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NAGYOT FORDULT A VILÁG
Bámerre menjünk, bármiről beszéljünk ez Általános tapasztalat, ez az állandóan visszaté
rő megállapítás. Érvényes ez világunk politikai eseményeire éppemigy, mint a tudomány, az embe
ri alkotó munka minden területére. Érvényes Önmagunkra, társadalmi életünk változásaira, érvé
nyes és helytálló életünk minden dolgára. A gyarmati sorsból felszabadult, népük szabadságáért
küzdő, uj utakon induló afrikai és latin-amerikai államok; a világűrbe lépő ember, a másodper
cenként százezer matematikai műveletet végző elektronikus számológépek; a Szovjetunió Kommunis
ta Pártjának az emberiség uj életét,

a kommunista társadalmat, mint küszöbön álló vakóságot

megrajzoló programja egyként igazolja, hogy "nagyot fordult a világ" és fordul napról-napra. A
világűr meghódítása tegnap még csak az álmok világába tartozott, s ma köztünk Ünnepli alkotmá
nyunk évfordulóját a világűr első meghódítója Jurij Gagarln a Szovjetunió Hőse.
Ezekről a kérdésekről beszélgettünk mi is a fülöpszállásl "Szőlőskert" termelőszövetkezet
irodájában nehány nappal ezelőtt, amikor felkerestük azokat a termelőszövetkezeteket, amelyeket
könyvtárunk patronál. Tudom, hogy látszólag kis dolgok egy termelőszövetkezet ügyes-bajos dol
gai a világ nagy eseményeihez képest és én mégis a fülöpszállásl termelőszövetkezet dolgaival
is igazolni szeretném ennek az állításnak helytállóságát.
Egy évvel ezelőtt is FUlöpszálláson voltam. Akkor is brigádvezetői értekezlet volt, mint
most, amikor Fazekas elvtárs a tsz. agronomusa ismerteti a brigádvezetőkkel az elkövetkezendő
hetek feladatait. De milyen más ez a mai értekezlet, mint az, ami egy évvel ezelőtt volt. Igaz,
hogy akkor még csak néhány hónapos volt a termelőszövetkezet s

a

tagok csak lamel-ámmal vettek

részt a munkában. Sok volt a panasz, a szervezetlenség. Gond volt még a szőlő megkapálása, per
metezései Nem volt megfelelő Istálló és présház. De gond volt az Is, hogy miképpen fognak leszü
retelni. TJgy festett akkor a dolog, hogy a tsz-tagok többsége osak azt nézte, hogyan húzhatná
ki magát a munkából és a gondokból.
De, nagyot fordult egy év alatt a fülöpszállásl "Szőlőskert" tsz-ben is a világ. Ahogy
hallgatom

a

brigádvezetők felszólalásait, szavaikból

a

felelősségérzet

a

közös vagyonért,

a

jobb terméseredményért csendül ki.
Sorra számba veszik, hol kell még hatodszor is permetezni, mert ötször már minden szőlőt
permeteztek. Hogyan lehetne minél gyorsabban befejezni az uj százhúsz férőhelyes Istálló építé
sét? Mi lesz a hízókkal? És Így jönnek sorra a kérdések, a szövetkezet gondjai és problémái.
Majd a jövőre fordul a szó. Nagy terveket szőnek. Jövőre az állami gazdaságtól 1 000 hold szán
tót vesznek át, 200 szarvasmarhát fognak be hizlalásra, 120 holdon pedig szőlőt akarnak telepí
teni. Kevés lesz a két Zétor, újabb gépeket kellene beszerezni, a kézi permetezőket is gépekkel
akarják felcserélni.
Ahogy folyik a szó, a jövő tervezgetése, az egyik brigádvezető felém fordulva magyarázza*
"Tudja elvtárs, nagy dolog fordul meg nálunk. A múltban 5-6 holdban gondolkoztunk, most pedig
tanuljuk az ötezer holdban való gondolkozást. De meg fogunk vele birkózni, higyje el, mondja
meg Pesten is az elvtársaknak." - így

birkóznak most a földdel, az uj élettel. Elvtársi kéz-

szorltásukat küldik és azt a bennünket is kötelező Ígéretet, bogy mogblrkóanak

vei©.[HÁMOKI BÉLA]
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AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS munkájából
(Állásfoglalás a katalogizáló munka egy fontos kérdósében)
Még a nyári szünidő előtt az OKT olyan témát tárgyalt , amely az OSZK munkájá
val közvetlen összefüggésben van s Így intézetünk közvéleményét közelebbről érdek*
li.
Az OKT e óéira alakított un. "különbizottsága1* BÓDAY Pál előadásában tűzte na
pirendre és vitatta meg a katalóguscédulák fotooffset előállításának problémáit, s
ezzel kapcsolatban az országos katalóguscédula-ellátás alapvető kérdéseit*
Lapunk olyaséi már tájékoztatást kaptak erről a Javaslatról (OSZK Híradó 1961*
4.ez., 75-80.p.) a Így azt most felesleges ismertetnünk. Sokkal inkább érdekes szá
munkra, hogy a különbizottság - melyben több könyvtárigazgató és vezető beosztású
szakember működött közre - hogyan vélekedett a Javaslatról, annak helyi lehetősé
geiről és országos távlatáról.
Ami az OSZK feladatát és munkáját illeti, abban nem volt véleménykülönbség.
Minden felszólaló hangsúlyozta, hogy az adrémasokszorositás - minden múltbeli előnye mellett - technikailag ma már elavult. Különösen zavarólag hat a lemezre
préselhető betűk viszonylagosan osekély száma, s Így az adott technika formális
befolyása a oimleirások minőségére. Az OSZK Jelenlévő vezető beosztású dolgozói
- SEBESTYÉN Géza főigazgatóhelyettessel az élén - hangsúlyozták, hogy a gyakorla
ti megvalósítást megelőző "laboratóriumi11 kísérleteket végrehajtják, s ha a szük
séges előfeltételek megteremtése sikerül, örömmel vezetik be az uj, termelékenyebb
és minőségileg jobb megoldást Ígérő technikát.
Árnyaltabb, nagyobb vitát váltott ki az újítási Javaslat országos méretekben
történő kidolgozásának lehetősége, illetőleg realizálása.
Hogy érzékeltessük vezető könyvtárosaink állásfoglalását BARABÁSI Rezsőnek,
az Állami Gorkij Könyvtár Igazgatójának véleményét abban foglalhatjuk össze - amit
ki is mondott - hogy ez a legnagyobb jelentőségű könyvtári újítás, ami eddig a
Tanács elé került. HAVASI Zoltán, a Szegedi Egyetemi Könyvtár igazgatója azt hang
súlyozta, hogy több mint egy évtizedes szándék valósulna meg ezzel a javaslattal.
Lényegében szintézis jellegű s egyként figyelembe veszi a közös és a különös igé
nyeket. Voltaképpen a megvalósíthatóság közelébe került a központi katalogizálás
és a központi oédulaellátás annyiszor hangoztatott követelménye. HAVASI Zoltán ki
emelte - amit mások is hangoztattak - hogy itt nem egyszerű technikai újításról
van szó, hanem könyvtáraink feldolgozó munkájának ésszerűsítéséről, tervszerűsé
géről és gazdaságosságáról. Ha a oimlelrás gépiesnek tűnő munkájánál időt nyerünk
s ha a legjobb címleírók és revizorok egyszer végzik el a százszor és száz helyen
Ismétlődő munkafolyamatott a könyvtárak százainál a feldolgozó munka helyett

a

katalógusépitő munka kerül előtérbe.
Ugyanakkor többen bizonyos nehézségekre mutattak rá. Amennyiben egyetértünk
az országos cédula-ellátás megvalósításának fontosságban, annyira vigyázni kell
arra, hogy a technikai és gazdasági (szervezeti) előfeltételek megteremtése

ne

maradjon el az "elképzelés", a teória mögött. Többen hangsúlyozták, hogy a vállal-
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kozáfl nagysága és a ma még primitív sokszorosítási lehetőségek között ellentmondás
van. Ugyancsak lényeges a gyorsaság, a könyv és a katalógus-cédula azonos időpontú
beérkezésének megszervezése is. Néhány alapvető szakmai és "nevelési” feladat Is
jelentkezni fogt pl. nem egy oimleirónk ama hiedelmének eloszlatása, hogy az egy
séges katalógus még egy könyvtáron belül is megvalósítható; tehát nem lehet köve
telni - egységes oédulaellátás esetén - a saját olmleirásl gyakorlat százszázalé
kos érvényesülését.
Hosszú és beható vita után az az álláspont alakult ki, hogy a részlet-nehézsé
gek ellenére is a kérdés megérett a megoldásra szellemileg is, technikailag Is. Ami
a olmlelrások egységességét illeti, itt kölcsönös engedményeket kell tenni. Minden
ki belátta, hogy a központi feldolgozás révén országszerte felszabaduló katalogi
záló munkaerők segítségével tartalmi feladatokat tudunk majd megoldani. így pl.
a katalógus-szerkesztő munka jobban előtérbe kerülhet.
A különbizottság elnöke, KOVÁCS Máté egyetemi tanár a következő, egységes aján
lásokat mondta kis
1) A rendkívül pozitív vita eredményeképpen kérje fel a Tanács az OSZK-t,hogy
a BÓDAY-féle javaslat értelmében indítsa meg a kísérleteket:
a) elsőnek az OSZK viszonylatában,
b) ennek befejezése után - a tanulságok figyelembevételével - országos méretek
ben. Erre azonnal több "kísérletező" társ jelentkezett (Szegedi Egyetemi Könyvtár,
Állami Gorkij Könyvtár, később a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára).
Az egész munka vezetésével az OKT nevében speciális munkabizottságot kért fel
(BARABÁSI Rezső, BÓDAY Pál, PARAGÓ Lászlóné, HARASZTHY Gyula - a munkabizottság el
nöke -, HAVASI Zoltán és UBORNYÁK László).
2) A reorganizált és gyorssá tett Magyar Nemzeti Bibliográfia tekintessék
magyar müvek olmleirásl és katalóguscédula-sokszorosítási bázisénak.

a

3) A központi katalogizálás gyorsasága mindenekelőtt attól függ, hogy a nyom
dák haladéktalanul teljesitik-e a kötelespéldányok beszolgáltatásának kötelezett
ségét. Az MM Könyvtári Osztálya, az OKT és az OSZK vizsgálja felül a beszolgálta
tások rendszerét és gyakorlatát. El kell érni, hogy először az OSZK kapjon példá
nyokat, azután a könyvkereskedelem.
4) A Magyar Nemzeti Bibliográfia, a BÓDAY-féle javaslatban szereplő alumínium lemezek és a sokszorosítandó oédulák ne keresztezzék egymást, a oédula-ellátás

ne

késleltesse az MNB megjelenését.
5) Amit csak lehet, offset-uton kell előállítani. Világszerte ez a technika
a jövő útja, nyomdaiparunk második ötéves terve is az offset-teohnikát helyezte elő
térbe .
6) Egyszerre több fronton nyomuljunk előre: először jöjjenek létre az országos
gyarapodási jegyzékek, majd a központi feldolgozás nyomén a központi cédula-ellátás;
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először a magyar, második ütemben a külföldi müveké.
7) A technikai alapnál a fokozatosságot Tegyük figyelembe. Igen lényeges,hogy
a kísérletezések alatt az eddigi szolgáltatások (Pl. OSZK adréma-ttzeme, iKV cédu
la-ellátás) ne fejlődjenek vissza. Vigyázzunk arra, hogy a régi és az uj váltása
zökkenésmentes, szinte stafétaszertt legyen.
8) Az OSZK-t fel kell kérni, hogy saját kísérleteinek folytatása érdekében
hozzon bizonyos személyi és anyagi áldozatokat. Az országos szinten elvégzendő kí
sérletek anyagi bázisát együttesen teremtsék meg az MM Könyvtári Osztálya, az OKI
és a hálózati központi könyvtáraink. - HAHASZIHY GYULA.

KÖZLEMÉNYEK
AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜK:
JULIUS 6-1 ÜLÉS - A Kollégium az I, főosztály előterjeszt és ében "AZ ORSZÁGOS
SZÉCHÉm KÖNYVTÁR KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATA" o. tervezetet tárgyalta meg.
JULIUS 27-1 ÜLÉS - Napirendjén "A KATALÓGUSCÉDULÁK SOKSZOROSÍTÁSÁNAK REFORM
JA" o. előterjesztés megtárgyalása szerepelt.
A jul.6-1 ülés anyagáról lapunk más helyén számolunk be; a jul. 27-1 ülés Is
mertetését - tekintettel lapunk 4. számában megjelent "Uj utakon - uj lehetőségek"
o. közleményünkref valamint az OKT munkájáról szóló mostani beszámolónkban foglal
takra - mellőzzük.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
UJ MUNKATÁRSAINK! Balogh Albert tud. munkatárs (Központi Katalógus) , Báoz Kál
mánná tud. munkatárs (Könyvfeldolgozó Osztály), Páozius Antalné tud. főmunkatárs
(1 éves pártlskola utáni visszahelyezés, Gyarapítási Osztály), Zvolenszky János
műszaki III. (Gazdasági Hivatal).
ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL! Cserép János műszaki III. (nyugdíjazás), Falvy Zol
tán tud. főmunkatárs (áthelyezési Magyar Tudományos Akadémia)
ÁTHELYEZÉSEK! (Zárójelben az uj beosztási hely) Falvy Zoltánná (Bibliográfiai
Osztály)
HIVATALOS LAPOK TARTALMÁBÓL
A MAGYAR KÖZLÖNY Jun. 20-1 száma rendeletet közöl , amely szerint a határozott
Időtartamra v. meghatározott munkára alkalmazott dől, ... óknak munkaruhát juttatni
(az élelmiszerIpar és kereskedelem kivételével) csak abban az esetben szabad, ha
az alkalmazás Ideje 4 hónapnál hosszabb Időre szól. - A jul. 1-1 szám közli a könyv-
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kiadáson kívüli fordításokért és © fordításokkal összefüggő munkáért fizethető di
jakról, valamint az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások díjazásáról szóló rendele
teket .
A MUNKAÜGYI KÖZLÖNY jun. 24-1 számában közzétették a munkahelyet változtató
dolgozók munkabérének megállapításáról szóló Mü.M. utasítást,
A MŰVELŐDÉSÜGYI KÖZLÖNY Jul.l-i számában utasítás jelent meg a felsőfokú le
velező hallgatók részére szervezett konzultációs központok vezetőinek díjazásáról,
A PÉNZÜGYI KÖZLÖNY jun.6-1 száma utasítást közöl egyes természetbeni szolgál
tatások térítési dijának módosításáról (hivatalos kiküldöttek részére fenntartott
vendégszoba térítési dija,stb.).

könyvtárunk munkájáról
OLVASÓSZOLGÁLATUNK KÉRDÉSEIRŐL
Olvasószolgálatunk helyzetéről adott képet az az előterjesztés, amelyet f.óvi
jun. 15-én tárgyalt az OSZK Kollégiuma, Az olvasószolgálat munkáját elemző elaborétum lehető teljes és minden összefüggésre rámutató képet igyekezett adni. Az ilyen
felméréseknek rendkívüli a haszna. A csak sejtett 03 érzett problémák megfogalmazá
sa sok tekintetben a tisztázódáshoz és tudatosodáshoz vezet, s az elért eredmények
rögzítésén túl kijelöli a tennivalók uj rendjét is.
Statisztikai adataink azt mutatják, hogy mind a személy -, mihd a kötetforga
lomban az elmúlt három esztendő során fokozatos az emelkedés. Kialakult a tudomá
nyos olvasóterem használóinak "törzsgárdája", az általános olvasóban pedig, az év
elejétől bevezetett intézkedések hatására a könyvforgalom előnyös minőségi válto
zása tapasztalható. A tájékoztatás köre is egyre bővül. A külföldi és hazai érdek
lődések kielégítésére összkönyvtári, sőt könyvtárközi erőket is felvonultatunk szük
ség esetén. Azonban az egyre növekvő követelmények és az egyre nagyobb igénybevé
tel mégis az olvasószolgálat munkaszervezetének korszerű átszervezését teszi szük-

A "tiszta munkakörök" kialakításának egyelőre személyzeti problémáink monda
nak ellent. Nehezítik az intenzív közönségszolgálati munkát közismert helyviszo
nyaink és az olvasótermi kézikönyvtár állapota is. Közeli terveink között szere
pel a katalógus-folyosó átrendezése, a szakkatalógus intenzivebb kihasználhatósá
gának biztosítására. Megvalósulás előtt áll az általános olvasóterem szabadpolcos
kézikönyvtárának felállítása is az egyetemes kézikönyvanyag, az aktuális müvek és
a nyelv- és irodalomtudományi kézikönyvtár kihelyezésével. Ez utóbbi munkánk

a

legszorosabb kapcsolatban áll az uj Nemzeti Könyvtár szakolvasótermi rendszerének
•ivi és gyakorlati kérdés kötogável. A többes-példány anyag folyamatos kijelölése,
az egyre szaporodó anyag elhelyezése raktári gondjainkra villantja a fényt.

