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A
történettudományi kutatók 1 

ée könyvtárunk szolgáltat

Ebből a tárgykörből szervezett szakszervezetünk máj.15-én - szakmai tovább
képzése keretében - egy igényes és érdekes megbeszélést Banda kaiián, * Törté
nettudományi Intézet munkatársának résztvételével. Előadásának korreferensei Bér
lésé Jenő és Kemény G.Gábor, könyvtárunk munkatársai voltak.

Az előadás és a megbeszélés ismertetését Splráné. Lengyel Márta tolmácsolá
sában adjuk.

Előadása bevezető részében Benda Kálmán a magyar történészek jelenlegi leg
fontosabb kutatási feladatairól tájékoztatta a megjelenteket. Elsősorban az egye
temi magyar történeti tankönyv hátralévő köteteinek tető alá hozását említette, 
majd beszámolt a tervezett tízkötetes összefoglaló magyar történeti kézikönyv 
előkészületeiről s végül számos monografikus kutatás során tisztázandó kérdést 
ismertetett. Előadása második részében pedig azokról a tapasztalatokról szólott 
szellemesen és tanulságosan, amelyeket kutatásai során könyvtárunkban szerzett, 
s ezekből megfontolásra érdemes következtetéseket vont le.

Véleménye szerint könyvtárunknak nagyobb teljességre kell törekednie a 
hungarika-anyag beszerzése tekintetében. Különösen az iskolai értesítőknek, év
könyveknek és különféle egyházi jellegű sorozatoknak az összegyűjtésére hívta 
fel a figyelmet, melyek közül főleg a régebbiek sok tudományos cikket tartalmaz
nak, hozzájuk férkőzni viszont olykor osak valóságos hajtóvadászat árán tudott. 
Felemlített néhány olyan külföldön megjelent könyvet is, amelyek - mint azt a 
Rákóczi-szabadaágharc diplomáciájára vonatkozó anyaggyűjtése során tapasztalta - 
nincsenek meg könyvtárunkban. Ezek a müvek ugyanis oimük alapján nem árulják el, 
hogy magyar vonatkozásuak, de ténylegesen számottevő magyar történeti forrásokat 
tartalmaznak. Igényként jelölte meg a magyar szerzők külföldi periodikákban meg
jelent cikkeinek a begyűjtését az ezekről készítendő katalógus-cédulákon az ere
deti magyar elmekre való utalást is (mert - s erre megint példákat hozott fel - 
az idegen nyelvre fordított elmek sokszor olyan mértékben térnek el a magyar ere
detitől, hogy szinte csak a véletlen segítségével azonosíthatók). Felvetette vé
gül a kurrens hungarika-tájékoztatás bővítésének a szükségességét - folyóirat- 
cikkek és recenziók vonatkozásában is.

Javaslatot tett a kézirattári-folyosón elhelyezett segédkönyvtár bővítésére 
is, különösen a magyar nyomdatörténeti és genealógiai anyag vonatkozásában. El
mondotta, hogy a török-kor német hírlapirodalmának a feldolgozása során ebben a 
kézikönyvtárban szinte hiánytalanul megtalálta az egyetemes nyomdatörténeti iro
dalmat, a hasonló magyar anyaghoz viszont zömmel csak az olvasóteremben juthatott.
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Ugyanilyen nehézséget okozott számára a magyar jakobinusokról készített forrás
gyűjteményéhez szükséges életrajzi adatok összeszedése, mezt a genealógiai Iro
dalom (amelyet pedig nemzeti életrajzi lexikon hiányában — s ezt az Írókról ren
delkezésre álló nagyszerű lexikonok semmiképpen sem pótolhatják - a kutató nem 
nélkülözhet) xxlncs kellő mértékben felállítva a kézikönyvtárban*

A katalógusainkról szólvat történeti vonatkozásban helyesnek tartaná a szak- 
katalógus részletesebb bontását. Jakobinus-kutatásai során szerzett tapasztala
tai alapján kérte a szabadkőműves-irodalom gondosát szakrendi nyilvántartását, 
mert ezt az anyagot álneves szerzői és jelképes elmei miatt a betűrendes kataló
gusban szinte lehetetlen megközelíteni. Javasolta, hogy a könyvtár - ha van erre 
lehetősége - állítson fel nyomtatási hely szerinti katalógust is, amely különö
sen a nyomdatörténészek Számára jelentene alapvető kutatási bázist. Nagy segít
séget nyújtana az életrajzi jellegű kutatásokhoz a Bibliothéque Nationale pél
dájára felállítandó külön életrajzi-katalógus, amely számontartaná a folyóiratok
ban megjelent életrajzi tanulmányokat s az érintett személyek cikkeit is. Ennek 
hiányában ugyanis a kutatóknak - s ő mint a Neue üsterreichisohe Biographie ma
gyar munkatársa sok keserves tapasztalatot szerzett ezen a téren - az egyes sze
mélyekre vonatkozó irodalom összekeresése nagy nehézséget okoz, sokszor egész 
folyóix-at-kötegek átnézésére kényszerülnek. Kérdésként vetette fel, nem készit- 
hetne-o a Széchényi Könyvtár a fontosabb régebbi folyóiratokról visszamenően 
cikk-katalógust.

