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FELSZABADULÁS ÉS ELKÖTELEZÉS

Tavaszi ünnepeink, nemzeti múltúnk magasodé alkalmaira emlékezé
seink sorában, legnagyobb nemzeti ünnepünk közeledtén, felszabadulásunkat 
idézzük.

nemrégiben a fiatalok márciusi emlékezésének volt tanúja a Kert, a köze
li napokban a még közöttünk éló veteránoknak, a Tavaszmagyarország volt kato
náinak tisztelegtünk. Ma az uj hazát épitó valamennyi nemzedékünk a felsza
badulás évfordulójának ünnepe felé fordul.

A tavaszi ünnepek hármasa —* március 15-e, március 21-e, április 4-e — 
egységbe fonódik. Egybe fogja a hármat nemzeti jelentésük és nemzetközi tar
talmuk le. így sorjáznak a mi nemzeti ünnepeink május 1-e irányába, a nemzet
közi munkásosztály jeles napja elé — emlékeztetve bennünket nemzeti gondo
latainknak a nemzetköziség eszméjével történő párosítására, egységbe forrasz
tására; emlékeztetve bennünket munkásosztály vezette népünk nemzeti és nem
zetközi érvényű történelmi küldetésére.

Egy híján harminc esztendeje következett el felszabadulásunk. A ma élő, 
dolgozó nemzedékek tagjainak többsége már 1945 után bontakoztathatta ki alko
tó erejét, vagy a felszabadulás adta társadalomépités nyújtotta a fiatalabbak 
száméra a tanulás, a pályalnditás, a szakmai, emberi előrehaladás lehetőségét*

Azoknak a nemzedékeknek a tagjaiban, akik közvetlenül a felszabaduláskor* 
meg azokban, akik pár évvel előbb vagy utóbb indultak, a felszabadulás eszme
köre szervesen kapcsolódott az elkötelezés eszmeiségével. Nem a szertelen 
szabadosságra törés illúziója volt az Ideánk. Emberi és népi értékeink köré 
bénitón felgyűlt ártalmak elleni szívós küzdelem szabta meg teendőinket. Az 
uj tudat, és a hamis érzésekkel leszámoló, a közösségi talajból fakadó, tá- 
gultabb, gazdagabb érzésvilág erősítésén fáradoztunk. B harc részeredményei 
nyújtották a szabadabb lélegzés és gondolkodás örömét.

A felszabadulás és az elkötelezés értelmezésében mára már tisztultabb 
és lgazabb képet hordunk magunkban.

Szabadulni akarunk a Jövőben a még mindig kisértő /anyagi dolgainkban, 
gondolatainkban, idegeinkben jelentkező/ görcsöktől, a rossz akaratoktól, a 
kicsinyességtől, a korlátozott — szűk körre szorított — tájékozódási be- 
ldegzettségtől, múltúnk megkövesedett terheitől, a ránk tapadó uj lerakódá
soktól.

Kötődni akarunk a jövőben is népünk és minden nép legjobb hagyományainak 
vonulataihoz, jelenünk valóságának, lehetőségeinek feltárásához, a megoldó, 
feloldó felfedezéshez, az uj világot akarók forradalmi tömegeinek szándékai
hoz, a népért felelősséggel élő emberek gondolataihoz és cselekvéseihez.
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A jelszavakat sem engedjük ozürkóvó oldani a mindennapok folyamában. 
Forradalmi elődeink tetteiből Is az magasodjon kli mikánt nő legjobb törek 
véseik követőinek a száma. Erősen .foglalkoztat bennlinket a társadalmi hala 
dásért folytatott küzdelmünk kontinuitása: hogyan áll tovább az Ifjúság 
/hogyan engedjük, biztatjuk, hogy álje tovább/ a ma tevákenykedő generációk 
társadalmi forradalmainak folyamatát. A felelősség, a törődés, az előretekin
tés indít bennünket a figyelemre: miként veszik majd az utánunk következő 
nemzedékek a kiteljesedő társadalmi és tudományos-technikai forradalom kap
tatóit és buktatóit. *

A felszabadulás Ünnepének közeledtén érdemes önmagunknak visszaidéznünk, 
fiatalabb munkatársainknak felvillantanunk nemzeti könyvtárunk néhány tavaszát.

Az 1945-ös első tavasz még pezsgő életet nem mutathatott a könyvtárban.
A háború, az ostromállapot nyomainak eltüntetése lehetett feladat. A króniká
soktól, a visszaemlékezőktől megtudható, hogy "már Jól bentjártunk a tavasz
ban, a nyárban, amikor végre az anyag pincéből való felszállitására, helyre- 
rakására és számbavételére gondolhattunk"• A Könyvtár legértékesebb, nemzet
közi viszonylatban is felbecsülhetetlen kincsei az "elmenekitésből" 1945 
szeptemberében érkeztek vissza —• szerencse folytán: épségben.

A felszabadító harcok eredménye nyomán a magyar társadalom politikai 
felszabadulása következett el. Mi pedig végre valóságosan is és képletesen 
is kiszabadítottuk, kibontottuk könyveinket elzártságukból. A helyreállítás 
ütemét* nálunk is, bennünk is befolyásolta az ez elszánt akarás, amely munkás- 
osztályunk részéről nyilvánult meg az újjáépítés kemény küzdelmeiben, az or
szág vérkeringésének megindítása, az élet visszahóditása érdekében. Közben a 
fasizmus iszonyatával való találkozás élményét is le kellett gyűrnünk.

A felszabadulás a szó legszorosabb értelmében felszabadította a magyar 
kultúra eladdig minden progresszív ellenzéki erejét. A kedvezőtlen munka- 
körülmények ellenére már Jelentős vállalkozások vették kezdetüket.

Elkötelezettségünk egyik irányának Jeleként, a hazánk felszabadításában 
kegyetlen küzdelmet folytatott szovjet emberek tetteire, az uj orientálásra 
reagált könyvtárunk, amikor 1946-ban a Magyar-Szovjet Kulturális Társaság 
Ünnepi Nagy Hetén Magyar-Orosz kapcsolatok cimü kiállítását a közönség elé 
tárta, azt a kiállítást, amely tárgyában és egész elrendezésében, politikai 
mondanivalójával már szélesebb tömegekhez szólt. Kötelességeink felismerésé
nek másik bizonyítéka Jelentős cselekedetnek tekinthető: a magyar nemzeti 
könyv- és folyóirattermés folyamatos bibliográfiai regisztrálásának munkála
tai már 1946-ban megindultak, megkezdte folyamát a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
és a Magyar Folyóiratok Repertóriuma.

Az 1948-as és az 1949-es évek tavaszai mind a felszabadulásunkban, mind 
az elkötelezésünkben Jelentős fordulatokat hoztak. 1948 március 15-án nyílt 
meg a Könyvtár minden szóbajöhető munkatársát megmozgató, az 1848/49-es sza
badságharc és polgári forradalom igazi történetét szemléletesen bemutató 
reprezentatív kiállításunk. Ekkor már a magyar társadalomban a fordulatra, 
a szocialista forradalomra nyitás erői munkáltak, lezárulóban volt a felsza
badulás utáni forradalom első szakasza.

50



1940 tavaszára bontakozott ki az Országos Széchényi Könyvtárban a 
Magyar Kommunista Pórt szervező munkája.

Kezdetben a Magyar Kommunieta Párt Tudományos Intézetek Pártszervezeté
nek tagjaiként dolgoztunk, majd később mór a Könyvtár önálló pártalapszerve- 
zetének keretei között fejtettük ki az intézmény életét befolyásoló, mozgó
sító munkánkat. A múlt évben nem csaptunk ugyan parádés ünnepet, de említsük 
meg, hogy könyvtárunk pártszervezete 1973-ban töltötte be születésének 25« 
esztendejét.

Mert a felszabadulás utáni történelmi jelentőségű korszakunk közelesen 
három évtizeddé kerekedik, lenne jubilálni valónk elég.

Ez az év is, az 1974-es is egy kisebb mérföldkő a könyvtár történetében. 
Huszonöt évvel ezelőtt 1949-ben szakadt ki intézményünk a T/agyar Nemzeti 
Muzeum szervezetéből, vált önálló, a fejlődésre jobban felszabadított könyv
tári szervezeti egységgé. Az 1802-ben alapított, lassan a 175-ik évfordulója 
felé haladó könyvtárunk történetét nem kívánjuk formálisan kisebb szakaszok
ra szeletelni, de az 1949-es év az önállósodó intézményünk számára egyúttal 
megadta a szocialista nemzeti könyvtárra fejlődés perspektíváját is, igy 
tartalmilag is uj periódus kezdetét kínálta. Ez az az év, amelyiktől számít
juk egyébként szocialista közművelődési könyvtárügyünk kezdetét is, ez a 
körülmény — gondolom — méltó ünneplések, megemlékezések és az uj Központi 
Bizottság-ihatározattal, amely a közművelődés fejlesztéséről szól, uj erő
gyűjtések alkalmait adja majd az óv folyamán.

Az Országos Széchényi Könyvtár, a szocialista nemzeti könyvtárrá alaku
lás folyamatában az 50-es évek nem teljesen kiegyensúlyozott, sőt ellentmon
dásokkal is terhes, politikai viszonylatai között, nem pusztán a fejlődés 
zavaraival küzdött. így az intézménynek nemcsak tavaszai voltak.

1956 "kormos egü" ősze és tele utón azonban 1957 tavaszán és az utána 
következő tavaszokon kezdett feltisztulni az az eszmei zavar is, amely az 
intézmény funkciórendszerének és perspektívájának kialakulását akadályozta. 
Elérkezett az idő a részeredményeket összefogó, az intézmény differenciáltan 
kibomló szervezetét átfogó nagyvonalúbb vonalvezetésre, a szocialista tarta
lommal telítődő nemzeti könyvtár megteremtésére.

Ez időben fogalmazódott meg az igény, hogy mi módon lehet haladó módszer
rel elemezni egy régi intézmény társadalmi funkcióját. "A töretlen föld itt 
van előttünk: marxista módszerrekkel kellene megmagyaráznunk, hogyan kelet
kezett, hogyan fejlődött, hogyan szolgálta a különböző társadalmi rendszere
ket a szellemi örökség hordozója, a könyvtár, hogyan szolgálta a kutatást, 
hogyan a műveltség terjesztését, hogyan tükröződött létrehozóiban az osztá
lyok küzdelme, mi módon lett eszköze társadalmi és gazdasági erőknek, tárgya 
és eszköze jogszabályoknak és koimányzati intézkedéseknek11 /Kőhalmi Béla/.

Ezek a tavaszok hozták el a március 21-ék nagyobb hatásfokú sugárzását 
is, az első magyar proletarforradalom hazai és nemzetközi jelentőségének 
igazi méltatását. A felszabadulás és az elkötelezés értelmet nyitó történelmi 
távlatokat kapott. Ekkor fogalmazódott meg tisztábban november 7-e, március 
21-e és április 4-e összefüggéseinek jelentéstartalma.
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Az 50*66 évek végén tapasztalhattuk, hogy a Tanácsköztársaságot megelőző 
könyvtári felkészülés és az első magyar proletárforradalom könyvtári emlékei* 
nek összegyűjtése, publikálása milyen kitűnő, meggyőző érveket adott a könyv
tárosi értelmiség az ellenforradalom leverése után is, a konszolidáció ki
bontakozása idején is mép mindig kétkedő és sokéig ingadozó részének megnye
réséhez.

Ekkor vált különösen szembeszökővé, hogy mennyire nem merítettük ki és 
nem aknáztuk ki a haladó könyvtárelméleti örökséget, azt a könyvtárosi hagyo
mányt, amelyben legtisztábban összeforrt a korszerű könyvtári hivatástudat, 
a tudományos felkészültség, kutatói készség és a társadalmi haladásért küzdő 
szenvedély. Ekkor kínálkozott újra lehetőség arra, hogy mindaz az előremutató 
terv, ezándék, mindaz a művelődéspolitikai elgondolás, amelyet kiemelkedő 
haladó könyvtárosok szerencsétlen politikai és társadalmi viszonyok között 
nem valósíthattak meg, feltámadjon munkásosztályunk forradalmában.

#
Ezeket az igényeket, a törekvéseket megujhodott pártunk, a Magyar Szoclo* 

lista Munkáspárt politikai vonalvezetése sugalta, táplálta.
Pártunk az elmúlt másfél évtizedben a társadalomépltés gyakorlatában és 

elvi-politikai mtmkájában, kongresszusról kongresszusra bizonyságot ad arról, 
hogy az állandóság és változás dialektikáját alkalmazni tudja.

Ennek a pártnak a Központi Bizottsága legutóbb úgy határozott, hogy ki 
kell dolgozni a párt uj programnyilatkozatát, amelyet az 1975 márciusban tar
tandó XI. Kongresszus fogadjon majd el.

De addig is azon munkálkodunk, hogy a közelmúltban lezajlott KB ülés 
fontos határozatait valóra váltsuk.

Ez a tavaszunk is reményekkel teli, a következő tavasz kongresszust is 
hoz, majd a felszabadulás 30. évfordulójának minden bizonnyal méltó megünnep
lését; igy uj politikai erőforrások feltarulását kínálja.

Részlet dr. Havasi Zoltán h. főigazgatónak 
ez OSZK felszabadulási ünnepségén tartott 
beszédéből.
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AZ OSZK NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

Utoljára lapunk 1973* 5/6. számában tájékoztattuk olvasóinkat 
könyvtárunk munkatársainak külföldi kiküldetéseiről ás az általunk fogadott 
külföldi könyvtárosokról. Az alábbiakban országok szerinti rövid összefog
lalásban Ismertetjük az elmúlt áv adatait, a továbbiakban pedig 1974-től 
Ismét a megszokott kronológikus rendben közöljük azokat.
11973 |

BULGÁRIA
A két ország közötti kutlrálls munkaterv alapján Klszelv Olivér, a 

Szakozó Osztály tud. főmunkatársa 10 napot töltött Bulgáriában /Szófiában és 
Plovdivbsn/ azzal a céllal, hogy az ottani könyvtárak szakozási módszereit 
és szakkatalógusszerkesztési gyakorlatát vizsgálja.

Dr. Ferenczy Endréné főosztályvezető — a KKI megbízásából — a Szófiai 
Magyar Intézet könyvtárát ellenőrizte.

CSEHSZLOVÁKIA
A Pozsonyi Egyetemi Könyvtár és az OSZK közötti — 1973-ra 4.0 napban 

megállapított — személycsere-egyezmény alapján a pozsonyi könyvtár hat 
munkatársát fogadtuk. M. Klpsová és T. Vancova 5-5 napot az 1700 és 1965 
között megjelent szlovák vonatkozású félperiodikumok bibliográfiai adatkl- 
egészitésére fordított. Ugyancsak bibliográfiai adatgyűjtést végzett 5-5 
napos itt-tartózkodása alatt M. Zemlnlková és M. Sturdlková is, - 0. Flórá
én óva és K. Kollarova 10-10 napon át központi katalógusainkkal és a magyar- 
országi gépesítési törekvésekkel ismerkedett. — Az OSZK részéről történő 
kiutazásokat 1974-re halasztottuk.

A turócszentmártonl Matlca Slovenska könyvtárának Igazgatóját dr. J. 
Tabacek-et fogadtuk 21 napra, aki a Szlovákia területén megjelent periodi- 
kumokra vonatkozó adatgyűjtését folytatta. Könyvtárunkból Salamon Józsefné. 
a Bibliográfiai Osztály tud. főmunkatársa utazott ki a szlovák nemzeti bib
liográfia rendszerének tanulmányozására.

V. dr« Wlndlsch Éva, a Kézirattár vezetője megbízást kapott a Matlca 
Slovenskától az általuk rendezett nemzetközi irodalmi levéltári szimpóziumon 
való részvételre. Wlndlsch Éva a szimpóziumon két korreferátumot tartott.

JUGOSZLÁVIA
A belgrádi szerb Nemzeti Könyvtár uj épületének megtekintésére dr. Hava

si Zoltán h. főigazgató vezetésével öttagú delegáció utazott Jugoszláviába.
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ötnapos ütjük alatt a belgrádi könyvtáron kívül még a Skopje-i Nemzeti Könyv
tár uj épületét is meglátogatták. A küldöttség tagjai voltaki Óvári Sándor 
f000ztályvezető, dr. Bikich Györgyné. az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat 
h. vezetője, Havassy Pál, az Országos Müernlékfelügyelőség főmérnöke, mint a 
Budavári Palotában létesítendő Magyar Nemzeti Könyvtár tervező mérnöke,
Pesti János, a Budavári Palota Beruházó Iroda helyettes vezetője, Lőrinczy 
Edit, a Középülettervező Intézet belsőépítész mérnöke. — A tanulmányútra az 
OSZK és a Szerb Nemzeti Könyvtár közötti személycsere keretében került sor.

Az újvidéki Matica Srpska és könyvtárunk közötti személycsere keretében 
A. KaŐanski-t. M. SajnoviŐ-ot. I. Veselinov-ot. a Matica Srpska munkatársait 
és Szentgyörgyi Istvánt, a szabadkai Városi Könyvtár Igazgatóját fogadtuk. 
Részünkről dr. Birkás Endre, a Gyarapítási Osztály vezetője, és dr. Bor 
Kálmán, tud. főmunkatárs 5-5 napot töltöttek Újvidéken és Belgrádban hunga- 
rika vonatkozású müvek beszerzése céljából.

A Zágrábi Nemzeti ée Egyetemi Könyvtárban dr. Berlász Jenő, tud. főmur- 
katárs 4 hetet töltött hungarika vonatkozású kéziratok kutatása céljából. A 
zágrábi könyvtárnak két munkatársa, V. Bendls és P. Rogulia 10-10 napos 
tartózkodásuk 8latt a szlovák a horvát reprospektiv nemzeti bibliográfia 
adatainak kiegészítésén dolgoztak.

LENGYELORSZÁG
A Varsói Nemzeti Könyvtártól I. Jaroszewicz-ot fogadtuk, aki egyhetes 

itt-tartózkodása alatt a különgyüjtemények gyarapítási tevékenységét éa a 
nemzetközi csere munkáját tanulmányozta. Részünkről Fügedi Petemé, a IV. 
Főosztály vezetője utazott Varsóba a Bibliográfiai Intézet munkájának ée a 
lengyel nemzeti bibliográfia rendszerének tanulmányozása céljából.

Dr. Birkás Endre osztályvezető — a KKI megbízásából — a varsói Magyar 
Intézet könyvtárát ellenőrizte.

NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG
A lipcsei Deutsche BUcherei és az OSZK közötti közvetlen személycsere 

keretében Lipcséből hárman látogattak hozzánk: J. Keublsch katalógushálóza
tunkat, A. Knobloch bibliográfiai munkánkat, Ch. Gorbauch nemzetközi csere
tevékenységünket tanulmányozta . Könyvtárunkból Ecsedy Judit, a Gyarapítási 
Osztály munkatársa a perlodikumok nyilvántartási és feldolgozási menetével, 
Dömötör Lajosné. a Katalogizáló Osztály munkatársa az uj német cimleÍrási 
szabvány életbeléptetésével kapcsolatos problémákkal ismerkedett meg.

SZOVJETUNIÓ
A moszkvai Lenin Könyvtár munkatársát, V. D. Sztyelmakot. aki az olva- 

sáekutatás és az olvasásszociológia kérdéseit tanulmányozta, a KMK fogadta,
8z OSZK közreműködésével.

