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A KÖZPONTI SZOLGÁI/BATÁSOK 
TIZEVÉS FEJLESZTÉSI TERVE

A "központi szolgáltatások'* kifejezés az utóbbi években vált ál
talánossá könyvtárunkban és azokat a munkákat értjük alatta, amelyeket az 
OszK nem csak a maga számára, hanem az ország több, esetleg valamennyi könyv
tára részére végez el. A régebben "Könyvforgalmi" újabban "Könyvtárközi Szol
gáltatások" névvel nevezett IV. Főosztály működési köre, igy pl. a köteles- 
példányok vagy egyes külföldről érkezett csereanyagok szétosztása, de még In
kább a központi katalógusok vezetése természetszerűen sok magyar könyvtár ja
vára és velük együttműködve folyik. Vannak olyan központi feladatok is, ame
lyeket nem a IV. Főosztály lát el# Az utóbbi időben az OSzK e szolgáltatásai 
még fontosabbakká lettek, hiszen részben ezek a funkciók adnak uj tartalmat 
a modern nemzeti könyvtárnak, mely a szakkönyvtárak gyűrűjében ma már uni
verzalitásra nem törekedhet, másrészt az irodalom egyre növekvő áradatában 
az ismeretek feltárása és terjesztése is napjainkban csak több intézmény 
erőinek összevonásával, azok szoros együttműködésében valósítható meg.

Természetesen vitatkozni lehetne arról, hogy mi tekintendő központi 
szolgáltatásnak és mi nem, mely könyvtári funkciók összevonása indokolt és 
melyeké nem,és persze az sem általános törvény, hogy a központi műveleteket 
okvetlenül a nemzeti könyvtárnak kell elvégeznie. Minden országban vannak 
ilyen munkák, mindenütt más és más a kép. Nálunk is pl. a nemzeti bibliográ
fiát, a nemzeti könyvtár szerkeszti, a könyvtárközi kölcsönzés részben nálunk 
van központosítva, ugyanakkor a Könyvtárellátó tőlünk függetlenül működik,a 
könyvtári szabványok ügyét máshol gondozzák, a szakjellegű központi felada
tokat a nagy országos könyvtárak látják el stb. Sok országban a nemzeti 
könyvtár több ilyenfajta feladatot ellát, de ezeket szervezetileg nem különí
ti el hagyományos működési szféráitól, vagy nem nevezi központiaknak őket.

Akárhogy is alakultak a dolgok azóta, amióta ezeket a munkaterületeket 
az OSZK a feloszlatott Országos Könyvtári Központtól átvette, súlyúk és fon
tosságuk az elmúlt húsz óv alatt felfelő Ívelő volt. Gondoljunk csak a köz
ponti katalógusokra 1952-ben és 1971-ben!

A könyvtárak és a könyvtárügy vezető szervei azonban még többet várnak 
tőlünk és ezért az egész kérdést külön témaként tűzték a III. Országos 
Könyvtárügyi Konferencia napirendjére. A központi szolgáltatásokkal foglal
kozó szekcióülés referátumait dr. Sebestyén Géza útmutatása nyomán az OSZK 
hat különböző osztálya dolgozta ki és bocsátotta a múlt év októberében tola
tott vita elé. Az akkori tézisek és viták, valamint a Művelődésügyi Minisz
térium Könyvtárosztálya által összeállított "Ajánlások" alapján könyvtárunk 
ez év tavaszán azt a megbízást kapta, hogy készítse el a központi szolgálta
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tások távlati tervét, legalább 10 évea időszakra. Elvi szempontként felhív
ták a figyelmünket a jelenlegi szolgáltatások még meglevő hiányosságaira, 
valamint arra, hogy magukat a szolgáltatásokat jobban meg kell ismertetnünk 
s könyvtárakkal, amelyek sokszor nem is tudnak a sokféle lehetőségről. Mind
ezek alapján folyt le az a heteken át tartó szövegező, egyeztető munka•mell
nek eredményét a Vezetői Tanács vitája és módosítása után a Minisztérium elé 
bocsátott. Az alábbiakban e terv fontosabb pontjait ismertetem, természete
sen csak összefoglaló jelleggel.

A bevezetés megjegyzi, hogy a realitások kötelező figyelembevétele 
miatt az 1971-től 1960-ig terjedő időszak első ötéves szakaszát részleteseb
ben, a másodikat sommásabban fogalmaztuk. A terv nem terjedt ki a KMK-ra, 
mely ugyan a központi szolgáltatások legnagyobb területét fogja át, de éppen 
ezért önálló témának számit. Az általános indokolás megkülönbözteti a már 
meglevő és ezután inkább csak mennyiségileg fejlesztendő szolgáltatásokat, a 
minőségileg is ujjáalakitandókat és végül a teljesen újakat. A terv mellék
leteként benyújtott alaplista viszont nem ebben a csoportősitásban, hanem 
munkanemenként veszi sorra a tennivalókat.

A maavar nemzeti bibliográfia rendszerének köréből említendő, hogy elő
készítjük a Magyar Folyóiratok Repertóriuménak cédulaformában való közreadá
sát ,ée 1972-től remélhetőleg évenként kiadjuk a sejtóbibliográfiát. A retros
pektív bibliográfiák közül 1980-ig megjelenik a Horthy-korszek anyaga, az 
1961-1970. évek ciklusa és megindul a retrospektív sajtóbibliográfiák közre
adása is. Nagy lépést kívánunk tenni a külföldi hungaricák számbavétele te
rén |Hungarica Külföldi Folyóiratszemle, a külföldi kurrens magyar sajtó 
bibliográfiája, külföldi magyar nyelvű cikkekről repertórium kiadása stb.).

A könyvek központi katalógusa miniszteri utasítást készít elő a külföl
di könyvek bejelentésének Kötelezővé tétele érdekében. A már jól működő uj 
szerkesztési szabályzatot átviszi azokra a cédula-milliókra, ahol ez még nem 
történt meg, ugyanekkor kiegészíti visszamenőleg is a katalógusokat s könyv
tárak eddig nem szereplő bejelentéseivel.

Az országos gyarapodási jegyzék nemsokára nemcsak az eddigi két fő tu
dománycsoportban teszi majd közzé az anyagát, hanem több ágazatban és nagy 
súlyt helyez a kumulációk megjelentetésére is. Külön említést érdemel itt is 
a hungaricumok külön számbavétele.

A külföldi folyóiratok központi katalógusa ezután is kétévenként adja 
ki a kurrens külföldi folyóiratok jegyzékét, a nagy vállalkozása viszont, 
amit 1977-ig be akar fejezni, a magyar könyvtárakban található összes kül
földi folyóirat patrospektlv központi katalógusának kiadása lesz, természe— 
tesen több kötetben.

Az országos antikva nyilvántartás elősegítésére 1974-ben publikálásra
kerül az OSZK antikva anyagénak katalógusa.

A könyvtárközi kölcsönzés egyrészt a magyar intézményeket közvetlen 
kapcsolatba kívánja hozni a külföldi kölcsönző könyvtárakkal, másrészt a 
kölcsönzés céljaira nehezen hozzáférhető anyagból egy országos kölcsönzési 
alap felállítását fogja mérlegelni, továbbá kidolgozza a vidéki könyvtárak
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telex-készülékekkel való ellátásának tervét.
”Tá.1ékoztatés a tájékoztatásról1* - ez a elme. annak a fejezetnek, mely 

szerint az OSZK megvizsgálni kivánja - egyelőre egy tanulmány formájában - 
az országos információs rendszerben elvállalandó szerepét, vagyis egy olyan 
"clearing house" felállításának gondolatát, amely minden információ-kérést s 
megfelelő int** ményhez továbbit. A tanulmányt kiadványok követik.

A nemzetközi csere kultúrpolitikai funkcióit kivánja fejleszteni első
sorban az eddig kisebb forgalmú nyugati viszonylatban és e célból egy ”Hun- 
garica Selecta" c. válogató bibliográfia kiadását tervezi. Ugyanakkor más 
módokon is serkenteni kivánja a magyar intézmények és a külföld közötti cse
rét (pl. a megyei könyvtárak kapcsolatba hozatala a szomszédos országokkal).

A központi könyvelosztás tervei közül a legfontosabb a régi, mintegy 
1 3OO 000 kötetre becsült államosított anyag feldolgozásának befejezése, egy 
uj fölöspóldányközpont kialakítása és főleg a tárolókönyvtár tanulmánytervé
nek kidolgozása, sőt a 70-es évek végén, esetleg az első egységek felépítése.

Az fi 1 lomAnvmegóvás mint országos probléma ugyancsak központi feladat, 
különös tekintettel a nagy költségekre. A terv szerint az OSZK jelenlegi 
apparátusának alapulvételével egy országos restauráló műhelyt kell majd ki
alakítani, amely a maga jól felszerelt laboratóriumaival és reprográfiai be
rendezéseivel a magyar könyvtárügy számára állana rendelkezésre.

A tízéves távlati terv külön fejezetben foglalkozik a gépesítéssel. Is
meretes, hogy ezen a téren meglehetősen el vagyunk maradva, és a III. Országos 
Könyvtárügyi Konferencia nagyon erősen aláhúzta a könyvtári gépesítés erőtel
jes és gyors fejlesztésének sürgető szükségét. Erre vonatkozólag is kidolgoz
tunk egy tervet, amely részletesen elemzi a tennivalókat* fel kell állítani 
egy külön Gépesítési Csoportot.amely a gépesítést megelőző legfontosabb elvi 
és kutatói munkát végezné. A konkrét gépesítési tervek közül már eléggé 
előrehaladtak azok a kísérletek, amelyek a Magyar Nemzeti Bibliográfiának a 
MARC II. rendszeren alapuló és számítógépen való előállítására irányulnak.
Ha ez a művelet beválik, akkor számítógépek segítségével szeretnénk esetleg 
sz Országos Gyarapodási Jegyzéket, de főleg a Kurrens Külföldi Folyóiratok 
Lelőhelyjegyzékét előállítani. Sok egyéb gép beszerzésének szüksége is felme
rült.

Mindaz amit felsoroltunk, akár a hagyományos, akár a gépesített fejlesz
tés ügyében, természetesen az OSZK jelentős személyzeti és főleg anyagi meg
erősítését feltételezi.

Az előterjesztés természetesen nem foglalkozik az OSZK hagyományos gyűj
teményeinek gondozásával és fejlesztésével. -Magától értetődik, hogy sz egyéb 
szervezeti egységeknek is megvannak a maguk gondjai. Bármennyire fontosak is 
a központi szolgáltatások ... azok fejlesztése nem a nemzeti könyvtár egyéb 
feladatainak rovására, hanem azok mellett kell, hogy történjen” - állapítja 

meg az előterjesztés,

OOMBOCZ ISTVÁN
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A Zárolt Kiadványod: Tárában ez év májusában belső felülvizsgálat 
folyt le. A felülvizsgálat kiterjedt a Tár állományára, annak nyilvántartá
sára, a katalógusokra ós az olvasószolgálatra. Különös súlyt helyeztek a fe
lülvizsgálatot végzők - dr.Faragó Lászlónó osztályvezető, dr.Ferenczy Bndróné 
h.osztályvezető ós dr.Németh Mária osztályvezető - a Tárnak más osztályokkal 
való munkakapcsolataira. A bizottság jelentését julius 9-én főosztályvezetői 
értekezlet tárgyalta meg, mely a javaslatoknak megfelelően több határozatot 
hozott.

Mivel az utóbbi években a segédkönwtárak ellátásával kapcsolatban az 
osztályok részéről panaszok merültek fel, a könyvtár vezetősége jónak látta 
a kérdést a főosztályvezetői értekezletek keretén tulmenőleg, un. szakmai 
értekezlet napirendjére tűzni. Az erről szóló vita-anyagot egy szükebb bi
zottságra támaszkodva dr.Pajkossy György főosztályvezető dolgozta ki és ju
lius 12-én a főigazgató elnökletével szakmai értekezlet tárgyalta meg.