Ezen

OSZK Hiradá

156

a területen Is enyhülés várható a Puskin utoal raktár elkészülésével, illetve az
Országgyűlési Könyvtár szívességéből. Munkaterületünkön könyvtárunknak szinte va
lamennyi élő és nagy kérdése jelen van és lemérhető. Ebből következik annak őszszét ette égé, sokágúé ága, de egyes területeken elvi bizonytalansága is. Az OSZK
Kollégiuma mindezt mérlegelve úgy határozott, hogy az olvasószolgálat problémái
nak további vizsgálatára hamarosan visszatér. A közeli jövondőben foglalkozni kí
ván a tájékoztató munka beható vizsgálatával, illetőleg összkönyvtári érdekből és
összkönyvtári erőkből sor kerül a személyzeti létszámproblémák megnyugtató megoldá
sára is. IBÉLLÉY PÁL] .

A KMK OKTATÁSI OSZTÁLYÁNAK MUNKÁJÁRÓL
A KMK Oktatási Osztályának munkarltmusát (mint minden oktatási osztályát) a
tanév eseményei szabják meg. Tehát az év nem januárban kezdődik, hanem szeptember
ben s nem decemberben, hanem júniusban végződik. A nyári két hónap pedig nem gond
talan vakáoió, hanem az eredmények számbavételének s az uj tanévre való felkészü
lésnek az ideje. Ezért időszerű, hogy most adjunk tájékoztatást munkánkról, az
1960/61-es tanévről.
A két nagy terület, a szakképzés és a továbbképzés közül vegyük először a szak
képzést. Ennek az évnek jelentős eredményei között könyvelhetjük el az alapfokú szak
képzés tartalmi és szervezeti problémáinak tisztázását. Ugyanis eddig korántsem volt
megnyugtatóan szabályozva, hogy kik és mit tanulnak az alapfokú tanfolyamokon. A
jelenlegi képzési rendszerben - összhangban a megjelenő képzettségi rendelettel a magyar könyvtárostársadalom legszélesebb rétege, közel 20 000 könyvtáros számá
ra szervezik a hálózati központok az alapfokú tanfolyamokat. Kik ezek a könyvtá
rosok? Azok, akik nem főfoglalkozásként, hanem mint társadalmi munkások, tiszte
letdíjas, mellékfoglalkozású könyvtárosok kezelik a községi, üzemi, vállalati könyv
tárak ezreit. Az állománygyarapítástól az olvasószolgálatig minden könyvtárosi te
endőt ellátnak, komoly kulturális és anyagi javak gondozói. Az alapfokú tanfolya
mok tananyagát központilag csak a közművelődési (tanácsi és szakszervezeti) könyv
tárosok számára dolgoztuk ki, szakkönyvtfcL hálózati központok ennek alapján készí
tik el a nekik megfelelő tananyagot. A szervezés teljes egészében a hálózati köz
pontok hatáskörébe tartozik. Ebben az évben egyelőre osak a megyei könyvtárak és
a szakszervezeti hálózati központok indítottak alapfokú tanfolyamokat. Végleges
számadatok még nem állnak rendelkezésünkre, de előreláthatólag mintegy 2 000 könyv
táros szerez alapfokú szakképesítést. Terveink szerint 1965-ig minden társadalmi
munkás, tiszteletdíjas és mellékfoglalkozású könyvtáros elvégzi az alapfokú tan
folyamot .
A középfokú szakképesítést a könyvtárosképző szaktanfolyam adja. Ez az oktatá
si forma már nagyobb múltra tekinthet vissza. Először 1959-ben 300 könyvtáros sze
rezte meg az oklevelet. 1960-ban nem volt végző évfolyam, az idén azonban 155 könyv
táros tett eredményes képesitővlzsgát* Az 1959-es és 1961-es vizsgák között, a kö
vetelményeket és a színvonalat tekinzve lényeges különbség van, az utóbbiak javá
ra. Meg kell azonban mondanunk, hogy az elért eredményekkel még mindig nem lehe
tünk elégedettek. Az oktatómunkát s a hallgatók felkészülését még gyakran akadá
lyozták a késve megjelenő jegyzetek, a tematika menetközben való megváltozása, ál
talában a kísérleti jelleg. Tulajdonképpen az 1961-ben végzett évfolyamon tanulta
meg az Oktatási Osztály a mit s hogyant. Könyvtárunk dolgozói közül osak egy irat-
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kozott be 1959-ben a tanfolyamra, Vermes Lászlóné, aki kiváló eredménnyel végzett*
Az 1960-ban indult újabb évfolyamra már két munkatársunk jelentkezett, Balázs Miklósné és Kies Jenőné, akik ugyanosak szépen fejezték be az első évet* Ebben az év
ben már jóval többen kérték felyótelüket a könyvtároskepző szaktanfolyamra, álta
lában a fiatalabb korosztályból*
Külön kell megemlékeznünk a tanfolyam nappali tagozatéról. A most végzett 12
hallgató közül 5 már a tanulmányi idő alatt is könyvtárunkban dolgozott gyakornok
ként, igy külön nem kell bemutatni őket. Most, a képesitővizsga után azonnal munkábaélltak s immár teljes jogú könyvtárosokként kívánják bebizonyítani, hogy a két
évet jól használták fel.
A felsőfokú könyvtárosképzés terén egyre kevesebb szerepe lesz osztályunknak,
mert a felsőfokú tanfolyamot átveszi természetes gazdája az E1TE könyvtártudományi
tanszéke. Az idén befejeződött az egyetemet nem könyvtérszakon végzettek kétéves
kiegészítő tanfolyama. A hallgatók közül néhányan igazén kiemeékedő szakdolgoza
tot készítettek. A főiskolát nem könyvtárszakon végzettek tanfolyamának még osak
az első éve zárult le. Ezt a tanfolyamot még mi fejezzük be, de a jövőben már az
egyetemen fogják a főiskolát végzettek is a könyvtárosságot, mint kiegészítő sza
kot megszerezni.
Külön kell szólanunk a könyvtárosok továbbképzéséről. A könyvtárosok szakkép
zésében, kétségtelenül nagyobb eredményeket ért el osztályunk, mint a továbbkép
zés megszervezésében. Ez természetes is, hiszen a tennivalók között fontossági sor
rendet kellett megállapítani s a továbbképzés osak a szakképzés után kerülhetett
sorra. A továbbképzés alapelveit mindenesetre tisztáztuk s ezek alapján kell majd
kidolgozni egy olyan, tartalmilag és szervezetileg egyaránt rugalmas, hosszabb időre szóló tervezetet, amely összhangban a magyar könyvtárügy előtt álló felada
tokkal hathatósan segítheti a könyvtárosok képzettségi színvonalának emelését.
így könyvtárunk "belső-továbbképzése" is csak ideiglenes jelleggel indulhatott
meg. Ennek ellenére a főosztály-keretekben megszervezett továbbképzési napok tar
talmas tematikája, színvonalas beszámolói, érdekes referálásai bebizonyították,
hogy életképes továbbképzési formáról van szó, amelyben szívesen vesznek részt a
dolgozók. IPAPP ISTVÁN.]
A LISZT-BARTÓK EMLÉKÉV ESEMÉNYEIBŐL
liszt Ferenc százötvenedik és Bartók Béla nyolovanadik születési évfordulójá
énak nagyszabású hazai eseményei között is kiemelkedik --a szeptember 25-én kezdő
dő II. Magyar Nemzetközi Zenetudományi Konferencia és a Nemzetközi liszt-Bartók
Zongoraverseny mellett — a szeptember 26-én ünnepélyes keretek között megnyíló
BARTÓK ARCHÍVUM létrehozása.
Az Országház utca 9. sz. alatti most restaurált, történelmi atmoszférája épü
letben otthont kapó intézmény középpontja lesz nem osak a magyar, hanem a nemzet
közi Bartók-kutatásnak is. Bartók nagyszámú (eddig javarészt ismeretlen) fiatal
kori kompozíciójának kézirata, személyes emlékek, Bartók itthoni utolsó lakásának
magyaros bútorai alkotják majd a két termet megtöltő kiállítás gerincét, -- Az
Archívum egyik vezető munkatársa Denijs Pille, világhírű Bartók-kutató, aki az
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elmúlt hetekben költözött el Belgiumból, hazánkba telepedve le* Könyvtárunkat kö
zelebbről érintő hir, hogy ugyancsak a Bartók-arohivum tudományos munkatársa lett
Falvy Zoltán; és bár Jóleső tudattal regisztrálhatJuk, hogy "tőlünk" megy el, némi
üröm vegyül a Zenetörténeti Gyűjtemény bucsupoharába, mert "elmegy" . *•
Fontos kiadványok egész sora lát majd napvilágot* A Zeneműkiadó reprezentatív
BARTÓK FAKSZIMILE-GYŰJTEMÉNYT Jelentet meg; az Akadémiai Kiadó Prahács Margit öszsz eálli tásában terjedelmes LISZT DOKUME NTUM-KÖTETET és egy újabb " ZENE TUDOMÁNYI TA
NULMÁNYOK"-KÖTETET ad ki (melyben többszáz oldalnyi Bárt ók-dokumentum vélik közkinesosé); az idegennyelvü "STUDIA MUSICOLOGICA" folyóirat BARTÓK-SZÁMOT Jelentet meg*
A "hangzó" dokumentumok sorából kiemelkedik az a (Zenetörténeti Gyüjtemnyünkben
már meghallgatható!) LEMEZALBUM, mely Bartókne Pásztory Ditta tolmácsolásában a
teljes "Mikrokozmosz" zongoradarab-sorozatot őrzi* [S.L.]