A hírlapok vonatkozásában szívesen látna a kutató olyan nyilvántartást is, 
amely tartalmazná a lapok elmét, kiadási helyét, az indulás és megszűnés dátu
mát, s amely feltüntetné a szerkesztőváltozásokat is. Ezek az adatok ugyanis a 
katalógus-cédulákról - ha a kérdéses lap nincs meg hiánytalanul az OSzK-ban - 
nem állapíthatók meg.

A kézirattárat illetően elismeréssel szólt egyrészt a levélanyag nyilván
tartásáról, másrészt a magyar nyelvű kötetes kéziratok sokszorosított jegyzéké
ről, amely utóbbi, a kolligátumok egyes tételeit egyenként felsorolva, kitűnő 
eligazítást nyújt az anyagban. Kérte, hogy a kézirattár anyagának egészéről mi
nél előbb készítsenek a magyar anyagéhoz hasonló mutatót, lehetőleg nyomtatás
ban. (A történészek a Magyar Országgyűlési Emlékek folyamatban lévő anyaggyűjté
sénél különösen a latin nyelvű anyagnak ezt a részletes feltárását hiányolják.)

A technikai problémák felsorolása után tért ki a könyvtárosok tudományos 
munkáját illető kérdésekre is. Úgy gondolja - mondotta -, hogy a könyvekkel 
közvetlen kapcsolatban élő könyvtárosok elsősorban a történetkutatók által kü
lönösen elhanyagolt művelődéstörténet egyes jelenségeinek a feldolgozásával te
hetnének jelentős szolgálatot az egyetemes és a magyar történetírásnak.

Kemény G« Gábor hozzászólása bevezetőjeként azt hangsúlyozta, hogy ez a meg
beszélés egy újabb lépés annak a kapcsolatnak a megszilárdításában, melynek elő
ző állomása az Országos Széchényi Könyvtár és a Történettudományi Intézet közötti 
(az 03zK Híradóban közölt) levélváltás volt könyvtárunk szakkönyvtári funkciójá
val kapcsolatosan.
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X kapós ólat továbbfejlesztés* nem ki* mértékben múlik azon, albeu tudja 
támogatni az Intését* szélesebben a magyar történész-társadalom a könyvtár kez
deményezéseit, valamint azon, hogy milyen igényeket támasztanak a történészek 
a könyvtárral kapcsolatban. Felvetette, hogy a Történettudományi Intézet törté
nettudományi kézikönyvtárunk befejező részében nyújthatna szakmai segítséget 
az ottani dokumentáció során felmerülő magyar vonatkozású történeti munkák, fo
lyóiratok, sőt az egyes tanulmányok és cikkek elmeinek rendszeres köslésével. 
Véleménye szerint a szakkatalógus nagyobbmérvtt bontására vonatkozó történései 
igény könyvtárunk részéről nem ütközne akadályba, hiszen egyik központi tervfel
adatunk éppen a szakkatalógus rekonstrukciója. A hírlap gyűjtemény katalógusai 
iránt eddig történész részről megnyilvánult érdeklődésnek is eleget tudtak tenni, 
jóval problematikusabb a retrospektív cikk-repertórium kérdése. Természetesen 
akár szerkesztők, akár lapindulások vagy megszűnések kérdésében mindig merülnek 
fel újabb adatok, amelyek teljesebbé teszik mind az eddigi ismereteket, mind pe
dig finomítják a katalógusokat. Benda Kálmán felvetette a Szinnyei-repertórium- 
tól, tehát a nyolcvanas évektől a Magyar Folyóiratok Repertóriuma Indulásáig el
telt közel hetvenéves időszak történeti vonatkozású oikk-x'spertóriuma összeállí
tásénak szükségességét, úgy is mint nemzeti könyvtári tervfeladatot. & munká
lat ezldőszerint megoldhatatlan, de véleménye szerint ninos is erre égető szük
ség, hiszen a Magyar Történeti Bibliográfia 1867-1944 időszakának a Történet- 
tudományi Intézetben lévő gyűjteménye tartalmazza azt a legszükségesebb anyagot, 
amire a történész—kutatónak szüksége lehet* A maga részéről ennél kevesebbel is 
beérné, azzal, ha folyamatosan elkészülnének és megjelennének a történettudomá
nyi kutatás számára is nélkülözhetetlen sajtó-bibilográfi&k*