A vita-anyag összefoglalta a felmerült panaszokat és problémákat: 1/ a 
segédkönyvtárek gyűjtőkörére, gyarapítására vonatkozó jelenleg érvényes sza
bályok revízióra szorulnak, 2/ a segédkönyvtári gyarapítást a gyakorlatban 
másképp - szükebben - értelmezi a Gyarapítási Osztály, mint a többi osztályok 
és tárak, késedelmes a.beszerzés, az egyes szervezeti egységek széttagoltsá
gából eredő problémákat nem veszik figyelembe, az ügyvitel bizonytalansága 
újabb hibák és panaszok forrása stb^ 3/ a néhány évvel ezelőtt alakított Se
gédkönyvtári Munkaközösség elhalt. - Külön problémakört képeznek a nem kife
jezetten segédkönyvekre irányuló igények, melyek részben a szakmai, részben 
az általános tájékozódást szolgálják. Nem megoldott a beérkező segédkönyvek
ről való belső tájékoztatás, a publicitás kérdése.

A könyvtár vezetősége nem foglalt állást valamennyi felmerült kérdésben, 
hanem az újjászervezendő Segédkönyvtéri Bizottságot bízta meg azzal a fel
adattal, hogy a javaslatokban szereplő kérdéseket részletesen dolgozza ki 
és esetenként folyamatosan terjessze azokat a főosztályvezetői értekezletek 
elé. A Bizottság november folyamán nyújtja be jóváhagyásra egyéves munka
programját. Az értekezlet abban az elvi kérdésben, hogy a segédkönyvtárakba 
igényelt müvek elbírálásának végső joga kié, úgy döntött, hogy ez - a Segéd
könyvtári Bizottságban történt megtárgyalás után - a Gyarapítási Osztályt il
leti meg. Határozatot hozott ez értekezlet a tekintetben is, hogy a segéd- 
könyvtárak állományáról és folyamatos gyarapodásáról mind a retrospektív, 
mind a kurrens tájékoztatást meg kell oldani.
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A határozatoknak megfelelően szeptemberben az újjáalakult Segédkönyvté
ri Bizottság meg is tartotta első ülését. (A bizottság vezetője Pajkossy 
György főosztályvezető, titkára Ferenczy Sndréné h.osztályvezető, tagjai:
Bércze 11 Károlynó, Faragó Lászlóné, Fügedl Pétemé, Németh Mária, Soltész 
Zolténné és Szllvásey Zolténné osztályvezetők.)

Szeptember 1-től a Gyarapítási Osztály bevezette az újonnan beérkező 
bel- és külföldi segédkönyvtári állandó kihelyezésre szóba jövő könyvek 
rendszeres heti szemléjét. Az egyes osztályok vezetői, 111, a segédkönyvtá
rak állandó gondozásával megbízott munkatársak minden hétfőn és kedden 
12-17, ill. 9-17 óra között tekinthetik meg a könyveket a Gyarapítási Osz
tályon. Az igények a helyszínen jelölhetők.

A szeptember 3-1 főosztályvezetői értekezlet a könyvtár 1972. évi tőkés 
import géprendeléseivel és a tudományos titkári állás megszervezésének kór- 
dósével foglalkozott.

A Gépealtésfe.11 osztási Bizottság előterjesztésében tárgyalt, az egyes 
osztályok és üzemek gépi igényeit összefoglaló javallattal a könyvtár veze
tősége általában egyetértett, kivéve a Microbox mikrofilm-gyorsfelvevőgép ós 
azt kiegészítő Microbox filmcsik előhivógép megrendelését, melyet egy későbbi 
időpontra halasztottak. Az adrema-szekrények nyugati import utón való beszeiv 
zése helyett a hazai piacról való beszerzés lehetőségeinek megvizsgálását ha
tározta el az értekezlet. Az elfogadott góprendelési javaslatok között meg
említjük az IBM-executive elektromos Írógépet (Bibliográfiai Osztály)* uj 
mikrofilm leolvasó készülékeket, elektrosztatikus mikrofilm olvasó-másoló ké
szüléket, az un. Resder-Printert (Olvasószolgálat), uj mikrofilmfelvevő és 
előhívó berendezéseket (Mikrofilmtár),adrema nyomógépet (Katalogizáló Osz
tály), Több uj gépi berendezést kapnak a kötészeti és a sokszorosító üzemek 
és a Restauráló Laboratórium.

A tnHoményon titkári állás megszervezését részben több személyi, ill. 
szervezeti változás bekövetkezése, részben az e téren megnövekedett felada
tok ellátása tették szükségessé. A tudományos titkár munkakörére tett igazga
tási osztályi javaslattal az értekezlet egyetértett és az állás megszervezé
sét október 1-i hatállyal kimondta. A tudományos titkár munkakörébe tartozik 
a könyvtárban folyó kutatómunka irányítása, a könyvtár kiadványainak gondozá
sa, a képzés- ós továbbképzés megszervezése, a könyvtári belső munka kérdé
seivel kapcsolatos vizsgálatok, elemzések, felmérések előkészítése, s általá
ban a könyvtár vezetőségének támogatása a könyvtár állományából és feladatai
ból következő tudományos feladatok megoldásában.

A szeptember 17-i főosztályvezetői értekezlet a Hlrlapt^r,.decentralizá
ció iának befejezéseként az I. Főosztály keretében Hlrlajgfeldolgozó Osztály 
alakítását határozta el és annak feladatkörét hagyta jóvá. A dr.Pajkossj 
György főosztályvezető által beterjesztett javaslat az uj osztály feladatkö
rét a következőkben határozta meg: 1/ újságok és folyóiratok katalogizálása 
és rekstalogizálásat 2/ újságok ós folyóiratok címanyagának bibliográfiai 
feltárásai 3/ a magyar újság-sorozatok teljes állományvédelmi mikrofilmezésé
nek bibliográfiai előkészítése. Az értekezlet egyetértett azzal a javaslat
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tel, mely egyidejűleg a cikk-katalógus készítését és gondozását az Olvasó- 
szolgálati és Tájékoztató Osztály feladatkörébe utalta át,

Kostvál Istvánnak, a Könyvelosztó vezetőjének előterjesztését a KEO ál
lományának selejtezéssel égybekötött előrendezésére a könyvtár vezetősége 
ugyancsak jóváhagyta. A javaslat a KEO birtokában levő 1 300 OOO könyvtári 
egységnyi anyag selejtezésének, előrendezésónek és folyamatos feldolgozásának 
tervét tartalmazza 1975-ig bezárólag. A tervidőszak végére kb. fél milliónyi 
könyvtári egység felszámolását végzik el.

SOMKUTI GABRIELLA

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

IH mnnkatéraalnkt Ecsedy Judit könyvtáros I./Gyarapitási Osztály, Nagy 
Zoltán könyvtáros I./Mikrofilmtár, Pinkola Iászlóné könyvtáros I./KFKK,
Pihál Katalin könyvtáros I./Térképtár, 9algó Ágnes könyvtáros I./Katalogizáló 
Osztály, Rzéráz György könyvtári raktáros/Hirlaptár, Vajda Koméi könyvtá
ros I./Bibliográfiai Osztály.

Eltávoztak könyvtarunkból! Brodár Ignácné könyvkötő szakmunkás/áth. ön
tödei Vállalat, Demién Andrásné sokszorosító szakmunkás/munkaviszonya meg
szűnt, Fedor Istvánná kisegítő II./ áth. Budapesti Textilnagykereakedelmi V., 
Konca András kisegítő I./munkaviszonya megszűnt, Könwes-Tóth Lilla főkönyv- 
táros/áth. PŐvárosi Tanács VB., Szántó Hedvig könyvtáros II*./munkaviszonya 
megszűnt.

Átaorolásokt oaztá lwezetőhelvettes/dr.Hegedűs Károly, előadót Fehér 
István, műszeki ügyintéző II./Ménesik Pál, kisegítő II./ Bod,a Józsefné, poros 
Lajosné, Burján Istvánná, Chanó Márkné, Domanvik Mihálynó, FogflÉB Lajosnó, 
Hajdú Sándomé, Hidas Istvánná, Husi Kálmánná, Mirki Györgyné, Nyírfalvi 
Lajosné, Pillér Antalné és Szép Sándomé.

Könyvtáron belüli áthelyezések! Czlglér Mária könyvtári segédrestaurátor/ 
Raktári Osztály, dr.Farkas László osztályvezetőhelyettes/V.Főosztály, dr.Hg- 
£e^üg Károly osztályvezetŐhelyettes/Raktári Osztály, Mencsik Pál műszaki ügy
intéző II./Gazdasági Hivatal, dr.Ráduly Márta főkönyvtáros/Olvasószolgálati 
és Tájékoztató Osztály*.

Egyéb váltó zásoki Géllé ri Pétemé könyvtáros I. szept. 1-től 4 órás rész
foglalkozású, Párkai Istvánná szept.1-től 1972. jun.30-ig 6 órás részfoglal

kozású.

(Lezárva: 71.09.15.)

102



NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

A Szlovék Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 
meghívására dr.Kemény G.Gábor tudományos főmunkatárs, kandidátus junius 21-30 
között tiz napot Pozsonyban töltött és ott előadásokat tartott. Ugyanő szep
temberben az újvidéki Pedagógiai Továbbképző Intézet felkérésére tartott elő
adásokat ötnapos jugoszláviai tartózkodása alatt,

Dr.Gombocz István, a Nemzetközi Csereszolgálat vezetője és Papp István, 
a KMK igazgatója az IFLA liverpooli kongresszusán (aug.27-szept.4.), dr.Péthea 
Iván tud.főmunkatárs az AIBM St.Gallen-i konferenciáján (eug.22-28.).Czettleír
ná Kozocaa Ildikó, s Restauráló Laboratórium vezetője az IADA (Internationale 
Arbeitsgemeinschaft dér Archív-, Bibliotheks- u.Graphikrestauratorén) bécsi 
konferenciáján (szept,5—8.) képviselték hazánkat. A konferenciák ismerteté
sére visszatérünk.

T)r.Berlász Jenő tudományos főmunkatárs a lengyel-magyar államközi kul— 
turális munkaterv keretében szeptember első felében két hetet töltött a Var
sói Nemzeti Könyvtárnál;i 11. a Krakkói Egyetemi Könyvtárban. Utjának célja 
tájékozódás volt a lengyel könyvtárakban fellelhető magyar vonatkozású kéz
iratok tárgyában.

Az OSzK és a Matica Slovenska között fennálló közvetlen személycsere ke
retében dr.Komjáthy Mlklósné. a Bibliográfiai Osztály h.vezetője szeptember 
13-tól két hetet töltött Csehszlovákiában. Több város könyvtáréban végzett 
bibliográfiai kutatásokat elsősorban az 1712-1860, és az 1939-19*14. közé eső 
időszakok magyar nyelvű kiadványaira vonatkozólag.