A KULTUREGYEZMÉNYES CSERE PROBLÉMÁI
Mint ismeretes, a szocialista országok évről-évre meghosszabbítják kulturális
egyezményüket. Az egyezmények, illetőleg az évi munkatervek néhány pontban arról
gondoskodnak, hogy a szerződő államok nemzeti könyvtárai küldjék meg egymásnak rep
rezentatív tudományos és irodalmi könyveiket és folyóirataikat. E pontok alapján
könyvtárunk időnként részletes megállapodást köt a baráti országok vezető állami,
nemzeti könyvtáraival és ebben körvonalazza, hogy közelebbről milyen mennyiségű és
összetételű könyv-és folyóiratanyagot kiván kiküldeni, illetőleg cseretársától át
venni. Ez a cserefajta tehát annyiban különbözik a kiadványcsere hagyományos formái
tól, hogy a felek nem egymás konkrét kívánságait elógitik ki, hanem a kiküldő fél
maga válogatja ki az ország friss könyvtérmésóbői a legfontosabbnak tartott anya
got.
A osere előnyei kézenfekvők: a baráti országok gyorsan és átfogóan ellátják
egymást a reprezentatív kiadványokkal, nincs szükség előzetes jegyzékek összeállí
tására és kiküldésére, kiküszöbölhető a vétel, stb. Az is érthető, hogy ezt a köl
csönös kulturális tájékoztatást Magyarországon a MTA KÖNYVTÁRA mellett könyvtárunk
NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLATA vállalta, hiszen a) a kötelespéldányokból itt áll ren
delkezésre nagyobb mennyiségű és minden tudomnyágra kiterjedő magyar könyv-és fo
lyóiratanyag; b) ez az osztály rendezkedett be arra, hogy külföldi anyagot belföl
dön könyvtárak között szétosszon.
A osere hosszabb ideje nagyobb zökkenők nélkül folyik is, évente kb. 10 000
könyvet és 1 000 évfolyam magyar periodikát küldünk ki a szocialista országok nem
zeti könyvtárai számára és kb. ugyanilyen mennyiségű külföldi anyagot osztunk szét
a magyar könyvtárak közötf
Maga az OSZK is nagy részben ebből a forrásból bizto
sítja a számára szükséges azooialista könyv-és folyóiratanyagot. Mégis az utóbbi
időben több már régebben lappangó probléma nehezítette a forgalom lebonyolítását,
ezért ezeket a Kollégium Jun. 15-i ülése elé bocsátottuk.
1) Nehézséget jelent az, hogy az egyes szocialista országok nem azonos módon
értelmezik a kiadványé ser ének ezt a formáját* A Német Demokratikus Köztársaság és
Bulgária kifejezetten a kulturegyezmények alapján állnak és általános oserére tö
rekednek, Csehszlovákia, Lengyelország és Románia inkább a nemzeti könyvtárak két
oldalú cseremegállapodás alapján állanak és nem kívánják minden ismeretágra
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terjeszteni a cserét, A moszkvai Lenin Könyvtár igen sok értékes anyagot küld és
kap, de rajta kivül hasonló rendszerű csere folyik a még három nagy szovjet könyv
tárral, A többféle értelmezés már régebben késztette a berlini Deutsche Staatsbibliothek vezetőségét, hogy egy uj, többoldalú, a szocialista országok között köten
dő, de csak a nemzeti könyvtárakra vonatkozó egyezmény aláírását javasolják. Ez a
javaslat annakidején visszhangra talált, de az előkészítő értekezlet mégis elma
radt. A Kollégium felhatalmazta a o sere szolgálat unkát, hogy elevenítse fel a ter
vezetet és esetleg javasolja egy budapesti értekezlet összehívását,
2) Gondokat okoz a külföldről általában egy példányban érkező könyvanyag szét
osztása, Az orvosi, műszaki, mezőgazdasági anyag kiosztása nem okoz problémát, de
pl. egy alapvető közgazdasági mü iránt egyszerre 4-5 könyvtár is érdeklődik. A
Kollégium részletesen megvitatta ezt a kérdést és az eddigi gyakorlat fenntartá
sával utasításokat adott a felmerülő kérdések megoldására.
3) Két fontos probléma várt megoldásra a kiküldendő magyar anyaggal kapcso
latban is: a) A Csereszolgálat rendszeresen igényli a könyveket a kötelespéldánycsoporttól, meghatározott példányszámban, a teljes példányszámot azonban nem min
dig lehet biztosítani. Ezért a szocialista oseretársak ellátása nem egyenletes: egyesek többet, mások kevesebbet kapnak, sok fontos magyar könyvből nem jut minden
hová. E kérdés megoldására az Intéz étvezetés tesz javaslatot az MM Könyvtérosztály
utján, b) Sok nehézséget jelent az, hogy a Csereszolgálatnak ninos raktára a Kötelespéldány-csoporttól átvehető könyvek huzamosabb tárolására. így gyakran előfor
dul, hogy egy-egy ma ingyenesen átvehető, de helyhiány miatt lemondott könyvet
holnap valamelyik cseretárs konkréten megjelölve bekér. Ilyenkor a szűk költség
vetési-keret terhére vásárolnunk kell. A Kollégium olyformán segített, hogy a
Pollack Mihély-téri uj vasteremben a Csereszolgálat részére raktári férőhelyet biz
tosított.
Reméljük, hogy a termékeny kollégiumi vita és a határozatok még eredménye
sebbé teszik a baráti országok szoros kulturális együttműködése szempontjából oly
fontos oserekapcsolatokat. IGOMBOCZ ISTVÁN]
KÖNYVTÁRUNK UJ KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
Könyvtárunk állománya védelmének kötelező paranosa - részint az eddig érvény
ben volt szabályzat hiányosságai, részint a külső és belső tapasztalatok tették
szükségessé egy uj kölcsönzési szabályzat kidolgozását. Könyvtárunk kollégiuma
jul. 6-i ülésében tárgyalta meg és hagyta jóvá azt a tervezetet, amelyet ismertet
ni és kommentálni egyaránt szükségesnek tartunk.
A megtárgyalt szabályzat-tervezet egyfelől magát a szabályzatot, másfelől an
nak végrehajtási utasítását tartalmazta. A szabályzat 13 paragrafusa a következő
ket rögzíti: a) mi kölcsönözhető és mi nem kölcsönözhető, b) kik kölcsönözhetnek,
o) a kölcsönzés feltételei és módozatai. A végrehajtási utasítás 42 pontban értel
mezi, részleteiben körülhatárolja a kölosönzés szabályait.
Értelemszerű, hogy ismertetésünk nem vállalkozhat ezek részletes taglalására,
hiszen ez felesleges is lenne. A szabályzat (reméljük rövid időn belül) úgyis a
kölcsönzők kezébe kerül. De nem felesleges annak a taglalása, hogy miképpen oldja
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meg a szabályzat az állomány védelmének és jelen esetben kiüsd használatának kérdé
seit.
A kölosönzési szabályzat lényegét 2 pontban foglalhatjuk össze és ezzel érde
mét is rögzíthetjük. 1) Központba helyezi és következetesen érvényesíti a könyvtár
állományának azt a védelmét, ami a könyvtár és a könyvtár minden dolgozójának első
kötelessége. 2) Ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül és biztosítja (a lehetőségek
helyes mérlegelésével és alkalmazásával) az állomány kölcsönzését is tudományos in
tézetek, hivatalok, tudományos kutatók és az intézet dolgozói részére.
A kérdés (ami joggal kelthet érdeklődést) az, hogy miképpen oldja meg a sza
bályzat dolgozóink kölcsönzését? A továbbiakban (néhány pontban foglaltan) erre szű
kítjük le a kérdést.
1) A szabályzat alapvető rendelkezése a nem kölcsönözhető anyagot illetően min
denkire, Így könyvtárunk dolgozóira is vonatkozik. Vonatkozik abban az értelemben,
hogy a osak egy példányban őrzött magyarnyelvű, v. magyar vonatkozású müvek és egyéb dokumentumok senki által nem kölcsönözhet ők; de vonatkozik abban a tekintet
ben is, hogy nem kölcsönözhetők az ideológiai és erkölcsi szempontból kifogásolha
tó könyvek sem. Helyesnek kell elfogadnunk pártszervezetünk vezetőségének azt a
megállapítását, hogy nnem tartható fenn az a visszásság, amely kifelé haroot indít
a ponyva, az áltudomány és az erotikus irodalom ellen, befelé pedig ugyanakkor meg
nyitja a lehetőséget ezek használatára".
2) Könyvtárunk a kölosönzést nem tudományos jellegű kutatás, Így dolgozóink
többsége által igényelt szépirodalmi müvek, tankönyvek és gyermekkönyvek esetében
a harmadpéldányokból, az un. "kettőspontos" példányokból kívánja biztosítani. Bar
könyvtárunk állományának ez a része jelenleg is Jóval nagyobb lehetőségeket nyújt
dolgozóink részére, mint bármely szakszervezeti v. közművelődési könyvtár - Joggal
vetette fel pártszervezetünk és szakszervezetünk a kollégiumi ülésen, hogy intéze
tünknek a jövőben az eddiginél nagyobb gondot kell fordítania a kettőspontos-állomány fejlesztésére, kurrens irodalommal való ellátására és ezen keresztül dolgozó
ink jogos igényének kielégítésére. A Kollégium álláspontja helyeslő volt ebben a
tekintetben, a végrehajtás azonban azokon az osztályokon múlik, akik a beszerzés
ben és a feldolgozásban illetékesek. Reméljük, hogy Jó sáfárai lesznek ennek
ügynek.
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3) Külön kell szólamaik dolgozóink ügyviteli és tudományos munkájához szüksé
ges irodalom kölcsönzéséről. A szabályzat továbbra is lehetővé teszi ilyen esetek
ben az un. házi, épületen belüli kölosönzést, de önként értetődően előírásaival
meg kívánja szüntetni azokat a visszásságokat, amelyek a múltban nem egyszer je
lentkeztek.
4) Utolsóként hagytuk a dolgozóink által nem egyszer felvetett és bizonyára
nem is teljesen alaptalan nehézkességét a kölosönzésnek. A szabályzat a kölcsönzés
Idejét naponként 4 óra időtartamban (9 órától 13 óráig) állapította meg. De ezt he
lyesen úgy záradékolta, hogy a dolgozók kölcsönzési kérelmei sem az olvasótermi ki
szolgálást, sem a külső felek kölosönzési ügyelnek intézését nem késleltethetik.
"Ezért a dolgozók kölosönzési kérelmeinek elintézését - esetenkénti megbeszélés
sel - vagy ugyanazon munkanap 2-3 órával későbbi időpontjára, vagy a következő mun
kanapra kell vállalni." Ebben a tekintetben kétségtelenül vannak nehézségek. Ugyan
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akkor az Is kétségtelen, hogy voltak könyvtárunkon belül ennél gyorsabb, kényelme
sebb és több lehetőséget nyújtó megoldások is, ezek azonban nem tarthatók fenn. Az
adódé nehézségeken segíteni jelen adottságaink között (személyzeti és egyéb minden
ki által Ismert hiányosságok miatt) nem lehet. Az pedig, hogy saját kölcsönzéseink
mindig osak "másodrendüek" lehetnek olvasóink ellátása mellett > nem is vitatható #
így talán kevesebb kényelemmel, egy-egy uj kiadványra több várakozással, de megold
hatók a kérdések, ügy gondoljuk, hogy dolgozóink részéről több fegyelemmel, az ol
vasószolgálat dolgozói részéről megfelelő segíteni akarással nem is lesz ennek aka
dálya.
Hírek
RÉGI ÉS RITKA NYOMTATVA HTOK IÁRA
A libereoi ÉSZAKCSEHORSZÁGI MUZEUM történelmi osztálya felkérte könyvtárunkat,
hogy legyünk segítségére a régi oseh kötések feltárásában. A Régi és Ritka N[yomtatványok Tárában ugyanis számos olyan csehországi nyomtatvány vem, ami eredeti kötés
ben maradt fenn. Mintegy 30 db csehországi kötésű könyvet válogattunk ki, amelyek
nek kötéstáblái szép vaknyomásos díszítményekkel vannak ellátva, több darabon ké
pes illusztráció és felirat is van. Ezekről úgy szokás másolatot készíteni, hogy a
táblára helyezett papírlapot puha oeruzával étdörzsöljük. Minthogy a könyvek mind
két táblájáról másolatot kell készíteni, kb. 60 átrajzolás elvégzésére volt szük
ség. Erre a munkára könyvtárunk KISZ-szervezetének egy alkalmi brigádja vállalko
zott. Patakiné Fehér Zsuzsa, Herendyné Lakatos Éva, Lakos Katalin, a Párttörténeti
Intézet könyvtárának dolgozója és Iszlai Zoltán, a brigád szervezője és vezetője
végezték el ezt a sok türelmet igénylő munkát, amely igen szépen sikerült. Az egyes
könyvek adatait tartalmazó feliratokat a másolatok hátára Herendyné Lakatos Éva
gépelte rá.
Réméljük, hogy az elkészült és azóta már el is küldött tudományos anyag hasz
nos segítséget fog jelenteni a osehszlovák kutatóknak tervük megvalósításához. A
KISZ-brigád tagjainak értékes munkájáért ezúton is hálás köszönetét fejezi ki a
Régi és Ritka nyomtatványok Tára. [FAZAKAS JÓZSEF]
ZENETÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Gyűjteményünket Jul. 17-én O.W. Neighbour. a British Museum zenei-nyomtatvány
osztályának helyettes vezetője látogatta meg és a mintegy három órás látogatás be
fejeztével elismerését fejezte ki a látottak felett.

NEMZETKÖZI CSERE SZOLGÁLAT
A Nemzetközi Ceereszolgálat az UNESCO Magyarországon Járt egyik munkatársa,
E. Savova kérésére fokozottabban működik közre az UNESCO uj bibliográfiai és doku
mentációs folyóiraténak szerkesztésében. Rendszeresen tájékoztatja a lap szerkesz
tőségét a Magyarországon megjelent általános és szakbibliográfiákról, a Magyar Nem
zeti Bibliográfia szerkesztésében beállt, illetve beálló változásokról, a hazánkban
napvilágot látó fontosabb nemzetközi Jelentőségű, továbbá könyvtárügyi vagy doku
mentációs kiadványokról.
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A párizsi BIBIiIOTHBQUB HATIONAIB megküldte a franciaországi könyvtárakban (be
leértve a megyei könyvtárakat is) őrzött franoia és külföldi folyóiratok Jegyzékét
(31 kötet) valamint egy értékes bibliográfiai és dokumentációs folyóirat 20 évfolya
mát. Az előbbivel a Központi Katalógus, az utóbbival a Könyvtártudományi Központ
szakkönyvtári állományát sikerült gazdagítanunk. [SZIGETÜK J0LÁ.H]

AZ 0KSZÍG0S SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖZMŰVELŐDÉ Sí FUNKCIÓJA
19 Ai Országos Széchényi Könyvtár közművelődési funkciója” címmel jun. 13-én rendezte meg
szakszervezeti bizottságunk a szakmai megbeszélések sorozatának hatodik vitáját* A vitán ez
úttal nem kevesebben* mint harmincnyolcán vettek részt s a kérdés iránti érdeklődést ml

sem

bizonyltja jobban* mint a hozzászólók nagy száma s a hozzászólások nem egyszer szenvedélyes
hangja. A vitát dr. Tombor Tibor vezetteA felszólalások s az ebből adódó vita lényegét az alábbiakban foglaljuk Össze*
Bélley Pált Véleménye szerint a könyvtárnak kétségtelenül vannak közművelődési funkciói
is9 azonban ebben a mondatban az ”18” szón van a hangsúly. Ezt a funkciót csak a tudományos
funkció vizsgálatával egyidejűleg lehet tárgyalni- Csak a kettő együtt ad mérlegelési alapot.
Véleménye szerint a Széchényi Könyvtár elsősorban tudományos könyvtár* ezzel párhuzamosan
könyvmuzeum. E két feladatot hazánkban más könyvtár elvégezni nem tudja* éppen ezért a közmű
velődési funkció az OSZK esetében szükségszerűen beszűkül* hiszen az egész országban máris
százával és ezrével állnak rendelkezésre közművelődési könyvtárak s ez a hálózat egyre széle
sebbé és mélyebbé válik.
Horváth Viktort A Vár építése óta nem véletlenül került minden meghatározás élére az a
szó* hogy ”uj” nemzeti könyvtár létesül a Várban. Az a könyvtár, amely ott fog működni,

a

szocializmust építő Magyarország nemzeti könyvtára lesz. Horn közömbös tehát* hogy a Párt mű
velődési politikája mire irányul s e célkitűzéseket a könyvtár hogyan és milyen mértékben se
gíti elő. A könyvtár a hungarica anyagot teljességre törekvőén gyűjti, közművelődési funkció
ját Is erre a tényre kell építse s ebben a vonatkozásban országos feladatokat kell ellátnia.
A tudományos és közművelődési funkció nem mehet egymás kárára.
Papp Istvánt Egyetért Bélleyvel abban, hogy a közművelődési funkciót összefüggéseitől
elszakítva nem lehet megvitatni

A továbbiakban azonban élesen ellene van mindannak* amit

Bélley mondott* mert csupán a "megőrzés” jegyében kialakított könyvtár a múlt konzerválásá
nál alig jelenthetne többet.

[Felszólalása félbeszakadt.]