Az előadó érintette a magyar vonatkozása külföldi hírlapanyag dokumentáció
jának a kérdését. Valóban - mondotta Kemény 0.Gábor - a hasai archívumokban és 
sajtószolgálatok részéről ez a dokumentáoió ninos biztonságosam megoldva, sok 
a párhuzamos munkálat, hiányzik a koordinált sajtó—dokumentáoió*

Kemény G. Gábor befejezásül is hangsúlyozta, hogy a lehetőságek és szükség
letek, a reális teendők körvonalai nagyobbrészt osak most rajzolódnak határozott 
formában elénk. A kedvező előzmények után közelebbről is meg kell vizsgálni a 
konkrét együttműködés lehetőségeit.

Bérlész Jenő korreferátumát kát kérdés körül csoportosította* mit tud nyúj
tani az C6zK kézirattára a történettudomány kutatóinak anyagában ás mit segéd
eszközökben.

Az első kérdést illetően, a levéltárakban, illetőleg a tudományos könyvtá
rak kézirattáraiban őrzött forrásanyag eltérő Jellegére mutatott rá. A levéltá
rak - mondotta - a gyakorlati, cselekvő, szervező Magyarország Írásbeliségének 
termékeit őrzik, - a kézirattárak pedig a társadalom szemlélődő tevékenységének, 
a vita theoretica-nak, az irodalomnak és tudománynak ki nem nyomtatott könyv
éé tanulmányanyagát gyűjtik össze, kapcsolatban az irói-tudós oeuvre különféle 
dokumentumaival, főleg levelezésekkel. A kéziratok a történetkutatésnak, külö-
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nősen a politikai, gazdaság— és társadalomtörténeti kutatásnak csak másodrendű 
forrásokat kínálnak, a művelődéstörténet, az Irodalom- és tudománytörténet szá
mára azonban alapvető jelentőségűek. A magyar lntellektualizmus nyolc évszáza
dos szellemi erőfeszítései tükröződnek az OSzK kézirattárának gyűjteményeiben.

Hozzászólásénak második felében a kézirattér anyagának tudományos kiaknáz- 
hatóságáró] adott vázlatos tájékoztatást. Ismertette, hogy mit tett könyvtárunk 
az utóbbi évtizedekben gyűjteményeinek rendszerezésével és katalógizálásával a 
kutatás megkönnyítése érdekében. Beszélt a kézirattári fond-okról, a hagyatéki, 
illetőleg gyűjteményi elv érvényesítéséről, mint szisztematizélási alapról, s 
ismertette a korszerű szempontok szerint újabban elkészült katalógusokat, vala
mint a készülőben levő katalóguskiadványokat. Felhívta a figyelmet a cédulagyűj
temény formájában rendelkezésig álló kéziratbibliográfiára, - végül annak a re- 
mónynek adott kifejezést, hogy a készülő katológuokiudványok, főkóppon a befeje
zés előtt álló latin-, illetve németnyelvű kéziratok katalógusának munkálatai
hoz az Akadémia a közeljövőben ismét segítséget fog nyújtani.

Az előadást és a korreferátumokat kiegészitőon, több hozzászólás hangzott
el.

Csapódj Csaháné a Széchényi Könyvtár hungarika tájékoztató szerepével foglal
kozva állapította meg, hogy szükség volna a kéziratok olyan központi katalógusá
nak a létrehozáséra, amely egyhelyütt tartaná nyilván valamennyi magyarországi 
könyvtár kéziratait, sőt a külföldi levéltárakban és könyvtárakban szétszórtan 
található magyar anyagot is. Központilag kellone foglalkozni e dokumentumok ösz- 
szegyüjtéaóvel, mikrofilmeztetésével stb.

Pajkossy György megállapítása szerint számos probléma, melyet Bonda Kálmán 
említett, már utón van a megoldás felé. Folyamatban van például a genealógiai 
és általában a magyar vonatkozású anyagnak a leendő kézikönyvtárhon való össze
gyűjtése, valamint hirlapbibliográfia összeállítása és sajtó alá rendezése.