NYUGATI ORSZÁGOK
Ösztöndíjas kiküldetések. Szilvássy Zoltánné. a Külföldi Folyóiratok 

Központi Katalógusának vezetője egy hőnapot töltött Párizsban. Kinntartőz- 
kodása alatt a folyóirat központi katalógusok gépesítésének lehetőségeit ée 
a Franciaországban alkalmazott megoldásokat tanulmányozta. — Teszári Judit.
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a Központi Katalógusok Osztályának munkatársa 9 hónapos osztrák állami ösz
töndíjjal 1972. okt. 1 - 1973. június 30-ig tartózkodott Báceben. Kinntertóz- 
kodásának célja az österreichische Nationalbibliothek Kézirattáréban találha
tó magyar vonatkozású dokumentumok számbavétele volt* — Dr* Fejesek Magda* 
az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat vezetője, Tőkés Lászlóné. a Szakozó 
Osztály vezetője és Sorrkuti Gabriella* az Igazgatási Osztály vezetője a KKI 
megbízásából és kiküldetésében 3-3 hónapot töltöttek Párizsban* Feladatuk a 
párizsi Magyar Intézet könyvtárának szakszerű rendezése volt*

NEMZETKÖZI KONGRESSZUSOK
Az AJDM /Association Internationale des Bibllothíques Musicales/ 1973-as 

londoni konferenciáján könyvtárunk részéről dr. Kecskeméti István* a Zenemű
tár vezetője, a magyar AIBM Bizottság elnöke vett részt, — Az AIBM kelet
német nemzeti csoportja Weimnrban 4 napos zenei könyvtárosi továbbképző tan
folyamot rendezett, amelyre meghívást kopott Vavrinecz Veronika* a Zeneműtár 
tud, munkatársa, az AIBM Magyar Nemzeti Bizottsága titkára*

Az IFLA /International Federation of Library Aseociations/ Grenoble-i 
kongresszusán az OSZK-t dr* Sebestyén Géza h* főigazgató, Kovács Ilona* a 
Katalogizáló Osztály h. vezetője és dr, Borsa Gedeon* a Régi Magyarországi 
Nyomtatványok munkálatainak vezetője képviselték,

A KGST-orezágok Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszere 
keretében 1973 őszén két olyan konferencia volt, melyen az OSZK képvisel
tette magát: a szeptember 3-7 közötti erfurti /NDK/ konferencián Fűgedi 
Péterné és Óvári Sándor főosztályvezetők vettek részt, a november 11-14. 
közötti varsói koordinációs értekezlet résztvevői Fügedi Péterné főosztály
vezető és Kunszt Zoltánná, a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusának 
munkatársa voltak*

A belgiumi könyvnyomtatás 500* évfordulója alkalmából rendezett nemzet
közi tudományos kollokvium meghívott előadója volt dr* Borsa Gedeon* aki a 
15. és 16* századi magyar nyomdaműhelyekről és papirmalmokról tartott elő
adást*

A Német Könyvtáros Egyesületek hamburgi kongresszusén a Magyar Könyvtá
ros Egyesület képviseletében Fügedi Péterné* az MKE alelnöke vett részt*

KÜLFÖLDI KUTATÓK ÉS LÁTOGATÓK A KÖNYVTÁRBAN
1973-ban könyvtárunkat 260 külföldi kutató /szocialista országokból 148f 

egyéb országokból 60, nem európai országokból 52/ és 114 külföldi látogató 
kereste fel.

f^T|
MUNKATÁRSAINK KÜLffiLDÖN
Néray Judit, a Bibliográfiai Osztály tud. munkatársa február 28-án egy 

háromhónapos UNESCO-ösztöndijjal Angliába utazott. Tanulmányútjának célja a 
nemzeti bibliográfiák számitógépes előállításának tanulmányozása.

Dr. Sebestyén Gáza h. főigazgató vezetésével négytagú delegáció vett 
részt Moszkvában március 5-6-ána NTMIK /Nemzetközi Tudományos ás MUszakl 
Információs Központ/ által rendezett folyóiratnyilvántartási értekezleten.
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A küldöttség tagjai Szilvássy Zoltánná. Kunszt Zoltánná ás Lengyel Istvánnál 
a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusának vezetője, ill. munkatársai 
voltak* A KGST tagországok Automatizált Periodika Regisztrációs Szolgálatá
nak /ASZRPI/ a legutóbbi szakártői ártekezletán fontos tárnák kerültek meg
vitatásra! egyrészt állást foglaltak az ASZRPI és az ISDS viszonya tekinte
tében, másrészt megvitatták a kísérleti kötettel kapcsolatos észrevételeket 
és a kiadott instrukciók vitás rendelkezéseit.

Szűcs Jenőné. a Bibliográfiai Osztály vezetője március 14-28 között két
hetes ösztöndíjas tanulmányúton Londonban a számítógéppel előállított bibliog
ráfiák és katalógusok munkaszervezési kérdéseit, valamint a MARC-rendszer ta
pasztalatait tanulmányozta.

Solt ész Zoltánná dr.. a Regi Nyomtatványok Tárának vezetője március 
25-30. között 6 napot Csehszlovákiában töltött a turócszentmártonl Matlca 
Slovenska könyvtárának vendégeként. Utazásának célja a Matlca Slovenska ál
lományában levő régi nyomtatványok körében való tájékozódás volt.

B. Kozocsa Ildikó, a Restauráló Laboratórium vezetője április 2-4* kö
zött meghívottként réeztvett a prágai Statnl Knihovna rendezésében Otroko- 
vice-ben tartott nemzetközi szakértői szemináriumon. A konferencián, mely a 
papirrestaurálás, a bőrkötések és a fertőtlenítés uj módszereinek kérdései
vel foglalkozott, B. Kozocsa Ildikó MA bőr- és pergamenrestaurálás módszerei 
az Országos Széchényi Könyvtárban" címmel korreferátumot tartott.
Összeáll.: SOMKUTI GABRIELLA

A KMK HÍREI

Befejeződött az OSZK és a KMK közös vállalkozása: a könyvtárközi
kölcsönzés helyzetének felmérése. Az eredményeket elemző tanulmány és Javas
lat megvitatására előreláthatólag a második negyedévben kerül sor a főosztály- 
vezetői értekezlet keretében.

A magyar könyvnyomtatás 500. évfordulója alkalmából az OSZK, a KMK és 
más szervek gondozásában rendezett kiállítás — amely a Nemzeti Múzeumban 
1973. okt. 6-1974* Jan. 5-ig tartott nyitva —- április 3-tól két hétig 
Prágában vendégszerepei.

A KMK, idegen nyelvű referáló folyóirata, a HLISA /Hungárián Library 
Inf rmation Science Abstracts/ — a KGST információs együttműködés érdekében 
— ez évtől oroszul is megjelenik. /Az 1972-73* évfolyam visszamenőleg meg
jelent orosz nyelvre fordítva./
Összeáll.: SÖVÉNYHÁZY CSILLA
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

KITÜNTETÉSEK
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
hazánk felszabadulásának évfordulója alkalmából eredményes munkája 

elismeréseként Óvári Sándor főosztályvezetőnek a MUNKA ÉRDEMREND ezüst foko
zata kitüntetést adományozta.

MEGBÍZÁSOK
Könyvtárunk főigazgatója dr.. Faragó Lászlónét. a Katalogizáló Osztály veze

tőjét — jelenlegi munkakörének fenntartásával — ideiglenesen megbízta a 
Hirlapfeldolgozó Osztály vezetésével is,

UJ munkatársaink
Bálint Nagy Tünde/könyvtáros II./Olvasószolgálat, Gera Antal gkvez./ 

Gazdasági Hivatal, Grallert Izabella tud, munkatárs/Katalogizáló Osztály,
Horog iBtvánné kisegítő 11,/Olvasószolgálat, dr, Jáky Lászlóné könyvtáros II,/ 
Gyorapitási Osztály, Juhász Marta előadó/dr. Havasi Zoltán h, főigazgató tit
kára, Konczné Csillag Ildikó szakmunkáe/KönyvkÖtészet, Morvay Zsuzsánna könyv
táros I,/Bibliográfiai Osztály, Szobádon Endre könyvtári raktáros/Raktári 
Osztály, Varga Sándorné kisegítő II,/Gazdasági Hivatni,
ELTÁVOZTÁK KÖNYVTÁRUNKBÓL

Dr, Dér Mária főkönyvtáros/áth, XIII, kér. Tanács VB, Fogarassy Miklós 
tud, munkatárs/áth, Babits Mihály Városi Könyvtár, Esztergom, Ligay Éva 
könyvtáros I,/áth, Pest megyei Tanács VB Megyei Könyvtára, Soproni Péter 
gkvez,/áth. Diplomáciai Testületet Ellátó Igazgatóság, Szalai Zoltánná könyv- 
restaurátor II,/átmin, szerződéses dolgozóvá,
/tsorol/sok

Osztályvezetők: dr. Komjáthy Miklósné, dr. Tóth Lajos; — osztályvezető- 
helyettes: dr. Szabad Györgyné; —• könyvtári csoportvezető: Gajtkó Éva, Gyi- 
mesi Pál, dr. Nagy Zsoltne; — tud, főmunkatárs: dr. Szabó János; — tud, 
munkatárs: dr. Beck Ivánná, Divényi Pálné, dr. Faragó Lászlóné /Nemzetközi 
Csere/, dr. Kindlovits Kálmán, Zsigmondy Árpádné; — főkönyvtáros:Bánátl 
Istvánná, Bókay Béláné, Kis Elemérné, Szöts Endréné; — könyvtáros I.t Horváth 
Gyuláné, Kaibinger Károlyné, Pásztor Rezsőné; — könyvtáros II,t Korber Károly- 
né, Mórái György.

Főelőadó II,: Vén Tibornó; — könyvrestaurátor II,t Fodor Vinoéné; — 
könyvtári segédrestaurátor; Magyar Erzsébet; ~ kisegítő I.t Kulin Gábor,
Száraz György.
KÖNYVTÁRON BELtlLI ÁTHELYEZÉSEK

Froemel Károlyné tud. munkátérs/Retrospektiv Bibliográfiai Osztály,
,dr. Kondor Imréné osztályvezetőhelyettes/Orczágos Gyarapodási Jegyzék.
Lezártuk; 74.04,16.
Összeáll. HFRNÁDY DÉNES
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rr
NOSCE TE IPSUM

AZ OSZK KÜLFÖLDI TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
AZ 1973. ÉV TÜKRÉBEN

Vendégszerkesztőink ez alkalommal munkájuk egy igen fontos rész
területéről — a külföld számára adott tájékoztatásról — számolnak be. A 
központi referensz szolgálat és az egyes tárak külön-külön foglalják össze 
ez irányú tevékenységüket, de a részletek mégis az egészről adnak olvasóink
nak képet.

1. Olvasószolgálati és Tájékoztató Osztály
— Mi a Jelentősége a külföldre irányuló tájékoztatásnak?
— Fenntartja a kapcsolatot a könyvtár és a külföld közöttt mind a bará

ti, környező, szocialista államokkal, mind a távolabbi és más gazdasági-poli
tikai rendszerű országokkal. A tájékoztatás révén közreadjuk anyagunkat, sok
szor elősegítjük magas szintű tudományos kutatások sikerét. Alkalmunk nyílik 
ezáltal, hogy múltúnkat, történelmünket, Jelenünk szellemi színvonalát meg
ismertessük az irántunk valamilyen szempontból érdeklődőkkel. Természetesen 
az, hogy szellemi múltúnkból és Jelenünkből mit mutatunk be, elsősorban a 
kérdező féltől, érdeklődési, kutatási területétől függ,-azonban a válaszok
ban már ml adunk képet magunkról. Adataink pontosságával, bőségével és tény
szerűségével — nem egyezer tévhiteket eloszlató közléseinkkel — többször 
kivívtuk külföldi levelező partnereink elismerését. Ezt bizonyítják a közlé
seket nyugtázó és köezönő levelek. Adatkérőinknek, tájékoztatásért hozzánk 
forduló partnereinknek kb. egynegyede ilyen módon is reflektál válaszainkra.

— Milyen mértékű a külföldi tájékoztató munka?
— Az Olvasószolgálati és Tájékoztató Osztályon 1973-ban az Írásbeli 

tájékoztató munka nagyobb fele külföldre irányult, ui. 61 megkeresés érkezett 
intézményektől, 113 magánszemélyektől. /A hazai arányi 118 intézmény, 94 magán- 
személy. A helybeliek tennészetezerUen nagyobbrészt személyesen fordulnak 
hozzánk, erre utal a szóbeli tájékoztatások és felvilágosítások 17 OOO-ret 
meghaladó száma is. Az a kép, amelyet az elmúlt év mutat a tájékoztató munká
ról, az utóbbi 6-8 évre általában is Jellemzőt azzal a különbséggel, hogy a 
megkeresések száma állandóan növekszik — évente kb. 5-10%-kal./

— Mely országokból, kik fordulnak hozzánk tájékoztatásért?
A terep földrajzi tekintetben meglehetősen széthúzódó. Természetesen 

a legnagyobb levelezőgárda a szomszédos és baráti, szocialista országokból 
adódik, de képviselve van levelezésünkben a többi európai ország ás több 
tengeren túli állam is. Tájékoztató tevékenységünk irányulásának lllusztrá-
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lázára felsoroljuk azokat a külföldi intézményit f amelyekkel a múlt évban 
levelezésben álltunk, továbbá az egyes országokból hozzánk forduló magánsze
mélyeket szám szerint.

Kezdve a szomszédos és baráti, szocialista országokkal!
BULGÁRIÁBÓL a szófiai Nemzeti Könyvtár,
CSEHSZLOVÁKIÁBÓL Kassáról a Statná Veáecká Knlinlea és a Szlovák Tele

vízió, Martinból a Matica Slovenska keresett megj és még klleno kutató for
dult hozzánk,

JUGOSZLÁVIÁBÓL a belgrádi Nemzeti Könyvtárral és a Szerb Tudományos 
Akadémiával, továbbá négy kutatóval volt levélváltásunk,

LENGYELORSZÁGBÓL a varsói Nemzeti Könyvtár, az egyetem magyar lektorá
tusa részéről Csapláros István professzor, valamint az Információs Központ, 
LublInból az egyetemi könyvtár keresett meg, ezenkívül három kutató,

A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN a berlini Institut für Marxizmus 
und Leninismus és a Technische Universitiit fordult hozzánk kéréssel,

ROMÁNIA intézményeit a bukaresti Egyetemi Könyvtár képviselte, kutatók 
Bukaresten kivül Brassóból, Kolozsvárról, Lúgosról, Marosvásárhelyről, Nagy
váradról és Segesvárról kerestek meg bennünket,

A SZOVJETUNIÓBÓL a moszkvai Egyetemes-történeti Intézettől, Hmelnlckljből 
ez Oeztrovszkij Könyvtárból és a szmolenBzkl területi Múzeumból érkezett ké
rés, valamint régi levelező partnerünktől, N, Szanarovtól Novoszibirszkből,

A többi európai ország közül
AUSZTRIA területéről Bécsből, Grezból, Klagenfurtból és Voltsbergből 

fordultak hozzánk kutatók,
DÁNIÁVAL, a koppenhágai Királyi Könyvtárral évek óta szoros kapcsolat

ban állunk,
FRANCIAORSZÁGBÓL a párizsi Maison des Sciences de 1*Hőmmé, Avignonból 

a Fondation Jean Vilar, továbbá négy magánszemély /köztük a neves baloldali 
iró, Paul Loffler/ kért tájékoztatást,

GÖRÖGORSZÁGOT az athéni egyetem,
NAGY-BRITANNIÁT három kutató képviselte.
A RÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁGGAL volt a legkiterjedtebb a levele résünki 

Münchenből az egyetem történeti tanszéke, a Süd-Ost Institut és az Interna
tionale Jugendbibliothek, Düsseldorfból és Heldelbergból az egyetem, Wolfen- 
büttelből a Lesslng-Akadémia keresett meg bennünket, továbbá klleno kutató 
fordult hozzánk.

OLASZORSZÁGBÓL a peruglal egyetem, a milánói Unlverslta Cattollca és a 
trlceslmol Circolo Culturale, valamint hat tudományos kutató keresett meg 
bennünket.

SVÉDORSZÁG nagykövetsége a Külügyminisztérium utján fordult hozzánk, 
Stockholmból és Bodenból további sgy-egy kutató igényelt tájékoztatást. 

Jelentkezett egy-egy megkeresés HOLLANDIÁBÓL és LUXEMBURGBÓL is.
A tengeren túlrólt
AUSZTRÁLIÁBÓL ez adelaide-i egyetemtől és két magánszemélytől,
KANADÁBÓL az edmontoni University of Albertétól, a le""0»vllle-l 

Blshop's University Librarytől és egy további érdeklődőtől érkezett kérés.
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Az EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL a Columbiai ée a San Angelo-1 egyetem, és a 
Sarasotal New College Library, továbbá nágy kutató keresett meg bennünket.

Kaptunk káráét mág IZRAELBŐL a halfal egyetemtől, Tel-Avlvból ée Maale 
Hagaliból magánszemélyektől, valamint a TOGO-beli Lomé egyetemétől.

— Mire Irányul a külföldi partnerek érdeklődáee, milyen témákat érinte
nek kérdéseik?

— A legkülönfélébb témájú éa színvonalú kérdések érkeztek, a legegysze
rűbbnek látszó másolatrendelésektől kezdve alapos kereső- és gyűjtőmunkát 
igénylő témabibliográfiai összeállításokig, alacsony szintű családtörténeti 
adatkérésektől a kérdések elmélyült tanulmányozásét kivánó kisértekezéaekig. 
Különben sokszor a legigénytelenebb máeolatrendelések vagy családtörténeti 
kérdések is igen sok utánajárást kivannak, mert a források gyakran hiányosak 
vagy pontatlanok, esetleg félreértésen alapulnak.

— Néhány nagyobb munka, érdekesebb téma?
— A fenti, országok szerinti felsorolás rendjében említjük a következő

ket:
A kassal §tatná Vedeoká Kniznioa a Mercurius Veridicusról igényelt mikro

filmmásolatot; a lubochnel kutató lakóhelyének, az egykori Penyőházának tör
ténetéről kért forrásmunkákat; Rozsnyóról az 1873-i bányász- és vasutassztrájk 
sajtóvisszhangjának összeállítására érkezett felkérés.

Belgrád számára a mai magyar költők gyűjteményes köteteinek jegyzékét 
állítottuk össze.

A varsói Nemzeti Könyvtár kérésére elkészítettük a Kopernikuszóvforduló- 
ra megjelent magyar cikkek dokumentációját; Poznanba történeti kérdésekről 
adtunk tájékoztatást;

a kelet-berlini Technische Universitöt nálunk meglevő Hohberg-kiadáeok 
iránt érdeklődött és kapott választ;

Brassóból és Lúgosról sajtótörténeti, egykori újságokkal kapcsolatos, 
Segesvárról és Nagyváradról történeti és családtörténeti kérdésekkel fordul
tak hozzánk.

Hmelnickijbe, az Osztrovszkij Könyvtárba a névadóról bibliográfiát állí
tottunk össze; a moszkvai Egyetemes-történeti Intézet utópista szocialisták
ról szóló könyveink felől érdeklődött; a novoszibirszki N. Szanarov mint 
cigánykutató már régi ismerősünk.

Az ausztriai voitebergi kutató a Galeottoról szóló magyar irodalmat kér
te, a koppenhágai Királyi Könyvtár két évvel ezelőtti nagy Andersen-bibliogré- 
fiája után most dán novellairók személyi bibliográfiáinak összeállításához 
igényelt folyamatosan másolatokat.

A párizsi Maison des Sciences de lfHomme számára "Mozi és társadalom" c. 
témabibliográfiát, az avignoni Fondatlon Jean Vilar részére a névadóról fel
lelhető Írásokat gyűjtöttük össze; a Szapáry családnak két Franciaországban 
élő tagja a család történetének megírásához kért folyamatosan adatokat, ténye
ket és fényképeket.

Az athéni egyetem számára teljes Schlismann-bibliográfiát állítottunk 
össze a magyar könyvekből és folyóiratokból.