Borsa Gedeont Az QSZK-nak az állományt illetően kettős funkciója van; megőrzési és hasz
nálati. Az állományt* amellyel rendelkezik nemzedékek hagyták ránk* kulturkinősekre a szocia
lizmust építő országnak is szüksége van és lesz a jövőben is. Az állományt tehát meg kell őrlzni. Használata nem mehet a megőrzés rovására és megfordítva. Éppen ezért gyűjt a könyvtár
két példányt* e két szempont jegyében. A megőrző (archiválls* muzeális) funkció alól a nem-
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zetl könyvtárnak kibújni nem lehet* Ami a használatot illeti a kor társadalmi igényeinek ezen
a téren is helyt kell adni. Nem szabad kijátszani a két funkciót egymás ellen.
Szentmihályl János: Bélley kiindulási pontja helyes. A közművelődési funkciót nem lehet
kiszakítva vizsgálni* Véleménye szerint azonban a vita eldöntéséhez fogalmak tisztázására is
szükség van. A közművelődési funkció fogalma erőszakoltan került bele a magyar szóhasználatba. Idegonnyelvek világosabban fejezik ki e kérdés belső tartalmát. A nemzeti könyvtár

köz

művelődési könyvtár vizsgálata sok félreértésre adhat okot. A magyar nemzeti könyvtár gyűjtő
köre sajátos történeti fejlődése következtében azonban sajátos módon tisztázódott. Nyilván
valót hogy a birtokában lévő dokumentumokat a társadalom számára hasznosítania kell, a kérdés
azonban azf hogy milyen fokon és milyen mértékben. Kérdés továbbá, hogy a közművelődési funk
ció kíelégitésére szolgáló anyagot elválasszuk-e a tudományos funkciót kielégítő anyagtól. A
Várban a tervezett olvasótermi rendszerben nem lehet elválasztani a tudományos könyvtári funk
ciót és a szigorúan vett közművelődési funkciót. Egy tudományos könyvtár alapját a tudományos
könyvek képezik. A felvetett vita kissé mondvacsinált, a cél egy lehet, hogy minél jobban hasz
nosítsa a könyvtár állományát.
Bélley Pál: A maga részéről a hangsúlyt a tudományos könyvtári funkcióra helyezte,

arai

nem jelent alárendeltséget a közművelődési funkcióra nézve. E két funkció egymás mellett meg
lehet. de mindkettő más jelleggel és más hangsúllyal. A társadalmi hasznosságot illetően egy
általános olvasóterem, amely kétszáz személy befogadására lenne alkalmas, ki tudná elégíteni
a Várban a közművelődési igényeket a O-tól 9-ig terjedő szakig. Ennek az általános olvasóte
remnek az anyagát a kötelespéldányból bekerülő kurrens élőanyag alkotná. A raktárakban a mu
zeális példányokat Őriznék elsősorban. Ez nem jelentene a közművelődési funkció számára alásorolást, hanem csupán szükebb körre korlátozást. Közművelődési jellegű olvasói igényt

az

olvasó bármelyik nagyobb budapesti közművelődési könyvtárban ki tud majd elégíteni, bármilyen
nagy legyen is ez a közművelődési igény a jövőben, bármennyire emolkedjék is az általános kulturszinvonal. Ezenkívül a szakolvasóterem a közművelődési olvasó számára som lenne elzárva.
Szó sincs arról, hogy tudományos olefántcsonttorony jellegű olvasótermeket kívánna kialakittatni a Várban.
Horváth Viktor: Ellentmondást lát Bélley érvelésében. Bélley egymás mellé helyezett funk
ciókról beszél, de meghatározása(előtérbe

helyezett tudományos funkció és beszűkített közmű

velődési funkció)mutatja, hogy a kót funkciót egymás rovására értelmezi. Senki sem tagadja
az archivális funkciót, hiszen pótolhatatlan értékekről van szó.
mányos, szakkönyvtári funkciója sem,

Nem vitás a könyvtár tudo

de hangsúlyozni kell, hogy közművelődési funkciója nem

szorulhat háttérbe a tudományos-muzeális funkciói mellett. Ez "nemzeti könyvtári" jellegéből
következik Vargha Balázs: Van egy lappangó nézet, amely úgy hangzik:

mintha a tudományos funkció

nem lenne a szocialista nemzeti könyvtár alapvető funkciója. Pedig tudósaink, amikor kritikai
kiadásokat készítenek elő, elsősorban a nemzeti könyvtári állományra támaszkodnak. Az ő mun
kájuk révén a könyvtár közművelődési funkciója sokkal nagyobb hatásfokkal érvényesül a társa
dalomban, mint bármilyen más közvetlen közművelődési funkció. E kutatók, tudósok sokezer pél
dányos kiadványokban teszik közzé kutatásaik eredményét. Ezzel közvetve bizonyos fokú állo
mányvédelmet is nyújtanak, közvetítik a már kiadott szövegeket. Ez nem jelent arisztokratiz
must. csupán közvetett közművelődési funkciót, ami fontosabb mint a közvetlen. Számolni kell
azzal is, elegendő lesz-e a Várban a férőhely. Az uj könyvtár minden bizonnyal nagy vonzóerőt
gyakorol, főleg az első időben jó kultúrpropaganda esetén-

tehetséges tehát, hogy a közműve

lődési olvasó kárára a Várban majd szelektálni kell, mert semmiképpen sem lehet olyan zsúfolt
ságot megengedni, hogy a kutató, a tudós kiszoruljon az olvasótermekből

A Szabó Ervin Könyv

tár feladata, hogy közművelődési fiókkönyvtárakkal tűzdelje meg a várost, ügyelni kell arra,
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hogy a nemzeti könyvtár tudományos funkcióit ne gyengítsék meg a közművelődési olvasók#
Albert Gábort A tudományos könyvtárt az állomány minősége különbözteti meg más könyv
tártól. Az ide bekerülő könyv* a bekerülő állomány minden kötete hungarioum szempontjából
tudományos értékűvé válik. Olvasótermi forgalmi adatokat ismertet s rámutat arra, hogy a tu
dományos olvasók száma a könyvtárban elégtelen, a tudósok elkerülik a könyvtárt.
Simon Anna Mária (MTA Könyvtára, mint meghívott)i A tézisek által említett közvetett funk
ciónak sokkal nagyobb súlyt kell adni. Ennek legalább olyan szerepe kell hogy legyen, mint a
közvetlennek. Az általános olvasóteremben O-tól 9-ig terjedően az olvasó rendelkezésére

áll

az irodalom, Így alapjában semmiben sem fog különbözni egy eszményi közművelődési könyvtár
tól. Úgy véli, hogy a

kérdést elemzőbb módon kellene megvizsgálni, nagyobb súlyt kellene biz

tosítani a közvetett funkcióknak.
Haragzthy Gyulai Senki sem kívánja azt, hogy az OSZK közművelődési funkcióját a Szabó
Ervin Könyvtár módján szolgáltassa. A nemzeti könyvtár kulturális funkciója a Várban is más
lesz mint a Szabó Ervin Könyvtáré, mint ahogyan most is más. Nem tartja valószínűnek, hogy
a könyvtár válogatás nélkül bocsát majd be olvasótermeibe minden olvasót és válogatás nélkül
minden könyvet rendelkezésére fog bocsátani. Könyvtári pedagógia most is van és később

is

lesz. A könyvek ajánlása érvényes módszer lesz a jövőben is, az ajánlás pedig figyelembe ve
szi az olvasó korát és műveltségét. Más a tudós igénye és más a közművelődési olvasóé. Válo
gatás tehát a jövőben is lesz. Ha pedig ez igy van, akkor nem olvasószolgálati rendészeti,
hanem olvasószolgálati pedagógiai szempontból kell majd foglalkozni a közművelődési olvasóval
és másképpen a tudóssal. A könyvtár feladata áppen az, hogy differenciált olvasószolgálatot
létesítsen és bocsásson az olvasótábor rendelkezésére, hiszen az olvasók érdeklődése minden
bizonnyal differenciált lesz. Ennek a szolgálatnak a szakosítás jegyében kell működnie,

de

differenciált módon, flexibilisen, az olvasók beskatulyázása nélkül.
Polgár Erzsébet: Az olvasószolgálatban mind a közvetett, mind a közvetlen közművelődési
funkoló egyaránt fontos. A könyvtárnak olyannak kell lennie, hogy a tudományos kutatót

is

vonzza. Albert mutatott rá arra, hogy ez a típus egyelőre elkerüli könyvtárunkat. Nyilvánva
ló, hogy emellett az elsődleges szempont mellett széles körben fel kell tárni a kurrens anya
got, a nívóról azonban lemondani nem szabad.
Borsa Gedeon: Az archlvális funkciót senki 6em vitatja, az elhangzott felszólalások Is
ezt bizonyítják. Nyitott marad a használat kérdése. Ebben a vonatkozásban a skála igen széles.
A kérdés vizsgálatakor tekintettel kell lenni a várható általános fejlődésre. A szakkönyvtá
rak éberen fognak Ügyelni arra, nehogy az OSZK kiszakítson olyan funkciókat, amelyek

az

ő

működési területükhöz tartoznak. Véleménye szerint az Országos Széchényi Könyvtár a jövőben
sem sajátíthatja ki a Szabó Ervin könyvtár funkcióját.
Tornbor Tibor: A vita arra mutat, hogy a téma tisztázatlan s ezt a tisztázatlanságot
Vár építése élesen a felszínre hozta. A funkciókérdés ugyanis Összefügg az építéssel,
összefügg a létesítendő olvasói térségek tartalmi feltöltésével is.

a

de

A két funkciót semmikép

pen sem szabad egymás ellen kijátszani, de vigyázni kell nehogy a közművelődési funkciót úgy
értelmezzük, hogy az a könyvtár megőrző jellegének rovására menjen. Ez a könyvtár sajátos tör
ténelmi ős társadalmi viszonyok között alakult ki, sajátos magyar nemzeti könyvtárrá. Állomá
nya olyan, hogy sehol a világon ehhez hasonló állomány együtt nincs. Ezt az állományt
nemzedék óriási áldozatok árán gyűjtötte Össze. Az OSZK nemzeti könyvtár.

sok

Szolgálnia kell ter

mészetesen a jelen kort, de a jelen szolgálata semmiképpen nem lehet olyan, hogy a nemzeti
könyvtár állományának indokolatlan elhasználását jelentené. A közművelődési funkciót csak úgy
lehet értelmezni, hogy szolgálnunk kell a jelent,

de megőrizni az állományt a minél távolab

bi jövő számára. A kérdés vizsgálatakor arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy adott épület-
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r$l van szó a Várban. A könyvtár csak annyi funkolót vállalhat* amennyit a nemzeti könyvtár
alapvető funkcióit figyelembe véve még elvállalhat* amelyre hely Jut. A nemzeti könyvtárnak

minden esetben a legmagasabb igényességgel kell működnie és egyértelműen. Ha ezt a magas szin
tet* amely a tudóshoz igazódik* a közművelődési olvasó is igénybeveszi, e lehetőséget bizto
sítani kell számára.
Gerő Zsoltnál Az archiválls és a használati funkció kérdésében nem egyöntetű az álláspont.
Tombor szerint osak addig mehetünk el a használati funkoió területén* amíg az nem megy a jövő
nemzedék anyagának biztosítása rovására. Az egypéldányos anyag tekintetében már most is kor
látokat állítunk. Bélley szerint a közművelődési funkciót a könyvtár elintézheti az általános
olvasóval. Ezzel nem ért egyet. Biztosítani kell

az olvasó számára a szakolvasótermek haszná

latát is, különbséget legfeljebb a korhatár tekintetében lehet tenni.
Bereczky Lászlót Egyes felszólalók különösen hangsúlyozzák a könyvtár archiválls alapfunk
cióját. A felszólalók helytelen nyomon haladnak. Az archiválls funkció nem lehet alapvető jel
legű. A nemzeti könyvtárak nem azért alakultak, hogy megőrizzenek, hanem azért, hogy szolgál
tassanak. Az OSZK. általános gyűjtőkörű könyvtár magyar anyagban. Az alapfokú igényeket az ál
talános közművelődési könyvtárak elégítik ki, az OSZK a magasfoku általános igényeket

kell,

hogy kielégítse. Az emberekben különböző igények, Így általános és szakkönyvtári igények egy
szerre jelentkeznek. Az OSZK kötelessége, hogy a közművelődési jellegű magas szintű igényeket
és a hungarica-igényeket egyaránt kielégítse. Konkrétlzálva a kérdést! a hetedik szinten 400
férőhelyet terveznek. E területen nem lehet elhelyezni minden olyan olvasót, aki az OSZK-hoz
fog fordulni. Meg kell találni az épületben azokat a területeket* amelyeket további olvasóter
mek számára kell berendezni.
Gombocz István: Véleménye szerint az archiválls funkció felett nem lehet vitatkozni. Ha
a múzeumok megőriznek régi karpereceket és egyéb tárgyakat* kell lenni olyan könyvtárnak is,
amelynek feladata a könyvek megőrzése az utókor számára. Egyes hozzászólások arra világítanak
rá, mintha a különgyüjtemények feláldozhatók volnának. Nyilvánvaló azonban, hogy a velük kap
csolatos funkciót is a nemzeti könyvtárban meg kell tartani. E szempontok figyelembevételével
kell biztosítani lehetőséget a tudományos és a közművelődési funkció teljesítésére egyaránt.
Nem lehet éles különbséget tenni olvasó és olvasó között, a könyvtárnak minden magyar állam*
polgár számára nyitva kell lennie.
Lázár Péter: Rámutat arra, hogy az OSZK ugyan 160 éve áll fenn, de nem szabad elmenni
azon tény mellett, hogy az OSZK ma más könyvtár, mint a felszabadulás előtt volt. Ha ezt nem
látjuk magunk előtt, tévútra lépünk. A dolgokat fejlődésükben kell szemlélni. Amit régen ar
chiváltnak minősítettek, nem biztos, hogy az marad, hogy nem lesz-e változás ezen a téren.
A nemzeti könyvtárt mindenki igénybe veheti. Funkciók tekintetében helyes, ha különbséget
teszünk közművelődési és tudományos funkció között. A tudományos funkciót szógyelni nem sza
bad, de azt sem kell szégyelni, ha tudományos kutatón kívül más is látogatja a könyvtárt. A
két olvasótipust

nem lehet egymás rovására kijátszani. Legfőbb feladat a Várban az lesz,hogy

a szolgálat úgy irányítsa az olvasót, nevelő jelleggel, hogy jó könyvekhez jusson. Ezt a ne
velőmunkát már ma meg kell kezdeni.
Sebestyén Géza: A vita során szinte rajzanak a gondolatok. A könyvtári funkciót általá
nos összefüggéseiben kell vizsgálni. Ezt a kérdést a kollégium is ebben a szellemben tárgyal
ta meg. A tudományos és archiválls feladat sok problémát vet fel, ezeket igényesen kell meg
oldani. Problémát Jelentenek azonban a könyvtár egyéb vonatkozású szolgáltatásai is.