Az MTA Történettudományi Intézetével másfél évvel ezelőtt történt hivatalos 
levélváltásra hivatkozva vetette fel* a hivatalos jegyzékváltáson túlmenő állan
dó kapcsolatot kellene kialakítani a két intézmény között. Helyesnek tartaná, ha 
a Történettudományi Intézet a jövőben pl. intézményesen irányítaná a könyvtárban 
folyó történeti kutatásokat és foglalkoztatná is kutatóinkat. Ezen a módon lehet
ne a könyvtárosokat leginkább ránevelni a tudományos munkára.

Kibontakozásban van az az értelmes és széleskörű hungarika-gyüjté9 is - ame
lyet Benda kívánatosnak tart. A könyvtár arra törekszik, hogy külföldön (antik
vár-katalógusokban, folyóiratismertetésekben) felmerülő hungarika-anyagot minden 
esetben beszerezze. Ezen a téren azonban még sok nehézség van, elsősorban a be
szerzői gárda kis létszáma folytán. Ennek ellenére könyvtárunk a jövőben azon 
lesz, hogy a Történettudományi Intézet részéről felmerülő beszerzési igényeknek 
a lehetőség szélső határéig eleget tudjon tenni.
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▲ magyar biográfiai lexikon kérdésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ezt 
a munkát a Nemzeti Könyvtár keretében lehetne a legoélszerübben elvégezni. Kér
te, hogy ezt a problémát az Intézet is ilyen értelemben tartsa nyilván. Ennek 
a leendő bibliográfiai adattárnak az alapját meggyőződése szerint feltétlenül 
a - jelenleg az Akadémia kézirattárában lévő - Gulyás-féle cédulahagyatéknak 
kell képeznie.

A visszamenőleges eikk-repertórlum kérdésében Pajkossy György véleménye is 
cm, hogy könyvtárunk belátható időn belül nem vállalkozhatik ilyen óriási munka 
elvégzésére, megfelelő ökonómiával és sorrendben viszont vállalhatja egyes folyó
iratok külön-külön repertóriumának az összeállítását. Ezen a téren már vannak 
is kezdeményezések, de az 08zK szeretné saját működési körébe vonni az ilyen 
jellegű munkákat. Ezeket azonban a nyomtatásnál olcsóbb eljárással kellene pub
likálni.

A megbeszélést Benda Kálmán zárta le. ígéretet tett arra, hogy a felmerült 
kérdéseket, kéréseket és problémákat továbbítani fogja a Történettudományi In
tézet igazgatóságához. Hangsúlyozta a könyvtárosok és történészek közötti rend
szeres és intézményes kapcsolatok kiépítésének a szükségességét, e kifejezte 
azt a meggyőződését, hogy az ehhez hasonló összejövetelek rendezése mind a könyv
tárosok, a történetkutatók számára sok hasznot hajtana.



köngvtárunk munkájáról

könyvtárunk kollégiumának MUNKÁJÁRÓL

Lapunk 3.azárnának megjelenése óta a Kollégium két alkalommal foglalkozott 
könyvtárunk egészét érintő kérdésekkel.

MÁJUS 18-1 ülésének napirendjén ”Az 1965.évi munkatervi feladatok Idősza
kos (január—április) ellenőrzése" és "Az OSzK szervezeti szabályzatának módosí
tása, Illetve uj "Szervezeti és Működési Szabályzat kiadása" o. előterjesztések 
szerepeltek. Az előbbiről "Könyvtárunk munkájáról" c.rovatunkban; az utóbbiról, 
mely a napokban nyer jóváhagyásra felterjesztést, lapunk következő számában a- 
dunk tájékoztatást.

JUNIUS 8-án az "1966.évi kiadványok előzetes tervezése" és "Az OSzK 1965. 
második félévi kollégiumi ülései napirendjének tervezete" o* jelentések nyertek 
megtárgyalást.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINK* Hajós Csábáné portás-házfelügyelő (Gondnokság), Kálóczy 
Lajos könyvtári raktáros (Hirlaptár), Szabó István kisegítő I. (Gondnokság).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL* dr.Borossy András tud.munkatárs (áthelyezési 
Post-Nógrád m.Állami Levéltár), Nagy Lajos könyvtáros I. (áthelyezés* KGM Műsza
ki Tud.Tájékoztató Intézet), Noszál Károly főelőadó II. (áthelyezést Népművelé
si Intézet).