SZOVJET-MAGYAR KÖNYVTÁRÜGYI H7.BMTNÜRTUM
- Budapest 1971. július 6-7. -

A moszkvai Lenin Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár évek óta 
fejlődő jó kapcsolatai első Ízben eredményeztek olyan eseménysorozatot, mely
nek az egész ország könyvtáros társadalma tanúja és részese lehetett. O.Sz. 
£subarj8nnak, a Lenin Könyvtár igazgatójának kezdeményezésére még ez év ele
jén indultak meg a tárgyalások egy kétoldalú szakmai szeminárium rendezésére, 
mely alkalmat adna mindkét ország számára egy-egy aktuális téma kapcsán a má
sik ország szakmai közvéleményével való találkozásra és kölcsönös vitára. így 
találkoztak a szovjet könyvtárosok 1965-ben cseh, 1967-ben német, 1968-ban 
lengyel és 1969-ben bolgár kollégáikkal. A szemináriumok mindenkor a nemzeti 
könyvtár rendezésében előbb a meghívott országban, majd a Szovjetunióban zaj
lottak le nagy sikerrel. Ezúttal Magyarország láthatta vendégül a szovjet kül
döttséget, s viszonzásul jövő óv elején magyar küldöttség utazik a Szovjetunió

ba.
A magyarországi szeminárium rendezését az Országos Széchényi Könyvtár a
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Könyvtártudományi és Módszertani Központtal együtt vállalta. A szovjet dele
gáció tagjai O.Sz.Csubarjan. az Állami Lenin Könyvtár igazgatója, N.N.Szolov- 
jeva. az Állami Lenin Könyvtár ajánló bibliográfiai osztályának vezetője és 
O.D.Golubjeva. az Állami Szaltükov-Scsedrin Könyvtár h,igazgatója voltak. Mi
vel előadásaik szövegét előre megküldték, módunkban volt az előadásokat ma
gyarra fordítva valamennyi meghivott résztvevőnek megküldeni. így az előadók 
csak rövid bevezetésben foglalták össze referátumukat, s a továbbiakban a ma
gyar hozzászólások, majd ez előadók erre adott válaszai következhettek.

A szemináriumot dr.Jóboru Magda, könyvtárunk főigazgatója nyitotta meg 
julius 6-án a Közalkalmazottak Szakszervezete székházának tanácstermében. A 
zsúfolásig megtelt előadóteremben elsőként O.Sz.Csübar.lan "A szovjet könyv
tártudomány, a fejlődés eredményei és problémái” c. referátuma került megvi
tatásra. Ugyanezen nap délutánján N.N.Szoloyjeva a könyvpropaganda jelenlegi 
kérdéseivel foglalkozott, majd másnap délelőtt O.D.Golubieva “Szakember - 
könyvtáros - bibliográfia" cimmel szakemberek bibliográfiai igényeit vizsgáló 
nagyszabású felmérés és elemzés eredményeit ismertette. Az előadásokat sok 
hozzászólás és élénk vita követte. A könyvtári propagandáról szóló előadás 
egyik legsikeresebb magyar "hozzászólása" a szeminárium helyén rendezett 
szemléltető kiállítás volt'.

Vendégeinket a Széchényi Könyvtárban dr.Jóboru Magda főigazgató fogadta. 
Ekkor került sor a két nemzeti könyvtár közötti egyezmény ünnepélyes aláírá
sára is. (Az együttműködési szerződés ismertetésére még visszatérünk,) A szov
jet küldöttség tagjai ezután megtekintették a könyvtárat.

A Művelődésügyi Minisztériumban a szovjet küldöttséget Garamvölgyi 
József miniszterhelyettes fogadta. Mindkét fél részéről hangsúlyozták annak 
jelentőségét, hogy O.Sz.Csubarjan személyében a Szovjetunió nemzeti könyvtá
rának igazgatója első Ízben tett látogatást hazánkban. A budapesti programot 
a vendégek tiszteletére rendezett vacsora zárta be.

Másnap - julius 8-án - a szovjet küldöttség vidéki körútra Indult. Ennek 
során megtekintették a veszprémi és szombathelyi uj megyei könyvtárakat és a 
fonyódi járási könyvtárat. Szombathelyen O.Sz.OsubarJan felszólalt a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének ott ülésező vándorgyűlésén. Gonda György, Vas Me
gye Tanácsa VB.elnöke, országgyűlési képviselő Szombathelyen fogadást adott 
a vendégek tiszteletére. Balatonföldvár, Tihany és Balatonfüred érintésével 
érkeztek vissza a szovjet delegáció tagjai és kísérőik Budapestre julius 9—én, 
Este Szentendrét tekintették meg, majd részt vettek a szentendrei Theatrum elő
adásán. Másnap, elutazásuk napján még rövid látogatást tettek ff Könyvtártudo
mányi és Módszertani Központban, majd a Ferihegyi repülőtérről elutaztak.

A szovjet—magyar könyvtárügyi szeminárium első, budapesti ülésszaka si
keresen zajlott le. Szovjet vendégeink a kölcsönös véleménycserét rendkívül 
hasznosnak és eredményesnek Ítélték. Különösen nagyra értékelték, hogy a ta
lálkozó alkalmat nyújtott számukra a magyar könyvtárügyről közvetlen forrás
ból részletes információkat szerezni, A szemináriumon elhangzott előadásokat 
és hozzászólásokat a KMK kiadvány formában is megjelenteti. - ( sg)
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EMLÉKÜNNEPSÉG ÉS KOSZORÚZÁS

Augusztus 4-én délelőtt Babits halálának 30. évfordulóján a Kere- 
pesi-temetőben ünneplő ruhát és közönséget nem tisztelő rekkenő hőség fogadta 
a koszorúzásra megjelenőket, az Írókat és a Széchényi Könyvtár dolgozóit. A 
hivatalból vagy kötelességből megjelent husz-harminc ember a sir körül szét
szóródva várta az ilyen alkalmamkor szokásos ünnepélyes aktust, 8 koszorúzást 
és a szónoklatot. A koszorúzás azonban észrevétlenül zajlott le, s alig hall
hatóan kezdődött Juhász Ferenc emlékeztető beszéde is. Lassú vízfolyáshoz 
hasonlatos dikciója jnegenyhitette az agyolvasztó hőséget, az ünnepség rítussá 
nemesült, tompa szorongásunk fájdalmas hiányérzetté vált: megjelentekből gyá
szolók lettünk.

A költő-utód létrehozta, váratlan találkozás Babitsosai ritka alkalom 
volt arra, hogy villanásnyi idő alatt megérezhessük a költő üzenetét.

Az emberről, a Mesterről Kereszturv Dezső emlékezett. Szavai nyomán fel
idézhettük az élő embert, az idősebb barátot, s előbbi gyászunk személyessé 
válván, igazi gyászolókként magunkat sajnálhattuk Babits Mihály elvesztőn.

SIMONCSICS PÉTER

A NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT HÉTKÖZNAPJAIRÓL

Két vagy három évvel ezelőtt egy ismerősöm kedvesen gratulált ne
kem: olvasta az újságban, hogy az Országos Széchényi Könyvtár 33 külföldi in
tézménnyel levelez rendszeresen. Elolvasva az említett cikket, ki derült ..hogy 
a cikk írója ezt az adatot a Hirlaptártól kapta, nyilván mint a Hirlaptár 
külföldnek nyújtott Írásbeli tájékoztatásai számát. Ha a Nemzetközi Csere
szolgálathoz fordult volna ezzel a kérdéssel, jóval nagyobb számadatot közöl
hetett volna. A Nemzetközi Csereszolgálat utján ugyanis az OSZK közel fél
ezer külföldi intézménnyel tart fenn rendszeres kapcsolatot. A Fülöp Szigetek
ben Manilától a kazahsztáni Alma-Atáig, Costa Rica-tól Japánig, a világ min
den részén igyekszünk cserekapcsolatokat kiépíteni olyan intézményekkel, a— 
melyek cserére felhasználható kiadványokkal rendelkeznek. E tevékenységünk 
nemcsak az Országos Széchényi Könyvtár, hanem az egész magyar könyvtárügy éiv 
dekeit tartja szem előtt'.

Miért épit ki Csereszolgálatunk ilyen széleskörű kapcsolatokat és hogyan? 
Az első kérdésre azt válaszolhatjuk: két okból: 1/ Vannak kiadványfajták, a- 
melyeket az OSZK nemzeti könyvtári jellegénél fogva gyűjt, s ezek egy része 
sohasem keiül könyvkereskedelmi forgalomba, más része pedig már nincs meg a 
könyvpiacon, mire mi tudomást szerzünk hungaricum-mivoltáról. Csere utján 
azonban elérhetők. Esetleg. Ennek az esetlegességnek legyőzése egyik legnehe
zebb feladat. 2/ Az egyes országokat legvilágosabban, legtömörebben ismertető
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reprezentatív kiadványokból kisebb-nagyobb gyűjteményeknek minden nagyobb 
könyvtár helyet biztosit. Ha az ilyen reprezentatív kiadványokat csere utján 
szegezzük be, kettős célt szolgálunk. Nemcsak mi ismerjük meg a kérdéses or
szágokat, hanem azok is minket, a mi reprezentatív csereanyagunk alapján'.
Ilyen cserére minden államban lehetőleg a legjelentősebb könyvtárt választ
juk ki. Bz az egyik útja annak, hogy a külföldi nagykönyvtárakben magyaror
szági kiadványok mutassák be hazánkat, viszonyainkat.

Osztályunkon minden "nyelvterületnek" külön előadója van. Az előadó fel
adata, hogy felderítse és számon tartsa a cserére alkalmas intézményeket,ahol 
lehet és érdemes ott kétoldalú megállapodást javasoljon, s gondoskodjék a 
megállapodások mindkét részről való betartásáról. Bz nem könnyű feladat. Bgy- 
egy megállapodás megkötésénél esetleg erősebb a jószéndék, mint a készség an
nak felmérésére, hogy eleget tud-e tenni egyik-másik fél a vállalt kötelezett
ségnek. A nehézségem egyaránt lehetnek objektivek és szubjektivek.

A kétoldalú csereegyezményekkel arra törekszünk, hogy bizonyos kiadvány
fajtákat a cserélő felek kérés nélkül "automatikusan" és rendszeresen meg- 
küldjenek egymásnak, másokat pedig konkrét kérésre. Az "automatizálással" 
azt kívánjuk elérni, hogy a már említett un. "reprezentatív" munkákat, a sa
ját országa könyvtérméséből időről időre összeválogassa és külön kérés nél
kül elküldje hozzánk cseretársunk, legtöbbször a nemzeti könyvtár, továbbá 
azt, hogy a külföldi hungaricumok és fontos könyvtárügyi, bibliográfiai kiad- - 
ványok megjelenésük után ideérkezzenek, még mielőtt kifogynának. Ilyen termé
szetű javaslattal elsősorban a szocialista országokat keressük fel, de ujal^ 
bán - nem mindig eredménytelenül - nyugati partnereinket is. (Nem könnyű do
log a hazai kiadványok iránt olyan érdeklődést kelteni, hogy egy-egy nagy 
nyugati könyvtár helyet biztosítson a magyar anyagnak, amit tőlünk kérés nél
kül kap, s a tőkés társadalomban pénzt 8djon ki, hogy a csereanyagot számunk
ra megvásárolhassa.)

Mind a szocialista, mind e tőkés országok vonalán két eset lehetségest 
1/ cseremegállapodásban (Írásban) vállalja cseretársunk az automatikus cse
rét, valamint a konkrét kérések kielégítését, s eszerint is cselekszikj 2/ 
vállalja, de csak részben és többszöri kérésre, esetleg személyes találkozás 
hatása alatt valósítja meg. A második esetben, ami messze a leggyakoribb,so
kat kell levelezni, egyenként kell kérni olyan könyveket, amelyeket a meg
egyezés értelmében már meg kellett volna kapnunk, a kérést megismételni, s 
végül ugyanazzal más intézményhez fordulni, A vége sokszor az, hogy az idő
közben mindenütt kifogyott műről mikrofilmet kell kérni. Egy-egy beérkező 
kiadvány néha hosszas levelezés gyümölcse, annál nagyobb az előadó öröme, 
mikor végre kézhez is kapja.