A fel-

votett kérdéscsoport sokirányú tisztázásra vár mind fogalmilag, mind társadalmilag. A problé
ma alapja ott van, hogy a könyvtár sajátos történelmi fejlődése következtében olyan könyvgyűj
temény, mely archiválls jelleggel alakult ki. Másik oldalról nézve a kérdést azonban* az OSZK
p nemzet

egyetemes

könyvtára. Nem exkluzív intézmény, hanem olyan, amelybe mindenkit be kell
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•ngodnl. Itt jelentkezik a második probléma9 az uj ápUlet som lesz elég nagy arre, hogy Buda
pest könyvolvasó lakóit befogadja. Az épület nyilvánvalóan korlátot szab az olvasóforgalom
nagysága szempontjából. Azt kell megvizsgálni, hogy az uj épületben a mostani állapotokhoz ké
pesti milyen nagy lehet a fejlődés mértéke. Az QSZK-t az uj épületben sem lehet a közmÜrslődésl könyvtárakkal analóggá tenni. Az OSZK mindenkit beengedhet olvasótermeibe, de

a

tízmilli

ós magyar nép könyvtári igényelnek egyedül nem tud majd eleget tenni. Meg kell azonban szabni
már elevet milyen nagyságrendben tervezzük meg a könyvtár olvasószolgálatát a Várban* $00 fé
rőhely alatt vagy felett? Az épület megkötöttségei korlátozzák a tervezést, a Vár terve empi
rikusan alakult ki olymódon, hogy az olvasóforgalmat az adott területhez kellett arányosítani*
ügy alakult ki a 400 olvasóhely a VII. szinten. Kórdés, vajon ez elég lesz-e? A mai 1$0 olva
sóhelyhez képest a 400 olvasóhely nagy ugrást jelent, kétségtelen azonban az is, hogy Budapest
lakosságának

gyarapodását flgyelembevéve a 400 férőhely kevésnek látszik* Véleménye szerint

azoknak a felszólalóknak van Igazuk, akik a kétféle funkció bókés egymásmellett létezését hang
súlyozták felszólalásaikban. Ki kell elégíteni a jelenkori olvasói Igényeket, de non azon az
áron, hogy ezzel feláldozzuk az utókor számára biztosított utolsó példányt. Ezt a példányt
meg kell őrizni, de nem azon az áron9 hogy nem boosájtjuk a jelenkori Igénylő használatára.
Hajdú Helgái A férőhely kérdését Illetően vigyázni kell a külföldi példák emlegetésekor.
A nagy szovjet könyvtárakban sok az olvasó, de a szovjet könyvtárak egy hatalmas ország könyv
tárai, ezekkel nem vetekedhetünk. Gondolnunk arra Is, hogy nálunk az emberek sok könyvet vá
sárolnak, ujtlpusu sokszorosítási módok kerülnek alkalmazásra, amelyek még olcsóbbá fogják
tenni a könyvet, s ez az olvasóforgalmora csökkentő hatású lehet. Ne feledkezzünk meg a nem
zeti könyvtár jövőjének tervezésekor a különgyüjtemények Tunkolójárói sem. Helytelen lenne
a jövő nemzeti könyvtárát úgy megtervezni, hogy az általános olvasóterem javára a különgyüjtemények területéből venne el a könyvtár vezetősége.

[TOMBQR TIBOR]

KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK
híreiből

PÁRTSZERVEZETÜNK TANÁCSKOZÁSA A KÖNYVTÁR VEZETŐIVEL
Általában Ismeretes volt könyvtarunk dolgozói előtt, hogy pártszervezetünk fel
adatul tűzte ki annak a kérdésnek megvizsgálását, hogy miképpen érvényesülnek könyv
tárunk munkájában a YIJ, Pártkongresszus határozatai és Pártunk művelődéspolitikai
irányelvei*
évi aug,l-én ennek a vizsgálatnak eredményéről tartott megbeszélést
pártszervezetünk a könyvtár meghívott vezetőivel,
A vizsgálat tapasztalatait és ezekkel kapcsolatosan a pártszervezet vezetősé
gének határozatát Hámori Béla párttitkár ismertette.
Az elhangzott referátum bevezetőül a VII, Pártkongresszus és Pártunk művelődés
politika irányelveinek legfontosabb elvi mondanivalóját összegezte könyvtárunk fel
adatainak és munkájának szempontjából. Ezután került sor a vizsgálat tapasztalatai
nak és a pártvezetőségi határozatnak ismertetésére,
A pártvezetőség a vizsgálat által feltárt eredmények és hiányosságok alapján
latározatában a következőket összegezte) a) Javasolja az Intézétvezetésnek, hogy
Könyvtárunk minden alapvető kérdésében a szakmai szempontokat szorosan kapcsolja

m
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össze a világnézeti kérdésekkel, b) Az ideológiai színvonal emelésére az Intézetvezetés Javasolja az M.M. Könyvtári Osztályának a könyvtárosok állami vonalon tör
ténő ideológiai oktatása megindításét • o) Az 1961/62-es oktatási évben magasabb
szintre kell emelni a párt-, szakszervezeti-és KISZ-oktatást. d) A szocializmus épltésével kaposolatos alapvető párt-és kormányhatározatokat minden szinten rendsze
resen meg kell tárgyalni, e) B vizsgálat tapasztalatait és a pártvezetőség határo
zatát a dolgozókkal ismertetni kell. Végűit f) A vizsgálat által feltárt hiányos
ságok kiküszöbölésére a pártvezetőség felhívta az Intéz átvezetés figyelmét.
A megbeszélésen több hozzászólás hangzott el. A hozzászólások és a megbeszélés
eredményét összegező zárszó egyaránt azt hangsúlyozták, hogy könyvtárunk, mint

or

szágos Jellegű kultúrintézmény a szocializmus építésében meghatározott feladatait
akkor teljesítheti, ha vezetése következetes és határozott a Párt által mutatott
irányvonalak érvényesítésében; dolgozói pedig mindent megtesznek a marxizmus-leni nlzmus elsajátítására.

KISZ-HIKEK
JUUUS a sok szabadság miatt nem legaktívabb hónapunk, ennek ellenére az alap
szerv tovább folytatta szokásos programmjait, munkáját.
Az AKADÉMIAI KÖNYVTÁR futballcsapatát fölényesen, 6:2 arányban megvertük.Szur
kolótáborunk viszont jóval alulmaradt az Akadémiai szurkolótáborénak hangorkénja
mögött. Sajnálatos véletlen baleset is történt, az ellenfél egyik játékosa egy öszszeütközés miatt elesett és szemüvege feltépte a homlokét. Szerencsére komolyabb
baj nem történt.
BEFEJEZTÜK a társadalmi munkát a Kézirattárban. Az elvégzett munkaórák száma
60 volt.
JUNIUS 25-ÉR a KISZ titkár részt vett a kerületi titkárok részére szervezett
társadalmi munkán a Kossuth-parkban.
JUUUS 5-ÉN uszodalátogatés volt a Császár fürdőben. A jó idő ellenére is ke
vesen vettek részt. legközelebb meg alkalmasabb időt választunk.
JULIUS 12-ÉN meglátogattuk az Aquincumi múzeumot. Megtekintettük a polgári
város maradványait. A látogatást Lakos Katalin szervezte és és Lakosné elvtérsnő,
az édesanyja vezette. Megköszönjük neki az érdekes felvilágosításokat és egy más
alkalommal még igénybe fogjuk venni készségét.
JULIUS 18 ÉS 25

között a.VIII. kér. KISZ-Bizottség kerületi vezetőképző tá

bort rendezett Balatonszemesen. 180 kerületi KISZ-titkér jött össze, hogy megbe
szélje azulfjuság a szocializmusért11 mozgalom, a szervezeti élet és a gazdasági
tevékenység kérdéseit. Meglátogatta a tábort KELEN Béla elvtárs a budapesti párt
bizottság képviseletében, valamint BAKÓ Ágnes elvtársnő, a VIII. kér. Pártbizott
ság elsőtitkára is. Velük külpolitikai kérdésekről, illetőleg a Párt és a KISZ vi
szonyáról, együttműködéséről tartottunk csoportos megbeszéléseket.
JULIUS 30-án társadalmi munkát végzünk a Kossuth-park építésénél a VIII.lcerü-
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letl KISZ-Bizottság "beosztásának megfelelően*
LEADTUK a VIII* kerületi KISZ-Bizottságnak az "Ifjúság a szooializmusárt" moz
galom alapszervi eredményeiről szőlő féléves statisztikái Jelentést. A VIII. kér.
Bizottság elégedett a statisztikai jelentéssel, a női sport és egyeseknél a kul
turális tevékenységgel azonban még elég gyengén állunk.
MEGBESZÉLTÜK az alapszervek féléves munkaterveit és foglalkoztunk egyenként
az alapszervek speciális problémáival is, igy a három VTU. kerületi nagykönyvtár
KISZ-szervezetelnek munkáját Is részletesen megbeszéltük.
AUGUSZTUS 1-ÉN férfi plng-pong osapatunk a Műszaki Könyvtár osapatával méri
össze erejét* [ISZLAY ZOLTÁN]

II

SZEÍÍIÍOEL
Három hőnap
A BERLINI DEUTSCHE STAATSBIBLIOTHBK ŐSNYOMTATVÁNYOSZTÁLYÁH
A könyvnyomtatás legrégibb emlékei iránt érdeklődök körében jől ismert tény,
hogy a berlini Deutsohe Staatsbibliothek egy szinte pőtolhatatlan tudományos ap
parátus birtokosa. Ősnyomtatványosztélya őrzi és fejleszti tovább azt a központi
katalógust, amely az egész világon fennmaradt IV. századi nyomtatványokról ad pon
tos áttekintést. A sűrűn teleirt negyedives cédulákból álló szerzői betűrendes ka
talógusban s a szobák falát betöltő nyilvántartásokban lapozgatva egy hagymultu
nemzetközi tudományos vállalkozás története elevenedik meg előttünk.
1904-ben kezdte meg működését az a bizottság, amely a Gesamtkatalog dér Wiegendruoke előkészítő munkálatait és folyamatos sajtó alá rendezését végezte. A mun
ka az állomány feltárásával kezdődött. Nyilvántartás készült a korábbi ősnyomtatványbibliográfiak (Hain-Oopinger) leírásairól, s a Kommissio tagjai által átvizs
gált könyvtárak és országok ősnyomtatványéllományáról. Az anyagfoltáráé mellett
folyamatosan tökéletesedett a katalógus közreadásához szükséges tudományos appa
rátus. Nyomdák szerint rendszerezett cédulakatalógus készült valamennyi ősnyomtat
ványról, valamint az egyes nyomdászok betűtípusairól, iniciáléiról s azok haszná
lati idejéről. 1905-ben megjelent a Haebler-fóle Typenrepertorium első kötete s
két óv múlva megkezdte a bizottság a betűtípusok és szedésszemelvények gyűjtemé
nyes közreadását.
A tudományos apparátus kiépítésével és tökéletesítésével párhuzamosan folyt
a nyomtatásban közreadandó katalógus sajtó alá rendezése. A közreműködők neve
a katalóguscédulákon rendszerint nincs feltüntetve, de az Írásokból nyomon kísér
hető, kik és hogyan fejlesztették tovább egy-egy ősnyomtatvány meghatározását
és pontos leírását. A második világháború alatt meg továbbfplyt a munka, de a
GW és a Kommissio egyéb kiadványainak közreadása megszakadt. A szerzői betűrendes
elrendezésű GW-ből mindössze az A-Hederiois] betűs szerzők müveit tartalmazó kö
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tetek jelentek meg, A kézirat és a tudományos apparátus azonban fennmaradt s ezek
birtokában a Deutsche Staatsblbllothek egyre nyomatékosabb Intézkedéseket tesz a
katalógus közreadásának folytatására, 1959* augusztusában konferenciára hívta öszsze a szocialista országok ősnyomtatvány-könyvtárosait s e megbeszélés egyik ered
ményeként vendégkönyvtárosi állást szervezett a nemzetközi együttműködés biztosí
tására.
Az első évben magyar könyvtárosokkal betöltött vendégkönyvtárosi állás a
GW-munkálatokkal kapcsolatban kialakítható nemzetközi együttműködésnek csak egyik,
de nem egyetlen formája, A közelmúltban folytatott tárgyalásokon sok egyéb lehető
ség és módozat is szóba került. A Deutsohe Staatsblbllothek főigazgatója a szeptem
berben Edinburghban tartandó IiTiA-konferenoián további javaslatokat fog előterjesz
teni a nemzetközi együttműködés különböző formáinak kialakításéra. Egyidejűleg a
NDK-on belül is lépéseket kiván tenni a Deutsche Staatsblbllothek ősnyomtatvány
áé segédkönyvállományának - esetleg tartós kölcsönzések utján történő - minél gyor
sabb és tökéletesebb kiegészítésére.
Magán a kéziraton - mint a múltban, úgy ma is - egyidejűleg több sikon foly
nak a munkálatok. Az ős nyomtat vány irodalom legújabb eredményeinek regisztrálásá
val és az utolsó években megjelent katalógusokban publikált példányok nyilvántar
táséval párhuzamosan továbbfolytatódnak a kézirat szerkesztési munkálatai. Ez utób
bi, korábban is rendkívül munkaigényes feladatot a második világháború következmé
nyei alaposan megnehezítették. Csak egyetlen példát említek: a háborús pusztulás
és tulajdonváltozások miatt az egész világra kiterjedő lelőhely-nyilvántartást
kontrollálni kell. Ez a tény a GW-ben még nem publikált kb. 30 000 ősnyomtatvény
nél müvenkint 10-30 lelőhely-kontrolit jelent.
Berlini munkásságom alatt magától értetődően igyekeztem minden munkafajtát
megismerni, de behatóbban a GY/ soronlevő kötetének szerkesztési feladataival fog
lalkoztam. Külön öröm számomra, hogy a magammal hozott magyarországi ősnyomtatvénykatalógus szerkosztési munkálatai a Deutsche Staatsbibliothelcban levő lehető
ségek kihasználásával igen eredményesen előrehaladtak. A magyar katalógussal ter
mészetesen csak hivatalos elfoglaltságom után foglalkozhattam s igy a kettős fel
adatkör csaknem minden időmet igénybe vettej ugyanakkor azonban mind a GVf, mind
a hazai Ősnyomtatványkutatás szempontjából hasznos és eredményes volt. A magyarországi ősnyomtatványállományról a G-tf mindeddig csupán a publikált példányokat
tartotta nyilván, állományunk igen jelentős részéről nem volt tudomása. A magyar
katalógus birtokában s a meghatározott időben e munkában segédkező könyvtáros
gyakornok segitsógével talán sikerül még a hátralevő rövid idő alatt ősnyomtat
vány-állományunkról a mai helyzetnél reálisabb áttekintést adni.
Az elmondottak után - úgy érzem - felesleges volna hangsúlyoznom, milyen sok
oldalú tapasztálátszerzési lehetőségeket és kölcsönös előnyöket biztosit mindkét
fél számára a GW-munkálatokban való nemzetközi együttműködés. Különösen akkor,
ha ez az együttműködés olyan baráti segitőkószseggel párosul, mint amit én itt,
a Deutsche Staatsbibliothekban mind a vezetőség, mind az ősnyomtatványosztály
dolgozói részéről tapasztaltam. Éppen ezért érzem kedves kötelességemnek, hogy e
beszámolómban is köszönettel emlékezzem meg mindazokról, akik a GW- munkálatok
ban való közreműködésemet lehetővé tettek s itteni munkásságomat oly sok figyel
mességgel támogatták. rSOLTÉSZ Z01TÁN1IÉ] - (Szerkesztőségünk ezúton mond köszöne
tét a kérésére Berlinből megküldött cikkért.)
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AZ MTA KÖNYVTÁfíTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGSZÜNTETÉSE
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége ez év elején elrendelte az akadémiai bi
zottságok eddigi rendszerének felülvizsgálatát. Tudvalévő, hogy az Akadémia, mint a
magyar tudományosság legfelsőbb szerve, az egyes tudományágak gondozását, az osztá
lyai és az ezek mellett szervezett bizottságok segitségével végzi. Az osztályok több
rokon tudományág képviselőit, akadémikusokat és levelező tagokat egyesitik magukban.
A bizottságok az osztályok nevében kifejezett tudományágak osoportJába tartozó szaktudományok aktív művelőit egyesítik. Azokat, akiket az Akadémia, a megfelelő tudo
mányág kutatói közül, a tudományág elvi problémáinak és a magyar tudományosság ér
dekeinek figyelembe vételével megállapított, konkrét kutatási feladatok gondozásá
ra, a bizottságokba meghív. A bizottságok e rendszere - melyben 1954 óta foglalt he
lyet a Könyvtártudományi Bizottság - az utóbbi évtizedben rendkívül megnőtt. Túlsá
gosan dlfferenoiálódott az egyes tudományágak képviselete. Az egyes bizottságok tag
jainak kiválasztása, sokszor igen eltérő szempontok szerint történt. Kárát látta en
nek a bizottságok tudományos jellege és operatív volta, de a konkrét akadémiai
adatok megvalósítása is.