ÁTSOROLÁSOK* könyvtári csoportvezetői státusba - Schneller Károly, Somogyi 
Andrásné, Tőkés Lászlóné, Varró Judit; tudományos munkatárol státusba* dr.Bi- 
kichné Falta Rosemarie; főkönyvtárosi státusba - Bácz Kálmánná, Bán Tibomé, 
Karácsonyi Rózsa, Papp Zoltán, Seligmann Gézámé, Zágonvl Ilona; könyvtáros I. 
státusba - Indal1 György; könyvtáros II. státusba - Muaslnger Gábor.

MÜNKATEKVUNK IDŐSZAKI ELLENŐRZÉSÉRŐL

A szokáshoz híven ez év májusában is számbavettük, hogy az első négy hónap 
folyamán 1965* évi munkatervünk végrehajtásában mennyire haladtunk előre. Ez a 
vizsgálat csak néhány fontosabb területre irányult, hiszen a félév végén fogjuk 
részleteiben is felmérni teljesítményeinket.
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Az év általános céljai között szerepel a könyvtári munka szervezeti kere
teinek megszilárdítása, a zavartalan üzemelés feltételeinek biztosítása, 
érdekében folyik a Gyarapítási Osztály munkaszervezetének és munkamódszereinek 
további korszerűsítése, nyilvántartásainak racionalizálásét jelenleg az un. no- 
vum-katalógus problémái vannak napirenden. Elkészítették és bevezették az uj 
oimkézési utasítást és kidolgozták az uj beszámozási-szábályzat tervezetét is.
A Eeldolgozó Osztály és a Raktári Osztály közös feladata a régi és az uj hely
rajzi napló funkcióinak rögzítése és elhatárolása, amit az uj szolgálati betű
rendes katalógus létrejötte tesz szükségessé. E munkatervi feladat végrehajtá
sa eddig egyes részkérdések felvetésére és megvitatására korlátozódott. Elké
szültek azonban az egyszerű és csoportos feldolgozás szabályzatainak első fogal
mazványai. Az Olvasószolgálat felfektette az olvasók betűrendes nyilvántartá
sát.

Katalógushálózatunk rekonstrukciójának legfontosabb feladata, a szolgálati 
betűrendes katalógus átszerkesztése szép eredményeket ért el a vizsgált időszak
ban. A tervezés reális volt s a osoport dolgozói teljesitménye dicséretet érde
mel. Az első negyedévben*

helyrajzi napló jelölés ----—---
revízió ......—

oédulaszerelés............
cédulabeosztást rekonstrukcióból - 

-"- uj feldolgozásból
összesen ———

éves
tervszám

tényszám
darab-százalék

60 000 - 23 314 - 39,9
60 000 - 16 720 - 27,9
55 000 - 16 430 - 29,9

150 000 - 60 380 - 40,3
50 000 9 750 - 19,5

200 000 - 70 130 - 35,1

Figyelembe véve a nyári szabadságolásokból és az állományrevízióban való 
részvételből következő munkaidő—kieséseket, a jelenlegi túlteljesítéssel az 
éves terv végrehajtása biztosítottnak látszik.

A második rekonstrukciós feladat, a szakkatalógus átszerkesztése terén 
egyelőre kísérleti munkák folynak. Ezek keretében a magyar történelem szakból 
3 dobozt szerkesztettek ét, a 4-es és a 0-e szak átszerkesztését kezdték meg. 
Előreláthatólag a félév végén lesz megállapítható a munkaerőszükséglet s a vég
rehajtás pontos ütemezése. Ekkorra készül el az átszerkesztési munka szabály
zata is. Az uj szakkatalógus kialakításét készíti elő az az igénykutatás is, 
amit a revízióval megbízott munkacsoport szervezett a szakkatalógus használói 
között; a felmérés eredményéről későbbi időpontban készítenek összefoglaló Je
lentést.

Előnyösnek bizonyult a bibliográfiai munkák közös vezetés alatt, egységes 
osztály keretében való összefogása. Az év első hónapjaiban megszilárdultak az 
uj szervezeti egység keretei, megtörtént az uj munkatársak betanítása és sike
rült biztosítani a zavartalan működés személyi, anyagi és dologi feltételeit.
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Az osztály sikeresen oldja meg kiemelt feladataitt

- a Magyar Folyóiratok Repertóriuma előállításában megtörtént az u j techni
kára való átállás. Az első negyedévi összevont számok után, melyek az előirt Idő
ben pontosan megjelentek, áprilistól kezdve a számok már félhavonta jelennek megt

- a tizenhatéves oiklus munkálatainak állása biztató (elkészült az I. kötet 
hasábkorrekturája, a II. kötet kézirata junlus 30-án kerül nyomdába, a III. kö
tet kézirata 1966. julius 1-re lesz nyomdakész, a mutatókötet szerkesztése pedig 
lépést tart a többi kötet munkáival;

- a Magyar Könyvészet 1964 o. éves kumuláoió szerkesztése befejeződött, a 
betűrendes mutató gépelése folyamatban van, a sorozati mutató fele ugyancsak ké
szen áll a gépelésre. Az anyag előreláthatóan junlus végén már sokszorosításra 
leadható, s Így a kötet a harmadik negyedév végén meg jelenhetik (jóval korábban, 
mint elődei).