Néhány példa kapcsolataink sokféleségéről. Déli szomszédunkkal, Jugoszlá
viával, mintegy 25 kapcsolatot építettünk ki. Rendszeresen cserélünk az öt 
nemzeti könyvtárral, két akadémiaival, a belgrádi egyetemivel, a Bibliográ
fiai Intézettel, s még kb. 15 má-s könyvtárral, illetve intézménnyel az öt 
köztársaságban. A Szovjetunióban közel 50 cseretársunk van, koztuk olyan ki
emelkedő, mint a Lenin Könyvtár (amely a legtöbb hazai könyvből kap egy pél
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dányt), a Társadalomtudományok Alapkönyvtára, a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár 
8tb. Gyümölcsöző és nagy anyagtömeget megmozgató csere folyik a gyűjtőkörünk 
szempontjából oly fontos Csehszlovákiával és Romániával, A lengyelországi 
csere kisebb, de minőségileg jó színvonalú. Intenzív csere folyik a két német 
állammal, de automatikus könyvküldésre csak a Német Demokratikus Köztársaság 
vállalkozott.

Európai cseretársaink közül az osztrákok a az északiak (finnek, svédek, 
dánok, norvégok) a legpontosabbak. Mindegyikkel kétoldalú megállapodást léte
sítettünk a Hungerics-Fennica, Hungarica-Danica stb, cserére, s ezt be is 
tartják. A belgákkal személyi találkozás törte meg a régi jeget, s irányítot
ta igen jó mederbe a cserét, az olaszokat eddig nem lehetett arra biroi, hogy 
a saját kiadványokon túlmenően is foglalkozzanak a cserével. Anglia rendkívül 
jó, de munkaigényes cserepartner, akár az Egyesült Államok, mert itt is, ott 
is ragaszkodnak - ellentétben alapokmányunk és útmutatónk, az Unesco által 
kiadott Nemzetközi Kiadványcserék Kézikönyve szellemével - a pénzelszámolás
hoz.

Franciaország, mindenekfelett a Bibliotheque Nationale, szívélyes és 
nagyvonalú, mindent megküld, amit tud és tőlünk is sokat kór. Spanyolország
ban a kilátások időnként biztatóak, a gyakorlat azonban többszöri kísérle
tünk ellenére is stagnál: könyvtárügyi kiadványok, bibliográfiák és másodpél
dányok alkotják a csere tárgyát. Érdemes még említést tenni az Amerikai Egye
sült Államokkal folyó intenzív cseréről: szépszámú cserepartnerünk van itt, 
első helyen természetesen a Library of Congress, de rajta kivül sok egyetemi 
könyvtár is. Nem térhetünk ki itt az ázsiai, afrikai, kanadai, dél—amerikai 
kapcsolatokra egyenként, de hangsúlyozni kell, hogy léteznek ilyenek és a le
hetőséghez képest fejlődnek is. Nem lehet azonban a cserepartnerek e vázlatos 
ismertetését befejezni anélkül, hogy meg ne említenénk a sokat szenvedő 
Vietnam tiszteletreméltó erőfeszítését. Mindig meghatódunk, valahányszor fel
bontunk egy-egy vietnami csomagot, amelynek tartalma rendszerint hősies erő
feszítésüket ábrázoló könyvanyag (inkább brosúra) és szenvedéseikről beszélő 
felvételek.

SZIGETI JOLÁN
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KIADVÁNYAINK

A kötet Szabó Károly Ré
gi magyar könyvtárba I. és 
II. kötetének (RMK I-II, Bp. 
1879-1885) anyagából öleli 
fel az 1600-ig terjedő részt. 
Törnek ellenére, nem nevezhe
tő pusztán az RMK bővített 
uj kiadásának. A bővítés két
ségtelenül jelentős arányúi 
az ismert RMK müvek száma 
Szabó müvének megjelenése 
óta mintegy másfélszeresére 

szaporodott; igy az RMK I-II. köt. idevágó részének 687 tételével szemben az 
uj kötet 869 tételt tartalmaz, s függelékben tárgyal további 74- kiadványt, a- 
melyeknek megjelenését Szabó és mások tévesen feltételeztek.

E számbeli gyarapodás azonban még nem indokolná, hogy teljesen uj műnek 
tekintsük a Régi magyarországi nyomtatványok-at. Az anyag feldolgozásának 
igényessége az, ami gyökeresen megkülönbözteti e kiadványt Szabó úttörő mun
kájától. Valamennyi tétel valósággal rövid irodalomtörténeti monográfiává van 
kidolgozva, amely a cimleiráson, megjelenési adatokon és a lelőhelyek felso
rolásán kivül a mü rövid tartalmi ismertetését, forrásait, s benne szereplő 
résztételeket, sőt még ezen is tulmenőleg, a müvei foglalkozó szakirodalom 
bibliográfiáját és annak tartalmi ismertetését*ill. birálatát is felöleli, 
így pl, énekeskönyvek esetében az összes énekek kezdősorát közli (lapszám- 
megjelöléssel) , forditásos munkáknál az eredetihez való hűségről is tájékoz
tat, kompiiációknál megnevezi a forrásokat, históriáé énekeknek a magyar nép- 
balladákra gyakorolt hatását is tárgyalja, s természetesen felsorolja mind
azokat a személyeket, akiknek ajánlás vagy hivatkozás alakjában valaminő sze
rep jut a müvekben. Megemlithetjük, hogy világviszonylatban egyetlen hasonló 
tárgyú mü sincs, amely a feldolgozás színvonalában megközelítené a Régi ma
gyarországi nyomtatványokat. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy inkább iro
dalomtörténeti, mint modem könyvtártudományi szemlélet érvényesült a feldol
gozásban,

A címleírások pontosságáról sok vita folyt: szükséges-e a sorvégjelölés, 
az azonos betüfajták használata stb. E problémát a kötet a legbiztosabb azo
nosítási módszer bevezetésével oldotta meg: kicsinyített fényképet közöl va- 
lamennyi kiadvány címlapjáról (ill. csonkaság esetén első megmaradt lapjáról).

A mutatók gazdagságát (755-928. 1.) legjobban a puszta felsorolással 
illusztrálhatjuks Nyomdahelyek mutatója időrendben. Nyomdamutató, Személynév
mutató, Helynévmutató, Cimmutató, Énekek és versek incipitmutatója (l), Tárgy

43.918 015
R49

Régi magyarországi nyomtatványok. Rés 
litterarla Hungáriáé vetus oprum impres- 
sorum. [Bibliográfia. Kiad. aJ Magyar Tudo
mányos Akadémiai Országos Széchényi Könyv
tár. Bp. Akad. Kiadó, - 25 cm.

1473-1600. [összeáll.](Borsa Gedeon, Her- 
vay Ferenc stb.) 1971» Akad.ny. 928 1. ,42 t.

015(439) "1475/1600" 65
093(439)*016 
O94.1(439)"15 *016
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mutató (!), Nyelvi mutató. Könyvtárak mutatója, Bibliográfiák konkordanciája,
A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Széchényi Könyv

tár nevét viseli. Sajnálatosan elgondolkoztató körülmény, hogy könyvtárunk e 
monumentális nemzeti értékű kiadványhoz ötöd'félszáz alkalmazottja közül mind
össze egy személyt tudott biztosítani.

VBKERDI JÓZSEF

HUNGARICA KÜLFÖLDI FOLYÓIRATSZEMLE
KÜLFÖLDI MAGYAR NYELVŰ FOLYÓIRATOK
Az MFR uj mellékleteiről

A Magyar Folyóiratok Repertóriuma könyvtárunk Bibliográfiai Osz
tálya repertórium! csoportjának szerkesztésében félhavonként jelenik meg. A 
Magyarországon megjelenő folyóiratok és a vezető napilapok cikkeinek bibliog
ráfiai adatait közli, nem tárja fel azonban a külföldi magyar nyelvű és ma
gyar vonatkozású közleményeket.

A korszerű könyvtárüggyel és nemzeti bibliográfiai szolgálattal rendel
kező országok arra törekszenek, hogy a világon bárhol, de nemzeti nyelven 
megjelent és az országgal kapcsolatos idegen nyelvű anyagot dokumentáljálr. 
Nálunk a hungarica anyagnak a feldolgozása, a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
szervezeti kereteibe való beépítése, egyre inkább megoldásra váró feladat ma
radt. Az elmúlt időszakban egyre sürgetőbben jelentkezett igény - irók, kri
tikusok részéről - a hungarica anyag feltárása. A III. Országos Könyvtárügyi 
Konferencián a bibliográfiai feladatok élére került a külföldi magyar nyelvű 
és magyar vonatkozású közlemények feldolgozásának kérdése.

1970-ben került sor Szentmihályi János szerkesztésében a Hungarica Kül
földi Folvólratszemle próbaszámának megjelenésére. A Folyóiratszemle az or
szág tudományos könyvtáraiba, intézményeibe, múzeumaiba stb. beérkező külföl
di, idegen nyelvű folyóiratok hungarica vonatkozásait repertorizálja. E kiad
vány első száma - az MFR mellékleteként - most jelent meg, a továbbiakban ne
gyedévenként kerül közreadásra.

UgyancsaK most Került sor a Magyar Folyóiratok Repertóriuma. Külföldi 
magyar nyelvű folyóiratok kísérleti jellegű próbaszámánaK megjelentetésére is.

A próbaszám a külföldi magyar nyelvű folyóiratok (tudományos, irodalmi 
és szaklapok) cikkeinek bioliográfiai adatait közli. 1970 utolsó negyedének 
anyagából válogat'. Nem minden folyóiratot repertorizál. Nem dolgozza fel.a 
hírlapokat, a szórakoztató és képeslapokat, a belső használatra szánt kiadvá
nyokat és a sokszorosított lapokat.

A felvett folyóiratoknak nem minden cikkét dolgozza fel. Irányadó célki
tűzés volt, hogy csak a tudományos vagy társadalmi szempontból jelentős cikkek 
bibliográfiai adatai kerüljenek a Repertóriumba. Nem került felvételre a szép- 
irodalmi anyag. De közli a recenziók, kiállítási beszámolók, színházi és ze
nei bírálatok bibliográfiai adatait, amennyiben azok magyar vonatkozások. Bi
zonyos típusok esetében (riportok, interjúk, nekrológok stb.) a feldolgozás

109



terjedelemtől függ.
A Repertórium anyagának szakcsoportokra osztása a Magyar Folyóiratok 

Repertóriumának szakcsoportositásával azonos. Azonban, ha a vonatkozó anyag 
kis mennyisége indokolta, összevontunk csoportokat, illetve a Magyar iroda
lom szakcsoportot tovább finomítottuk földrajzi elosztással, Így szlovákiai, 
jugoszláviai, romániai stb. magyar irodalom szakcsoportok alakultak ki. Az 
egyes szakcsoportokon belül a leírások betűrendben követik egymást.

A cimleirásoK a Magyar Folyóiratok Repertóriumának gyakorlatát követik, 
azzal az eltéréssel, hogy annotációt közöl a leírás abban az esetben, ha a 
tanulmány vagy cikk elme és alcíme nem közli egyértelműen annak tárgyát. A 
szisztematikusan rendezett címanyagban a másirányu tájékoztatást mutatók 
biztosítják (betűrendes mutató, szakcsoportok jegyzéke, folyóiratjegyzék).

A kiadvány - terveink szerint - a Magyar Folyóiratok Repertóriuma ne
gyedéves mellékleteként fog megjelenni, a Hungarica Külföldi Folyóiratszemlé
vel párhuzamosan.

S.ORVOS MÁRIA 

ÚJABB KIADVÁNYAINK

Lapunkban már ismertettük nemzeti bibliográfiai kiadványsorozatunk újabb 
kötetét, az 1712-1860-as időszakot kiegészítő 5.kötetet: Pótlások Petrik Géza 
Magyarország blbliográphlája 1712-1860. c. müvének 1-4. kötetéhez. A kiadvány 
könyvárusi forgalomba nem kerül. Ára. 93.- Ft.