fel

B meggondolások alapján jött létre az említett akadémiai elnökségi határozat.
Ennek végrehajtása során az Akadémia I. Osztályának (Nyelv- és Irodalomtudományi
Osztály) tizenöt bizottsága közül kilencet szüntettek meg. Megszűnt, mint bizott
ság, sok az Akadémiával szinte egyidős, vagy igen korán megalakult bizottság is.
(így a Nyelvhelyességi, vágy Klasszika-filológiai bizottság). A megszűnt bizottsá
gok sorába került, hét éves működés után, a Könyvtártudományi Bizottság is.
A könyvtártudomány komplexumából azonban a történeti stúdiumokat (könyv-, Írás,
könyvtártörténet) az I. Osztály vezetősége tekintettel e tudományágak tekintélyes
hazai múltjára és eredményeire önállóan szervezve, az uj szempontok szerint, gondo
zásukra külön munkabizottságot szervezett. Elnökévé és titkárává a megszűnt Könyv
tártudományi Bizottság elnökét és titkáráti Kőhalmi Béla ny. egyetemi tanár, kan
didátust és Mezev László kandidátust állította. A további tárgyalások során, az uj
munkabizottság vállalta az elsősorban társadalomtudományi dokumentáoió és biblio
gráfia problematikájának gondozását is. így jött létre egy, a réginél felével ki
sebb bizottság. A régi tagok közül csak néhényan, az említett stúdiumok tényleges
kutatói, lehetőleg tudományos fokozattal rendelkezők, vagy olyanok, akik közvetle
nül annak elnyerése előtt állnak, továbbá a II. Osztály néhány graduáltja foglal
nak benne helyet.
Az uj munkabizottság tevékenységét az egész magyar tudományosság érdekelt szem
előtt tartó akadémiai szempontok szerint meghatározott, szigorúan tudományos szak
szerűség kell, hogy irányítsa. Ilyen vonatkozású megnyilatkozások^az elmúlt évek
akadémiai nagygyűlésein ismételten hangzottak el komoly megnyilatkozások a volt
Bizottság elmére. E megnyilatkozások gyakorlati következményeként az akadémiai cél
hitelek szétosztása során az elmúlt évek folyamán olyan munkálatok részesültek anyagi és publikációs támogatásban, amelyek az uj munkabizottság profilját és kon
krét tennivalóit is eleve meghatározták. Ezek gondozását minden további nélkül,az
uj akadémiai szerv vállalhatta is.
Ezek a o élhit elek, valamint az azokat felhasználó munkaközösségek, mint köz
tudomású, az Országos Széchényi Könyvtárhoz vannak telepítve, illetőleg szervezve.
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A jövőben is Így lesz ez. A magyar tudományos hagyaték nagy és legértékesebb részét
őrző Könyvtár iránti tisztelet és bizalom, valamint a hazai tudományosságot lénye
ges vonatkozásokban érintő nemzeti könyvtári feladatok teljesítését segítő készsé
ge jele, az évről-évre növekvő akadémiai céltámogatás, valamint kiadási lehetőségek
megnyitása. A bekövetkezett változást ebben a perspektívában kell helyesen értékel
ni. így lesz Indokolt a remény, hogy az uj munkabizottság, az irányában máris meg
nyilvánuld akadémiai bizalom és nagyobb lehetőségek birtokában, a magyar tudományos
ság és annak egyedül hivatott legfőbb szerve az Akadémia és a Nemzeti Könyvtár kö
zött további jé kapcsolatok munkáié ja is lesz. [MEZEI LÁSZLÓ]

AZ ORSZÁGOS BIBLIOGRÁFIAI MUNKAÉRTEKEZLET
előkészületeiről
SZEPTEMBER 1S-20-ÁN az Országos Könyvtárügyi Tanáos Bibliográfiai Szakbizott
sága és a Könyvtártudományi és Médszertanl Központ Gödöllőn az Agrártudományi Egye
tem helyiségeiben Országos Bibliográfiai Munkaértekezletet rendez.
Az értekezlet célja az eddig végzett bibliográfiai munka értékelése és a jövő
feladatainak kijelölése. Különös jelentőséget ad az értekezletnek az a körülmény,
hogy a bibliográfiai munka terén az előttünk állé feladatok igen nagyok. Kurrens és
retrospektív nemzeti bibliográfiánk döntő átalakulásokon megy keresztül; a tudomá
nyos kutatás bibliográfiai támogatása, az ipari és mezőgazdasági termelésünk korsze
rűsítésének szükségessége hatékonyabb szakbibliográfia! munkát tesz szükségessé.Az
oktatási reform által kitűzött oélok támogatása , az általános ismeretterjesztés,
a szakmai ismeretek elmélyítése ajánld bibliográfiai tevékenységünknek szab uj irányt.
A helytörténeti és helyismereti kutatás az utóbbi időben erősen fellendült, tehát a helyismereti bibliográfia szerepe is megnövekedett. Mindez szükségessé te
szi, hogy a bibliográfusok és a bibliográfiák felhasználói megbeszéljék a felada
tokkal kapcsolatos elvi és gyakorlati teendőket.
A problémák sokrétűsége és az érdekeltek nagy száma Indokolta a munkaértekez
let szervezőinek azt az elhatározását, hogy az értekezlet munkáját három szekció
ban, illetve (nemzeti bibliográfiai, szakbibliográfiai, ajánló- és helyismereti bib
liográfiai) munkabizottságban tervezze meg. A munka eredményessége érdekében a részt
vevők a referátumokat a meghívóval egyidőben fogják kézhez kapni, ami lehetővé te
szi, hogy a vita a referátumok alapján>az ugyancsak előre közölt vitapontok köré
csoportosuljon.
A KMK a munkaértekezlet alkalmából több kiadványt bocsájt közre. A "Könyvtári
Figyelő" legközelebbi száma a bibliográfia elvi kérdéseivel foglalkozó cikkeket kö
zöl, ezen kivül az értekezlet résztvevőinek tájékoztatása érdekében közli a biblio
gráfia elvi kérdéseivel foglalkozó újabb külföldi irodalom válogatott bibliográfiá
ját. Egy másik kiadvány a Szovjetunióban 1959-bön és 1961-ben tartott bibliográfiai
konferenciák anyagát tartalmazza. A harmadik, ugyancsak a közel Jövőben megjelenő
kiadvány, egy, a bibliográfia elvi kérdéseivel foglalkozó nemzetközi cikkgyűjte
mény lesz.
A MUNKABIZOTTSÁG referátumai a következők* Kőhalmi Béla professzor készíti el
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az 1920-ig terjedő időszak retrospektiv nemzeti bibliográfiájával kapcsolatos prob
lémákról szóló referátumot. Az 1920 utáni időszak retrospektiv nemzeti bibliográ
fiájáról szóló referátum Komjáthy Miklósné munkája, a kurrens nemzeti bibliográfia
kérdéseivel pedig Fügedy Péterné foglalkozik referátuméban. A sajtóbibliogréfia kér
dését külön referátum tárgyalja Dezsényi Béla feldolgozásában.
Bér nem vitás, hogy a magyar nemzeti bibliográfia ügye könyvtárunk legsajátabb
problémája ami már abban is tükröződik, hogy a készülő három referátum közül kettő
munkatársaink dolgozata, mégis azt reméljük, hogy e munkabizottság tárgyalásai nem
lesznek afféle "OSZK házi-értekezletek." Kívánatos lenne, ha e bizottság munkájában
minél nagyobb számban vennének részt más könyvtárak dolgozói is, vagyis a nemzeti
bibliográfia felhasználói. A nemzeti bibliográfiának, mint kurrens szakirodalom
nyilvántartásának szerepét a nemzeti bibliográfiai és a szakbibliográfiai munkabi
zottság közösen fogja megtárgyalni. Egyelőre az a helyzet, hogy a nemzeti bibliográ
fiai munkabizottság tárgyalásaira az OSZK dolgozói is osak gyéren Jelentkeztek.
legnépesebbnek a SZAKBIBLIOGRÁFIÁI MUNKABIZOTTSÁG Ígérkezik. Itt két referátum
hangzik el. Székely Sándor, az ODMK igazgatója tartja a teimészettudományi és alkal
maz ott tudományi bibliográfiák kérdéseiről a referátumot, mig a társadalomtudományi,
filológiai és művészeti szakbibliográfiák kérdéseiről Szentmihályi János készít be
számolót •
Az AJÁNLÓ-BIBLIOGRÁFIAI MUNKABIZOTTSÁG az ajánló bibliográfiák aktuális prob
lémáin kivül a helyismereti bibliográfiák kérdéseivel is foglalkozik. Ezt az egye
sítést az tette szükségessé, hogy mind a két bibliográfia-fajta készítésében és
felhasználásában elsősorban vidéki közművelődési könyvtáraink a legerősebben érde
keltek. Az ajánló bibliográfiákról szóló referátumot Pataki Ferenc, a Fővárosi Sza
bó Ervin Könyvtár osztályvezetője tartja; a helyismereti bibliográfiák problémái
ról pedig Berza László, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa készít referá
tumot.
A MUNKAÉRTEKEZLET TÁRGYALÁSI RENDJE is már kialakulóban van. Az első nap dél
előttjén a résztvevők együttes megbeszélést tartanak. Megnyitót Haraszthy Gyula
az OKT bibliográfiai szakbizottságának elnöke mond. Ez alkalommal hangzik el a
munkaértekezlet összefoglaló bevezető referátuma is, amelyet Csüry István, a debre
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának igazgatója tart. Az első nap délu
tánján, és a második napon az egyes munkabizottságok kiilön-kiilön tárgyalnak. A bi
zottságok tárgyalásait könyvtári életünk prominensei vezetik. A harmadik nap dél
előttjén az egyes munkabizottságok Javaslatait a plenum tárgyalja meg.
Az Agrártudományi Egyetem rektora és az egyetem könyvtárának dolgozói mindent
elkövetnek annak érdekében, hogy a munkaértekezlet résztvevői Jól érezzék magukat
Gödöllőn. A résztvevőket reggelenként autóbuszok szállítják ki Gödöllőre és gondos
kodás történt arról is, hogy a tárgyalások befejeztével autóbuszok álljanak rendel
kezésre a hazafelé igyekvőknek. Az egyetem könyvtára a munkaértekezlet színhelyén
bibliográfiai kiállítást rendez és tervbe van véve a munkaértekezlet befejezése
után egy társaskirándulás is.
Reméljük könyvtárunk dolgozói közül minél többen vesznek részt a munkaértekez
leten és hozzájárulnak annak sikeréhez. [SZENTMIHÁLYI JÁNOS]
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GUrcutuk...
(ECSEDY Andornó - GALIC^KY éva)fAz antiklerikália irodalom nópszorUsltáso. Ajánld bibliográfia ás módszertani útmutató# [Lezár
va]: (1960. szept.l.) Kiad# [az] Országos Széchényi Könyvtár Könyv
tártudományi és Módszertani Központ és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár. Bp. 1961# Franklin ny. 151 p. 20 cm. 6.- Ft.

Az ideológiai tárén folyó oeztályharo egyik területe a
vallásos világnézet elleni küzdelem. A tudományos-mate
rialista felvilágosítás elősegíti a vallásos hit szelle
mi ás társadalmi gyökereinek a megismerését. A felvilá
gosult gondolkodás Íróinak munkássága - különösen a
klasszikusok szépirodalmi müvei - minden személyes agltáolónál jobban megvilágít ják a vallás misztikamának tart
hatatlanságát vagy az egyházak csodatevő üzelmeit, az
emberi hiszékenységre épített tudománytalanságáty vagy
középkori kegyetlenségeit. Gondolok itt például az ink
vizícióról szóló irodalomra# de más vonatkozásban! Zola,
Voltaire# Mérimée Diderot vagy nálunk Kaffka# Mikszáth# Szántó György, Németh Lász
ló munkáira.
Könyvtáraink - a megfelelő irodalom ajánlásával - nagyban hozzájárulnak ahhoz#
hogy az emberek tudatában csökkentsék# majd megszüntessék a még sokaknál meglévő
vallásos# Idealista nézeteket# vagy azok hatását. A KMK és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár "AZ ANTIKLERIKÍXIS IRODAIAM NÉPSZERŰSÍTÉSE" cimü kiadványa segítséget nyújt
könyvtárosainknak, hogy e témához tartozó nagyszámú irodalmi termésben eligazodhas
sanak.
A KMK által készített MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ lehetőséget ad arra, hogy könyvtá
rosaink önmagukban is rendet teremtsenek. Tisztázzák a még esetleg meglévő idealis
ta nézetek maradványainak tarthatatlanságát,. Az Útmutató elmondja^ hogy a vallásos
nézetek elleni eszmei haroot nagyban segiti a vallásos világnézet társadalmi gyö
kereinek és ismeret-elméleti alapjának a meglazulása.
Az útmutató a továbbiakban az egyházi reakció leleplezésének feladataival fog
lalkozik.
Az antiklerikális agitáoió törekedjen az egyházak haladás ellenes működésének,
az uralkodó rendszerekkel való összeszövödésének a leleplezésére. Az egyház kezdet
ben súlyos harcban állott a kapitalizmussal. A feudalizmus ellen harooló és uralom
ra törő burzsoázia mindenütt szemben találta magét az egyházzal. Ezért volt a korai
polgárság egyházellenes. A nagy francia forradalmat előkészítő felvilágosodás filo
zófusainak Diderotnak# Voltairenek, Rousseau-nak# Montesquieu-nek, Holbaoh-nak és
másoknak Írásai tanúskodnak erről.
Az egyház sohasem elégedett meg az ájtatosság égi mannájával, mindig előszere
tettel gyűjtögette a nagyonis földi javakat. Lassanként megbékélt a kapitalizmus
sal és nem véletlen, hogy a Vatikán ma sokezer millió dollár, lira, egyéb valuta,
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bankház, földbirtok és vállalat tulajdonosa. Nagyon jól megmutatja est "A NAGYTŐKÉS
VATIKÁN11 olmtl tanulmánykötet.
Nem kevés azoknak az Írásoknak a száma sem, amelyek az egyház téves tanaiból
kiábrándult papoknak a tóllából származnak. Pl. az Útmutató említi Tondl volt

je

zsuita rendfőnököt, aki azt a feladatot kapta, hogy dolgozza kL a kommunizmus elle
ni agltáoló módszereit. A szerző megismerkedve a marxizmussal, és meglátva annak
fényében az egyház sötét (izéiméit, kilépett a rendből, elhagyta Olaszországot és
az NDK-bán telepedett le. Könyvének oime: "A JEZSUITÁK TITKOS HATAIMA".
Egy másik érdemes szerző a franola Peyrefitte. aki ugyan nem jut el messzire,
megmarad katolikus Írónak, de katolikus volta nem akadályozza meg abban, hogy le
rántsa a leplet a Vatikánnak a szentté avatással kapcsolatos (izéiméiről és megmutass
sa, mint fulladt kudarcba a franoia un. "munkáspapok" tevékenysége. Müvet "SZENT
PÉTER KULCSAI".
Az Útmutató különös hangsúllyal foglalkozik az értelmiségi dolgozókkal. Megál
lapítja, hogy a régi iskola és a osaládi hagyományok következtében az idealista vi
lágnézetnek mély gyökerei találhatók értelmiségünk bizonyos rétegeiben. Tudományos
érdeklődésük és műveltségűk azonban képessé teszi őket arra, hogy elméleti munká
kat olvassanak. Olyanokat, amelyek magas színvonalukkal, megalapozottságukkal el
sősorban az értelemre hatnak. A szépirodalom tekintetében a nagy realisták alkotá
sai segítik elő a felvilágosult gondolkodás Igazságainak megértését és elsajátítá
sát.
A módszertani bevezető után a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által készített
AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA 206 annotált könyve számbaveszi az utóbbi évek könyvtermésének
gazdag antlklerlkálls és ateista anyagát és a régebbi kiadású könyvekből is a leg
fontosabbakat. Külön csoportosítja a marxista klasszikusok és a nagy gondolkodók
müveit, majd a vallás kialakulásáról és a bibliakritikákról szóló irodalmat.