A segédkönyvtárak számbavétele, — ami az állományrevízió fontos előmunká
lata, - kissé eltolódott, de a szükséges időpontra valamennyi segédkönyvtár re
víziója befejeződik. Elkészültek az évben sorrakerülő tárak állományrevízióé 
szabályzatai s folyamatban vannak az előkészület munkálatai.

A rákospalotai raktárépület átalakítási munkál előrehaladtak, de feltehetően 
befejezésükkel az év vége előtt nem lehet számolni. Ettől függően a Kisnyomtat
ványt ár átköltöztetését a rákospalotai épületbe és ezzel párhuzamosan a Biblio
gráfiai Osztálynak a Muzeum-utcai épületben való elhelyezését is valószínűleg 
csak 1966 tavaszán lehet végrehajtani. - Az épület négyszintes vasszerkezetű 
raktára azonban a nyár végére elkészül, Így a Vas-utcai raktárban tárolt másod- 
példányokat már az ősz folyamán kiszállíthatjuk, de az anyag rendezéséhez és fel
dolgozásához csak az épület teljes elkészülte után, tehát a jövő év tavaszán le
het hozzákezdeni.

ÜJ SZERZEMÉNYEINK - Érdekes ajándékot kapott könyvtárunk a Külügyminiszté
riumtól; Japán nyolckötetes földrajzát, gazdag és nagyon érdekes fényképanyaggal.

A Gyarapítási Osztály a napokban figyelemreméltó müvet vásárolt. Az egyik 
a világ népeinek mitológiáját foglalja össze 13 kötetben, a negyedik - legvas- 
kosább - kötet a finn-ugor népek mitológiáját közli. A mü óimét The mythology 
of all races. Ed.by John A.MacCulloch and Louis H.Gray.Vol. 1-13* Reprint; Hew 
Tork 1964, Cooper Square Publ. 13 db. Az 1916-27.évi bostoni kiadás fotomeohani- 
Val utánnyomása. A máwiir érdekes mü, hungarika, a világhírűvé vált Freldmann 
Endre (Capa Róbert) fényképész egyik gyűjteményes müve, amely a második világhá
ború eseményeiről számol be. Címet CAFA,Róbert; Images of war.[Fhotographs by]
—with text from his own writings. London 1964, Paul Hamlyn. 173 P-
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MgROPUMTÁB - Az elmúlt év végén kezdődött meg a Mikrofilmtér raktárának 
bővítése. Az eredeti raktárhelyiség elég szűk, helykihasználása minimális volt.
A negatív filmek tárolása - a nemzetközi szabvány előírásának megfelelően * pán
célszekrényekben történt, ezek megteltek, további szekrények beállítása helyhiáxy 
miatt lehetetlen volt. Egyedüli megoldásnak a tár jobb kihasználása mutatkozott.
A falakat eddig csak részben borították polook, most a pánoélssekréxyek áthelye
zésével lehetővé tettük a teljes falfelület polcokkal való beépítését. A polook 
vasvázon lévő üveglapok. A kapott polofelületen lehetővé vált as eddig osztályon 
kívül tárolt olvasó-filmek elhelyezése Is. így került vlsssa a Budapesti Hírlap 
teljes olvasó-filmé is, amit eddig helyszűke miatt a Hlrlaptáxban tároltak. A 
takarítási munkák elvégzése után (a filmek portalanítása, feliratozása, revldiá- 
lása stb.) a mikrofilmtár dolgozói visszaköltöztették az anyagot a raktárba. 
Eddig osak az olvasó-filmek tárolása történt polcokon, ezután a teljes negatív 
film gyarapodás Is e polcokon kap helyet. Ez ugyan nem "ssábváaysserü" de a Vár
ba való költözésig más formában nem oldható meg a kérdés. - V.AŰIQ8 KATALIN