A nagy-britanniai Wellington! kutatónak, a magyar származású utazó,
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Bflre. Baker /Sasa Flóra/ életrajzi adatait, a hove-beli kutatónak pedig a 
szabadságharc és a Kossuth-emigráció adatait küldtük el*

A müncheni egyetem magyar történeti adatokat kért) az Internationale 
Jugendbibliothek Petőfi-kiállitásához kapott tőlünk anyagot| a wolíenbütteli 
Le0BIng-Akadémia számára teljes "LeBeing Magyarországon" bibliográfiát állí
tottunk össze, a heidelbergi egyetem kérésére pedig Jókai novelláinak német 
fordításait* Egy nyugat-németországi magánkutatónak sakkjátszma-leírásokat 
gyűjtöttünk össze a korabeli újságokból készülő Breyer-monográfiájához; má
sok a Szepességrőlf illetve Zsombolyáról — mint egykori szülőhelyükről — 
kértek helytörténeti irodalmat*

A perugiai egyetemnek a nálunk meglevő Machiavelli-munkákról küldtünk 
jegyzéket, a tricesimoi Circolo Culturale számára magyar bélyegeken szereplő 
nevezetes egyének életrajzi adatait gyűjtöttük össze; a többi oIsbz levelező- 
partnernek Csathó-müvekről, Erdélyi József versesköteteiről adtunk listát, 
és összeállítottunk egy Balázs Béla bibliográfiát is*

A svéd nagykövetségnek a Petőfi ünnepi évvel kapcsolatban Petőfi-bibliog- 
ráfiát; Bodenba Zichy-portrékat, egy stockholmi kutató számára sporttörténeti 
adatokat gyűjtöttünk össze a korabeli lapokból.

Az Egyesült államokba, Buffalóba Comenius-bibliográfiát, Kaliforniába 
Hatvani Istvánról szóló jegyzéket, Chicagóba a Habsburg Monarchia külkeres
kedelmére vonatkozó bibliográfiát küldtünk*

Togoban, a Loméban működő egyetem a Togora vonatkozó magyar munkák Jegy
zékét kérte és kapta meg*

összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy tájékoztató munkánk speciális 
szakmai szempontokon túl kétségtelenül hozzájárul ahhoz, hogy valamivel Job
ban megismerjenek bennünket, s hogy ne csak hírünk, hanem barátaink köre is 
növekedjék a világban*
Az interjút készítette önmagával*
FAJCSEK MAGDA

2* Régi nyomtatványok Tára
Az 1973. évben 36 esetben nyújtottunk Írásbeli felvilágosítást. 20 kül

földi intézménnyel, illetve kutatóval álltunk kapcsolatban, s közülük néhány- 
nyal többszöri levélváltást bonyolítottunk le*

Külföldi megkeresésekre az alábbi kérdésekre adtunk felvilágosítást: 
FRANCIAORSZÁG - A párizsi Bibliothéque Nationale számára a Philippe 

Renouard kézirata alapján folyamatosan sajtó alá rendezett "Imprimeurs et 
libraires Parisiens du XV0 siécle" cimü kiadványsorozathoz egy könyvtárunk
ban levő ritka párizsi kiadványról készítettünk bibliográfiai leirést*

JUGOSZLÁVIA - A zágrábi nemzeti és egyetemi könyvtárat Stjepan Glavac 
egyik müvére vonatkozóan tájékoztattuk*

KÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG - A berlini Teehnische ünivereitat Kémet 
Filológiai Intézetének áltáluk megjelölt XVI• századi német Írók gyiljtemé” 
nyeinkben meglevő müveiről adtunk Írásbeli felvilágositáet.

Az erlangen-ntirnbergi egyetem reformációtörténeti munkaközössége ugyan-
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ceak XVI* századi német szerzők kiadásai iránt érdeklődött*
A baden-bedeni Valentin Koerner-kiadóvállalat számára az ingolstadti 

kiadványok készülő bibliográfiájához nálunk őrzött ritka kiadás bibliográfiai 
adatait állítottuk össze*

Joseph Biller müncheni kutató — több osztályt érintő — megkereséseire 
kartográfiai müvekre vonatkozóan, Klaus W. Müller freiburgi kutatónak Johannes 
Adelphus török krónikájáról adtunk felvilágosítást.

OLASZORSZÁG - A peruglal egyetem Államtudományi Tanszéke Politikai-Tör
téneti Intézete által szerkesztett Machiavelli bibliográfia előkészítő mun
kálataihoz a nálunk levő kiadások leírását küldtük meg*

A firenzei egyetem Filozófiai Intézetével H. C. Agrippa egyik müvének 
kiadására vonatkozóan folytattunk levelezést.

Dr. Ald;'X Bart-Rossebastiano /Oglianico/ ritka krakkói Ungler-kiadvány 
adataira vonatkozóan kért tájékoztatást*

SVÁJC - Kurt Rüetsohl zürichi kutató többszöri megkeresésére Rudolphus 
Gualtherus 25 nálunk meglevő kiadásáról adtunk leírást* Nevezett viszonzás
ként megküldte a nálunk levő csonka kiadások címlapjának xerox-másolatát.

SZLOVÁKIA - A pozsonyi Egyetemi Könyvtárral ősnyomtatványok possessoral- 
ra vonatkozóan, a martini Matlca Slovenskával szlovák vonatkozású RMK-müvek 
ügyében folytattunk levelezést*

USA - A New York-i Metropolitan Museum of Art 1529. évi röplap ügyében 
fordult hozzánk*

Thomas W* Bridges /Philadelphia/ számára az olasz Blado, Scotto és 
Glunta kiadók által közreadott misekönyvekről, nyomdászjelvényekről és tipog
ráfiai Jellegzetességeikről adtunk felvilágosítást*

A név szerint nem említett külföldi kutatók számára továbbá egyes szer
zők nálunk meglevő müveiről, vagy meghatározott kiadásaikról adtunk tájékoz
tatást*
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ

3* Kézirattár
A Kézirattár külföldre irányuló információs tevékenységéről az 1973* év 

levelezése alapján adunk képet.
Az elmúlt év folyamán 11 országból fordultak hozzánk kutatók anyagunkra 

vonatkozó kérdéssel* Levelező partnereink között legtöbbször az NSZK szere
pelt; második és harmadik helyen Ausztria és az USA áll; néhány kérdés futott 
be Anglia, Lengyelország, Olaszország, Románia, Szlovákia, valamint Kanada 
kutatóitól, ill. intézményeitől; egy-egy kéréssel szerepel a Szovjetunió és 
Svédország. Az alábbiakban néhány kéréstlpust ismertetek /nem törekedve rend
szerességre vagy teljességre/.

A kérések Jelentős része középkori kódexeinkkel kapcsolatos* Több körül
mény teszi ezt érthetővé* kódexeink zöme nem magyarországi eredetű; emellett 
a medievisztika nemzetközisége is tükröződik ebben a tényben* Ehhez Járul, 
hogy latin és német kódexeinkről /ill. nagy részükről/ rendelkezünk nyomta
tott katalógussal, tehát a kutatók ideutazás nélkül is megismerkedhetnek
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állományunk őket érdeklő darabjaival — a részleteket Illetően teszik fel 
azután levélben kérdéseiket, melyek olykor egyszerűbben, olykor hosszabb 
kutotással oldhatók meg. /Egy példái Szent Józsefre vonatkozó szövegek litur
gikus kódexeinkben./

Egy másik kérdéstípus Intézményektől származik! egy-egy tárgykör anya
gáról kérnek Információt, utóbb mikrofilmet, kutató részére vagy archiválási 
céllal. Példaként említhető a kanadai nemzeti könyvtárnak /egy kereskedelmi 
cégen keresztül érkezett/ héber kéziratainkra vonatkozó kérdése, vagy a 
kievi tudományos könyvtár kérése Kárpát-Ukrajnát illető anyagokról. Ilyen 
esetekben a vonatkozó anyag összeállítása gyakran hosszabb munkát vesz igény
be.

További tipikusan Jelentkező kérdésfajta a sokszorosított körlevél. 
Elsősorban német és angol nyelvterületen szokás, hogy valamely kutatás, kri
tikai kiadás megkezdésekor megkérdezik s személy szempontjából érdekesnek 
látszó ország intézményeit /névsorukat nyilván egy The World of Learning 
alapján állítják össze/t rendelkeznek-e a kérdéses személytől származó vagy 
rá vonatkozó forrásanyaggal. E kérdésekre katalógusaink átnézése után vála
szolhatunk.

A kérések utolsó típusaként azokat említeném meg, melyek *— többnyire 
újkori tárgykörökben —- állományunkról bővebb, tartalmi mozzanatokra kiter
jedő információt kérnek, esetleg irodalmat is. Ezek az ügyek is — mint úgy
szólván valamennyi pozitív válaszunk — mikrofilm vagy xerox küldésével füg
genek össze. Az újkori érdekű kérések megfogalmazói gyakran külföldön élő és 
működő magyar vagy magyarországi születésű történészek és egyéb kutatók.

összefoglalóan nézvei külföldi kutatói levelezésünknél mintegy az ügyek 
felében a /körülhatároltabb vagy bizonytalanabb formában megfogalmazatt/ 
kérés film- vagy xeroxmásolat elkészíttetésével teljesíthető. Az ügyek egy
negyede ezen túlmenő információ nyújtását teszi szükségessé; az utolsó egy
negyed az, ahol a kérés céltalan volt, s negatív választ kell adnunk.

Nem lenne teljes a kép, ha végezetül nem említeném meg, hogy információs 
tevékenységünk Jelentős százaléka élőszóban zajlik le. A külföldi kutatók 
egy része rövidebb-hosszabb időt itt tölt, s közvetlenül használja kézirata
inkat, mielőtt fllmrendeléseit feladná. A könyvtárat látogató külföldiek 
pedig — akik a könyvtárra szánt idejük Jelentős százalékát rendszerint a 
kéziratok megismerésére fordítják — a tárlók megtekintése mellett gyakran 
fordulnak hozzánk konkrét vagy általánosabb kérdésekkel anyagunkat illetően.
V. WINDISCH ÉVA

4. Zeneműtár
A zene nemzetközi érthetősége már önmagában is indokolja a nagyobb in

formációs keresletet az egyéb, pusztán a szövegen alapuló dokumentum-források 
keresletéhez képest. Már csak ezért sem lehet meglepő, hogy a Zeneműtár szó- 
és különösen Írásbeli külföldi tájékoztató-forgalma kiemelkedő. Közelebbről 
vizsgálva e tájékoztatási igény nagyságának okát, a zenei gyűjtemény tartal
mi értékeire és vonzóerejére kell rámutatni. A magyar zenetörténet kézírásos
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ée nyomtatott emlékei mellé a második világháborút követő évek óta szinte 
egyenlő Jelentőséggel zárkózott fel az egyetemes zenetörténet kimondottan 
elsődleges forrásanyaga# Joseph Haydnnak és pályatársainak eredeti kéziratai
ról, mtiveik korabeli másolatairól és első kiadásairól van szó, azokról az egye 
di, ill. ritka dokumentumokról, amelyekre nézve zenei gyűjteményünk világ- 
viszonylatban is a legelsők között foglal helyet# Köztudomású, hogy ezek a 
kéziratkincsek a háború előtt világi és egyházi rezidenciák archívumaiban pi
hentek és csaknem hozzáférhetetlenek voltak a tudományos kutatás számára# 
Közgyűjteménybe kerülésükkel szinte föllélegzett a világi zenekutatók és 
gyakorló muzsikusok mohón kaptak az addig "tiltott gyümölcs” után# A törté
nészeken olyasféle fölfedezési vagy kezdett eluralkodni, mint amilyen a 
reneszánsz-kor emberén, aki büvölten ásta elő a föld alól az ókori falmarad
ványokat, vázákat, műkincseket# A fölfedezés örömét az uj birtokosok termé
szetesen önzetlenül és kötelességszerüen osztották meg a tudományos világgal 
Ontani kellett a levelek és mikrofilmek százait ez érdeklődők kielégítésére# 
Eképpen Járultunk hozzá szakbibliográfiák, zenetörténeti tanulmányok, zenemű- 
kiadványok és hanglemezek megjelenéséhez, hangversenyek, rádió- és televízió- 
műsorok létrejöttéhez# És olyan zeneszerzők modern reneszánszához, újjáéledé
séhez, akik gyakran méltatlanul merültek a feledés homályába#

Egy-két technikai jellegű megjegyzés:
A hazai kutatást és zeneműkiadást a lehetőség határain belül védelemben 

részesítjük. Teljes zenemüvek vagy tételek lemásolása, fotorendeléee esetén 
nyilatkozatot kérünk az igénylőtől, hogy a szóban forgó egyedi vagy értékes, 
ritka dokumentumot nem teszi közzé nyomtatásban vagy hanglemezen, kifejezett 
engedélyünk nélkül. E célra angol, német, ill. magyar szövegű űrlapokat bo
csátunk a kutatók rendelkezésére#

Súlyt helyezünk az Írásbeli tájékoztatások és közlések kifogástalan kül
alakjára is. Arra törekszünk, hogy különleges tartalmú tájékoztatásaink — 
amelyekből olykor szükségszerűen hangjegyes idézetek sem hiányoznak — meg
jelenésükben is méltóak legyenek ahhoz a világhírű gyűjteményhez, amelynek 
cgy-sgy részéről nap mint nap beszámolnak az érdeklődőknek. Ezért fordítunk 
gondot a levélpapír, az Írógép, sőt az Írógépszalag megválasztására is.

Néhány adatszerű megjegyzés is idekívánkozik# A Zeneműtárban készült 
Írásbeli tájékoztatások szama 1973-ban 289 volt /közülük 106 azoké a tájé
koztatásoké, amelyeket a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége ügyeiben 
készítettünk/. A tájékoztatások mintegy 20 százaléka különösen terjedelmes, 
illetve elemző jellegű volt: listákat, hangjegyes tételkezdeteket atb# tar
talmazott, továbbá szakirodalmi részleteknek magyarról idegen nyelvre való 
fordításait foglalta magában# A külföldi rendeltetésű levelek túlnyomó több
sége német és angol nyelvű volt: ezek többnyire fogalmazvány nélkül, rögtön 
az idegen nyelvű tisztázatban készültek; a néhány orosz, ill. francia nyelvű 
levél szövegét fogalmazványaink alapján a Nemzetközi Ceereszolgálat munka
társai készítették el. - A zeneműtár! tájékoztatások rendeltetési országai 
között mind az öt földrészt megtaláljuk: a címzettek között Európa országai
nak intézményei, tudósai éppúgy megtalálhatók, mint pl# Japáné vagy a 
Hawaii-szigeteké.
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Tájékoztató munkánkhoz szarvsáén kapcsolódik a szomszédos osztályokon, 
Üzemekben végzett könyvtárközi kölcsönzési, számlázási és továbbítási, vala
mint a reprográfiai munka. Az előbbiek dicséretesen, kifogástalanul működnek- 
A Filmlaboratórium is sok jó szándékkal, jó munkával segíti külföldi tájékoz
tató szolgálatunkat, Bz bizonyára hamarosan kiegészül majd a muzeális kéz
iratok annyira nélkülözhetetlen,, kivételes gondosságu laboratóriumi kezelé
sével és egyes, problematikusabb muzeális dokumentumoknak az általános meny- 
nyiségl normából kiemelt, egyedi jellegű fényképezésével. Zeneműtárunk azon
ban már ma is magas szintű támogatást kap a Mikrofilm Osztálytól referensz- 
munkájának megfelelő ellátásához. Külön ki kell emelni azt az előzékeny, meg
értő és áldozatos segítséget, amellyel a Könyvtárközi Kölosönzési Osztály 
vezetője és munkatársai tájékoztató leveleink mellékleteinek /dokumentumok 
hasonmásainak/ gyakran azonnali előállításával Zeneműtárunknak nyújtanak.

A tájékoztató szolgálat — és ennek különösen nemzetközi ága — a kata
logizálás mellett ma már a Zeneműtár egyik legfontosabb, legigényesebb munka
területé, És érzékeny területe is, mert a nagyvilágból általa nyílik kilátás 
az állományra és a vele végzett munkára.
KECSKEMÉTI ISTVÁN

5. Színháztörténeti Tár
Az 1973-ban adott tájékoztatások egy része nevezetes évfordulókhoz kap

csolódott t
Móllére halálának 300. évfordulóját tavaly Ünnepelte az egész művelt 

világ. Színháza, a párisi Comédie Franpalse, ez alkalommal nagyszabású kiál
lítással adózott emlékének, s ebben a magyarországi vonatkozások dokumentá
cióját — a Magyar Színházi Intézettel karöltve — Tárunk szolgáltatta.

1798-ban a magyar színészek egy csoportját, Kótsi Patkó János vezetésé
vel, országjáró körútra küldte a társulat kolozsvári igazgatója, Wesselényi 
Miklós. Ez a kis osapat első állomásként Nagyváradon állt meg. Innen számít
juk * nagyváradi színjátszás indulását. 175 éves Jubileumát a helybeli Állami 
Magyar Színház igen sok tőlünk kapott anyaggal, adattal dokumentálta.

1972-ben jelent meg Enyedl Sándor könyve az erdélyi színjátszás törté
netéről 1821-ig bezárólag. 1973-ban folyamatosan és folytatólagosan szolgál
tattunk neki további adatokat, mert következő munkája ugyanez a téma 1848-ig 
terjedően. Ferenczl Zoltánnak a kolozsvári színjátszásról szóló könyvén kí
vül /mely 1850-nel zárul/, senki nem foglalkozott átfogó méretekben az erdé
lyi magyar színjátszás feltérkrépezésével. Igen fontos tehát a részben helyi 
gyűjtésen alapuló és részben a mi adatainkkal kiegészíthető munka mielőbbi 
elkészülése.

Philipp Sohweitzer /Darmstadt/ részére a 19. századi pesti német szín
játszás egy Jónevű zeneszerző-karmesteréről, Ludwig Schindelmeisserről ad- 
tunk tájékoztatást, Schindelmelsser 1838—1844 között volt a német színház 
karmestere. Számos müve, köztük a Szapáry cimü, magyar tárgyú opera került 
itt színre. Megzenésített müvei között Caray Jánosnak egy verse is szerepel.

Másik zenei vonatkozású referenciánk a kiváló osztrák zeneszerzővel.
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Gustav Mahler-rel kapcsolatost aki 1680-1891 között a budapesti Operaház 
Igazgatója volt* Itteni működéséről, valamint felfedezettjének, a Béoeből 
hozzánk került Hllgermann Laurának, a Mahler-dalok kiváló tolmácsolójának 
pesti szerepléséről szóltak adataink, melyeket Zoltán Román, a Calgary 
Unlverslty zenetörténésze, dolgoz fel tanulmányában*

Készülőben van egy teljes Igényű monográfia, melyet L* M. Newman, a 
Lancaster Unlverslty munkatársa ir Edward Gordon Cralgről /1872-1966/, a hí
res angol rendező, díszlettervező művészről és színházi teoretikusról* Cralg 
a modern színpadkép és szlnpádmüvérzet legnagyobb úttörője a svájci Adolphe 
Appia mellett; hatása és kapcsolata volt Európa minden országával — hazánk
kal Is* Hevesi Sándorhoz baráti kapcsolat fűzte; On the art of the theatre 
című, 1911-ben megjelent könyvéhez Hevesi Irt előszót; levelezett Németh 
Antallal Is, aki 1935-ben felkérte egy rendezésre a Nemzeti Színházban* Cralg 
Moszkvából hazatérőben Ígérte, hogy a meghívásnak eleget tesz; hogy a terv 
miért hiúsult meg, nem tudható* Ez a ml hozzájárulásunk Mrs* Newman adat
gyűjtéséhez.

A jugoszláviai színháztörténet tervszerű feldolgozásában Zenta és 
Szabadka után 1973-ben Versecre került a sor* Ehhez szolgáltattunk adatokat 
Alojz Ujesnak, a belgrádi Szerb Tudományos Akadémia munkatársának.

A Színháztörténeti Tár 1973-ben 18 Írásbeli felvilágosítást küldött 
külföldre, ezek közül a jelentősebbeket soroltuk fel*
BERCZELI KÁRÓLYNÉ

Nem szóltunk részletesebben két különgyüjteményünk, a Kisnyomtatványtér 
és a Térképtár külföldre menő információiról.