A

"Tudomány és vallás" és "A Vatikán hatalmi politikája és eszközei" oimü fejezet után 91 szépirodalmi könyvet ismertet, korok szerint.
A válogatás egyben kritikai feltárást is jelentett. így könyvtárosaink birtoké
ba kerül az antiklerikális és ateista irodalom leghasználhatóbb könyveinek Jegyzé
ke, mellőzve az anyagból mindazokat, melyek politikailag, vagy más vonatkozásban
már elavultak. A könyvtárosoknak ismerniök kell e régen várt, nélkülözhetetlen se
gédkönyvet. Az OSZK dolgozóinak a magánéletben, és a könyvtárban előforduló könyv
ajánló, felvilágosító munkájuk során hasznos segítséget nyújthat, [FELEJTEI TIBOR]

— Citk . Lalái válaaathat «l egymástól minket f...
(Yiokjr rajs. a New Steteuoaa-bea)

(A •VILÁaOSSÁO" 1961.2.ásásából)

m-
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Das Stichwort
A Nemet Demokratikus Köztársaság nemzeti könyvtárénak lapját, a "Das Stiohwort'*
egyik utolsó számát (Nr .14 - 9*Juni 1961) lapozgatjuk és ismerkedünk német kartár
saink kérdéseivel, problémáival.
A lap "Megérett az idő a békeszerződésre" (Das Gebot dér Zeit) o. oikke a könyv
tár párt-és szakszervezeti funkcionáriusainak arról az értekezletéről számol be, amely az éppen most előtérbe került kérdéssel, a német békeszerződés kérdésével fog
lalkozott. A további várakozásért nem lehet felelősséget vállalni - hangoztatta

a

beszámoló és Idézte Adenauernek egy Hamburgban mondott beszédét. "Ma a világpoliti
kának irányát és tartalmát a világ munkásosztálya szabja meg és az mindent el fog
követni a béke biztosítására. Bennünket itt a köiyvt árban ez a meggyőződés hat át."
- hangoztatta a beszámoló.
Günther Prösohner "Kuba és ml” (Kuba und wir) o. cikkében a kudarcba fulladt
amerikai intervenció elemzésével foglalkozik. Az 1898-as spanyol-amerikai háború
után 63 évvel a gyászosan végződött intervenció megfontolandó figyelmeztetése an
nak , hogy 1961 nem 1698. A spanyol-amerikai háború nyitánya volt annak a harcnak,
amelyet a kapitalista államok a már gyarmatosított világ újrafelosztásáért indítot
tak; 1961 pedig lezárása az imperialista rablóhadjáratoknak. A népek békevágyának
szolidaritása olyan roppant erő, amely egyesülve a szocialista tábor katonai és
politikai erejével veget tud vetni az imperialista háborúknak.
A lap a DS osereosztályának Jelentése alapján (Arbeitsgemeinschaft Tausohstelle
beriohtet von ihrer Sitzung vöm 2.5.61) beszámol Dr. Genzel nálunk töltött tanul
mányút Járói. " Számunkra nagyon érdekes volt - Írja - a vendéglátó Országos Széché
nyi Könyvtár osereszolgálatot ellátó kartérsaitól tapasztalatokat szerezni. Külö
nösképpen tetszett nekünk Dr. Genzel közvetlen beszámolója több magyar városban
szerzett élményéről, amely Ízelítőt adott nekünk Magyarországról és népéről. Végül
is mindnyájunkban az a vágy támadt: bárcsak egyszer mi is eljuthatnánk Magyarország
ba."
Beszámol a lap arról is (Die Arbeit des Presse-Kollektivs zűr 300-Jahrfeier),
hogy a DS keretében még az elmúlt év folyamán "Presse-Kollektiv" elnevezés alatt
munkacsoport alakult azzal a feladattal, hogy a különböző sajtóorgánumokkal állan
dó kapcsolatot tartson fenn és tájékoztassa őket a könyvtár eseményeiről. iVajon ne
künk is meg kell várnunk könyvtárunk fennállásénak 300 éves évfordulóját, hogy ná
lunk is egy ilyen sajtómunkaközösség jöhessen létre. Szerk.]
Végül még egy eseményről: A Zentralstelle für wissensohaftliche Altbestánde
[az "NDK Könyvelosztó"] "Das Érbe einer dunklen Zeit" o.oikkben arról ad hirt,hogy
állományéból előkerült a Hildesheim-i Városi Színháznak az a kb. 250 darab szöveg
könyve és partitúrája, amelyet annak idején a Gestapo vitt el onnan. Olyan színmü
vek szövegkönyveiről van szó, amelyeknek szerzői zsidók vagy nem kívánatos németek
voltak pl. Breoht, Hasenolever, Werfel, Zuckmayer és a magyar Kálmán Imre. Ugyan
csak előkerült állományukból Garlieb Merkel lett iró munkájának egy olyan példánya,
amely a benne levő exlibris szerint Gorkij tulajdona volt.
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HÉHÁ.HY SZÓ ESI A1AKPLÓ RÉSZLEGGEL KAPCSOLATBAN.
"A főigazgató bejelentette* hogy FÜTALA TIBOR megbízást
kapott az igazgatási csoport vezetésére. A csoport fő
feladata a minisztériumi és kollégiumi határozatok vég
rehajtásának* valamint a könyvtár folyó munkája munkaterv
szerinti végrehajtásának az ellenőrzése. (Az OSZK Kollé
giuma 1961.jul.27-i Ülésének jegyzőkönyvéből.)

Könyvtárunk: központi vezetése mellett egy uj szervezeti egység van alakulóban:
az IGAZGATÁSI RÉSZLEG*
Feladatát az elektrónikából vett hasonlattal a következőképpen lehetne megfo
galmazni! A központi vezetés átveszi a társadalomtól jött jelzéseket* a sokszor 1gen bonyolult és színvonalas munkát kívánó követelményeket* ezeket tanáosadó tes
tületével, a kollégiummal a könyvtár apparátuséra "programozza"* az igazgatási rész
leg pedig szemmel tartja e "programozás" végrehajtását* jelzi a felmerülő akadályo
kat és eljár elhárításuk érdekében.
Ez a szervezeti megoldás könyvtárunk dolgozóinak számát* funkcióbeli és szer
vezeti dlfferenoiáltságát tekintve Indokolt és szükséges* A bürokratikus túlburján
zás veszélye sem áll fenn* u.i. a részleg felállítása igen körültekintően megy vég
be! egyelőre mindössze egy dolgozó munkaidejének beállításáról van szó.
Amit ezen túl mindjárt az induláskor jól emlékezetbe kell vésni* az az elvtár
si kapcsolatokra való törekvés* mivel a legjobb szervezeti megoldás is fékez övé vá
lik nélkülük, (fti)

A MAGYAR BIBLIOFIL TÁRSULAT VÁLASZTMÁNY! ÜLÉSÉRŐL
A Magyar Bibliofil Társulat választmánya jun. 29-én az Országos Széohényi Könyv
tárban ülést tartott. A tanácskozáson Szentiványi Lajos Kossuth-dijas festőművész
elnökölt és Szil Rezső a Társulat főtitkára tartott beszámolót. Bejelentette*hogy
a Társulat jogi helyzete tisztázódott s a TIT szervezetének keretében működik. A
Társulat elsőrendű feladata most a könyvbarátok széleskörű táborának megszervezése*
a tagilletménykötetül szolgáló bibliofil évkönyv előkészítése, továbbá a bibliofilnapok és két könyvművészeti kiállítás megrendezése. A Társulat csatlakozási felhí
vással fordul a könyvbarátokhoz és szeptember hó elején Ismerkedési összejövetelt
rendez Bzámukra.
Dr. Varga Sándor Frigyes alelnök a magyar bibliofillá helyzetéről és főproblémáiról tájékoztatta a választmányt. A Társulat működése iránt máris komoly érdeklő
dés nyilvánul meg s alapvető feladat* hogy hazánkban a szocialista bibliofiliát tö
megmozgalommá fejlesszük. Ennek érdekében az irodalmi* könyvművészeti és gyűjtői
érdekek egyesítésére törekszik a Társulat. Minden remény meg van arra* hogy bibliofillánk sokatigérő fejlődés előtt áll. A vita során ezután Réti Károly* Dániel
György és Koos Judlth javaslatai és hozzászólásai hangzottak el.
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A FESTÉS
(Elősző és magyarázati Pillanatképek a főépületről Agatha Christle modorában.)
Ez a nap éppen úgy kezdődött mint a többi. A júliushoz képest feltűnően nyá
rias reggelen vidáman siettek munkába a könyvtár alkalmazottal, s a nagy komor épület körül smaragdzölden osillogott a fü, üde, hüs szellő borzolta a fák koroná
ját. A dráma szereplői mit sem sejtve itták feketéjüket a büffében vagy gondtala
nul csevegtek a legújabb filmekről.Nem sejtették, hogy feltartóztathatatlanul és
kérlelhetetlenül közeledik feléjük a sötét végzet...
Drasztikusan és brutálisan vágott bele ebbe az igazi kontintensi nyári reggel
be a hirt kezdődik a festés. Megérkeztére itt-ott árulkodóan összekoocant egy fog
sor vagy megüvegesedett tekintetek bámulták a katonásan sorakozó könyveket. Gyanus, gyanús..•
Néhány nap haladékot kaptak a Szerencs ét ele nekf de a harmadik reggelen sötét
tekintetű izmos férfiak jelentek meg, kopogtatás nélkül, marconán behatoltak a
szobákba és könyörtelenül kihordták a féltve őrzött otthonias bútorokat. S jaj,fel
tárultak az Íróasztalok, szekrények alatt, pókhálós sarkokban rejtőző rémes titkok.
Ekkor tört ki a pánik. Rémülten szaladgáló emberek nyüzsögtek a folyosókon.
Nagy könyvhalmaz okát cipeltek lihegve, apró ostoba kis használati tárgyaikat men
tették fejvesztve és mindent belengett az ódon tárgyak finoman szitáló pora...
t
Majd leszállt az este és a kiflialaku hold ezüstös fénye ijesztő árnyalakokat
varázsolt a némán sorakozó rejtélyes edényekből és zsákokból. Az elhagyatott szo
bákban fenyegetően zizegett a felteritett csomagolópapir és puha léptekkel suhant
a fekete maoska döbbenetes szagokat szimatolva...
Aztán eltemették a múltat és életrekelt a jövő vajszinü falakkal és osontszinüre mázolt ajtókkal. Most már osak térdelő alakokat lehetett látni erre-arra,akik
vizsla szemekkel hajoltak a parkett fölé és nagyitóval kutattak festéknyomok utón.
Csodálatosképpen fény derült a régi falak közt megbújó titkos szövetségekre
is. Egyesek köpenyére fehér sáv került, mások, valószinüleg az ellen-bünszövetkezet tagjai, pedig szabálytalan alakú fehér foltokat viseltek ruhájuk legkülönbözőbb
és legmeglepőbb helyein.
De azóta elteltek a napok. És most már osak a sárgán vigyorgó falak emlékez
tetnek a lezajlott tragédiára és a maoska oson továbbra is a lépcső alatt mindentudóan és rejtélyesen. [Bá]
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KESZTHELYI KRÓNIKA - ÜDÜLÉS UTÁN,
ÖSSZBENYOMÁS A VÁROSRÓL, - Keszthelyt könnyű megkedvelni, de ha az ember egy
másután négyezer töltötte már ott nyári szabadságát, kicsit "levelező polgárának"
is érzi magát. És ha már ennyire összeforrtunk a várossal - mint a gazda jószágá
ét - teli kíváncsisággal fürkésszük sorsa, fejlődése minden apró mozzanatát. Lel
kesen vesszük tudomásul, ha valami ujjal-szóppel gazdagodott és türelmetlenül les
sük, hogy a még javulásra szoruló is megjavuljon.
Az idén jó volt látni, mennyire szépült a keszthelyi balatonpart, a móló és a
strand, A már tavaly feltöltött - korábban mocsaras - partrészt parkírozták, a
móló világítását fejlesztették és a strand vlzreépltett részét teljesen modernül
átépítették. Nagy mértékben csökkent a sár Keszthelyen, mert mindenfelé apró kavlosréteget terítettek el, ahol csak szükségesnek mutatkozott, Fokozódott a Heli
kon Könyvtár vonzereje is a helyiségek renoválása és a látnivalók (kiállítások)
bővülése által. Megszépült a motel környéke, amely jóformán teljesen a szünet nél
kül odaáradő külföldi vendégek otthona lett.
AZ ELŐZÉKENY KESZTHELY - Az előzékenységhez nem szokott pesti ember számára
határozottan feltűnő a keszthelyi lakosok szives modora. Bárkihez fordulunk fal
vi lógó sit ás ért, jó szóval megkapjuk. Az iparosok (órás,suszter stb.) kisebb munká
ért pénzt el sem fogadnak, vagy osak egész csekélységet számítanak, A KeszthelyHéviz járatú autóbuszok kalauzai minden utast karonfogva segítenek le a kicsiről,
ha csomagjuk van, aat is. A tejboltban történt, hogy a hazavitelre vásárolt tej
hez adott edényért nem fogadták el a felajánlott betétet, mondván "Úgyis vissza
hozza ön azt, nem először látjuk önt." És ha már igy benne vagyok az előzékeny
ség magasztalásában, hát én még azt is idesorolom, hogy mindössze 10 forintot kér
nek a strandon a hetibérletért.
ISMERKEDÉS SZOVJET ELVTÁRSAKKAL - Majdnem két hétig lestem hiába az alkalmat,
hogy az egymást váltó szovjet turista-csoportokkal felvehessem az érintkezést orosz nyelven való társalgási szomjam csillapítására. Már osaknem osalódva hagytam
el Keszthelyt, míg végre az utolsó órákban sikerült megismerkednem kót nagyon szimpatikus moszkvai fiatallali a 34 éves Alekszandr Abramovios Segal zenetanárral és
a 33 éves Nina Ivanovna Ivanovával, az OSzSzK Művelődési Minisztériuma könyvtár
ügyi osztályának munkatársával, akikről remélem még fogok hallani. Egyelőre várom
annak a fényképfelvételnek a kópiáját, amelyhez feleségemmel együtt engem is oda
állítottak.
KESZTHELYI CSENDÉLET - Egyik hűvös, lucskos vasárnap délután nagy tömeg áll
ja körül a balatonparti "gombát". Hogyne, hisz meleg virsli kapható éppen s dús
választékban terülnek el a pulton a palackozott borok és sörök. Amint néztem a
vidám nyüzsgést, egyszerre osak egy harisnyában járó és lábait szaporán váltogató
30-35 óv körüli - kétségkívül illuminált állapotú - férfire lettem figyelmes.ügy
látszik, borfogyasztási tervét még nem tartja teljesítettnek és további bor vásár
lására készül. Hogy egy berúgott ember további alkoholt kíván bepzerezni azt az
eladó alkalmazott nem tartja érdekesnek, de azt már igen, hogy valakinek ilyen
lucskos időben osupán harisnya képezi a lábbelijét. Rögtön tudakolja is az okát.
A becsipett ember iacagvp adja a választ: "Az anyjukom elszedte a cipőmet, hogy
ne tudjak újra italért menni, de én kitoltam vele és elszöktem oipő nélkül. Hü
de fog örülni, ha meglátja nálam ezt az üveg bort". Azzal nyakon ragadta a palac
kot és diadalmasan továbbállt. [B.0.3
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SZAK SZ ERVEZETI
KRÓNIKA
MUNKABIZOTTSÁGAINK NAPLÓJÁBÓL
táhsadaiombiztositAsi