"KIRAKAT-KIÁLLÍTÁS" - A közelmúltban készítettük el könyvtárunk Qussev ut
cai könyvkötészetének kirakataiban a "Nemzeti Könyvtár a Budai Várban" o. alkal
mi kiállításunkat. Az újszerű kiállítási formával arra törekedtünk, hogy a könyvi- 
tár történetéről és jövő helyzetéről a szélesebb közönségnek, a szó szoros ér
telmében az utca-emberének rövid tájékoztatást nyújtsunk. A kiállítás sajátos 
jellege elsősorban az Illusztratív eszközök, képek, tablók stb. fokozott alkal
mazását állította előtérbe. Bér a szerény eszközökkel rendezett kiállítás ered
ményességét természetesen még megközelítőleg sem tudjuk felmérni, a kezdeménye
zés feltétlenül figyelemreméltó. Tovább is arra kell törekednünk, hogy a könyv 
és könyvtáxpropaganda uj, & megszokottól eltérő formált fokozottabban juttassuk 
munkánkban kifejezésre. - (PÉ)

EGY MÁSIK KIÁLLÍTÁSRÓL - A napilapok fejlécei mindig hűségesen mutatják 
a kor emberének gondolkodásmódját, a nap cesamájiyÉtne való reagálását. A Múzeu
mi Ismeretterjesztő Társulat "A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ EGTKORI UJBÁflOTMLAPÓKBAN" 
o. vándorkiállítását, kitűnő ötletnek tartjuk. As Illegális Ssabad Nép-tői a 
Magyar Nemzeten át az Uj Magyarságig és a Nemzetőrig, a különböző pártállása 
napilapok tükrében sajátos és más eszközökkel alig visszaadható képet fest, a 
második világháború legjelentősebb fordulatainak magyarországi visszatükröződé
séről. Az érdekes újszerű kiállítást olvasóink élénk érdeklődéssel fogadták.-

Divatbemutató, * bol miahol 
mint ■ Széchenyi KönyvlAibanl 
Ilyen bizarr öllel ki mtinik 
Juthatna eiztbe, mint a fllme-
aeknekT
Burfapeil n»gy váró*. de 
mintha a magyar filmek min
dig ugyanazon a nígy-öl hely- 
iilnen léiaiWnlnak. Kardo* 
Feienc íz Rdna J4no» -- a 
Ggrrekbetepiépek cirmi, k«itU- 
|A uj magyar játékfilm Ir6 ren
deld kelttet mai mmUrnraetre 
nagyol újítóit.
De nemcaak a helystln) ötlet 
bizarr, hanem ai tg*tr film t* 
ai.

AJ színes felvételek győzyörüek 
niáshol, mint az Orszagofl Műszak:
re könyvtár - könyvtár, 
jjot ad. annak a népszerű

esek éppen e 
Könyvtárban"

borítóra is 
az esemény- 
könyvtárban." től-egjrlg "hol 

éssültek, elvég-

T betű ugyanazt jelenti,; mint aű autókon.
Azonban [az Ilyen mérvű tájékozottság tá
rlónak, Jhogy a borítólapon látható nagy



IRODALOMTÖRTÉNÉSZEK 
könyvtárunk szakkatalógusáról

Az utóbbi Időben - a rekonstrukciós tervek kialakulásával párhuzamosan — 
egyre többen és egyre többet foglalkozunk könyvtárunk szakkatalógusával. Elég 
ha utalunk a "Híradó" hasábjain megjelent cikkekre, a kérdölapra, amelyet a szak- 
katalógus használóival töltetnek ki stb. Ez utóbbi tájékozódást igyekezett szak- 
szervezetünk szakmai munkabizottsága kimélylteni azokkal az irodalomtörténészek
kel folytatott beszélgetések során, akik korábban könyvtárunkban dolgoztak, Így 
a szaktudomány igényeit könyvtárosi tapasztalattal tudják párosítani. A három 
megkérdezett (Blaztrav Gyula, Stoll Béla és Tarnay Andor) véleményét az alábbiak
ban igyekszünk összesíteni.

A mai gyakorlatuk szerint általában egyikőjük sem veszi igénybe könyvtárunk
nak ezt a katalógusát. Ez több eredőre vezethető vissza. Ellentétben az egyete
mi hallgatókkal és az érdeklődőkkel, akik az első tájékozódás végett fordulnak 
a szakkatalógushoz, a specialisták általában ismerik a saját szükebb szaktu. má- 
nyuk irodalmát, ill. annak bibliográfiai segédleteit. Ezért zömmel konkrét, te
hát a szerzői katalógusban fellelhető müveket keresnek. Ez az un. Bzürke kata
lógusunk sokoldalú és igen értékes szerkesztési szempontjai alapján választ ad 
az egyes irodalmi személyekre vonatkozó irodalomra is. Ezt mindenki igen hasznos 
segítségnek tekinti és sűrűn használja is.