A Kisnyomtatványtárhoz ui. ritkán, évente csak 3-4 alkalommal fordulnak 
kéréssel más országokból. Az érdeklődők kiadványok, illetve kiállítások elő
készítése kapcsán tesznek fel kérdéseket egyes korszakokra, vagy alkotókra 
vonatkozóan*

A Térképtár munkájáról az év folyamán részletes ismertetést adunk* 
Abban majd tájékoztató tevékenységükről is olvashatunk.
Szerk*
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HUSZONÖT ÉVE ÖNÁLLÓ A SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

Éppen negyed századdal ezelőtt, 1949-ben bocsátotta ki a kormány
zat a "Múzeumokról ás műemlékekről" szőlő emlékezetes 13* számú törvényerejű 
rendeletét, amely az OSZK-t a Magyar Nemzeti Múzeummal valő, csaknem másfél 
évszázadig tartő szervezeti ösezefonódottságából kiemelte és önálló Intéz
ménnyé nyilvánította*

Úgy véljük! hazai könyvtártörténetünkben, s közvetve művelődéstörténe
tünkben ez az Intézkedés rendkívüli Jelentőségű mozzanat volt* Nem kevesebbet 
Jelentett ti. mint alapvető elvi biztosítékát annak, hogy nagy múltú Intéze
tünk a második világháború után előállt uj történelmi helyzetben a korábbiak
nál Jőval szélesebb körű és bonyolultabb kulturfeladatokra felkészülhessen. 
Világossá vált ugyanis az Illetékesek előtt, hogy könyvtárunknak a Muzeum 
19* századi struktúrájában valő beépítettsége többé nem nyújt elegendő lehe
tőséget a korszerű Nemzeti Könyvtár funkcióinak ellátásához.

Pedig ez a Múzeummal valő szoros szimbiózis a 19. sz. elején természete
sen adódott, az ekkori kulturális körülményekből szinte önmagától bontakozott 
ki. Ismeretes, hogy már az örök érdemű meoénás, Széchényi Ferenc Is — bár 
tulajdonképpen osak bibliotékát kívánt alapítani — a nemzetnek ajándékozott 
tékájához gazdag éremgyüjteményt és — felesége nevében — ritka ásványgyüj- 
teményt le csatolt. Ez a tény persze még nem avatta az uj intézetet oly érte
lemben múzeummá, ahogy az Európában éppen akkortájt kialakulóban voltt törté
neti Jelentőségű antikvitásoknak, műalkotásoknak, Illetve természeti produk
tumoknak közszemlére szánt, szervezett gyűjteményévé. Ám a barokk-rokokó 
teremkönyvtárak akkori berendezettségükben többé-kevésbé úgyis muzeum)'.: is 
voltakt a mennyezetig érő könyvállványok közötti nagy tért mindenütt szobrok, 
vázák, oslllogő numizmákkal tele tárlók töltötték ki.

Az uj Országos Könyvtár, a Bibliotheca Regnicolarie esetében tehát már 
a kezdet kezdetén adva volt a múzeummá való kibontakozás lehetősége. A könyv
tár első vezetője, az ügyes tervező és szervező Miller J. Ferdinánd nem is 
mulasztotta el a kézenfekvő gondolatot a valóságba átültetni* Sikerült meg
győznie a Széchényi-téka fölött hatósági felügyeletet gyakorló József nádort, 
mennyire üdvös dolog lenne a könyvgyűjtemény mellett egy történeti, Illetőleg 
természeti gyűjtemény szervezését is elindítani és a hármat egy közös Intéz
mény keretében mint Magyar Nemzeti Múzeumot fejleszteni. A nádor mint Firenze 
szülötte és neveltje, maga is jeles műgyűjtő, könnyen magáévé tette az esz
mét} a könyvtár alapítását követő ötödik esztendőben, 1808-ban javaslatot
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terjesztett ez ügyben e magyar országgyűlés eléf amely —- megértve, hogy 
nemzeti érdekről van szó — törvényben /1808tVIII. te./ mondta ki az Orszá
gos Széchényi Könyvtárból kifejlesztendő Magyar Nemzeti Muzeum felállításét.

Ez a szervezeti kitágulás, muzeumi keretben való elhelyezkedés kétség
telenül előnyös volt könyvtárunkra nézve. Jelentősége a közvélemény szemé
ben számottevően megnőtt. Mint tudományos téka ugyanis csak egy szükkörü 
literátor-réteg számára volt fontos, mint muzeális gyűjtemény viszont bizto
sította az egész nemesi nemzet megértő figyelmét. A régi magyar nagyság és 
dicsőség demonstrálásaként ti. a haditettek emlegetése mellett éppen ekkori
ban kezdtek hivatkozni az ősi kulturális teljesítményekre, pl. Mátyás király 
könyvtárára — mintegy önigazolásul a fölényeskedő német publicisztikával 
szemben. Egy történeti bizonyító erejű múzeumra és muzeális tékára kész volt 
a nemesség százezernyi forintokat le áldozni, miként tette a ma is fennálló 
Muzeum-palota építésekor, vagy a páratlan értékű Jankovich-gyüjtemény meg
vásárlásakor.

Hosszasan lehetne még beszólni azokról a kétségbevonhatatlan előnyökről, 
hasznos eredményekről, amelyek a Nemzeti Múzeummal való együttélésből a 
Széchényi Könyvtárra nézve 1848 előtt és azután származtak. Ezekre a tények
re azonban itt és most nem térhetünk ki. Ám okvetlenül foglalkoznunk kell 
azzal a kérdéssel, hogyan vált ez az oly sokáig hasznos szervezeti egység 
idővel mégis nyomasztó tehertétellé, fejlődésgátló tényezővé.

Kulturális életünk haladó szellemű kritikus tényezői mór a századfordu
lón rádöbbentek arra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár a Muzeum keretében 
működve mindinkább alkalmatlanná vált eredeti nemzeti könyvtári hivatásának 
betöltésére, arra, hogy a magyar szellemi életet a hazai irodalmi termékek, 
nem különben a külföldi magyar vonatkozású sajtótermékek összességének rend
szeres gyűjtésével és módszeres feltárásával folyamatosan táplálja, illetőleg 
a mindenkori társadalmi igényekhez mért, uj teremtő erőkifejtésre képesítse.
S csakugyan, nem vitást a Széchényi Könyvtár a 20. század elejéig nagy mér
tékben elszigetelődött a rohamosan fejlődő élettől. A szó legszűkebb értel
mében muzeális gyűjteménnyé vált: érdeklődését és tevékenységét oly mérték
ben lekötötte az antikvitás kultusza /könyvrégieégek, kéziratok és orchivó- 
liák gyűjtése/, hogy nem volt képes lépést tartani a modern világ könyvtári 
kultúrájának, uj céljainak és metódusainak, uj technikájának előmenetelével. 
Széles munkaterületeken egyre fokozódó mértékben elmaradt a korszerű könyv
tári szolgáltatásoktól. Nemcsak az egyre növekvő közművelődési igények ki- 
elégitésóre vált measzemenőleg képtelenné, hanem legsajátosabb hagyományos 
funkciójának, az akadémikus jellegű történeti és filológiai kutatómunkának 
támogatására is.

Az első világháborút megelőző években mintegy félmillió kötetre felsza
porodott állománya már csaknem áttekinthetetlenné vált. Az olvasóknak és ku
tatóknak csakis egyetlen szerzői betűrendes katalógus állt rendelkezésükre.
A felhalmozott ismerettárba való behatolást lehetővé tevő szakkatalógus lét
rehozásával a könyvtár dolgozói meg sem próbálkoztak. A szakkutatás zűrzava
ros, tökéletlen repertóriumokra volt kénytelen támaszkodni. Nem tekintette 
feladatának az Országos Könyvtár a nemzeti bibiJográ^ia összeállítását sem.
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Hogy ilyen mágia létrejött, az évtizedeken ét magánvállalkozásnak volt kö
szönhető, Természetesen még kevésbé volt kiaknázható a polgári korszakban,
1867 után hirtelen felgyülemlett hírlap- és folyóiratállományf mivel cikk
repertóriumok készítésére magánvállalkozó sem akadt, A csekély számú könyv
táros gárda tevékenysége — korszerű köryvtártani ismeretek híján — kimerült 
a gyarapodásnak egy elhibázott, idejét múlt szakrendszerbe való beerőszako- 
lásában és egy igénytelen mechanikus címleírásban. Ennek következtében 1914 
körül már joggal irt a sajtó a Múzeumi Könyvtár csődjéről.

Az 1918/19# évi forradalmi időszakban — kivált a Tanácsköztársaság 
idején — úgy látszott, mód és lehetősén: fog nyílni a fejlődésben vissza
maradt Széchényi Könyvtár korszerűsítésére. Az ellenforradalmi fordulat azon
ban útját szegte minden gyökeres újításnak, A reakciós államhatalom kultúr
politikája negyed százados kísérletezés után sem volt képes intézetünket 
válságos helyzetéből kiemelni. Pedig a differenciálódásnak az intézményi 
fejlődésre is érvényes törvényszerűsége világosan utalt a helyes megoldásra. 
Precedensek is voltak rá, A Nemzeti Múzeumnak mindazok a gyűjteményei, ame
lyek túlnőttek a Józsefnádori időkben kialakult régi kereteken — igy a nép
rajzi és iparművészeti gyűjtemény, valamint 8 képtár —, már a századfordu
lón, vagy még előbb elváltak az anyaintézménytől, s önálló intézményekké 
szerveződtek. Ilyen tulfejlődött múzeumi osztály volt régóta a Széchényi- 
Könyvtár is. Hogy önállósítására mégsem került sor — sem az első, sem a 
második világháború előtt — ez alighanem egyaránt múlt a belső könyvtári 
vezetésnek sokáig passzív magatartásán és az illetékes kormányszervek problé
maérzékének, valamint pénzügyi áldozatkészségének hiányosságán,

A húszas-harmincas években a művelődésügyi kormányzat más utakon-módokon 
akart a Széchényi Könyvtár, s vele együtt a többi országos közgyűjtemény el
maradott állapotén segíteni, A Múzeumnak elkülönítésre megérett intézményeit 
nem önállósítani igyekezett, hanem éppen ellenkezőleg: konzerválta őket avult 
kereteik között, sőt a már korábban kivált részlegeket /a Néprajzi, Iparmű
vészeti és Szépművészeti Múzeumot/ is újra összefüggésbe hozta egykori anya- 
intézetükkel, Mindezek a gyűjtemények, s velük együtt az Országos Levéltár 
egy közös tágkörü szervezetbe kerültek. Ezt a könyvtári-levéltári-muzeumi 
együttest az 1922:19# törvénycikk ,,Gyüjteményegyetemnek,l# az 1934:8, törvény
cikk uj értelemben "Magyar Nemzeti Múzeumnak" nevezte és önkormányzati jog
körrel ruházta föl. Az autonómia azonban — úgy látszik — nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, A heterogéh gyüjteménykomplexum közös vezetősége 
nem tudott simán, termékenyen együttműködni, az aktuális reformfeladatok 
végrehajtására pedig saját erejéből nem is vállalkozhatott. Azok a pozitívumok, 
amelyek ebből a szervezeti összevonásból származtak — mint pl, a gyűjtőkörök
nek elvi alapon való rendezése, vagy a tudományos munkatársi gárdának képe
sítés, fizetés, előmenetel és nyugdíj tekintetében közös nevezőre hozása és 
a közigazgatási tisztviselői karral való egyenjogositása — távolról sem 
voltak elegendők a szükséges korszerűsödés megalapozására.

Az Országos Széchényi Könyvtár idült fogyatékosságain a közgyűjteményi 
integráció tehát vajmi keveset tudott segíteni, S ha a harmincas évek köze
pén mégis napirendre kerültek a csőd felszámolásának feladatai, sőt figye
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lemre méltó erőfeszítések is történtek ebben az irányban, az aligha kormány
zati kezdeményezésre történt* sokkal inkább a könyvtári vezetés és az uj 
könyvtáros nemzedék szakműveltségének és hivatástudatának emelkedése folytán. 
Ismeretes, hogy ekkor kertllt sor a régi müncheni szakrendszerű raktározás 
feladására, s a folyószámos tárolási rend bevezetésére, valamint ezzel szo
ros kapcsolatban a raktárhelyiségek vasszerkezetű átépítésének elindítására, 
Ugyanekkor szűnt meg a régi primitív kézírásos katalogizálási gyakorlat, s 
kezdődött el a nemzetközi formákat követő adréma rendszerű sokszorosított 
címleírás.Hasonlóképpen ekkor történt az ugyancsak nemzetközi szabályokhoz 
igazodó uj komplex katalógus-rendszer alapvetése, napirendre került még a 
kűlöngyüjteményi szervezet továbbfejlesztése és a korszerű fototechnikának a 
könyvtári munkában való alkalmazása. Végül ekkor Iktatta feladatai közé a 
könyvtár a kurrens nemzeti bibliográfia rendszeres összeállítását is. Mindez 
azonban csak épp hogy megindult. Kibontakozásához hiányzott a megfelelő pénz
ügyi alátámasztás és a szervezeti önállóság. A negyvenes években pedig az 
egész reformmozgalom beleveszett a második világháború förgetegébe.

Az Országos Széchényi Könyvtár Igazi reneszánsza előtt a kaput csak a 
huszonöt év előtt életbe lépett szóban forgó törvényerejű rendelet nyitotta 
meg. A nemzeti könyvtári funkciók és szolgáltatások körének az uj idők köve
telményeihez igazodó átfogó, tervszerű és rendszeres kimunkálása osakis könyv
tárunknak a Nemzeti Muzeum szervezetéből való kiemelése és önállósulása után 
kezdődhetett meg, mégpedig a szocialista államhatalom hathatós elvi, gyakor
lati irányítása és minden korábbi elképzelést felülmúló pénzügyi támogatása 
mellett.
BBRDÍSZ JENŐ

0 0 ü 0 0 0 0
a D í a o a o

1 " T 1'"
J o a q q o a a 

o o o o i a o
i • • • q • a ] = Innieo

70



r

A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

Amikor az "egyéves tanfolyam" hallgatói utoljára jöttek össze, 
hogy annak eredményeit és hiányosságait megbeszéljék, többször vetődött fel 
az a kérdés, hogy most, amikor kezükben a szakdiploma, befejezték-e a könyv
tárosi Ismeretek megszerzését, tudnak-e már mindent, ami munkájuk ellátásá
hoz szükséges?

Az egyértelműen nemleges válasz két indítékból is fakadt. Abból, hogy 
a tanfolyam az általános ismeretek elsajátítását tűzte céljául és eleve le
mondott a speciális területek problametikájának feltárásáról; de abból a fel
ismerésből is, hogy ma mér a könyvtáros sem élhet az egyszer megszerzett 
tudásából, A rohamosan emelkedő dokumentumkiadás, azok többfélesége, az egy
re nagyobb igényű feldolgozási és információs munka ma már a fejlődéssel 
folytonosan lépést tartó, és a legmodernebb Jelenségeket átfogó és megoldani 
tudó szakembereket kíván.

Arra a kérdésre, hogy a továbbképzést milyen formában kell megszervezni, 
és ennek összefogására, irányítására ki az illetékes, már nehezebben fogal
mazódott meg a válasz. Inkább a hiányosságok, a negatívumok kerültek megem
lítésre .

Nem véletlenül. Hiszen országos viszonylatban sem oldódott meg a könyv
tárosok továbbképzése, de sok gondot ad ez a kérdés saját könyvtárunk vonat
kozásában is.

E kis összefoglalásnak nem lehet célja, hogy a problémát a maga össze
tettségében feltárja, arra vállalkozik csupán, hogy intézményünk elképzelé
seit, terveit röviden felvázolja.

Ha a könyvtár évi Jelentéseit végiglapozzuk, azt látjuk, hogy az OSZK- 
ban a szervezett továbbképzés az ötvenes évek elején indult meg, és rendsze
resen, de változó intenzitással és változó formák között folyt egészen mos
tanáig. E tevékenységet a folyamatos ismétlődés jellemeztes egy-egy változat 
kívánatos megoldásként tűnt fel, hogy aztán egy másik megfelelőbbnek adja át 
helyét, majd ismét feltűnjön. A továbbképzés az állandó kísérletezés benyomá
sát keltette. Erre mutatnak a beszámolókban egyre másra feltűnő és ismétlődő 
"sajnos", "balsikerü", "szervezési hiány", "kisebb eredmények", "a jövőben 
velószinüleg ez utón kell haladni", "keresnünk kell a megfelelő formákat" 
stb. kifejezések.

Amikor azonban behatóan tanulmányoztuk eddigi továbbképzési tevékenysé
günket, arra a meggyőződére Jutottunk, hogy a továbbképzés tartalmának és
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formáinak cserélődése nem negatív Jelenség, hanem éppen annak lényegéből, az 
élet aktuális követelményeihez való természetszerű alkalmazkodásból adódott. 
Ezt kell figyelembe venni és ennek tudatában kell a Jövőben ezt a munkát 
tervszerűen irányítani.

Ennek alapján fogalmazta meg 1972 végén a főosztályvezetői értekezleten 
megtárgyalt előterjesztés az elképzelések elvi részét a következőkben*

A továbbképzés tartalmi köre a könyvtári Ismeretanyag és munka, illetve 
a vele kapcsolatban álló rokontertiletek problematikájából adódik. Alapvető 
az, hogy a tartalom a könyvtár tevékenységének aktuális követelményeiből fa
kadjon, az adott időszak munkáit támogassa, illetve a hiányzó ismereteket 
pótolja.

A továbbképzés formái közlll /referálókör, előadások, tematikus viták 
stb./ mindig a legalkalmasabbat kell kiválasztani, és ezeket a szükségnek 
megfelelően váltogatni*

A téma és a forma tervszerű változtatásával a dolgozók érdeklődését fenn 
lehet tartani, és a továbbképzés ellanyhulásának, unalomba fulladásának ve
szélyét el lehet és el is kell kerUlni.

A továbbképzés könyvtárunk minden munkatársának sztikséges. Ez azonban 
nem Jelenti azt, hogy mindenki minden évben részt vesz benne. A témák válto
zásával önmagától cserélődik a résztvevők köre.

A továbbképzés tervezésénél figyelembe kell venni azt, hogy számos dol
gozónk végzi a KMK hároméves tanfolyamát, illetve folytat egyetemi tanulmá
nyokat. Többeket intenzív nyelvtanulás, vagy speciális tanfolyamok végzése 
/gépesítés stb./ köt le. Mindez arra figyelmeztet, hogy a továbbképzést nem 
szabad túlméretezni, hanem reális keretek közé kell szorítani, olyan formá
ban megvalósítani, hogy az ne terhelje túlságosan a sok esetben már amúgy is 
szétforgácsolt munkaidőt. A helyes arány kialakítása természetesen nem köny- 
nyü dolog.

*

1973-ban, az egyéves tanfolyam olyan kötöttséget Jelentett hallgatóknak, 
előadóknak, a foglalkozások vezetőinek egyaránt, hogy intenzív továbbképzést 
arra az évre nem lehetett beállítani. De éppen ezért lehetővé tettük, hogy a 
tanfolyam előadásait bárki meghallgathassa, és örültünk, ha fiataljaink él
tek is ezzel a lehetőséggel. Működött a referálókör, és éltünk más lehetősé
gekkel is.

Arról, hogy 1974-beh hogyan öntöttük valóságos formába elképzeléseinket, 
azt az évi terv elején közzétett program mutatja be. Itt csak jelzésszerűen 
ismételjük meg a legfontosabbakat:

Mindenekelőtt az "OSZK ismeretek"-et nyújtó továbbképző köröket szüksé
ges megemlítenünk. Nem lehet elégszer elmondani azt, hogy jelenlegi létszá
munk és elhelyezési viszonyaink mellett a könyvtár uj munkatársaink számára 
áttekinthetetlenné vált. Nincs módjuk arra, hogy az intézmény egészét, munká
jának lényegét — csak alapjaiban is — megismerjék. Ennek ellensúlyozására 
indítjuk meg továbbképzésünknek ezt a fajtáját, amely az intézményünkben 
újonnan alkalmazott, vagy a nem rég itt dolgozó munkatársak számára a könyv
tár felépítéséről, speciális feladatairól, tevékenységéről ad áttekintést.
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Pontos helyet foglal el továbbképzésünkben ez a szakmai kérdés, amely 
minden vonatkozásában rendezésre várt a könyvek és periodikumok közti határ
vonal megállapítása. Ez a nehéz munka szakértői szinten kerülhet döntésre, de 
a kérdés lényegét, a kialakult elveket, minden érdekelt osztály maga is meg
vitatja a továbbképzése keretében.