TANÁCS

ÜDÜLÉS - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülésre beutalást!
Kedvezményes üdültetés - BALATONFÖLDVÁRi Pelejthei Tibor (Jun.30-Jul.6),DeutBch
Béláné (Jul.21-aug.3)$ HÉVÍZ (Szanatórium)t Györffy Sarolta (Jul,14-aug.3)
Gyermeküdültetés - AKALIi Kun Anna Mária (Kun Mihályné gyermeke) Jul.17-31*;
BALATONSZÁNTÓDi Zsohár Mária (Zsohár László gyermeke) Jul.l9-aug.l. ; TÓALMÁS: Zöld
György (Zöld Jánosné gyermeke) Jul.l9-aug.l.
Intézeti önköltséges üdültetés - KESZTHELYI [jul.1-12] Terbe Lajos (3 személy),
Véosey Jenő (3 személy); [Jul.13-241 Beck Oszkár (2 személy),
személy), Zilahy Tamásné (4 személy); IJul.29-aug.9l Besenyői
Vargha Balázs (5 személy); [aug.10-21] Bóday Pál (3 személy),
mély), Spira Györgyné (2 személy); [aug.6-14] Borsa Gedeon (3

Vermes Lászlőné (3
Andorné (4 személy),
Kóka.y György (4 szeszemély)

HARMADIK NEGYEDÉVI ÜDÜLTETÉSEK
Hiradónk 6•számában (147.p.) meghirdetett üdülőhelyekre beérkezett igénylése
ket a TT az illetékes bizalmiak bevonásával megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
BALATO NPÖLDVÁH (1 személy) Jelentkezők számai 2. A bizottság a beutalót DEUTSCH
BÉLÁNÉ-nak adta, miután a másik Jelentkező az elmúlt évben házaspárt beutalót ka
pott.
HÉVÍZ (1 személy) Jelentkezők számai 2. A bizottság a beutalót BAKTON ANDRÁSnak Ítélte oda, A másik Jelentkezőnek betegségére való tekintettel pótlólagosan
szerzett beutalót,
SIÓFOK (2 személy). Jelentkezők számat 2. A beutalókat FERENCZFY KLÁRA és IÁK
KÁ NYI GYULA kapták meg.
ZEBEGÉNY (1 anya gyermekével) Jelentkezők száma: 1. A beutalót KRAUSZ JÁNOSNÉ
kapta meg.
MUNKAMOZGALMI (SZAKMAI) MUNKABIZOTTSÁG
JUNIUS 2Q-I ÜLÉS - A bizottság könyvtárunk Jelenlegi Jutalmazási

endszerének

kérdését tárgyalta meg annak a közvéleménykutatésnak tükrében, amelyo

a bizalmiak

végeztek a dolgozók körében. A bizottság az SZB titkárét bízta meg a megbeszélés
alapján kidolgozandó tervezet összeállításával. További megvitatáséra október fo
lyamén kerül sor.
UJITÁSOKt A munkabizottság az utóbbi időben 2 újítási Javaslatot tárgyalt megt
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&) SZABÓ JÁNOS JAVASLATA könyvtárunk müncheni rendszer szerint nyilvántartott
könyvanyaga gyűjtőkörbe nem tartozó részének a rekatalogizálásból való kihagyásá
ra vonatkozik* A munkabizottság a Javaslatot pozitiven értékelte9 aminek alapján
az Intézetvezetés 400 Ft Jutalomban részesítette. Az indokolás szerint helyes a
Javaslatnak az az alapelve t hogy a rekatalógizálás során valamilyen alapon válogat
ni kell, de gyakorlati megoldáséban hibája, hogy előtérbe a kihagyás! eljárást és
nem a kiválasztás mikéntjét állította*
b) NÉMETH LAJOS JAVASLATA. A munkabizottság a Javaslatot nem tekinthette újí
tásnak. Javaslatot tett azonban illetékes helyen az általános Jutalmazások során
való figyelembe vételére.

ÜTMOTATÓ TÁHSADALOMBIZTOSIIÁSI ÉS EGYÉB KÉRDÉSEKBEN
A "Hivatalos lapok tartalmából" eimü rovatunkhoz hasonlóan összegyűjtjük

és

időközönként közöljük azokat a társadalombiztosítási és egyéb kérdésekben való út
mutatásokat, amelyek haszonnal Járhatnak dolgozóink részére ügyes-bajos dolgaik in
tézésében. Az alábbiakban a SZOT által kiadott "MUNKA" o. folyóirat "Társadalombiz
tosítási tanácsadó" és "Hasznos tanácsok" o. rovataiból válogattunk össze ilyen kér
déseket. Közlésünk kivonatos, illetve osak a dolgozóinkra érvényes részeket tartal
mazzák.
MILYEN JUTTATÁSOK KÉPEZIK A NYUGDÍJ ALAPJÁT? [1961.6.számból] - Több olvasónk
érdeklődött, hogy a nyugdíj összegének kiszámításánál milyen Juttatásokat lehet mun
kabérként figyelembe venni. A kérdés indokolt, hiszen a dolgozók alapbérükön

felül

igen sokféle Juttatást kapnak.
A nyugdíj összegét a fő foglalkozásként fennálló munkaviszony keretében kapott
munkabérek átlaga alapján állapítják meg.
Az időbéren, illetőleg a teljesítményért kapott béren felül tehát általában
munkabérként veszik figyelembe mindazokat az egyéb Juttatásokat is, amelyeket a •
munkabéralapból fizettek ki, Így különösen azokat a pótlékokat, amelyeket a dolgozó
beosztása (például vezetői pótlék, működési pótlék), munkakörének sajátos körűimégyei (például veszélyességi pótlék, nyelvpótlék), munkában eltöltött ideje (példá
ul korpótlék) stb. után kapott.
Munkabérként veszik figyelembe az üzemi baleset (foglalkozási betegség) alapján
folyósított baleseti Járadékot is, mivel az Öregségi, vagy rokkantsági nyugdíj meg
állapításakor a baleseti Járadék további folyósítását megszüntetik. Nem lehet ter
mészetesen a baleseti Járadékot munkabérként figyelembe venni, ha az üzemi baleset
ből (foglalkozási betegségből) kifolyóan állapítanak meg úgynevezett baleseti rok
kantsági nyugdijat.
Nem lehet figyelembe venni, a munkáltató külön megbízása alapján, a dolgozó
munkakörébe nem tartozó munkáért Járó dijat és általában a nem munkabérjellegü jut
tatásokat. így különösen a kiküldetési (külszolgálat!) költséget, a különélőéi di
jat, a Jutalmat, a nyereségrészesedést, a szabadságmegváltás összegét,
dijat, a költözködést illetményt, a reprezentációs költséget stb.

az ujitasi

A túlórádijat és a tulóraátalanyt. amelyet 1956. évi december hó 31-ig fizet-
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tek ki, teljes egészében figyelembe veszik. Ezt az Időpontot követően azonban a
tulóradijnak havonta legfeljebb 12 túlórára eső, pótlék nélküli összegét lehet fi
gyelembe venni. A tulóraátalányból havonként az alapbér kétszáztlzedrészének tizen
kétszeres összegét veszik számításba.
A mellékfoglalkozás és második állás keretében kapott munkabért csak annál a
dolgozónál lehet figyelembe venni, aki a fő foglalkozásában a munkakörére előirt
kötelező munkaidőnél rövldebb munkaidővel van alkalmazva és a nyugdíjazását közvet
lenül megelőzően legalább 5 éven át mellékfoglalkozása (második állása) alapján is
betegség esetére biztosítva volt. Ilyen esetben is a mellékfoglalkozásból (második
állásból) származó bért olyan mértékben lehet számításba venni, amilyen mértékben
a mellékfoglalkozás (második állás) a dolgozó munkaidejét a munkakörére előirt tel
jes heti munkaidőre kiegészíti.

A SZABADSÁG ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL [1961.5.számból] -

A szabadság kiadásánál, a Mun

ka Törvénykönyve rendelkezései szerint kell eljárni. Az Mt. 55 í-a kimondja, hogy a
szabadságot az egész évre elkészített szabadságolási terv szerint kell kiadni, a
dolgozó kérelmére azonban a vállalat igazgatója engedélyezheti a rendes szabadság
nak a tervtől eltérő időben való kiadását. Ez utóbbi rendelkezés természetesen azt
is jelentheti, hogy az igazgató helyett az is engedélyezheti a tervtől eltérően a
szabadság kiadását, akire az igazgató az ilyen irányú intézkedés jogát átruházta.
Az Mt. V. 100. § (3) bekezdése alapján a dolgozót is meg kell hallgatni a sza
badság beosztása előtt és kívánságát lehetőleg figyelembe kell venni.
Olyan tiltó rendelkezés nincs, hogy ha a dolgozó telefonon vagy esetleg levél
ben kér szabadságot, az nem megadható. Ha az arra illetékes vezető a dolgozó ilyen
irányú kérését teljesiti, és annak alapján intézkedik is abban, hogy a szabadságo
lási lapot kiállítsák, akkor a dolgozó távolmaradását nem lehet igazolatlan mulasz
tásnak tekinteni.
BETEGSÉG A SZABADSÁG ALATT [1961.6.számból] - A szabadság alatti megbetegedés
a szabadságot félbeszakítja, amennyiben a dolgozót az arra jogosult orvos betegnek
Írja ki. Az orvos által igazoltan betegállományban töltött idő tehát a szabadság
időtai*taraába nem számítható be.vagyis a dolgozó szabadságából csak annyit lehet letöltöttnek tekinteni, amennyit a dolgozó a betegséget megelőzően eltöltött. Ebből
természetesen az is következik, hogy az átlagkeresetet (szabadságidőre Járó kerese
tet) is csak a szabadságként számításba vett napokra lehet elszámolni.
Annak azonban nincs akadálya, hogy a dolgozó kívánságára a szabadság ideje alatt ne helyezzék boteg3ég esetén táppénzes állományba. Ez azonban osak a dolgozó
kívánságára történhet, mert arra nem lehet kötelezni, hogy a pihenés célját szol
gáló szabadságot gyógyulásra használja fel.
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SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI Hl KEIBŐL
KÖNYVTARUNK NAGY CSALADJÁNAK UJ TAGJAI: Fodor Éva Olga - Fodorná Szőke Júlia
kisleánya julius 2-án született; Zvolenszky Zoltán János - Zvolenszky János kisfia
julius 7-én született.
Könyvtárunk dolgozói közül KREPUSKA JUDIT julius 11-én Baozói Tamással; VLASICH ILONA julius 15-ón Bakonyi Ferenocel kötöttek házasságot,
SZILAGYI TIBOR julius 30-án elhunyt édesanyját gyászolja.
VÁLTOZÁSOK SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNKBANi UJ tagok (átigazolással és belépéssel)
Báoz Kálmánná, Czigler Endréné, Jáky Éva, Kertászná Hamburger Klára és Páczius Antalné.
SZAKSZERVEZETI HÍREINK
A NÉPLIGET RENDEZÉSÉBEN aug.12-én (szombaton délután) társadalmi munkában

az

alábbiak vettek résztt Benedikty Róbert, Bolgár Pálné, Bősze József, Csáp Attila,
Dell Györgyné (férjével), Frledmann Zsigmondné, Gerő Zsoltnó, Hadrovits Gábor, Hernády Dénes, Hoffer Rezsőné, Horváth Viktor, Indali György, Jáky Éva, Kerekes Lőrinc
né, Kovács Gyulánó, Láng Péter, Lázár Péter, Maozika Béla, Menosik Pál, Milhoffer
Alajos, Mirki György, Páczius Antalné, Papp István, Réduly Márta, Sallal István,
Szente Ferenc, Tárkányl Gyula, Tatai András és Wittek Lászlónó.
HORVÁTH JÁNOS BÁCSIT BÚCSÚZTATTÁK nyugállományba helyezése alkalmából a Könyv
elosztó munkatársai. Az aug. 15-i osztály értekezlet után Hámori Béla főosztályve
zető köszöntötte, majd munkatársai nevében Kell Lóránt nyújtotta át a megemlékezés
nek szánt ajándékokat és virágokat.
A PRATER-UTCAI ÁLTALÁNOS FIÚISKOLÁTÓL az alábbi levelet kaptuk: * Kedves Elv
társak! Örömmel értesítjük Önöket, hogy Nagy Sándornó dolgozójuk Sándor nevű VII,b
osztályos gyermeke az 1960-61-es tanévet jeles rendüséggel végezte el és úttörő
munkája egész évben példamutató volt. Kérjük örüljenek velünk és kösz öntsék a gon
dos szocialista szellemben nevelő szülőt. Bp. 1961. junius.*

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI BI
ZOTTSÁGA. Megjelenik havonként. Felelős kiadó: Horváth Viktor. Szerkesztő-bizott
ság: Bánlaky Éva. Gombooz István. Horváth Viktor (szerkesztő), Lázár Péter, Szűcs
Ilona. Országos Széchényi Könyvtár Budapest VIII. Muzeum u. 3* házi sokszorosítá
sa. Lapzárta: 1961. aug. 10. Megjelenik 400 példányban. Nyt.szám: 464 -1961*