Sajtó alatt van e mü 6. kötete is, a Petrik kötetek és a pótlások anyagát 
összefoglaló Nyomdatörténeti mutató. Megjelenése 1972 elején várható. Ára az 
5. kötetével azonosan 93«- Ft lesz.

Megjelent és kapható a Magyar könyvészét 1969* ávi kötete. Ára: 126.- Ft. 
Októberben kerül szétküldésre a Kurrens külföldi folyóiratok a magyar könyv
tárakban c. lelőhelyjegyzékünk 1971. évi kötete. Ára: 61.- Ft.

Nyomdában van A magyar bibliográfiák bibliográfiája c. sorozat 1967-1968. 
évi kötete és az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvé-nek 1968-1969. kötete. 
Mindkét kiadvány megjelenését 1972 első negyedében várjuk.

Kiadványaink Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtára - Budapest 7111., 
Muzeum krt. 14/16. — elmen rendelhetők meg.
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TÁJÉKOZÓDÁS

LIVERPOOL. 1971 - BUDAPEST. 1972

Egyszerűen lehetetlen volt Liverpoolban nem Budapestre gondolni. 
Mér eleve is az volt a kiutazó küldöttség egyik feladata, hogy alaposan nézze 
meg, miként is szerveznek meg egy IFLA közgyűlést, lesse el a műhelytitkokat, 
hiszen 1972-ben rajtunk lesz a sor. De ha akartunk volna, akkor se feledkez
hettünk volna el erről a feladatunkról, mert akárhány külföldi kollégával is 
találkoztunk, mind csak Budapestet emlitette. Többen már jártak itt, s ezért 
okvetlenül ismét el kivánnak jönni. Mások meg még nem voltak nálunk, s ezért 
akarnak fölkeresni bennünket.

Tehát számítani kell arra, hogy népes, talán minden eddiginél népesebb 
IFLA-nak nézünk elébe. Az idén közel 750 küldött, megfigyelő és családtag 
volt jelen. Budapesten? Aligha lehet egyelőre reális becslést adni. De ha Ma
gyarország földrajzi fekvésére és - talán nem minősül nemzeti önteltségnek - 
vonzerejére gondolok, akkor ... akkor nem is merem leimi azt a számot, amit 
kikalkulá lók.

Mi következik ebből? Nagy vizsga előtt állunk. S ezért nem egyedül a 
szervező bizottság, a szervezésben közreműködő kollégák felelőssége, hogy a 
világ könyvtárosainak budapesti összejövetele minden szempontból sikeres le
gyen. Gondoljunk csak arra, hogy tulajdonképpen most mutatkozik be a magyar 
könyvtárügy a világnak. Egyikünk számára sem lehet közömbös, hogy milyen 
eredménnyel. Következésképpen minden magyar könyvtárosnak egy kissé személyes 
ügye is az IFLA soronlevő közgyűlése.

Tapasztalataink szerint óriási munkát jelent egy hasonló méretű rendez
vény előkészítése, zökkenőmentes lebonyolitása. S ez még csak a szervezési 
oldala a dolognak. Talán még fontosabb a tartalmi oldal. Egyrészt úgy kell 
megismertetnünk a magyar könyvtárügyet, hogy ne váljunk unalmasakká, vagy ami 
még rosszabb, tolakodóvá, másrészt pedig aktivan részt kell vennünk az egyes
szekciók, szakbizottságok munkájában.

Mind a tartalmi, mind a szervezési előkészületek azt kívánják, hogy el
sősorban vezető nagykönyvtáraink vállalják a maguk részét a feladatokból. Ne 
jelentsen problémát a beküldött előadások sokszorosítása (Liverpoolban 140 
volt belőlük), a szervezőbizottság ne kérhessen annyi embert az információs 
irodába, a ruhatárba, csoportkiséréshez, hogy meg ne kaphatná, ne legyen 
hiány tolmácsokban és így tovább. Jó volna, ha minél több könyvtárunk kiadná 
az IFLA közgyűlés alkalmából ismertető füzetét, több nyelven is, felkészülne 
az érdeklődő külföldi kollégák fogadására. Munkatársakat delegálna azokba a 
bizottságokba, amelyek előkészítik a szekciók magyar előadásait. Ez csak né
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hány példa, de ki tudná pontosan előre, hogy mi mindent kell elintézni a si
ker érdekéhen.

De mint korábban mondottam, az IFLA személyes ügyünk is. Ezért nem ele
gendő, ha csak a könyvtárak erejére számítunk, hanem minél több könyvtárost 
közvetlenül is be kell vonni a munkákba. Úgy hiszem, ezzel a személyi ténye
zővel lehet majd sajátos hangulatot adni az egész rendezvénynek. Talán erre 
célzott a Deutsche Bücherei igazgatója is, amikor egyik beszélgetésünk során 
szóba hoztam, hogy az óramüszerü angol szervezés után bizony nagyon aggódom, 
vajon eleget tudunk-e tenni a kivánalmaknak, amire ő azt válaszolta: "Lehet, 
hogy lesznek kisebb-nagyobb fennakadások, de semmi baj: a magyarok charme-ja 
mindenképpen biztosítja a sikert." Ez az előlegezett bizalom is kötelez.

Igen, s közeledő 1972 megfeledkeztet 1971-ről. Pedig Liverpool - vélemé
nyem szerint - az emlékezetes IFLA közgyűlések közé tartozik. Erről fognak 
számot adni a részletes, elemző és értékelő tanulmányok, amelyek előrelátha
tóan több folyóiratunkban is olvashatók lesznek. Növekvőben van a magyar 
részvétel, s ez a részvétel egyre kevésbé szorítkozik a jelenlétre, hanem 
kontribuciót is nyújt a nemzetközi könyvtári problémákhoz. Mindinkább nyil
vánvaló, hogy egy-egy ország, különösen kis ország nem képes önállóan, magára- 
maradva - vagy elzárkózva - megoldani a könyvtári és a szakirodalmi szolgál
tatások egyre nemzetközibbé váló problémáit. Ha valaki kivülmarad a nagy 
kooperációs körön, saját magát zárja el azoktól az előnyöktől, amelyek az 
összefogásból származnak. Azonban a játékszabályokból az is következik, hogy 
aki kapni akar, az akarjon sdni is, erejéhez mérten, ügy látszik, hogy ez a 
kétoldalú áramlás mind rendszeresebb, mind gazdagabb tartalmú a nemzetközi és 
a hazai könyvtárügy között. Ezt mutatta a liverpooli ülésszak is.

És ezzel megint csak itt vagyok a budapestinél, hiszen más nem is követ
kezhetne ebben a gondolatmenetben. Hadd tegyek azonban még hozzá valami fon
tosat az előbbiekhez. Az IFLA ngo, ami az UNESCO tolvajnyelvén nem kormányza
ti szervezetet (non-govemmental organization) jelent, hanem olyan szerveze
tet, amely magára nézve nyomatékosan hangsúlyozza politikai el nem kötelezett
ségét, szigorúan szakmai jellegét. De: akárhogyan is forgstjuk a dolgot, a 
Budapesten "ifiázó" delegátusok nemcsak a magyar könyvtárügyet ismerik meg. 
Megismerkednek e rövid idő alatt az országgal is, népével is, társadalmi be
rendezkedésével is. Ezért a budapesti IFLA közgyűlés sikerét, eredményességét 
a könyvtárügyön túlmenő mércével is mérnünk kell. Nekünk, könyvtárosoknak nem 
közömbös, hogy idelátogató külföldi kollégáink könyvtárügyünk mellett azt a 
társadalmi alapot is meglássák, amely meghatározta könyvtárügyünk, alakulását, 
fejlődését. így válhatik a könyvtárosok találkozója a legjobb értelemben 
vett, s igen messzire ható propagandájává s mai Magyarországnak.

PAPP ISTVÁN
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MODERN FILOLÓGUS KÖNYVTÁROSOK KONFERENCIÁJA
- Debrecen, 1971. augusztus 24-26. -

Ebben az időben rendezte meg a debreceni Egyetemi Könyvtár a 
modem filológia szakos könyvtárosok konferenciáját. A tanácskozásokra az 
egyetemi könyvtárak, az MTA Könyvtára és a Gorkij Könyvtár mellett, elküld
te képviselőit könyvtárunk is, Pajkossy György, Fejesek Magda, Bélley Pál, 
Vizkelety András és e sorok Írója személyében.

A konferencia anyaga - referátumok, hozzászólások - a debreceni Egyete
mi Könyvtár gondozásában rövidesen kiadásra kerül. Elegendő tehát, ha a kró
nikás az ott elhangzott előadások, korreferátumok cimeit jegyzi ide, Ízelí
tőül. Rejtő István (MTA Könyvtára): A modem magyar kritikai kiadások filo
lógiai és módszertani kérdései [Referátum}. Miklóssv János (OSzK): Nagy
könyvtáraink és a kritikai kiadások [Korreferátum!, Kenéz Ernő (MTA Könyvtá
ra): Az MTA Könyvtárának szerepe a modem filológiai irodalom gyűjtőköri 
kooperációjában [Referátum]. Büki Béláné (MTA Könyvtára): Az MTA Könyvtára 
kurrens folyóiratállományának jegyzékéről [Korreferátum]. Julow Viktor 
(KHTE): A debreceni Ref. Főiskola Negykönyvtára és a hazai felvilágosodás- 
kutatás [Referátum], Lengyel Imre (KLTE): Maróti György svájci felvilágosodás 
kori kapcsolatai [Korreferátum] . Vizkelety András (OSzK): A hazai nagykönyv
tárak kézirattárai és az egyetemi tanszékek [Referátum!. Marót Miklós (EI/TE 
Könyvtára): A könyvtár tájékoztató szerepe az egyetemi oktatásban, különös 
tekintettel e tevékenység körében kiadott mintaszerű válogatott bibliográfiák
ra [Referátum]. Németh Zsófia (JATE Könyvtára): Az I. éves magyar szakos 
hallgatók bevezetése a magyar irodalomtudomány szakirodaImának használatába 
[Korreferátvunj . Bélley Pál (OSzK): Hézagok a magyar filológiai bibliográfiák 
terén [Referátuml. Molnár Ferenc (KLTE Könyvtára): A finn irodalom Magyaror
szágon [Referátum!.

A könyv, a könyvtár és a könyvtáros szerepe, helye 8 változó világban 
- ez a probléma szerepelt a viták, hozzászólások középpontjában, és ezzel a 
kérdéssel foglalkozott legrészletesebben Csüry István igazgató is a konfe
rencia végén elhangzott összefoglalójában. A könyvtári munka - s itt termé
szetesen egyetemi és tudományos könyvtárainkról van szó elsősorban - sokrétű, 
számtalan részfeladatból tevődik össze. A dolog természeténél fogva ezt a 
tényt nagykönyvtáraink személyi összetételének és káderkiválasztásának is 
tükröznie kell.

Ahogyan nem lehet meg egy egyetemi könyvtár, tudományos könyvtár admi
nisztratív dolgozók, a könyvtári ügymenetben jártas munkatársak nólkül.ugyan- 
ugy nem nélkülözheti a tudományos minősítésű, tudományos ambíciójú könyvtá
rosokat sem. A "tudós" és "könyvtáros" mondvacsinált ellentétét a könyvtári 
gyakorlat cáfolja meg naponként. Sok esetben bizonyosodott be, hogy azt a 
fajta tájékoztató, feldolgozó munkát, amelyet az egyetemi és egyéb tudományos
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nagykönyvtárak olvasóközönsége igényel csak az illető tudományágban alkotó
módon jártas szakemberek tudják maradéktalanul elvégezni.