A szakirodalmi ismeretek frissentartására szolgál a már több éve működő 
és rendszeresen összegyűlő referálé-kör.

Egyes osztályokon —— az osztály munkáját közvetlenül elősegítő tovább
képzési formákat valósítottuk meg. Ezeket rendszerint az osztályvezető irá
nyítja. így a Könyvek Központi Katalógusában /címleírás/, a Külföldi Folyó
iratok Központi Katalógusában /az uj szabályzat tanulmányozása/, az OQYJ 
csoportban /olmlelrás/ találkozunk ezzel a megoldással. Külön ki kell emelni 
azt az előadássorozatot, amelyet a Katalogizáló Osztály szervezett azért, 
hogy a cimleÍrási, illetve az azzal kapcsolatos legspeciálisabb problémákról 
a leghivatcttabb külső- és belső szakemberektől kapjon tájékoztatást. Az osz
tály kezdeményezése minden szempontból példamutatót

Belső erőforrásaink — bármennyire is mozgósítjuk őket — természetszerű
en korlátozottak. Ezért igyekszünk kifelé is tekinteni és megragadni a mun
kánk szempontjából hasznos külső továbbképzési lehetőségeket is.

Ezek közé tartoznak a MKE rendezésében tartott előadások, amelyeket egy
re több munkatársunk látogat. Sok tanulsággal járnak a bel- és külföldi ki
küldetések, szaktanfolyamokon, konferenciákon való részvétel, idegenben járt 
munkatársaink beszámolói, vendégeink szakelőadásai.

De támaszkodnunk kell szervezett továbbképzési lehetőségekre is, Így 
elsősorban a KMK szervezte tanfolyamokra. Az idén nyolo munkatársunk végezte 
el a 18. századi nyomtatványok feldolgozásával foglalkozó tanfolyemot. Ugyan
csak nyolcán vesznek részt a szeptemberben meginduló osztályozási képzésben. 
Ennek munkájába egyes speciális területeken több dolgozónk "külső hallgató
ként" kapcsolódik be.

*

Az, hogy jelenleg mit csinálunk, kirajzolódik az elmondottakból. Most 
mór csak azt kell felvázolnunk, hogy mik a jövőre vonatkozó terveink.

A továbbképzést a következő években is több témára bontva és több szin
ten kell folytatni. A témákat nem lehet előre meghatározni, hiszen azoknak 
éppen az élet adta aktualitásból kell fakadni, a mindenkori munkához, prob
lematikához kapcsolódni.

Az kétségtelen, hogy az "OSZK ismeretek" néven összefoglalt témakör a 
jövőben is továbbképzésünk középpontjában fog állni. Ezen kívül sor kerülhet 
az OSZK gyűjteményeivel, munkájával kapcsolatos különleges kérdéskörök fel
dolgozására /óllományismeret, állománygyarapítás, katalógus-ismeret, segéd
könyvek, forrásanyag, feltárási módszerek megismerése, a nemzeti bibliográfia 
rendszere és problémái, a hungarika gyűjtés és feltárás kérdései, a korszerű 
vezetés és szervezés követelményei, és sok más aktuális téma/. Gondolhatunk 
a referáló körök kiszélesítésére, az előadások rendszeressé tételére is.

Mindig figyelünk az igényekre, ötletekre, hogy továbbképzésünket minél 
hasznosabbá, minél színesebbé tegyük. — NÉMETH MÁRIA
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UJ "FUTÓSZALAG" — UJ PROBLÉMÁK
/lemét megindult a rekatalogizálás a Katalogizáló Osztályon/

Ez év januárjában a Katalogizáló Osztályon a "harmadik” futósza
lagon" is megkezdődött a feldolgozás. A Gyarapítási Osztálytól a kurrens 
külföldi és a köteles magyar anyagon kívül hetente egy újabb "kocsi" is ér
kezik, melynek anyaga részben már feldolgozott /pl. a müncheni katalógusban/* 
részben viszont még eddig feltáratlan — eredetileg a KEO-ból származó müve
ket tartalmaz. A katalogizálásra kerülő munkák típus szerint 3 csoportra osz
lanak! un. naptárakra. 1850 előtti, eddig feldolgozatlan anyagra, valamint a 
már korábban feldolgozott, szlglés Jelzetű segédkönyvtárl könyvekre.

Az első csoportba nem folyóirat Jellegű perlodikumok tartoznak, s P 1 
raktári Jelzettel kezdődően €iz un. nagylapos nyilvántartásban szerepelnek. 
Nagylapjuk címleírásai többnyire a müncheni rendszer szerint készültek, mel
léklapjaik rendszerint nincsenek, az adataikat tartalmazó nagylapok általában 
kézírásosak. Tartalmukat tekintve ezek a perlodikumok a különböző egyházme
gyék és szerzetesrendek schematismusai, ill. ordo-i, a protestáns egyházme
gyék, valamint különböző világi társulások közgyűléseinek Jegyzőkönyvei, 
továbbá a szó szoros értelmében vett naptárak.

Jelenleg még az egyes egyházmegyék schematlsmusalnak és ordoinak kata
logizálásánál tartunk. Ezen kiadványok Jelentős része időben csaknem 2 év
századot ölel fel, igy pl. az Esztergomi Római Katolikus Pőegyházmegye sche- 
matlsmusának a könyvtár állományában levő legkorábbi példánya 1763-ból szár
mazik, a legújabb pedig 1970-bol.

A schematizmusok és ordók feldolgozása több problémát vet fel. Testületi 
kiadványoknak minősülnek, s ezért egységes testületi cimfej alatt kellene 
őket felvenni. Ez természetesen sokszor nem okoz különösebb nehézséget, fel
téve, hogy az egyházmegye szervezeti változáson nem ment át, pl. a fent em
lített esztergomi. Nincs különösebb probléma az Időben pontosan rögzíthető 
változások esetében sem, pl. 1840-ben az egri püspökség érseki rangra emel
kedett. így tehát a testületi név a cimfejben 1804-ig Egri Római Katolikus 
Egyházmegye, utána Egri Római Katolikus Pőegyházmegye. /Természetesen itt 
vitatható, hogy érdemes-e az anyagot kétfelé bontani, vagy pedig a szerkezeti 
változást csak utalók szintjén kellene-e megoldani./

A helyes testületi név megválasztásában a legtöbb problémát az 1920 utá
ni időszak veti fel. A Trianoni Békeszerződés a politikai határokon kívül az 
egyes egyházmegyék területi elrendezését is módosította. így pl. a Kalocsai 
Római Katolikus Főegyházmegye Jugoszláviai része 1923-1941-ig, valamint 
1946-1968-ig Bácskai Római Katolikus Apostoli Adminisztratura, ill. Baóka 
rimokatoliíka apóstolska administratura lett, 1968 után pedig Szabadkai Római 
Katolikus Egyházmegye, ill. SubotiÓka rimokatoliÓka biskupija. Jó, ha a vál
tozás a kiadványokból is kiderül, de kevés kivétellel szinte valamennyi egy
házmegye schematizmus-sorozata hiányos, igy tehát a hiányzó évfolyamok miatt 
a szerkezeti változást sem lehet pontosan regisztrálni. Sajnos egyéb felhasz
nálható segédkönyvünk szinte alig van.
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A schematizmusok feldolgozásának másik problémája cimük változatos met. 
fogalmazásában rejlik, A 18. az. folyamán az egyházmegye szerkezeti felépíté
sét, az egyházmegyéhez tartozó települések, ill. a papság névsorét általában 
egy naptárrész előzi meg, amelynek címlapja az esetek többségében alig árul 
el valamit a kiadvány terjedelmének legjelentősebb részéről, a schematismus- 
ról. Ez a rész egy nem címlap értékti választólap után kezdődik. A 19. ez. 
folyamán mér önállóan nyomtatták a schematiarausokat, eltűnt előlük a calen- 
derium, de a hosszú, Jelzős szerkezetű címlapok a variációk egész skáláját 
mutatják. Pl. a Besztercebányai Római Katolikus Egyházmegye schematismusénak 
cimei 1777-tőli
Calendarium dioecesanum eléri Neosoliensis ad annum Jesu Christi 1777.
Catalogus venerabilis eléri almae dioecesis Neosoliensis ...
Schematiemus venerabilis eléri dioecesis Neosoliensis pro anno ...
Cathalogus venerabilis eléri dioecesis Neosoliensis ...
Schematiemus venerabilis eléri almae dioecesis Neosoliensis pro anno ...
Schematiemus almae dioecesis Neosoliensis pro anno ...
Schematiemus dioecesis Neosoliensis pro anno ...

A modern folytatásos müvekre érvényes szabályok szerint, amennyiben az 
időszaki kiadvány elmének első 3 szavában történik a változás, uj főlapot 
kell nyitnunk, mert címváltozásnak minősül; ha a negyedik szó után van elté
rés, az uj forma — mint cimváltozat —- melléklapot kap. A fenti példában 
szereplő schematismus igy mindannyiszor uj főlapot kapna, ami az anyag egy
ségét teljesen megbontaná. Ezt a problémát az 196l-es Párizsi Nemzetközi 
Katalogizálási Konferencia is csak éppen érintette, s mindössze egy pontja 
foglalkozik vele /11.5./. "Ha az időszaki kiadvány vagy sorozat megváltoztat
ja a elmét, ekkor minden egyes cím alatt külön főlap készül az e elmet viselő 
szakaszról, legalább az e címet közvetlenül megelőző és követő elmek feltün
tetésével. Az időszaki kiadvány, ill. sorozat minden ilyen cim alatt felvett 
szakaszáról melléklapot lehet Írni valamelyik kiválasztott cim alatt /olyan
kor, amikor azt kívánjuk, hogy a katalógus az időszaki, ill. sorozatos kiad
ványról, mint egészről, egyetlen helyen összegyűjtve is adjon felvilágosítási/. 
Ha azonban a elmek eltérései csak csekélyek, akkor szabad az egész kiadvány 
egységesített cimfejéül a leggyakrabban használt névváltozatot választani.”
/A Párizsi Nemzetközi Katalogizálási Konferencia által elfogadott cimleirási 
szabályok. ■ Könyvtári Figyelő. 1962. 1. sz./ Vajon a teljesen esetleges, és 
a tartalom szempontjából lényegtelen Jelzőhasználat miatt, nem kellene-e kis
sé tágabban értelmezni a címváltozás fogalmát, s inkább az egyes Jelentékte
lenebb eltéréseket címváltozatnak tekinteni, hogy az anyag az olvasó számára 
áttekinthető legyen, s ne vesszen el a sok főlapon? Ennek a kérdésnek a végső 
megoldása és szabályozása a soron következő feladat.

Néhány schematiemus a 18. sz-i könyvkiadásra vonatkozóan is szolgál ada
lékokkal, igy pl. az egri egyházmegye néhány schematismusa felsorolja a püs
pöki iskola nyomdájában található latin, magyar és német nyelvű könyvek elmeit.

Az 1850 előtti eddig még feltáratlan anyag rendkívül heterogén. A legtöbb 
problémát a hiányos impresszumok okozzák. Az évnélküliek, ha egyáltalán sze
repelnek a Petrikben és a pótlásokban, általában ott is datálatlanok, sőt
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Jelentős részük eddig még nem nyert bibliográfiai feldolgozást sem*
Viszonylag kevés problémát vet fel a szlglás anyag átnézése, bár itt is 

igen szemfülesnek kell lenni, mert a régebbi cimleiráei gyakorlat több pont
ban eltér a mai felfogástól, s igy az egyes leírásokat javítani kell*

A harmadik futószalag munkája összességében rendkívül tanulságos, bár 
még csak 3 hónap tapasztalataival rendelkezünk, a napi feladatok megoldása 
máris számos problémát vet fel, s igy az uj tipusok rendszerezését, ez egyes 
megoldások általános szabályba foglalását teszi szükségessé*
W. SAIGÓ /GNES

JELENTŐSEBB ZrALAKUL/SOK
AZ UTOLSÓ HÁROM ÉV HAZAI ÁRVERÉSEIN

Wint Híradónk előző számában, "A könyvárve rések fényei és árnyai*1 
cimü közleményben Jeleztük, ezúttal az utolsó évek aukcióinak legfigyelemre
méltóbb áradatairól, legmeglepőbb tanulságairól számolunk be. Mint már a ko
rábbi években is tapasztalhattuk, legnagyobb érdeklődés egynéhány jeles szerző 
első kiadásai, és hazai történeti, topográfiai, néprajzi, kulturhistóriai mü
vek iránt nyilvánul meg* Viszonylag mérsékeltebb, gyakran a kikiáltási áron 
lehetett megszerezni korai külföldi, még 16. századi nyomtatványokat is*

De beszéljenek a számok; az áradatokat az aukciók időrendjében közöljük, 
külön csoportosítva a szépirodalmi első és korai kiadásokat és az egyéb müve
ket, zárójelben adva meg a kikiáltási árakat:
1971 november
Balázs Béla: Halálesztétika, 320 Ft /160/j Bessenyei György: Holmi, 600 /400/ 
Csokonai: Alkalmatosságra irt versek, 1500 /800/; Faludi: Istenes jóságra 
oktatott nemes urfi, 1600 /1000/; Fazekas: Ludas Matyi, 3100 /2400/; Gvadányit 
A falusi nótáriusnak elmélkedései... 500 /240/; Gvadányi: Aprekaszion /együtt 
az 1921-es fakszimile-kiadással/ 3100 /1000/; Gvadányi: Egy falusi nótárius
nak budai utazása ..., 1600 /8C0/; A Holnap, Nagyvárad 1908, 380 /160/j József 
Attila: Nincsen apám sem anyám, 750 /200/; uő.: Nem én kiáltok, 600 /200/; 
Kahana Mózes: Univerzum, 600 /120/y Mikes Kelemen: Törökországi levelek,
1100 /240/; Petőfi: Felhők, 1500 /1500/I? Radnóti: Járkálj csak halálraitélt4 
340 /200/; uő.: Lábadozó szél, 700 /200/; uő.: Meredek ut, 340 /120/; uő.: 
Orpheus nyomában, 550 /80/; uő.: Pogány köszöntő, 650 /300/; uő.i Válogatott 
versek, 460 /160/; Vajda János: Magyar képek albuma, 360 /120/.

Az aukción kalapács alá került egy neves kulturpolitikusunk hagyatékából 
a reformkorra és a szabadságharcra vonatkozó irodalom. A csúcseredmények: 
Széchenyi: Eszmetöredékek, 500 /80/; uő.: Javaslat a magyar közlekedésügy 
rendezéséről,500,/160/; uő.: Az académia körül, 380 /8o/| uő.: Világ, 550 
/160/. Nagy meglepetésül szolgált, hogy a rendkívül ritka **Néhány szó a ló
verseny körül” /600/ nem kelt el, nem talált gazdára. Táncsics: Népkönyv,
850 /360/; uő.: Sajtószabadságról nézetei egy rabnak, 1200 I /360/j uő.t 
Uj alkotmányjavaslat, 1300 ! /400/; Desewffy: A Hitel c. mü taglalatja, 420 
/I50/; Egressy Törökországi naplója, 460 /120/; Kossuth: Jelentés az első
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magyar iparművésze ti kiállításról, 1000 /400/t Rückblick auf die jüngste 
Entwicklungsperiode Ungarns, együtt Széchenyit Fin Blick auf den anonymen 
RUckblick-kel, 900 /240/; Népügy, Pária 1847i 1200 /240/; A magyar nemzet 
függetlenségi nyilatkozata, Debrecen 1848, 550 /150/t Wesselényit Szózat a 
magyar és szláv nemzetiség ügyében, 850 /300/,

Egyéb meglepetések] Balázs Bélát Dér siohtbare Mensch, 320 /160/; Bal- 
laglt Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve, 800 /280/j Barta Sándort Vörös lobogó, 
650 /160/; Bartalt Csallóköz történeti vázlata, 1860, 128 1, 260 /80/t A 
Bessenyei György Társasága, Bécs 1777, 1500 /400/t Bőd Pétert Erdélyi féniks, 
650 /200/t Csapót UJ fUves könyv, 2000 /600/J Erdélyit Magyar közmondások 
könyve, 500 /200/t Fényest Magyarország geographlal szótára, 3000 /800/t uő.t 
Magyarország statisztikája, 1400 /200/; Re só Enselt A helynevek magyarázója, 
1200 /30C/t Korabinszkyt Atlas regnl Hungáriáé, Wien 1805, 1900 /800/t 
Könyökit A középkori várak, 1100 /600/t Margalitst Magyar közmondások, 1200 
/300/t Ujj kalendárium, Komárom 1714, 1500 /420/t Réthy - Probsztt Corpus 
numorum Hungáriáé, 1700 /600/t Orbán Balázst A Székelyföld leírása, 6000 
/3600/t Birkent L* origine dél Danubio, 2700 /1800/t Vándorkönyv, Nagyvárad 
1816, 750 /120/t Varjút Magyar várak, 1000 /240/.
1972 május
Arany Jánost Murány ostroma, 340 /240/t uő.t őszikék, 550 /200/t uó.t Toldi, 
850 /400/t Babitst Erato, Wien é.n., 650 /120/t uő.t Gólyakalifa, dedikált 
240 /60/t uő.t Halálfiai, dedikált, 440 /100/tuő.t Herceg, hátha megjön a 
tél is, dedikált, 220 /60/t uő.t Levelek Irts koszorújából, dedikált, 420 
/40/t Bálint Györgyi Az idő rabságában, 320 /30/t Berzsenyi Dániel Versei,
1300 /400/t Garai Jánost Balatoni kagylók, 280 /60/t Illyés Gyulát Három 
öreg, dedikált, 220 /80/t uő.t Nehéz föld, 240 /60/t Jóság /antológia/, Bp. 
1929, Radnóti M. versel először itt jelentek meg, 2200 /500/t József Attilát 
Nem én kiáltok, 420 /300/t Juhász Gyulát Késő szüret, 150 /60/t uő.t Versek, 
320 /120/f Kaffka Margitt Kis emberek barátocskálm, 260 /60/f Kafka, Franzt 
Die Verwandlung, 850 /300/{ Kassák: Egy koeár gyümölcs, 150 /60/f Kisfaludy 
S.t Regék a magyar előidőkből, 950 /600/f Kosztolányit Kain, 280 /60/f Krúdy: 
Álmoskönyv, 420 /120/f uő.t Aranykézutcai szép napok, 650 /120/f uő.t Asszony
ságok dija, 360 /120/f uő,t Pajkos Gálék, 320 /100/juő.: Pest 1915-ben, 200 
/60/f uő.t A podolini kisértet, 400 /100/; Puskint Anyegin, Gara Arnold réz
karcaival, Bp. 1920, 400 /100/t Kuthy Lajost Hazai rejtelmek, 380 /200/f 
Móra Ferenot Négy apának egy leánya, 170 /60/t Móriczt Barbárok, 150 /40/f 
dedikáltt uő.t Forr a bor, 180 /40/, dedikált; Poe, Edgárt Groteszk és ara- 
beszk, Babits fordításában, általa dedikálva, 320 /40/f Radnótit Ikrek hava, 
1000 /360/, dedikáltf uő.t Kaffka Margit művészi fejlődése, 1200 /500/f de
dikált; uő.t Lábadozó szél 650 /320/, dedikált; uő.t Tajtékos ég, 260 /40/f 
Szabó Lőrinct Te meg a világ, 280 /80/, dedikált; Tersánszkyt Margarétáé dal, 
400 /100/f Virág Benedek poétái munkái, 700 /200/; Weöres Sándort Hideg van, 
420 /120/, dedikált; uő.t Medúza, 360 /50/, dedikált; uő.t A teremtés dicsé
rete, 240 /80/.
Aquila, A Magyar Madártani Központ folyóirata, 1894-1943 és A Madártani Inté* 
zet évkönyve, 1944-1968, 24 000 /24 000/, Aurora, Hazai almanach 1822, 650
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/140/{ Ballagi Mórt Magyar példabeszédek .... 700 /150/j Bársony I.t Magyar 
természeti c-e vadászati kópék, 150 /40/| Beregszászit A rajzolás tudományá
nak kezdete, 340 /140/j Budai Perenczt Magyarország polgári históriájára 
való lexicon, Nagyvárad 1804-1805, 3 kötet 1600 /300/> Comeniust Janua 
linguae latinae. Lőcse 1724, 700 /200/{ Czegládi Istvánt Barátsági dorgálás. 
Kassa 1663, 800 /320/j Decsy Sámuelt Pannóniái főniksz, Bócs 1790, 550 /200/j 
Dessewffyt Fizessünk 440 /150/j Domanovszkyt Magyar művelődéstörténet 2000 
/800/j Einsteint Kein Weltbild 750 /200/{ Frdélyit Népdalok és mondók 1000 
/60C/; Az Erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyvei, 1861, 1863. 2 kötet 1300 /240/} 
Hajnóczyt De diversis subsidlls publicis dlssertatlo, h.n. 1792, 700 /200/; 
Hankót Székelyföld, 850 /160/j Hegyesi Mártont Biharvánnegye 1848-49-ben,
440 /100/; Hermán Ottót Debreceni lófogatok, 16 lapl 170 /80/{ uő.t A magyar 
halászat könyve, 750 /300/; uő.t A magyar pásztorok nyelvkincse, 400 /1C0/j 
Kováts Mihályt Magyar patika, hozzákötvet Magyar patika kalauza 1200 /360/j 
Lassú Lajost Az austrlal birodalomnak statistlkai, geographial és históriai 
leírása, 650 /120/; Majer Istvánt A Jó házigazda, 400 /60/j Margalltsi Magyar 
közmondások..., 800 /400/j Maurer, Gáspárt Ungarische Chronlca, Nürnberg 1662, 
1600 /480/j UJ és Ó Kalendárium, Kolozsvár 1774, 1200 /300/j Jezsuita naptár 
1869-re, Pest, 420 /80/i Pereszlényi, Paulust Grammatlca linguae ungaricae, 
Tyrnaviae 1738, 500 /160/j Perger Jánost A magyar, és hazája régente. Pest 
1831, 550 /100/| Pórat Magyar rokonértelmü szók, 550 /200/t Ruppt Magyaror
szág ekkorig ismeretes pénzei, 5500 /1600/; Slklóssyt Az ex-llbrls Magyar- 
országon és külföldön, A "Gyűjtő” ex-libris száma, 440 /160/} Szalay Imre 
Magyar nyelvtudománya ..., 480 /40/, Széchenyit Javaslat a magyar közlekedési 
ügy rendezéséről, 700 /200/j uő.t A Kelet Népe, 2. kiadás, 500 /120/j Szenczl 
Molnár Alberti Diacursus de summo bono ... Lőcse 1530, 1300 /500/j Wertner 
Mórt Az Árpádok családi története? 1000 /200/j Wesselényit Százat a magyar 
és szláv nemzetiség ügyében 1000 /400/. —- /Folytatása a következő számban./
B. E.

