
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 



298 Figyelő 

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-
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