A könyvtári munka megszervezésében és a személyi állomány kiválasztásá
ban - ennek megfelelően - a helyes arányokra törekvést javasolta a konferen
cia. A "tudományok műhelye", a könyvtár saját ilyen ambíciójú és képességű 
munkatársait is részeltesse fokozottabban a tudományos kutatás lehetőségei
ben, annál is inkább, mert ez a "befektetés" sokszorosan visszatérül az em
lítettek könyvtári munkájában, A fiatal munkatársakat pedig segítse, ösztö
nözze, hogy mind többen váljanak magas képzettségű, kutató könyvtárosokká.

Néhány kószs gondolat három gondolatébresztő vitákban eltöltött nap ter
méséből. Külön kell szólnom arról a feledhetetlen vendégszeretetről is, a- 
melyben Csürr István igazgató és munkatársai részeltették a konferencián egy
begyűlteket. Barátok, egymást szerető-becsülő rokonok szoktak csak ilyen meg
hitt, őszinte órákat együtt tölteni. A "frissítők" és az a mindenre kiterje
dő, kedves figyelem sokáig emlékezetében él még mindazoknak, akik 1971.augusz
tus huszonnegyedike-hu8zonhatodika között a debreceni Egyetemi Könyvtár ven
dégei voltak.

MIKLÓSSY JÁNOS

SZAKIRODALMI TALLÓZÁS

Hazánk

1972-ben Magyarországra a nemzetközi könyvtáros életben jelentős szerep 
vár. Egyrészt bekapcsolódik az Unesco által meghirdetett Nemzetközi Könyvóv 
programjába. Gombocz István: A nemzetközi Könyvév c. cikke (Könyvtáros 1971. 
7. sz. 379-381. 1.) ad bővebb tájékoztatást számunkra erről, másrészt mint 
köztudott 1972-ben az IFLA és a FID Budapesten tartja közgyűlését és kong
resszusát. Ennek előkészületeiről és programjáról olvashatunk a Könyvtári Fi
gyelő-ben (1971. 2. sz. 118. 1.) Az IFLA és a FID budapesti közgyűlése és 
kongresszusa elé elmen, továbbá ugyanitt Székely Dániel hosszabb cikkben szá
mol be az IFLA és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete kapcsolatáról. A Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete és az IFLA (uo. 119-123. 1.).

A nyár számos érdekes eseményt hozott a szakmai életben. Ez az időszak a 
szakmai összejövetelek és konferenciák szezonja volt. A Könyvtárosban olvas
hatunk a Modem filológia-szakos könyvtárosok konferenciájáról, melyet Debre
cenben tartottak aug. 14-16 között (8. sz. 449. 1.) és ugyanitt A húszéves 
Könyvtáros ankétjéről kapúnk bővebb tájékoztatást (8. sz. 448-449. 1.)*

Szakfolyóirataink ezúttal is bőven beszámolnak az egyes hazai könyvtárak 
újabb eredményeiről, fejlődéséről, s az alakuló uj könyvtárakról. Sallai 
István a csokonavisontai újonnan felavatott községi könyvtár épületéről és 
berendezéséről ad érdekes és részletes beszámolót (8. sz. 445—447. 1.)
B. Nagy Ernőt A regionális együttműködés és az egyházi könyvtárak c. cikkében 
elemzi egyházi könyvtáraink helyzetét és művelődésügyünkben betöltött szere—
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pét (7. bz. J82-586. 1.) Székely Sándor viszont az Országos OrvoBtn^nTpér^Y^ 
Könyvtár és Dokumentációs Központ-tal ismertet meg minket Az Országos Orvos- 
tadoményl Könyvtár éa Dokumentációs Központ és tájékoztató munkája c. cikké
ben (Tudományos és Műszaki Tájékoztat^ 1971. 6. sz. 419-429. 1.).

A könyvtárak és más művelődési intézmények kapcsolata újra és újra visz- 
szatérő téma szakmai körökben. Ezúttal Kellner Béla azt vizsgálja, mit tehet
nek közösen közművelődésünkért a könyvtárak, levéltárak és múzeumok A könyv
tárak. levéltárak és múzeumok együttműködése c. cikkében (Könyvtáros 1971.
8. sz. 445-445. 1.).

Mindnyájunk száméra izgalmas és igen aktuális téma a képzettség és bér
helyzet vizsgálata. Ezzel a témával foglalkozik Známhélrt László, aki egy ér
dekes felmérés eredményéről ad számot A személyzet, létszám-, képzettség- és 
bérhelyzetének elemzése nyolc egyetemi könyvtárban c. tanulmányában (Könyv
tári Figyelő 1971. 2. sz. 114-117. 1.)- KOVÁCS ILONA

Külföld
A címleírók néhány személyes tulajdonsága* ”... 1/ tudjon az emberekkel 

bánni, 2/ rendelkezzék alkotó szkepticizmussal, 5/ technikai tudással és 4/ 
rendszeretettel." Ehhez a szerző még hozzáteszi a pontosságot, szaktudást, 
intelligenciát, türelmet, gyorsaságot és állóképességet. E tulajdonságokat 
több éves gyakorlattal meg lehet szerezni. Langker, Róbertx User and 
compiler. A hasis fór the teaching of cataloguing. = Austr.Libr.J. 18. 1969.
2. 51-4-6. p.

Ki az igazi könwbarét? - A Börsenblatt ismerteti egy londoni könyvke
reskedő kirakati tábláját, mint ügyes könyvkereskedői fogást! "Az igazi 
könyvbarát minden könyvből három példányt vásárol. Egyet a gyűjteményébe, 
egyet a kölcsönkérőnek, s egyet azért, hogy elolvassa." (Börsenblatt für den 
Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausg. 1971. szept. 5.)

Egy reprintelö válla
lat hirdetésében találkoz
tunk ezzel az ügyes grafi
konnal, amely azt mutatja, 
hogy milyen időszakról mi
lyen periodikák állnak 
rendelkezésre.

Valószínűleg rengeteg 
referensz-kérdés megvála
szolását tenné könnyebbé a 
folyóiratolvasóban egy ha
sonló táblázat. Először a 
nagy napilapokról. Majd ké

sőbb bizonyos kiemelt profilú folyóiratokról. Még talán kutatónapot is érde
mes lenne adni érte.
FARAGÓ LÁSZLÓNK - WIX GYÖRGYNÉ

RADICAL PERIODICALS Ín the UNITED STATES 1890-196(T
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KÖNYVTARUNK 
ELÉTÉRŐL

Könyvtárunk pártszervezete az 1971/72. oktatási évben két szemináriumot 
indit munkatársaink részére. Jelentkezni a szakszervezeti bizalmiaknál lehet*

Világnézeti és etikai kérdések
Szemináriumvezető: Nyakór István
A Szovjetunió a kommunizmus építésének utján.
A marxista-leninista elmélet szerepe pártunk politikájában.
A szocialista közgondolkodás fejlesztésének néhány kérdése.
A kispolgáriság és az ellene folyó harc feladatai.
Az egyén szerepe a szocialista társadalomban.
A szocialista munkaerkölcs.
Szocialista hazafiság és internacionalizmus.
A vallásos világnézet elleni harc.

Nemzetközi politikai kérdések 
Szemináriumvezető: Vadász Ferencné
Korunk fő tartalma és jellemző vonásai.
Az imperializmus stratégiája és taktikája- az antikommunista harc.
Az imperializmus agressziv politikájának okai.
A szocialista világrendszer helye, szerepe a világ fejlődésében.
A Szovjetunió a kommunizmus építésének utján.
A nemzetközi kommunista és munkásmozgalom helyzete és szerepe korunk fő

kérdéseinek megoldásában. A jobb és "baloldali" opportunizmus elleni harc*.
A nemzeti felszabadító mozgalmak jelentősége a nemzetközi erőviszonyok alakú

ié sáb an
A békés egymás mellett élés tartalma és gyakorlati kérdései*
A Magyar Népköztársaság külpolitikájának alapelvei és fő célkitűzései*

A Szakszervezeti Bizottság szeptember 8—én meg
tartott ülésén számos más kérdés mellett első helyen 
foglalkozott a bérkorrekció kérdésével. Az OSzK Hír
adó legutolsó száma közölte azt az előterjesztést• 
melyet a Közalkalmazottak Szakszervezetéhez tartozó 
országos jellegű közgyűjteményeket képviselő szükebb 
bizottság állított össze, s melyet mint jeleztük a 
Közalkalmazottak Szakszervezete Elnökségéhez nyújtot
tak be. Bár úgy érezzük a memorandum jelzi, hogy a 
probléma égető és a megoldás sürgős, sajnos a Közal

kalmazottak Szakszervezet Elnökségétől választ még nem kaptunk. A Szakszerve
zeti Bizottság úgy érezte a helyzet súlyossága és a kérdés fontossága minden
képpen szükségessé teszi a probléma Ismételt felülvizsgálatát. Ezért tűzte 
újra napirendre Szakszervezeti Bizottságunk a bérkorrekció kérdését. A téma 
körül jelentős vita alakult ki, amelyben vendégeink a Pártszervezet képvise
lői is részt vettek. A vita eredményeként megállapítottuk, hogy az intézet
vezetés a pártszervezet és a szakszervezet közös összefogására van szükség a
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helyzet megoldáséhoz. A megoldás útja elsősorban felettes szerveinktől jövő 
hathatós segítség és másodsorban saját erőinkkel való jobb gazdálkodás. Az 
első lépések az együttműködés terén meg Is történtek, miután intézetvezeté
sünk a kérdés tényanyagának felmérésében és összeállításában a Szakszerveze
ti Bizottság segítségét kérte.

A ZAMÁRDI NYARALÁSRÓL

Kutyák előre megérzik a földrengést, kanárik a gáztámadást. Nyá
ron, a szakszervezet által biztosított zamárdi nyaralásból határozottan 
rossz érzésekkel jöttem el. Utolsó szavaim ezek voltak: "Ha netán Otthon meg
kérnek, hogy a nyaralásról Írjak, nem sok jót irok majd, mert akkor jövőre a 
tolongástól nem férek a keretbe."

Nos, nincs az a kutya vagy kanári, amelyik két hónappal előre működne.
Én működtem. Mert valóban megkértek. És már akkor tudtam, hogy ha Imi kell 
róla, nem fogok működni. Ugyanis rendhagyó nyaraló vagyok, akinek csak egy 
kívánsága van (a mesében három szokott lenni): jó idő legyen. Volt. Csend? 
Volt. Víz? Volt. Szoba? Volt, elég nagy ahhoz, hogy még hajnalra is maradjon 
benne megfelelő mennyiségű és helyes keveredósü oxigén és nitrogén, ha este 
a szúnyogok miatt nem mertük kinyitni az ablakot. Főzési lehetőség? Volt, de 
a részleteket nem nagyon ismerem. A fiam sütött kétszer rántottét. Sikerült. 
Én vágtam hozzá a hagymát. Sikerült. (Nem a fiamhoz.) Ha netán nem volt ked
vűnk lemenni a Balatonhoz, a ház körüli pázsit kellemesen langyos tusolás! 
lehetőséggel párosítva kifogástalan pótlékot biztosított*. Azonkívül a nap 
bármely szakában kártyázás! lehetőség kellően felkészült és az éjszakába nyú
ló partnerekkel. Az úri közönség táncol, kitűnő széklábak... De ez már Péhó- 
vérdból van idézve, fiam felolvasása alapján, amikor végleg nem lehetett 
okosabbat csinálni. Az idő miatt.

így nyaraltunk idén Gizi néninek az OSZK által kibérelt lakában. Amikor 
hazaértem, első dolgom volt a szakszervezetünk illetékeseit felhivni: tökéle
tesen megszakszervezték a nyaralást, csak köszönet érte.

kelecsínyi Gábor

KAMAftAKÓRUSUMK kéthónapos nyári szUnet után szeptember elején újra meg
kezdte munkáját. A létszám nagyjából változatlan, mivel az egyetemre felvet
tek illetve másutt tovább tanulók helyét uj tagok töltötték be. Pászti Mik
lós: Csángó szerelmi dalok c. müvével kezdték az évet. A szerző a kórus szá
mára 3 szólamra irta át 4 szólamu darabját.