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOK A KÖNYVTÁRON BELÜL

A központi szolgáltatások egyre előkelőbb helyet foglalnak el 
könyvtárunk életében! egy egész főosztály kereteit kitöltik, de Juttatnak 
feladatokat a társ-főosztályoknak is. Nemzetközi Csereszolgálat, Könyvtár
közi Kölcsönzés, Központi Katalógus, Fölöspéldány-központ stb. stb., mind a 
magyar közgyűjtemények ügyét hivatottak elősegíteni.

Mór régóta él bennem az a gondolat, hogy vájjon miért nem törődünk a 
könyvtáron belüli központi szolgáltatások megszervezésével?! Ha igaz — és 
igaz — az, hogy a központi szolgáltatások beváltak és segítik a könyvtárak 
munkáját, sőt bővítésük is szükséges egyik-másik területen, úgy ennek a szer
vezési formának egy adott Intézményen belül is racionálisnak kell bizonyulnia.

Néhány területre ebből a szempontból máris ró szeretném irányítani a 
közfigyelmet, hátha sikerül hasznosságukat meggyőzően kifejtenem.
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1. Központi leiró Iroda
Már régóta figyelem, milyen munkaerő-pazarlás folyik azokon az osztályo

kon, ahol megfelelő adminisztrátor hiányában az osztályvezetők ás tudományos 
munkatársak kopogják /vagy pötyögtetik/ irnivalóikat. Ezen volna hivatott 
változtatni a központi leiró iroda.

Az Igazgatási Osztály mellé telepített, közvetlen irányítása alá tartozó 
egy vagy kát Jó gépelő véleményem szerint teljesen elegendő lenne megvalósí
tásához. Megszervezését előzetes felmérésnek kellene megelőznie, amely az Így 
bekért előrelátható igények alapján határozná meg a gépelői létszámot. Szol
gáltatásait mindazok az osztályok élvezhetnék, amelyeknek nincs saját admi
nisztrátoruk, de nagyobb gépelési munkák esetén — volumenük az iroda ügy
rendjében lenne meghatározható — más osztályok is.

Diktálás utáni gépelést, sőt kézírásból való gépelést ugyancsak elvégez
nének — hogy erre milyen fokú igény van a könyvtáron belül, azt szintén az 
előzetes felmérés mutatná meg. Az ügyrendben pedig szabályozni kellene, hogy 
az elkészülés! határidőkre való tekintettel hány nappal előbb kellene beje
lenteni a leadandó gépelnivalókat.

Ugyancsak az irodánál kellene elhelyezni egy gyors-másoló berendezést 
is, amely gyorsan és fájdalom-, azaz bürokrácia-mentesen készítené el az 
adminisztrációs célokra szükséges másolatokat.

2. Népesedéspolitikai segítő szolgálat
nak kéne neveznem a második Javaslatomat, bár attól tartok, hogy ez az 

elnevezés nem eléggé egyértelmű. Magával a problémával, amelynek megoldására 
szolgálna, minden olyan osztály szemben találja magát, ahol ifjú mamák dolgoz 
nak, akiknek egy vagy több kisgyermekük van. A Jelenlegi rendelkezések számuk 
ra gyermekük betegsége esetén ugyanis betegállományt biztosítanak évi 60, ill 
30 munkanap erejéig, továbbá fizetésnélküli szabadságot az ezen túlmenő időre 
vagy 6-10 éves korú gyermekeik ápolására. A mi 20 fős osztályunkon Jelenleg 
öt édesanya kilenc hat év alatti kisgyermekkel az év első negyedében össze
sen 120 napot volt távol. Munkáink itt az osztályon szinte teljes egészében 
olyan Jellegűek, hogy vagy napra készeknek kell lennlök /pl. köteles-példány 
indítás/, vagy más osztályok munkája függ tőlünk, s ezért nem tolhatók ki 
/pl. címleírói futószalagra indítás, Pölöspéldány-központtól kapott címleírá
sok hasonlítása stb./. El lehet gondolni, hogy ilyen Jellegű munkánál milyen 
problémát Jelent a kiesés pótlását a beszámozást, adjusztálást, leltározást 
stb. olykor a csoport- vagy osztályvezető "bravúros beugrásai" árán kell el
látni.

Itt volna hivatott segíteni ez a központi szolgáltatás. Történhetne pe
dig e segítség egy központi — s a személyzeti vezető irányítása alá tartozó 
— brigádból. Minden olyan osztály, ahol az osztály létszámának meghatározott 
hányada /pl. 15-20^-a/ 6 vagy 10 éven aluli gyermek édesanyja és az osztály 
futószalag-rendszerben dolgozik, kötelespéldányokat dolgoz fel, ill. Jelen
léti szolgalatot ad, a potenciális távollétek arányában egy nyolcórás vagy 
félnapos munkaerőt kapna — létszámon felül. Hogy ezt a kisegítőt tanítaná
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be az osztály "Jolly Jokerének, vagy őt tenné más munkakörbe, s a rágl mun
katársak egyike-másika adná a pótlást az áppen gyermekét ápolni otthonmaradó 
mama helyett — ez már minden osztály belügye lenne. A többlet-munkaerőt az 
osztályok a tartalék-alapnak akkor lennének kötelesek visszaadni, ha a kis
gyermekes mamák aránya változnék.

Lehetséges, hogy ez a Javaslat komikusán hangzlki de csak azok számára, 
akik ennek az — egyébként rendkívül fontos és régóta vágyott — 1974. Január 
1-vel életbelépett rendelkezésnek hatását még nem érezték osztályuk munkájá
ban. Nem Is szólva arról, hogy maguknak az Ifjú mamáknak sem lenne ez esetben 
az a kényszerképzetük, hogy gyermekük Influenzája, rubeolája stb. miatt men
tegetőzniük kell. Ma ugyanis legtöbbjük úgy érzi, hogy kollégái talán rossz
néven veszik gyakori távollétüket.

3. Központi kézbesítés
Ezt a szolgáltatást ugyancsak az Igazgatáei Osztály hatáskörébe "telepí

teném", azzal a célzattal, hogy az osztályok, a tárak sürgős kézbesiteni- 
valóit — s a nem sürgőseket is — továbbítsa. Közhírré tett ügyrend határoz
ná meg, hogy naponta hány óráig kell leadni a Művelődésügyi Minisztériumba 
menő iratokat, hányig a GH-nak szántakat és Így tovább, ahhoz hogy még aznap 
eljussanak rendeltetési helyükre. A hét meghatározott napjai lennének a Rákos- 
palotára irányuló küldeményeknek szentelve, mig a nap egy bizonyos szakaszá
ban az "egyéni szükségletek" szerinti kézbesítések kerülnének sorra. Elkép
zelhető e szolgáltatás Úgy is, hogy a kézbesítő napját azzal kezdi, hogy az 
osztályokat körbejárva, összegyűjti aznapi tennivalóit, egyúttal leszállítva 
a különböző épületekbe az előző nap folyemán összegyűlt odavaló küldeményeket.

Tisztában vagyok azzal, hogy egyik ötletem sem vetekszik a spanyolviasz 
feltalálásának Jelentőségével sem. Mégis meg vagyok arról győződve, hogy sok 
kollegám válláról venne le terhet csak ennek a három "központi szolgáltatás"- 
nek a megszervezése. Nem is szólva azokról a hasonlóan sok fejtörést okozó és 
sok energiát felemésztő, egyéb apró gondokról, amelyek központi szervezésben 
ugyancsak megoldhatók lennének, de én — mivel az a cipő nem engem szőrit — 
nem láttam meg szükségességüket.
WIX GYÖRGYNÉ

UJ MÓDSZER A KÖZÉPKORI PERGAMENEK RESTAURÁLÁSÁRA

Kézirattárunk 1972-ben vásárolta még Aegedius Romanus De regimine 
princlpum cimü munkáját. A 14. századból származó pergamen kódex egyetlen 
példány Magyarországon és ezért — rendkívül rongált állapota ellenére —- 
igen nagy érték.

A kézirat a Szombathely környékén levő Dozmaton került elő egy paraszt
ház padlásáról. Hosszú ideig — és nem a legjobb körülmények között — hever
hetett ott. Kötése nem volt, az ivek füzese felbomlott, a lapokat a nedvesség, 
talán esővíz, annyira megrongálta, hogy azok egybetapadtak, erősen deformálód

80



tak# megkeményedtek. A kék és piros iniciálékkal díszített szép irás sok 
helyütt az olvashatatlanságig elmosódott, a pergamenlapok felületén penész- 
foltok ütköztek ki. A mikrobiológiai kártevők következtében a levelek kb.
60%-a többé-kevésbé hiányos, csonka, szerencsére inkább a széleken, Mivel az 
ivek levelei erősen összetapadtak, a helyes sorrendet megállapítani nem le
hetett. A kódex a Restauráló műhelybe került. Az első rövid vizsgálat után 
kiderült, hogy a kéziratot az általunk eddig ismert és alkalmazott eljárá
sokkal konzerválni nem lehet, illetve ezek a módszerek ebben az esetben nem 
hozzak meg a kívánt eredményt,

/ttanulmányoztam tehát a pergamen konzerválására, restaurálására vonat
kozó szakirodalmi anyagot abban a reményben, hogy találok olyan eljárást, 
amelyet, ha mósoditásokkal is, céljaimra használhatok. A szakirodalomban 
meglehetősen kevés tanulmány foglalkozik a témával. Bélaja, szovjet vegyész 
sok kísérletet folytatott az iró- és kötőpergamenekkel kapcsolatban, remél
tem, hogy cikkeiben találok valöm! alkalmazható tapasztalatot. Végül a Res
taurátor c, folyóiratban rátaláltam Bélájának egy igen érdekes tanulmányára 
/Restaurátor, Koppenhágán, 1969. 1, ez./. A tanulmány több — általában a 
szakmában ismert — módszert vesz vizsgálat alá, és egy olyan eljárást is 
ismertet, amely éppen a mi esetünkben felhasználható lehet.

A pergamen, éppen úgy, mint a bőr, összetett anyag, alapvetően albumin 
kollagénből áll. Az albuminon kivül tekintélyes mennyiségű olyan anyag van a 
pergamenben, amelynek rugalmasságát köszönheti /pl, viz, zsirok/. A kikészí
tett bőrrel ellentétben a pergamen cserzetlen bőr. A kollagén rostokat egy
szerű és összetett albuminok sok fajtájából álló zselatinszerü ragacsos anyag 
tartja össze, "cementálja". Ha ez kiszárad, kemény, áttetsző, zselatinszerü 
masszává vélik és akadályozza a szálak^ rostok egymásközti elmozdulását. A 
pergamen restaurálásánál az az alapvető feladat, hogy a kiszáradt, cementá- 
lódott, olykor elszarusodott, deformálódott lapokat megpuhitsuk, kiegyenesít
sük. Hogy ez sikerüljön, pótolnunk kell a pergamen elvesztett víztartalmát 
és bizonyos mértékig a zsiradékot is. A nedvesítő anyagokat és zsiradékot 
gondosan kell megválasztani, mert vigyáznunk kell a pergamenen levő Írás és 
díszítmények épségére, hiszen elsősorban ezeket kell megmentenünk és nem csu
pán a hordozóanyagot. E rövid kitérő után visszatérek Belaja módszerének rö
vid isme rte tésére•

Kísérletei során úgy találta, hogy a deformálódott pergamen kiegyenesi- 
tésére legalkalmasabb módszer, ha azt a karbamidnak 10%-os oldatával kezelik. 
Ez az oldat nem rongálja meg a szöveget, festéket, nem nedvszívó, tehát nem 
teszi ragacsossá a pergamen felületét. Hatását úgy fejti ki a pergamenben,

— poláros anyag lévén — gyöngíti a polipeptid láncok egymásközti hatá
sát, ily módon segit kiegyenesíteni e láncok "gyűrődéseit11. Növeli a poli
peptid láncok közötti távolságot, igy csökken a keménység és a deformáció 
megszűnik. A^pergamen légyitására a karbamidos kezelés és relaxálás után 
2%-os cetvelő emulzióval történő átkenés következik /benzolos emulzió/. Az 
analitikus vizsgálatok azt mutatták; hogy ezzel a módszerrel lényeges mérték
ben javíthatók a pergamen fizikai tulajdonságai. Szilárdsága, rugalmassága 
növekszik, higroszkópikus tulajdonságai azonban csak némileg növekednek, amely 
természetes körülmények között elősegiti a pergamen rugalmasságának megmara
dását.

Az ismertetett módszert először középkori pergamen fragmentumokon pró
báltam ki. Az eredmény igen jó volt. Ezután a kódex egyik legsérültebb lap
ján alkalmaztam, és ugyancsak jó eredményt kaptam. Azonban mielőtt a kezelés
hez foghattam volna, az öeszeragadt pergamen leveleket szét kellett válasz
tanom, és fertőtlenítenem kellett. A szintartóssági próbák elvégzése után a 
leveleket 60%-os alkoholos, sterogenolos oldatba merítettem. Kiemelésük után 
átvilágítható asztalon szikével óvatosan szétválasztottam a leveleket. Uveg-
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lepra simítottam és megtisztítottam a szennyeződésektől. Ezután a zsugoro
dott pergameneket bőségesen átitattam a karbamidos oldattal. Kb. 10 perc 
után lehetővé vált a deformálódott levelek óvatos klegyenssltése. A művelet
hez egy gumihenger jó segítséget nyújtott. Ezután a levelek üveglapok között 
szikkadtak pár percig, majd nedvszívó papírok és kartonok között lenehezitve 
álltak 24 óráig. Bélájának azt a tanácsát, hogy a pergameneket parafinpapir 
között présbe kell helyezni, nem alkalmaztam, mert azok annyira vékonyak 
és törékenyek voltak, hogy az erősebb nyomás következtében áttetszővé váltak 
volna. Másnap következet* a cetvelős kezelés, szárítás gyengébb, majd erősebb 
nyomás alatt, szűrőpapírok, később parafinpapir között. A pergamennek leg
alább három hétig présben kell maradnia, hogy tökéletesen kiszáradjon és le
vegőre kerülve ne deformálódjon újra. Erre ul. Igen hajlamos.

A pergemen levelek visszanyerték ugyan az eredetihez hasonló formátumu
kat, de igen sérültek, szakadozottak, hiányosak voltak. Hátra volt még tehát 
restaurálásuk. A hiányokat a kódex leveleinek színéhez festett és hasonló 
vastagságú pergamennel egészítettem ki, de ez nem volt elég. A pergamen sok
helyütt szakadozott, törékeny volt a penész pusztítása következtében. Úgy 
gondoltam, hogy ezeket a leveleket állati vakbélhártya közé ágyazom. E mód
szert volt alkalmam 1971-ben a Könyvtári és Levéltári Restaurátorok nemzet
közi Szervezetének /IADA/ konferenciáján, a bécsi Nemzeti Könyvtárban meg
ismerni. Magyarországon — tudomásom szerint — az eljárást nem alkalmazták 
még. Talán azért, mert restaurálási célokra kikészített vakbélhártyát nálunk 
nem lehet beszerezni. Hosszas utánjárással sikerült egyik bélgyárban exportra 
— kolbászfélék töltésére előkészített — vakbélhártyához jutnom. A hártyá
kat megtisztított, de nem kellőképpen zsírtalanított, sózott állapotban vet
tem meg. Alaposan kiáztattam a sótól, majd zslrtalanitás céljából 50%-oo 
alkoholban áztattam. Fertőtlenítőszerként sterogenolt adtam hozzá. Az oldatot 
egyszer oseréltem, majd a hártyát üveglapra simítottam, mindkét oldalát ala
posan letisztítottam, szikével lekapartam. Jól klfeszltve üveglapon szárítot
tam meg, úgy hogy a hártya egyenetlenebb, szálkásabb oldala kerüljön az üveg
lapra. Ez a kevésbé szép felület ul. az üveglapon való száradás következtében 
fényes marad, és ezt kell ráragasztani a pergamenre. Ragasztóanyagként perga- 
menenyvet /régi pergamendarabokból kell főzni, leszűrni, majd alkoholt és 
borecetet adni hozzá/ és nlpaginnal fertőtlenített és tartósított buzakemé- 
nyitő ragasztó 50£-os elegyét használtam. A kaslrozásl művelet nem könnyű, 
mer', a hártya azonnal deformálódik ha nedvesség éri. Gyakorlat kell hozzá. 
Kaslrozás után parafinpapirok között először enyhe, majd erősebb nyomás alá 
helyeztem a leveleket, és szűrőpapírok között kiszárítottam.

