megyei Tanács VB. Mű
velődésügyi Osztálya. Zalaegerszeg, [1959]. 
51 1. (Színjátszó együttesek műsortanács
adója 1.) 

A szovjet könyv kiállítása. Budapest 
1959 február —március. [Bp. 1959, Kul
túra] . 48 1. Borítékcím : Moszkva. Á szov
jet könyv ünnepe. Budapest. 

A Szovjet Könyv Ünnepi Hete a könyv
tárakban. [Kiad. az] Országos Széchényi 
Könyvtár Módszertani Osztály. Bp. 1959. 
14 1. (Módszertani útmutató 28.) 

A Veszprém megyei és járási könyv
tárakban található színművek jegyzéke és 
kölcsönzési módja. Kiad. a [Veszprém] 
Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztá
lya. Veszprém, 1958. 14 1. 

összeállította: H. Izsó LÍVIA 

A kiadásért felel B e r n á t György , az Akadémiai Kiadó igazgatója 
A kézirat nyomdába érkezett : 1959. I V . 17 

Műszaki felelős : P a t a k i Ferenc 
Terjedelem : 6 (A/5) ív 

Akadémiai Nyomda, V., Gerlóczy-u. 2. — 48783/59. Felelős vezető: Bernát György 
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