A kórus régi Ígéretét kívánja valóra váltani: készülnek a Michael Haydn
ősbemutatóra a Zeneműtár anyagából.

Ha valaki még csatlakozni akar, a kórus kedden és pénteken reggel sze
retettel várja.
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KIRÁNDULÁS TATÁRA

Másodszor vettem részt a Közalkalmazottak Szakszervezete Termé
szetjáróinak országos találkozóján, melyet ezúttal Tatán rendeztek. Kényel
mes szállás és változatos program várta a résztvevőket, melyből mindenki ked
ve és Ízlése szerint állíthatta össze saját programját.

Szakszerű vezetők irányításával ismerkedtünk a várossal és környékével. 
Első nap a várostól 2,5 km-re fekvő Fényes-fürdőre látogattunk. A zord idő
járás sajnos megakadályozta, hogy megfürödjünk a valóban fényesen csillogó 
vízben, ehelyett forró teával melengettük gémberedett tagjainkat. Délután 
Tata műemlékeivel és uj létesítményeivel ismerkedtünk. Sétánkat az Olimpiai 
Edzőtábor megtekintésével kezdtük. Mellette a Cseke-tó partján terül el a ro
mantikus hangulatú Nóppark hatalmas ősfáival. A városon keresztül sétálva, 
melynek barokk-copf arculatát Fellner Jakab a magyar barokk kiváló Képviselő
je alakította ki, jutottunk el a XIV. sz.-ban épült várhoz. A helyreállítási 
munkák most folynak. Tovább sétálva a tó másik oldalán áll a volt Esterházy- 
kastély (most kórház) és s székesegyház. Mindkettő Fellner Jakab alkotása. 
Sétánkat a lovarda és a lovasbemutató megtekintésével fejeztük be.

Másnap VértesszöHősre látogattunk, ahol sok érdekes dolgot láttunk és 
hallottunk félmillió éves elődünkről, szokásairól, környezetéről. Majd nagy 
túra következett a Gerecse erdőiben vadvirág és szamóca szedéssel.

Kiváló alkalom egy-egy ilyen találkozó, hogy megismerkedjünk hazánk tá
jaival, városaival, ott található műemlékekkel, érdekességekkel. Ez év 
augusztusában Pécsett volt és októberben Nyíregyházán lesz még természetjáró 
találkozó. Utóbbinál valószínűleg lehetőség nyílik a gyönyörű nyírbátori mü- 
emléktemplom megtekintésére.

HORVÁTH TIBORNÉ

SEGÉLYEZÉSEK

Munkaadói segélyben részesültek júliusban: Boros Lajosné, Fehér Lajos, 
Fodor Vincéné, Husi Kálmánné, Koroknál Ákosné, Nagy Magdolna, Ráduly Mártii 
augusztusban: Ács Iászlóné, Alberti Júlia, Appel Károlyné, Búzás János,
Horváth Tiboraé, Kricsfalusi Iászlóné, Misley Judit, Pergel Ferenc és Tölgyesi 

Iászlóné
Szakszervezeti segélyt kaptak júliusban: Bene Sándomé/szülés, Borsos 

Józsefné/temetés, Koroknál Ákosné/szülés, Nagy Sándomó/temetée. Ráduly Márta/ 
temetés, Stock Imréné/szülési augusztusban: Patay Ferencné/gyermekgondozási 
segély címen. Szociális jellegű -segélyben részesültek júliusban: Pócsi Ár- 
pódné és Zágony Ilonái augusztusban: Darabos Pálné, Szabados Györgyné és 
Szuchovszky Zoltán.
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ÜDÜLÉSEK

Akall/.1ul.2- Nappal Szilvia, Csillag Dóra, Soltész Lili, Szész Kristóf - 
Balatonlelle/iul.7- Borsos Béla és Balázs, [önköltséges] jul.26-szept.8. Iby 
Kálmánné és férje, Pipics Zoltán nyugd. és felesége, szept. 2-8. Körtés Júlia 
és édesanyja. - Balatonszabadi/jul.7- Gáli Ádám és József, Soltész Péter - 
Debrecen/aug.26- Lakatos Lászlóné. - HaJduszoboszl6/8ug.4- Kádár Iászló és 
felesége.- Parádsasvár/aug.^- Szűcs Balázs. - RöJtökmuzsaly/jul.7- Tőke 
Ferenc és Zoltán - Siófok/ju1.2- Papp Ferencné.

Zamárdi - Az OSzK önköltséges családos üdültetése - jun.20-tól jul.l-ig 
Nemeshanyi Hübáné és Sajtós Endre, jul.2-től 13-ig Appel Károlyné és Gellérl 
Pétemé, jul,14-től 25-ig Kelecsényi Gábor és Velich Sándomé, jul,26-tól 
aug.6-ig Belencsik Lajos és Futala Tlbomó, aug.7-től 18-ig Berlász Jenő és 
Pál Albertné, aug.19-től 50-ig Kaszás Ottóné és Szász Andrásné.

A nálunk is "uborkaszezont" jelentő nyári hóna
pokban a Fiatalod vórumán két téma szerepelt. Julius 
közepén a NEKOSZ 25 évvel ezelőtti megalakítására 
emlékezve meghallgattuk Tasi József rövid tájékozta
tó ismertetését a népi kollégiumokról. Illusztráció
ul részleteket kaptunk a volt kollégistákkal - Hajdú 
Tiborral, Hernádi Gyulával, Horváth Terivel, Jancsó 
Miklóssal és másokkal készitett, szubjektív képekben 
és tanulságos történelmi elemzésekben egyaránt gaz
dag magnós interjúkból.

Augusztus végén Szegő Szilviával és Farkas Péterrel, a Magyar Nemzeti 
Bank illetve az MTA Afro—Ázsiai Kutató Intézete fiatal kutatóival beszélget
tünk az uJ gazdaságirányítási rendszer eredményeként vagy azzal összefüggés
ben jelentkező és jövőben várható gazdasági-társadalmi-emberi lehetőségekről, 
jelenségekről, tendenciákról,

szeptember 22-én tartja KISz-alapszervezetünk vezetőségvélasztó taggyű
lését. Ennek előkészítésére augusztusban megválasztottuk a jelölő bizottsá
got - elnöke simoncslcs Péter, tagjai Juaztusz Gábomé és Mikulásik Vera -, 
amelynek az a feladata, hogy a tagok személyenkénti megkérdezésével össze
állítsa és 22-én ismertesse a megválasztásra javasoltak névsorát. Ezt egé
szíthetik ki a helyszínen tett egyéni javaslatok.

Szeptember első felében csoportos megbeszéléseken kértük ki és gyűjtöt
tük össze a KISz-tagok véleményét és válaszait a KISz KB Konflmgzugl Lever; 
lénék tiz kérdésével kapcsolatban.

A Csepel Vas- és Fémművek KISz-szervezetének titkára által elhangzott 
felhívás alapján mi is bekapcsolódunk a 6 órát Budapestért elnevezésű, a 
KISz decemberi Vili, kongresszusa tiszteletére indított mozgalomba. Az ősz 
folyamán egy alkalommal 6 óra társadalmi munkát végzünk egyik jelentősebb ke
rületi vagy nagybudapesti építkezésen. Reméljük, hogy a KlSz^en kívüli fiata-
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lók is tevőlegesen magukénak fogják érezni ezt a főváros fejlesztését célzó 
hasznos megmozdulást.

A Szakszervezeti Bizottság legutóbbi ülésén hivatalosan is felkérte a 
KlSz-alapszervezet vezetőségét, hogy októberben együttes ülésen vitassák 
meg - a KISZ előterjesztése alapján - a fiatalok konkrét elvárásait, a szak
szervezettől várható támogatás módozatait. Az újonnan választott KlSz-vezető- 
ségre vár az a feladat, hogy a tavaszi kérdőíves felmérés tanulságait és a 
fiatal dolgozóktól közvetlenül beérkező észrevételeket, javaslatokat úgy 
összegezze, hogy ez a megbeszélés jól szolgálhassa a fiatalok élet- ás munka- 
körű lmérfyeinek javításával kapcsolatos feladatom fokozatos megoldását. Kér
jük tagjainkat, hogy bejelentéseket október 10-ig adják le a Klsz-titjcárnál 
közvetlenül^ vagy az ifjúsági érdekvédelmi bizottság tagjainált wolf Magdol- 
£4nál, illetve Jeszenszky Gézánál.

Könyvtárunk szakszervezete a Budapesti MUszaki 
Egyetem Központi Könyvtárával közösen - Gyulai Á. 
és Somogyi Andráené vezetésével - romániai köruta
zást szervezett julius 17-től 28-ig Kolozsvér-Ma- 
roWráeárhely-Csikszereds-BálványosfUrdő-Marosvá- 
sárhely-Nagyvárad útvonalon panorámás autóbusz- 
szál.

KISZ-fiataljaink erről szóló beszámolójának el
ső részét az alábbiakban közöljük.

MOST JÖTTEM ERDÉLYBŐL

Óránként építettünk templomokat, harmadnaponta örök-tömegű kastélyokat, 
évszázadokba hajítottuk képzeletünket, és hátraléptünk, hogy utat engedjünk 
évezred lélegzésének. Nagy volt a sebességünk, igy nem a jelen párhuzamos 
mozgásainak érzékelése, hanem a beépült élet, a kőből mozduló múltak előtti 
megállás maradt a nagy benyomás.

Kulturális élménysor kerete alig lehetne jelesebb valami, mint Alföl
dünk órákat kívánó látványa. A szélesen terülő ritka lét alapot, távlatot 
teremtő a kiemelkedő, az árnyalt idejű városi-közösségi emlékek befogadásá
ra, s hazafelé pihentet az élmények lázában.

Nagy-nagy köszönet vezetőinknek a ragyogó útikalauzért, s a látnivalók 
éppen-feldolgozhetó felsorakoztatásáért. Köszönjük Kemény G. Gábornak az 
előadást, amelyben a román-magyar kulturális és emberi-eszmei találkozási 
pontokon vezette végig az utazókat, uj ismereteket adva Romániáról, és gaz
dagítva utunk "Dunának, Oltnak egy a hangja" mottóját.
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Kolozsvár, a száz éve kulturális maggá megpihent és 
nemesült város sokszínűsége a sokviláguságig plasztikus. 
Komoly, szuggesztiv légköre van a várfal felé vezető 
Farkas utcának (többünk kedvence) a volt Teleki palotá
val, a Kolozsvári testvérek Szt. György szobrával, a 
kollégiummal és 8 magyar-gótikus református templommal.
A török-ároknak a Donát-legendától izes vonala, a skanzen 
kis birodalma, az uj görögkeleti templom, egy talpig nóp- 

vlseletes férfi a zenéjében is rózsaszínű éttermünk előtt, a ferences kolos
tor intim refektóriuma, Mátyás király ház. Japán-kert, uj Donát-negyed —- 
mindegyik külön hangulatkor. A Házsongárdi temetőben margarétát helyeztünk 
zsoltárforditó, nyomdász, tudós, költő őseink sírjára.

Egy pillantás Tordára. Időméreteit mutatja tornyán az apró nyom: egy 
bombeszilánk római kori kövekről bántotta le 8 vakolatot. Egy pillantás a 
régmúlt szász városaira: Segesvár sétálnivaló köves utcáinak színes házsorai- 
ra, Brassó fekete-templomára, amit csak kivülről láttunk. Hétfőn zárva! Har
madszori körüljárásra mégis megmutatta belső méreteit: "Tutti" megszólalt az 
orgonája, A kulcslyuk egy gótikus ajtót mutatott hozzá.