A kódex restaurálásával ez évben elkészülünk. Reméljük, munkánk sikeres
lesz.
B. KOZOCSA ILDIKÓ
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MJÉKOZÓMS

A BABITS KUTATÁS ÉS KÉZIRATTÁRUNK 
— BESZÉLGETÉS GÁL ISTVÁNNAL —

Az utóbbi óvekben eleven mozgás tapasztalható Babits Mihály ólét
in ti ve körül. Megjelent Kardos Pál monográfiája, Pók Lajos kötete az Arook ós 
vallomások sorozatban, de a legfontosabb, hogy megszóllthatóvá lett a Bablts- 
hagyaték nagyobbik rósze. A gazdag hagyatóknak móg mindig marad olyan rótege, 
amit a vógakaratl elhatározás továbbra Is elzár a kutatás elól, de ez már a 
kisebbik rósz. Aki a fölszabadult anyagot először megszólította, addig Is 
Ismerője volt annak — Gál Istvánnak teszünk föl kórdóseket az alábbiakban, 
aki Török Sophie óle tóben rendezgette már a Bablts-mühelyt, s ifjonti munká
ját, doktori órtekezósót is Babitsról Irta. Kitűnő könyvet Irt Babits angol 
műveltségéről. .Gál István nemoaak kézirattárunk Babits-fondját Ismeri tüze
tesen, s ez az anyag Babits hátrahagyott műhelyének legkiterjedtebb rósze, 
hanem az Akadémiai Könyvtár kézirattárának — a Szabó Lőrinc-hagyatókban — 
ós másutt is talált nagyórtékü, a költői pálya órtelmezóse szempontjából is 
perdöntő anyagot, kiadatlan verseket is bőséggel. A Babits hagyaték kutatása 
tehát igen gyümölcsözőnek Ígérkezik. Gál István a mostani Babits-filológia 
vezéralakjai sokat látni őt könyvtárunk folyosóin, a kézirattári kutatófolyo
són leginkább, — Vele beszélgetünk.

1. A Babits-hagyaték fölszabadult, az érdeklődés megnőtt iránta. A kutatók 
érdeklődésének elevenségét más is motiválja bizonyára.
-- Szó slnos róla, hogy a Babits-hagyaték teljesen fölszabadult volna.

A Beszélgető Füzetek és az Angyalos könyv a kutatók számára hozzáférhető 
ugyan, de sem nem publikálható, sem nem Idézhető. A Babits iránti megnőtt 
érdeklődés legfontosabb tényezője a megváltozott történelem- és lrodalomszem- 
lélett haladó hagyományaink föltámasztása nemzeti program. Babits haladó 
hagyomány! Hozzájárul ehhez a mai magyar Ura magasrendü intellektuális jel
lege és a rendkívül igényes olvasóközönség. A Vas—Weöres és a Juhász Ferenc— 
Nagy László-nemzedék lírája elősegítette Babits jobb megértését.

2. Mint a Babits-filológia legautentikusabb művelője, hogyan látod a Bablts- 
kutatás mostani állapotát, s mint alakul ez majd a közelebbi jövőben?
— Nyolc évvel ezelőttig, dr. Basch Lóránt haláláig csak az általa engedé

lyezett témákon lehetett dolgozni. Megszűnt az a lehetetlen korlátozás, hogy 
ez érdeklődőnek kellett megnevezni, mit akar kutatni, holott azt sem tudhatta,
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ni található a hagyatékban. Sajnálatos, hogy az addigi korlátozások több ér
demes irodalomtörténészt elriasztottak munkája folytatásától. A legfelső 
pártvezetés részéről Aczél György két beszédében is fölhivta a figyelmet 
Babits bonyolult művészetének teljes bemutatására. A Magyar Tudományos Aka
démia Textológiai Bizottsága 1972 tavaszán megbízott, készítsek beszámolót 
a hagyaték tartalmáról és javaslatot a kritikai kiadás esetleges meglndltha* 
tóságáról. A Bizottság 1973 február havi Ülésén tárgyalta Jelentésemet és 
elfogadta Javaslatomat a munka megkezdésének elhalasztásáról, viszont úgy 
döntött, hogy az országos szempontból nagyértékU kéziratok közklnoosé téte
lére a két nagy kiadót /Magvető, Szépirodalmi/ addig is ösztönzi. Uj és 
fiatal kutatók kapcsolódnak be Babits értelmezésébe, sőt, legújabban fiatal 
külföldi szakértők is részt kérnek ebből. Nem ártana közös munkánkat Időről 
időre megbeszélni, de az sem veszélyes, ha ugyanazt a témát többen és több
ször dolgozzuk föl.

3. Ml a jelentősége a hagyatéknak, s a fönnmaradt kézlratosságnak, levelezés*
nek a Babits-kep alakulásában?
— Ha radikális fölfogására vonatkozó sok Írása és nagy levelezése köz

ismertté válik, ez Babits háború utáni beállítását alapjaiban változtatta 
volna meg. Imperialista-háboru-ellenes Írásai alig Jelentek meg, 18-19-es 
magas állásai és megnyilatkozásai miatt nem tudott és részben nem is mert 
mindent publikálni. Úgy esszéinek, mint verselnek ősszövegei és variánsai 
izgalmas problémákat vetnek föl nemcsak alkotói módszerére vonatkozóan, ha
nem állandó támadások tUzében forgó magatartására nézve is. Nem szabad fi
gyelmen kivtil hagyni, hogy Babits esetében sem sikerült mindent egy helyre 
gyűjteni. Az MTA Könyvtárának Kézirattárában is értékes kéziratait őrzik, 
sőt, magántulajdonból még további dokumentumokra le lehet számítani. Maga a 
levelezés hétezerötszáznál több darab, felöleli a század első négy évtizedé
nek szinte valamennyi ismert nevét. Eszme- és politikatörténeti forrásanyag
ként is jelentős kincs.

4. Nagy intenzitású munkálkodásodban segitették-e a Kézirattár, az Országos
Széchényi Könyvtár szolgáltatásai kutatásaidat?
—- A Kézirattár vezetői és tisztviselői részéről mindig a legnagyobb fokú 

segítséget tapasztaltam. Az OSZK Kézirattára nagy Íróink hagyatékának, ki
adatlan müveinek feldolgozására kiválóan alkalmas, Nemzeti Könyvtár Jellegé
nél fogva együtt lévén a magyar kötelespéldány és csaknem minden Időszaki 
sajtótermék. Szomorú, ha a másolási munkák Időnként a gépek hibái, nyers- 
anyaghiány vagy nagyobb mennyiségű állománymegőrzési tevékenység miatt néha 
lelassulnak vagy le is állnak.

5. Tapasztalataid szerint mit lehetne még tenni a mindenkori kutatás érde
kében?

LegsUrgetőbb teendő az állagmegóvás. A tlzes-huszas évekből rossz 
papír, romló ceruzalrás jellemez sok Bablts-kézlratot. KözUlUk sok már ma 
sem betűzhető ki sem nagyitóval, sem fényképmásolaton. Ez a kézirat-restau-

84



ráláo nyilván költségen, de a jövő nemzedékek elmulasztásáért megróhatnának 
benntlnket*

6. Szívesen hallanánk végtil Babitsra vonatkozó kutatásaidnak közelebbi és 
távolabbi következményeiről* Milyen tanulmányok készülnek műhelyedben?

Az OSZK és MTA Könyvtára Babits- és kapcsolt hagyatékaiból két-két 
tanulmány- és verseskötet van előkészületben. A Magvető vagy hatvan versét 
és Adyról Irt összes Írását fogja közzétenni, a Szépirodalmi Könyvkiadó 
esszéit, portréit és kritikáit, verstöredékeit. Ezek mind olyan Írások, 
amelyek köteteiben nem jelentek meg. Az eddig kéziratban rejlő vagy szétszórt 
esszé-kötet gépIrat-anyaga kb. ezer oldal.

Számos Bebits-kutatóval vagyok állandó érintkezésben, sőt egyes szakember 
reket bizonyos témák földolgozására nemcsak rábeszélek, hanem egy-egy kérdés
nyaláb évek óta gytijtött anyagát át Is engedem nekik, A magam részére gépies, 
de hasznos munkatervet alakítottam ki. Már évek óta csinálom, s most is foly
tatom Babits kapcsolatainak földolgozását egy-egy nemzettel, várossal, kor- 
társsal, hogy tények és adatok alapján állapítsam meg koordinátáit. Sajtó 
alatt van orosz nyelven az orosz forradalomhoz és az orosz irodalomhoz való 
viszonya, most fordítják angolra az amerikai irodalom legnagyobb magyar szak
értőjeként való bemutatását, várják "Babits és Jugoszlávia" oJLmii anyaggyűjté
semet, és tennészetesen folytatódik kéziratos verselnek és levelezésének föl
dolgozása. Az utóbbiból idén Lukács György, Jászl Oszkár és Balázs Béla hozzá 
irt leveleinek és barátságuknak története kerül sorra.
Kérdeztet BATA IMRE
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Herrn Stellv.. Generaldirektor 
Dr. Géza Sebestyen 
Széchényi Nationalbibliothek 
.Műzeum körűt 14 
BUDAPEST VIII 
Hungary

Esko ÍUikli, a Helsinki-i Egyetemi Könyvtár igazgatóhelyettese, aki egy
ben a Tudományos Tájékoztatás és a Tudományos Könyvtarak Finn Tanácsának el
nöke, 1972-ben járt nálunk és könyvtárunk munkatársai számára előadást is 
tartott* Most Sebestyén Géza h. főigazgatóhoz ez év elején intézett levelé
ből idézünk, ügy véljük, hogy a nemzeti könyvtári feladatokat is ellátó 
Egyetemi Könyvtár szervezeti átalakítása számunkra is tanulságos lehet.

A könyvtár uj, 1974 elején életbeléptetett szervezete a következő fő
osztályokból állj

1. Szerzeményezési és katalogizáló osztály,
2. Olvasószolgálat /amely a gyűjtemények gondozásáért is felelős/
3. Bibliográfiai Osztály és
4. Tankönyvek és egyetemi jegyzetek gyűjteménye.

Az utóbbi osztály nem más, mint a korábban az egyetemi hallgatók számára fenn
tartott könyvtár /Studentenbibliothek/, amely 1974. január 1-én beolvadt az 
Egyetemi Könyvtárba. A legtöbb országos feladatot a Bibliográfiai Osztály 
látja el, egyebek között a következőket! a nemzeti bibliográfia és a nyomta
tott központi katalógus szerkesztése és gondozása; a kötelespéldányok szét
osztása az archiv-könyvtárak között; az ISBN-rendszer kidolgozása és alkal
mazása. Ez az osztály végzi a nemzeti ISDS-központ feladatait is. A finn iro
dalom archivális gyűjteményét az Olvasószolgálaton belül elkülönített egység
ként kezelik. Ez talán nem a legcélszerűbb megoldás, de az adott körülmények 
között nem kínálkozott más lehetőség. A könyvtár vezetői mindenesetre remé
lik, hogy az újjászervezés a könyvtár munkáját jelentős mértékben ésszerűsí
teni fogja. A könyvtár szervezeti felépítése ugyanis — hosszú történelmi 
fejlődésének a következményeként — meglehetősen túlhaladott volt; osztályai 
8 gyűjteményekre épültek és tulajdonképpen teljesen önálló könyvtárakként 
működtek, mint pl. a Finn - vagy Nemzeti Osztály, a Külföldi Osztály és a 
Szláv Osztály. Ezekhez járult 1972 őszén a Bibliográfiai Osztály, mint uj 
egység.

A korábban az egyetemi hallgatók számára fenntartott könyvtár /Studen
tenbibliothek/ állománya 220 000 kötet, 600 férőhely, kb. 40-50 alkalmazott 
beolvasztása azt jelenti, hogy a Helsinki-i Egyetemi Könyvtár nagy lépést 
tett előre azon az utón, mely az egyetemen belüli egységes könyvtárrendszer
hez, és az egész egyetem irodalomellátásáért érzett közös felelősséghez vezet. 
Ezzel egy időben a Tudományos Információs és Könyvtárügyi Tanács alapos
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vizsgálatot folytat a tudományos könyvtárügy országos feladatainak megállapí
tása érdekében. A lehetséges megoldások egyike az uj, önállé Nemzeti Könyvtár 
létrehozása, amely nagy mértékben megkönnyítené az Egyetemi Könyvtár munká
ját. A megoldásra Irányuló javaslatokat ez év február-márciusában nyújtják 
be az illetékesek.

A Helsinki-i Egyetemi Könyvtár számára tehát élénk tevékenységet hoz 
az 1974. óv. A könyvtár vezetői remélik, hogy régi kapcsolatuk a Széchényi 
Könyvtárral is egyre szorosabbá vállki együttműködésük a jövőben továbbfej
lődik és mindkét fél számára gyümölcsöző, sikeres lesz.

Az elmúlt negyedszázad
ban több kimagasló értékű 
tudományos munkával gazda
gították a könyvészeti szak
irodalmat a Széchényi Könyv

tár munkatársai. Ezek között is jelentős helyet foglal el Vizkelety András 
müvet ő a Magyarországon levő középkori német kéziratok nemzetközi méretek
ben is legmagasabb színvonalon álló katalógusát készítette el. Vizkelety 
kódex-katalógusának I. kötete a Széchényi Könyvtárban őrzött német kódexeket 
irta le, a most megjelent II. kötet az ország többi könyvtárában található 
kódexeket tárja fel. Kiállításban és munkamódszerben az I. kötettel azonos 
jellegű a második rész is. E kötetben 15 könyvtár 88 kéziratát dolgozza fel 
a szerző. A 15 könyvtárból 5 budapesti, a többi a címben feltüntetett egyéb 
városokban van. Magyar könyvtáraink külföldi megismertetése szempontjából 
nem lényegtelen, hogy valamennyi könyvtárról rövid történeti ismertetést ad 
a szerző, amelyhez lábjegyzetben felsorolja a rávonatkozó szakirodalmat is. 
Szintén kiváló gyakorlati érzékre vall, hogy a tárgyalt könyvtárak postai 
elmét is közli /jól Ismerjük a pontatlan külföldi címzésekből származó nehéz
ségeket/.

Ismeretes, hogy a középkori magyar városi kultúrában nagy szerepet tu
lajdonítunk a hazai németségnek. Azonban Írásbeliségünk német befolyásoltsá- 
sának arányéról nehezen alkothatunk pontos képet addig, amíg a ránkmaradt 
német nyelvű emlékeket teljesség igényével számba nem vettük. Csupán e munka 
elvégzése utón nyílik lehetőség a tartalombeli kapcsolatok és a mennyíxégi 
arányok pontos felmérésére. Ezt a minden továbbinál lényegesebb és nehezebb 
munkát végezte el a mü szerzője.
VEKÉRDI JÓZSEF

Vizkelety Andrást Beschreibendes Verzeichnls 
dér altdeutschen Handschriften in ungarlschen 
Bibliotheken. Bd. II.t Budapest, Debrecen, 
Eger, Esztergom, Győr, Kalocsa, Pannonhalma, 
Papa, Pécs, Szombathely. Budapest 1973, Aka
démiai Kiadó. 324 1., 7 mell.
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"A Könyvtáros” első tiz évé
nek már megjelent mutatója után 
örömmel Üdvözöljük a soron követ
kező tiz év repertóriumát, amely

az NFI gondozásában készült.
Könyvtáros szaklapjaink közül — vállalt feladatai és oélkitüzéeei 

révén — "A Könyvtáros” az# amelyik összefogja a szakma általános kérdéseit, 
e legfőbb szószólója az egységes magyar könyvtárügynek. ”A Könyvtáros” a 
közművelődési könyvtárak orgánuma, s mint ilyen, elsősorban nem könyvtár
tudományi tanulmányokról, cikkekről, vitákról ad hirt, hanem a közművelődési 
könyvtárak mindennapjairól számol be, a gyakorlat sürgős megoldást kivánó 
problémáival foglalkozik, s természetesen a jövő gondjával is számot vet.
Nem hanyagolja el a lap a szakmai irányítást, az oktató munkát sem. ”A Könyv
táros” sokrétű feladatai közül szándékosan elevenítettem fel a szorosan könyv
tári vonatkozásuakat, hiszen a repertórium — mint cime is mutatja — az 
ilyen Jellegű anyagot tartalmazza,

A kiadvány szerkesztői rövid bevezetőben számolnak be a tervezett, rész
leteiben már el is készített "eszményi” repertóriumról, amit aztán — terje
delmi megkötések miatt — újra szerkesztve élőről kellett kezdeni.

Igaz, a repertórium csak a könyvtári vonatkozású anyagot foglalja magá
ba, de ebből a szempontból teljességre törekszik; a cikkeken kivül felveszi 
a kisközleményeket és a fényképeket is.

Szerkezetileg három részre tagolódik:
1. Személyi-szerzői rész — A szerző neve után találjuk a lapban hasz

nált szigláit, az életére, tevékenységére vonatkozó adatokat, majd a müvei 
feIsorolását.

2. Földrajzi-intézményi rész — A keresett intézményre vonatkozó közle
ményeket a megfelelő földrajzi hely neve alatt találhatjuk. Az egyes megyék 
alól utalnak azokra a helységekre, amelyekre vonatkozóan a repertóriumban 
információ található,

3. Tárgyszavas rész — Itt az anyagot a tárgyszavak betűrendjében, s 
azon belül megjelenési időrendben kapjuk. Bőséges utalást találunk a rokon
tárgyszavakra és a földrajzi-intézményi részben publikált, intézményhez kö
tődő közleményekre.

A repertóriumban használt rövidítések feloldását is az előszóból tudjuk
meg.

A repertórium szerkezetileg és tipográfiailag egyaránt világos,célszerű, 
jól tagolt kiadvány.

Kíváncsiságból fellapozva az OSZK címszót, megszámolhatjuk: ”A Könyvtá
rosiban az utolsó tiz év alatt 50 közlemény jelent meg nemzeti könyvtárunk
kal kapcsolatban, 42 a KMK-ra vonatkozóan — ez összesen alig két hasábot 
tesz ki. Ugyanakkor — s ez a lap profilját mutatja —» a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárra vonatkozó közlemények közel 22 hasábot tesznek ki. /Az összehason
lítás természetesen csak hozzávetőleges, hiszen egy-egy hasáb nem jelent 
azonos számú közleményt./

F. Wiesinger Piroska - J, Mátrai Judit: 
A könyvtáros könyvtári és könyvtári vo
natkozású közleményeinek tiz éves muta
tója /1961-1970/. Bp. 1972. 558 1._____
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Azon túl, hogy nemzeti könyvtárunknak feladata ezámontartani a magyar 
könyvtári élet eseményeit, mondhatni "hivatalból kötelessége" felfigyelni e 
szakma újabb produktumaira, külön örömet okoz, hogy megjegyezhetjük! a gon
dosan összeállított repertórium OSZK-s kollégák — Futala Tiborné és Juhász 
Lászlóné — munkáját dicséri.
STELLA GYÖRGYI

A 18. SZÁZADI NYOMTATVÁNYOK 
FELDOLGOZÁSÁT ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMRÓL

1974 januárjában a KMK egy hetes továbbképzó céltanfolyamot in
dított a 18. századi magyarországi nyomtatványok országos anyaggyűjtésébe 
bekapcsolódó, elsősorban a megyei könyvtárakban dolgozó könyvtárosok számára. 
A részvétel feltételéül felsőfokú könyvtárosi végzettséget vagy hosszú könyv
tári gyakorlatot, valamint passzív latin és német nyelvtudást Jelöltünk meg.
A teljes tanfolyamot 20 vidéki és 5 budapesti könyvtáros végezte el; rajtuk 
kívül 9 OSZK-e is látogatta az előadásokat, ők azonban a gyakorlatokra hely
szűke miatt nem fértek be.

A tanfolyam programja az anyaggyűjtéssel, nyilvántartással kapcsolatos 
gyakorlati tudnivalókon túl részletes 18. századi hazai nyomda-, könyvtár
áé intézménytörténetet tartalmazott, ezen kívül egyes speciális, nehezen fel
dolgozható nyomtatványfajtákkal és a hallgatók többsége számára teljesen is
meretlen korabeli földrajzzal is bővebben foglalkozott.

A színvonalas tanterv összeállítója és az egész tanfolyam lelke, kéz- 
bentartója Borsa Gedeon volt. Mellette elsősorban Hervay Ferencet illeti kö
szönet! az összes foglalkozás túlnyomó többségét ők ketten vállalták. Itt 
szeretnénk köszönetét mondenl Benda Kálmán, Berlász Jenő, Csapodl Csaba, Kéki 
Béla, Komjáthy Mlklósné és Ritoók Zslgmondné szives közreműködéséért le.