Piatra Neamt fehér szinü város sürüerdős háttérrel. Rendezetten uj, egy 
- építészetileg úgy tűnik - becsben tartott kis dombbal, shol a műemlékek
állnak: a moldvai stilusu fejedelmi templom és az István-torony. A szintkü
lönbség lépcsőzetes, betonozott megoldása finoman, merevség nélkül kapcsolja 
össze a régit a város teljesen uj egészével. A helység barátságos méretű, és 
rendkívül harmonikus benyomást tett.

nagyváradon már virtuózak voltunk a történelemjárósban, nem volt nehéz 
kávéházat látni a ruhásboltban, s felidézni a költő-ingerlő gazdagságot a 
kanonoksorban. Az utazók figyelmébe ajánljuk az utolsó negyedóránkban felfe
dezett néprajzi kiállítást a volt püspöki palota legfelső emeletén. Gazdag és 
átfogó, Ízléses berendezéssel és világítással.

Egy szó a Teleki tékáról. Az egyetlen és fő könyvtáros élményünk. (Addig 
egy könyvet láttam, azt eredeti körítésben. Ez a kolozsvári skanzen ortodox 
fatemplomában egy-báiány-és-egy-kéthetes-kismalac áru cirillbetüs biblia volt 
1670-ből)t ^ téka Marosvásárhelyt Teleki Sámuel 40 ezer kötetét tartalmazza* 
Megközelítőleg a mienkkel egykorú. A cél európai igényű közkönyvtár volt a
helyi tudósok, tanárok számára. Abban az aggodalomban, hogy az emberi mérték 
ki tudja-e tölteni a társadalmi méreteket, és a társadalmi értékek találnak-e 
mindig biztos áttételekre, amíg eljutnak emberi-szellemi lényegük méltó ápo
lóihoz, fejlesztőihez, gyönyörűség látni az egy akarat és egy szenvedély te
lerakta könyvespolcokat. Az egykori világítási és fűtési tilalmon kivül for
májában is muzeális. Eredeti kötés, eredeti rácsok. S a kollégák képe a falon.
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Elmúlt idők emlékei mellett a lehetőségekhez és az időhöz mér
ten gazdagon merítettünk a gyökereikkel évszázadokba visszanyúló, 
de ma is élő és keletkező alkotások élvezetéből is.

Egyik fiatal utitársunk "én addig innen el nem megyek, amig 
legalább egy Szervátiusz-szobrot nem látok" felkiáltással érke
zett Kolozsvárra -, s valószinüleg maga sem gondolta, hogy vágya 
milyen fényesen fog teljesülni.

A képzőművészeti muzeum szobrai újabbak meglátására ingereltek ben
nünket, ezért kerekedett fel körülbelül tiz fős kis csapatunk az alkotók meg
látogatására. Szerencsénk volt: nemcsak a házzal (fából és terméskőből saját- 
kezüleg emelt) és a körülötte felállított szobrokkal (a komoran szép Dózsa- 
fej, a hamiskás székely parasztfigurák, a hófehér női alakok), hanem 
Szervátiusz Jenővel és fiával, Tiborral is megismerkedhettünk. Kedvességük 
révén pedig a sok-sok további alkotással, amelyek a szó szoros értelmében 
zsúfolásig megtöltik a ház két lakóhelyiségét, s amelyeknek szomszédságában 
az emberek szerényen húzódnak meg, s a lakótér teljesen összeolvad a munka, 
az alkotás terével, jelezve, hogy e két ember számára ez utóbbiak jelentik a 
létet. A látnivaló bősége mindenkit megigézett, hosszú időbe és többszöri 
körülsétálásba telt, amig egyáltalán felmértük, "megemésztettük", mit is lát
tunk. Néhány mü azonban örökre bevésődött, talán nem mindenkinek ugyanaz, de 
a Petőfi-fej, a Piéta, Krisztus vagy a kisebb, meghittebb szobrok sorából a 
bárányát leirhatstlan szeretettel és féltéssel magához szoritó pásztor, vagy 
a Cantata profana falikép gondolom egyformán emlékezetes. Telítődvén a lát
vánnyal, hálánkat és örömünket két közösen elénekelt dallal próbáltuk kife
jezni, amit az ifjabb Szervátiusz - lelkes néprajzkutató - saját gyűjtésű 
fájdalmas balladákkal és vidám táncdallamokkal viszonzott. Nehezen búcsúz
tunk, és ezután egy hétig készültünk az újabb találkozásra - ezúttal Farkas
lakán. Tamási Áron sirja közelében, ahol apa és fia az iró síremlékét farag
ja szürke, fehérrel erezett kilenc tonnás hargitai kőből. A félig kész dom
borműből a többi alkotásra is jellemző realizmus, okos optimizmus és derű 
sugárzik, és érthetővé teszi számunkra a természetességet, amellyel a fából- 
kőből kibontják a benne rejtőző figurát. A síremlék székely figurái, a lábuk
nál ülő gyerekek, a hátoldalra tervezett erdélyi motivum-összeállitás egy
szerre fejezi ki az alkotók és Tamási világát, amely az őket körülvevő éle
tet tükrözi, s amelyet általuk alaposabban, a szivünkkel is érthetünk. Mind
ezt látni kéne; a síremlék avatása, ha minden jól megy, jövő szeptemberben 
lesz...

Hogy Szervátiuszéknál énekkel fejeztük ki érzelmeinket, nem véletlen 
eset volt. Valaki mindig elkezdte, ha lapályon jártunk, s a csúcson nem ma
radhatott el. Kórusrepertoérunk többszólamú darabjait végigénekelve, éttóiv 
tünk a kánonokra és főleg a népdalokra, hogy mindenki énekelhessen, aki sze
ret. Egy este néhányon - szerintünk nem elegen, a háziak számára bizonyára 
ijesztő sokan - családi körbe kerültünk. Mig ők kórustagjaink csiszolt énak- 
lésü régi népdalát dicsérték, mi az ő elemi erejű, higgadt énekükből kértünk
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még és még. Vidám népdalokat énekeltünk és tanultunk tőlük, balladákat hall
gattunk. A körülmények - éjféli óra, zuhogó esőben az utolsó busz elérése - 
távozásra kényszeritettek. Az asztalra állandóan kitett citera a hattagú csa
lád mindennapi zenei kenyerének jelképévé vált számunkra.

Amig Tusnádon, az Olt menti csárdában kürtös kalácsunk készült, megnéz
tem a faépületet, ügy belső, kisablakos emeleti teremben két ivó ült egyedül, 
egymással szemben. Zavarosodó őszinteséggel azokat a népdalokat énekelték, a- 
melyeket mi csak gyűjtésből ismerünk és a megilletődöttség tudatos tisztasá
gával énekelünk. Ha belülről is ennyire éreznénk őket, nagyon gazdagok len
nénk.

"Az ut mentén baktató székely felkéredzkedik egy 8rra haladó székely 
szekérére. Megkérdezi, tőles messze van még Csíkszereda? - Messze. - Tovább 
kocognak, s jó idő elteltével ismét felteszi a kérdést a gyalogos székelys 
messze van még Csíkszereda? - Messze. - Újabb kilométerek után harmadszor is 
megkérdi: messze van még Csíkszereda? - Már igen."

Csikszeredára igyekeztünk, a Hargita szállóba, éji szállásra. Akkor 
hangzott el. A vicc remek volt. Csíkszeredán zárt ajtók fogadtak. Tovább kel
lett mennünk. Tusnádfürdőn viszont első osztályú, kétágyas fürdőszobás szo
bákat kaptunk, s a helyzet ilyetén megoldódása jellemző volt utunk nehézsé
geire, s azok kellemes végeredményeire.

Részben vezetőink körültekintő szervezése, a készülő és csak általuk 
tudott bajok észrevétlen elhárítása, részben az egész utazó társaság mindig 
jól időzített, fegyelmezett vidámsága tette, hogy könnyen elkedvetlenítő 
"szerencsétlenségeink" végülis a jókedv és mulatság forrásaivá válhattak. Az 
odafelé útban Marosvásárhelyen töltött utolsó este, visszagondolva rá, maga 
volt a "vész" előtti, mit sem sejtő, önfeledten kiáradó vidámság, amely 
összehozta a számláIhatatlan munkahelyről összekerült, egymást alig vagy egy
általán nem ismerő, különböző korú embereket a dal,a zene és a tánc nyelvén,
S másnap már be is bizonyosodott, mennyire: a bizonytalan éjszaka elé néző 
társaság egyik fele fel tudott engedni a másik rész bizakodóan hetyke ének
lésére, s a hitre, amellyel kinyilvánították, hogy ha máshol nem, de a falvak 
házaiban biztosan kapunk szállást.

Tusnádfürdőről végülis pihenten indulhattunk a Gyilkostó - Békás-szoroa- 
Piatra Neamt és vissza útvonalra, ahol újabb, nem sejtett "veszedelmek" vár
tak iánk. Minden a legnagyobb rendben és mindenki tetszésére zajlott este 
hatig, legfeljebb azt kifogásoltuk, hogy a Gyilkostónál csak tiz percet időz
hettünk. Talán ezt pótlandó, autóbuszunk, felkapaszkodva a Békás-szoros iz
galmas szerpentinjén és valahogy eljutva a tóig, felmondta a szolgálatot, s 
ezután "semmi szóra, semmi biztatásra" nem mozdult többé. Még a sötét és 
| fenyővizzel sem kivédhető) hideg beálltával a busz körül rendezett, valódi 
ifjúsági fesztivál—hangulatot árasztó, mágikus ének—zene—körtánc és játék 
sem tudta jobb belátásra bimi. Ez utóbbiak viszont odacsaltak néhány román 
kislányt, akik őszintén meglepődtek, amikor meghallották, hogy "intellectual" 
foglalkozásúak vagyunk. Két - később egy - gyergyószentmiklósi busszal éjjel
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kettőkor hazajutottunk, a vacsorát megkaptuk másnap ebédre, és még uj buszunk 
ia érkezett. - [Folytatjuk.]

VEÖRSÖS ENIKŐ - KASTALY BEATRIX

KÖNYVTÁRUNK MÁS SZERVEZETEIRŐL

CSÜB - Ismeretes, hogy könyvtárunk az OMKDK-val együttesen alakította 
meg a könyvtári dolgozók biztosítási és önsegélyező csoportját 1970 júniusá
ban. A csoportnak könyvtárunkban 68, az OMKDK-ban 88 tagja van.

A csoport eddigi munkájáról: A csoportos élet- és balesetbiztosításnak 
hármas feladata az, hogy tagjai részére elsősorban személybiztosltásl kárté- 
rltést nyújtson (a folyó évben kifizetett kár 1000 Ft, 5000 Ft összegben 
Csákvári Elekné kapott kártérítést férje elhunyta alkalmából), tagjainak 
segélyt nyújtson a rendelkezésére álló szociális alapból (ennek összege jun. 
30-án 5337 Ft volt, Gyurján János, Hajdú Lajosné, Óvári Sándor és Samkó 
Ferencné részesültek segélyben), továbbá az, hogy a befizetett tagdíjak egy 
részét kulturális célra használja fel.

Tájékoztatásul: segélykérő lapokat Orbán Ákosnétól (Gazdasági Hivatal) 
kell igényelni, a kárfizetések folyósítása az Állami Biztositó VIII.kér.Igaz
gatóságánál (Baross u. 77.) történik.

BÉLYEGGYŰJTŐ KÖR - Könyvtárunkban 9 éve működik. Vezetőségét 1971.márc. 
30-án választották újra. Elnöke dr.Borsa Gedeon, titkára Pócsl Árpádnó, 
pénztárosi Juhász, Zsófia, ellenőri Tamás Péter, cserevezetői HaJóssy Jánosné. 
Tagjainak számat 43.
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