A rövid, de annál intenzivebb tanfolyamot az RMNY-vállalkozás során az 
igényektől függően meg lehet majd ismételni.
PINTÉR MÁRTA
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A NYOMDÁBA KERÜLŐ OSZK ÉVKÖNYV ^ 
1972# ÉVI KÖTETÉNEK TARTALOMJEGYZÉKE

I. Az CSZK 1972-ben

Somkuti Gabriellái Az Országos Széchényi Könyvtár 1972. évi működéé*
Papp Istvánt A Könyvtártudományi és Módszertani Központ tevékenysége 1972-ben

II* A könyvtári munka elvi és gyakorlati kérdései

Wix Györgynél Egy "18* századi magyar anonim-lexikon” összeállításának 
problémai

Horváth Tibor: A könyvtári szolgáltatások rendszere
Kozocsa Ildikó: Az OSZK Restauráló Laboratóriumának munkájáról
Kastaly Beatrix: A hirlaprestaurálás néhány kérdése, különös tekintettel az 

Országos Széchényi Könyvtár állományára

III. Könyvtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok

W. Salgó Ágnes: Szép história a tökéletes asszonyállatokról 
Borsa Gedeon: Nyomtatványok Manlius kötéstábláiban
Soltész Zoltánné: Gregor Gelbhaar bécsi nyomdász 1638* évi magyar kalendáriuma 
Berlász Jenői Újabb információk Ietvánffy Miklós tékájáról 
Káfer István: Zsolnai szlovák kalendáriumok történetszemlélete 
Pried István: Egy elfelejtett magyar szlavista
Kelecsényi Ákos: Egy magyar régiségkereskedő a 19* században. Literáti 

Nemes Sámuel
Miklóssy János: ”Organum a nagy közönségért”*
Keresztury Dezső: Az önálló magyar opera és balett-szcenika kialakulása
Jeszenszky Géza: A Times és Magyarország az 1904-1906-os politikai válság 

idején
Markovits Györgyi: ”Magyar Fórum”
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KÖNYVTARUNK 
1 LETÉRŐI

A KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETÉNEK ELNÖKSÉGE 
A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

Az MSZMP KB március 19-20. ülésén foglalkozott 
a közművelődés helyzetével és határozatot hozott to
vábbfejlesztésére. A Központi Bizottság megállapí
totta, hogy a közművelődés akkor felelhet meg növekvő 
társadalmi feladatának, ha a párt-, állami és társa
dalmi szervek és szervezetek együttesen készítik elő 

a gyorsabb fejlődést, ha határozott marxista eszmeiség és távlati koncepció 
alapján emelik magasabb szintre a művelődésügy területén végzett munkát.

Szakszervezetünk központi vezetősége is foglalkozott a közművelődés 
helyzetével, ez e területen dolgozók élet- és munkakörülményeivel és az aláb
bi határozatot hozta. Bár a határozatot már az aktívák utján ismertettük, a 
Központi Vezetőségnek a közművelődésre vonatkozó határozata szükségessé teszi, 
hogy a szélesebb publicitás érdekében az OSZK Híradóban is nyilvánosságra 
hozzuk:

HATÁROZAT
"A Közalkalmazottak Szakszervezetének Elnöksége a könyvtárak, múzeumok, 

levéltárak és a művelődési otthonok dolgozóinak élet- és munkakörülményeiről, 
továbbá ezen közművelődési intézmények működése időszerű kérdéseinek rende
zéséről szóló előterjesztést elfogadja. Ennek kapcsán elismerését fejezi ki 
a közművelődés területén dolgozóknak— köztük a Jelenios feladatot vállaló
és végző 8zakszerveze'ti akVivistáknak" ~ hivatás szeretedről tanúskodó mun
kájukért. abban a meggyőződésben, hogy ezen intézmények dolgozói a Jövőben 
is megfelelnek azoknak az igényeknek, amelyeket a társadalom a közművelődés
től elvár.

Az Elnökség támogatja azt a törekvést, hogy a művelődéspolitikán belül 
a közművelődés-politika megkapja méltó helyét, illetőleg a közművelődési 
intézmények és dolgozói, feladataiknak — korunk színvonalán történő — meg
oldásához szükséges anyagi, erkölcsi és politikai támogatást, az irányítás 
és gyakorlat minden szintjén.
Ennek elősegítése érdekében:

1. A közművelődési intézmények Jelenleg hatályos bérrendszerének felül
vizsgálatát és — az egységes államigazgatási és igazságügyi bérrendszer 
alapelveit figyelembevevő —• uj bérrendszerük kidolgozásét és bevezetését, 
illetőleg az ehhez szükséges bérkorrekció megvalósítását.

2. A Jutalmazási lehetőségek felülvizsgálatát és a költségvetésben elő
irányozható éves Jutalmazási keret felemelését, az egyéb közszolgálati szer
veknél biztosítotthoz hasonló mértékre.

3. A 44 órás munkahét a közművelődési intézmények teljes körére történő 
mielőbbi kiterjesztését,

4* A bérenkivüli Juttatások körének és mértékének — az egyéb közszolgá
lati szervekre vonatkozó szabályozással e^yidőben történő — bővítését és 
növelését. Ezen belül külön — a magánlakás építéshez és vásárláshoz a köz
művelődési intézmények dolgozói részére — kedvezményes, illetőleg kamat
mentes OTP hitel biztosítása lehetőségének megvizsgálását, pedagógusokéhoz 
hasonló megoldással.

91



5, A dolgozók képzésének ée továbbképzésének /szakmai ée ideológiai/,
0 ezen belül a középkaderek színvonalas képzésének megoldását, A középkáde
rek körében mutatkozó jelentős fluktuáció megelőzésére — a levéltárak és 
múzeumok területén — az életpályát biztosító, kötelező képesítési rendszer 
bevezetését,6, Hasonlóan a könyvtárak és múzeumoknál alkalmazotthoz, a dolgozók 
eredményes munkáját elismerő szakmai kitüntetések alapítását, a művelődési 
otthonok : és levéltári dolgozók részére,

7, A 2. pontban foglalt intézkedéstől függően, a törzsgárda tagság er
kölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló,, az egyes közművelődési intézmény
típusokra vonatkozó, egységes szabályozás kidolgozását,

8, A közművelődés területén a szakszervezeti szervek törekedjenek a 
szervezeti élet javítására, az intézményeken belül a munkahelyi demokratiz
mus érvényesülésének előmozdítására, s a dolgozók emberi, szakmai ée általá
nos problémáival való érdemi foglalkozásra. Fordítsanak kellő figyelmet a
a politikai és világnézeti oktatásra. El kell érni, hogy a közművelődési 
dolgozók mégis:íerjék, egységesen értelmezzék és szakmai, működési területük 
sajátos adottságaihoz alkalmazva valósítsák meg a területűkre érvényes párt 
és állami hr. iározatokat, irányelveket,

9, A Közalkalmazottak Szakszervezetének megyei bizottságai, alapszerve
zetei, az eddigieknél nagyobb gondot fordítsanak a közművelődési intézmények 
dolgozói érdekeinek védelmére, szociális, kulturális juttatásuk részesedési 
szintjére, a a szervezeti életben történő erőteljesebb bevonásukra,

10, Az 1-10, pontban foglaltakon túlmenően az Elnökség Javasolja a Műve
lődésügyi Minisztériumnak az előterjesztés I, fejezetében foglalt közös nöeg- 
oldáet igénylő, továbbá a IV-VIl, fejezetben foglalt, az egyes közművelődési 
intézménytípusokat érintő, a közművelődési intézmények hatékonyabb ős szín
vonalasabb működését szolgáló javaslatok megvalósitása lehetőségének megvizs
gálását.

FORRADALMI IFJÚSÁGI MAFOK AZ OSZK-BAN
1974* március 5-április 4.

"Három tavasz”, "Tavasz és ifjúság”, "Forradelmiság, 
hazafiság, internacionalizmus” és még számtalan 
többé-kevésbé szerencsésen megfogalmazott jelszó, 
összefoglaló megjelölés, amelyeknek mindegyike sze
retné megragadni a lényeget, rámutatni 1848, 1919 ée 
1945 közös és eltérő sajátosságaira. Nyolc éve. emlé
kezünk a FIN keretében ezekről az évfordulókról, s 

az ünneplés módja évről-évre változik. Egyre inkább előtérbe kerül a tarta
lom, az elgondolkozás igénye, amely felelősen veti föl a kérdéseket: mi van 
a dátumok mögött, mit és hogyan ünnepelünk?

Az idén nálunk is enzmecserével kezdődött a megemlékezés. Március 7-re 
taggyűlést hirdettünk, s a plakátok izgalmas kérdések vitáját Ígérték, A 
meghívott vitavezető — Firon András, az Esti Hírlap külpolitikai munkatársa 

bevezetőjében valóban érdekes témákat penditett*meg /pl, melyik közösség
hez kötődik inkább az ember, amelyikbe beleszületik, vagy amelyiket maga 
választja — hazafiság és osztályérdekek — a kelet-európai népek együttélé
sének problémája — ”ubi bene, Ibi patria” — ki ma a forradalmár? — mi ma 
a forradalom?/, Ezután sok mindenről beszélgettünk, de Igazi vitába nem si
került keveredni, főleg nem az exponált kérdésekről. Lehet, hogy minden a 
legnagyobb rendben és tisztán él mindenkiben?

Március 15, előtt két helyen — a Muzeuro utcában és a Rosenberg házaspár

v< i s z
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utcában — ötletes éa öntevékenyen előállított faliújságok Jelentek meg.
Hadd álljon itt a készítők neve: Hajdú Erzsebet-Varga Katalin, 111. Jenei 
Anna. Kém vártak felszólításra, hanem megcsinálták. A Múzeum-kertben tartott 
március 15-1 országos ünnepségre a VIII. kerületnek 300 meghívó Jutott, s 
nokünk egy sem. Vigasztaljon bennünket az a tudat, hogy ebben nem állunk 
egyedül.

Idén először került sor március 21-én — amely nemcsak a Tanácsköztársa
ságnak, hanem a KISZ újjáalakulásának is évfordulója — a munkahelyeken a 
KISZ-tevékenységben és a termelő munkában egyaránt élenjáró fiataloknak a 
munkahelyi vezetők részéről történő Jutalmazására. Az Ifjúsági Törvény által 
előirt forma — március 21-én történjék a Jutalmazás — keretet ad a tarta
lomnak: a közösség érdekében őszinte szándékkal, kitartóan végzett munka el
ismerést érdemel. Idén a következő KISZ-tegok kaptak jutalmat: Elekes Péter, 
Hajdú Erzsébet, Jenei Anna, Kastély Beatrix, Sonnevend Péter és Vona Katalin.
A jutalmazottak a KISZ-vezetőségben, illetve mint bizalmi és "egyszerű1* KISZ- 
tag végeztek kiemelkedően jó munkát az elmúlt években.

Március utolsó hetében megkezdtük a felkészülést április 4-re: két sza
vaiét kértünk fel /Ladányi Máriát és Pálfay Pétert/, hogy közreműködjenek a 
könyvtárbeli Ünnepségen, és összeállítottuk a budapesti ifjúsági nagygyűlésre 
küldendő öt fős "csapatot" is. ők — Farkas Ágnes, Hajdú Erzsébet, Jenei Anna, 
Kastaly Bea és Sarlós Veronika — képviselik az alapszervezetet április 4-én 
délelőtt a Felvonulási téren, ahol harmincezer budapesti fiatal fogja ének
kel, versekkel, társadalmi munka-vállalásokkal kifejezni mindazt, amit ez az 
ünnep jelent számunkra.

VIZSGA UTÁN. VEGYES ÉRZELMEKKEL

A Szerkesztőség a cikk egyes megállapít fsai
nak helytállóságát megkérdőjelezi,ugyanakkor 
vitaindító cikknek tekinti.

A KMK társadalomtudományi szakkönyvtáros tanfolyama, melyet 1971 szep
temberében kezdtünk, befejeződött. Két és fél évi tanulás, szakdolgozat Írás 
után március hónapban lezajlottak a képesítő vizsgák, megkaptuk a diplomán
kat. Igen vegyes — és sajnos túlnyomóan negatív — érzelmekkel, benyomások
kal hagytuk magunk mögött ezt az elmúlt időt. A tanfolyam gondjait, problé
máit próbáltam összeszedni, természetesen a legőszintébben, anélkül, hogy 
valakit vagy valakiket megsértenék, munkájuk és fáradozásuk hasznosságát két
ségbe vonnám.

A leglényegesebb, legfájóbb, a legkevésbé lelkesítő az volt, hogy tudtuk, 
hiába ülünk és figyelünk heti 5-6, a nyelvórákkal együtt 8 órát, a tanfolyam 
végén kapott oklevél által nem leszünk mások, nem leszünk többek, iskolai vég
zettségünk nem lesz magasabb, továbbtanulás esetén ott vagyunk, ahol érettsé
gi után, 18 éves korunkban voltunk. Persze erre mondhatják, hogy a megszerzett 
tudást, szakképzettséget nem szabad lebecsülni, az értékeit fel kell ismerni. 
Az tény, hogy az előadások magas színvonalához nem fér kétség, igen sok olyan
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estét töltöttünk el# ahonnan ne he? 2; volt hazamenni, annyira érdekes, újszerű, 
számunkra isneretlen, vagy éppen munkakörünkbe vágó, mindennapi munkánkhoz 
segítséget nyújtó volt a téma* Szzel ellentétben az is igen gyakran előfor
dult, hogy előre láttuk, minket nem köt le, nem érdekel ez előadás, inkább 
el sem mentünk, olyan fáradtak és kimerültek voltunk a 8 órai munka után,

A mi csoportunk kb. 40-es létszámmal indult, a képesítőig 25-en jutot
tunk el, ebből nyolcán voltunk OSZK-sok. A tanfolyamot a KMK Oktatási osztá
lya szervezte, Így tulajdonképpen a széchényisek voltak legközelebb a tűz
höz. A kívülállók és a tanulók is eleinte azt gondolták, hogy igy nekünk lesz 
a legjobb dolgunk, mi kapjuk a legtöbb kedvezményt, hiszen házon belül tisz
tában vannak azzal, hogy mennyi időbe és energiába kerül a tanulásunk, a Jó 
eredmény elérése, amit nyíltan vagy burkoltan elvártak az embertől.

Hát erről persze szó sem volt. Irigykedve hallgattuk a többieket, akik
nek a vállalatuk, intézményük fedezte a tanfolyam minden költségét, a tan
könyveket, vizsgadijaköt, ami a két és fél év alatt kb. 3000 Ft volt. A szak- 
dolgozat elkészítésére is több nap szabadságot kaptak. A félévi, ill. képesi- 
tővizsgára megkapták a tanítóképzők könyvtáros szakára járók tanulmányi sza
badságát. A mi csoportunk már befejezte a tanulást, már semmi érdekünk nem 
fűződik az elégedetlenkedéshez, de az utánunk következők helyzetét szeretnénk 
megkönnyíteni, és tisztázni pár kérdést, jogot, amit nekünk félévenként elöl
ről kellett megbeszélni, kiharcolni.

A leglényegesebb a tanulmányi szabadsággal kapcsolatos problémák egyér
telművé tétele lenne. Osztályonként teljesen eltérő a gyakorlat, holott erről 
főigazgatói döntés is született, igaz, hogy csak szóbeli. Nem egységes az egy 
évre kiadható tanulmányi napok száma, ki háromról, ki hatról /tehát féléven
ként háromról/ tud. Az is változó, hogy ezeket a napokat hogy lehet kivenni, 
tehát úgy számit-e, mint a rendes trnulmányi szabadság, hogy bármikor kivehet- 
Jük, és bárhol tanulhatunk, vagy bármikor kivehetjük, de csak a könyvtáron 
belül tanulhatunk. Harmadik variáció, hogy naponként csak bizonyos órát vehe
tünk ki, tehát mondjuk ebéd után hazamehetünk. Ez teljesen változó, ezt minél 
előbb egységesíteni kell, nehogy a többiek ismét ilyen vegyes, nem tisztázott 
helyzetbe kerüljenek.

Ugyanilyen homályos kérdés a nyelvórák ügye is. Itt is van osztály, ahol 
le kell dolgozni a heti 1,5 órát, van ahol erre is kedvezményt kapnak. Az 
egyébként igen hasznos órákat sokan azért mulasztották el, azért lett esetleg 
gyengébb a jegyük, mert nem tudták mikor ledolgozni ezt az időt.

Persze ezek csak az OSZK-sok siralmai, a többi helyen dolgozóknak is 
vannak egyéni bajai, bánatai. Ezekről,valamint a végzés utáni kilátástalenság- 
ról több tanórán át beszélgettünk, vitatkoztunk. Eleinte még voltak reménye
ink, hallottunk olyan hangokat, hogy megoldódik a tanfolyam beillesztése a 
felsőoktatás rendszerébe, megszűnik zsákutca volta, de most ismét teljes a 
csönd, nem tudjuk, foglalkozik-e valaki ezzel az üggyel. Többször feltettük 
magunknak a kérdést! hát akkor miért csináljuk? — de erre kevés kivétellel 
magunknak sem tudtunk válaszolni.

A két és fél év alatt még valami hiányzott, de ez már csak rajtunk, ta
nulókon múlott: az, hogy diákoknak érezzük magunkat, hogy a 25 emberből kö-
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zösaóg váljék. Asztalonként öeezevarődött agy-agy társaság — az pareza ter
mészetes — de ezen kivlil semmi. A munkahelyéről mindenki szinte beesett 5 
érára a terembe, az óra végén felpattant is rohant haza a* családjához, Így 
az órák közti szüneteken kivül semmi alkalom nem nyilt arra, hogy egymást 
jobbon megismerjük, közelebbi barátságok .szövődjenek. Azonkívül hiányzott 
egy nzervezőegyéniség — ez is persze sz időhiányból következett — aki ki
rándulásokat, könyvtárlátogatásokat szervszett volna, amik a diákéletnek el
engedhetetlen tartozékai. Egyszer meglátogattuk a Magyar Országos Levéltárat, 
igen sok újat, ismeretlent hallottunk, érdekeset, értékeset láttunk. Ennek a 
folytatása, a nagyobb pesti és vidéki könyvtárak, múzeumok, nyomdák látogatá
sa hiányzott, mind szakmai, mind egyéni, mir<l közösségformáló szempontból.

Az Országos Széchényi Könyvtár vezetőségét és illetékeseit az utódok ne
vében is megkérjük, tisztázzák a tanfolyam és hallgatói helyzetét, és igye
kezzenek megkönnyíteni tanulásukat.
KOPCSAY ZSUZSA

m

□
A Kisnyomtatványtárban /Rákospalotén/ végzett társadalmi munkát Jelenleg 
szüneteltetjük. A gyászjelentések rendezését egyelőre befejeztük, a 18. szá
zadi aprónyomtatványoknak szerző, 111. cim alapján történő betürendezését 
ősszel folytatjuk. A nyolcadrét nagyságú anyaggal végeztünk, hátra van még a 
negyed- és kettedrét nagyságú rész. Lelkes, de kicsiny csapatunkat szeretnénk 
majd felfrissíteni: mindenkit szívesen látunk, akit érdekelnek a 18. század 
rajtelmei, amelyek sok szállal kapcsolódnak korábbi és későbbi időszakok 
történelméhez, irodalmához, nyomdászatához.

CD
A Kamarekórus február 2-4. között ismét Visegrádon tartotta szokásos edzőtábo
rozását, P. Bckhardt Mária vezetésével. UJ repertoár-darabok tanulása és a 
régiek csiszolgatása volt most is a táborozás célja, amelynek önmagéban is 
hasznos voltát a társaság Jó hangulata, vidámsága tette még teljesebbé. Kö
szönjük az Intézetvezetésnek, a Szakszervezeti Bizottságnak és a KISZ Szerve
zetnek, hogy ismét lehetőséget biztosított kórusunknak a zavartalan felkészü
lésre, amelynek eredményességét — remélhetőleg lesz alkalom bizonyítani.

95