Hogy szakkatalógusunkat a megkérdezettek nem igen használhatják, abban nem 
egy negatív tapasztalatuk Í3 közre játszik. Egy-két konkrét példát is kaptunk 
olyan kérdénökre vonatkozólag, amelyeket szakkatalógusunk a legutóbbi időkben 
nem tudott megválaszolni. így nem sikerült megállapítani, hogy ujilyen XVIII. szá
zadi Magyarországon készült latin poétikát őriz könyvtárunk. (Később erre a ku
tató mégis rátalált, mert eszébe jutott egy szerző neve). Szakkatalógusunk segít
ségével azt sem lehetett megállapítani, hogy milyen anekdotagyüjtemények talál
hatók az állományban, mert az egyes nemzetek irodalma fölött van ugyan áttekin
tés, de irodalmi műfajok szerint nincs.

Ha az igényeket kívánnék felmérni, amelyeket az említett irodalomtörténészek 
vetettek fel, úgy azokban számos hasonló elem található azokkal a problémákkal, 
amelyeket a történészek nevében legutóbb Benda Kálmán fejtett ki körünkben.

így - többek között - nyomatékosan hangsúlyozták az életrajzi adatokra vo
natkozó tájékoztatás iránti igényüket; rendkívül fontosnak és szükségesnek Ítélik
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•> évkönyvekben, folyóiratokban, gyűjteményekben elrejtett szakirodalom feltáró- 
ait a Szinnyei repertóriumától 1946-ig terjedő korszakra vonatkozólag! stb*

A megkérdezettek közül is megemlítették - anélkül, hogy tadtak Tolna as 
ilyen irányú konkrét könyvtári tervekről - hogy a történelmi (irodalomtörténeti) 
szempontok fokozott érvényesítése és az áttekinteni kívánt anyag osökkantésa ér
dekében a régi anyagot külön kezeljék. Itt az 1650. évvel történd zárást alkal- 
masabbnak Ítélik az említett cél elérésére, mint as 1600. esztendőt. Ugyanis az 
1851 előtti müveknek - leszámítva azt a néhány alapvető müvet, amelyet már a 
kezdő kutatónak is ismernie kell, és amely müveknek általában a kézikönyvtárban 
a helyük - nagyban és egészben osak tudománytörténeti jelentőségük van, as utóbbi 
jó száz év anyaga viszont már a gyakorlati munkához alkalmas. As Így leválasztás
ra kerülő anyaggal kapcsolatban annak a reményüknek adtak kifejezést az említet
tek, hogy ezekre talán nem kell ráhúzni az ETO "kényszerzubbonyát", egy
részt maga a régi anyag által kínált lehetőségek, másrészt a modem kutatási igé
nyek figyelembevételével használhatóbb kategóriák alakíthatók majd ki. készben 
a szürke katalógusunk már említett erényére, amely választ ad egy adott személy
re vonatkozó irodalomra (ha az a címben, illetve alcímben kifejezésre jut), rész
ben az Egyetemi Könyvtár un. "Schlagwort”—katalógus ára való pozitív hivatkozás
sal visszatérően felmerült az, hogy vajon szükségszerűen kell-e igénybe venni 
az ETO-n&k néhány beavatottól eltekintve kiismerhetetlen kódolását vagy helyesebb 
lenne áttétel nélkül, mindenki számára . érthető és egyben rugalmasabban ala
kítható szakcsoportokban feltárni az anyagot. (Ezek kialakításéhoz haszonnal jár
hatna az Irodalomtörténeti Intézet bibliográfiai tevékenysége során alkalmazott, 
111. kialakított szakrend tanulmányozása.)

Könyvtárunk jelenlegi dolgozói természetesen pontosabban tudják felmérni a 
reálisan elvégezhető feladatok nagyságát, mint volt kollégáink. Nem gondolhatunk 
nyilván arra, hogy most egyszerre próbáljuk pl. létrehozni több nlnb fél évszá
zad rendkívül terjedelmes anyagának cikkrepertóriumát. Azt azonban tanulságként 
kétségtelenül helyes leszűrni magunk számára, hogy a könyvtárunkkal szemben tá
masztott igények általában nem a mi általunk - tegyük hozzá szükségszerűen - ki
alakított formai szempontok szerint jelentkeznek. Hogy ezt konkrétabbon fogal
mazzuk! a kutatónak vagy érdeklődőnek teljesen mindegy, hogy egy adott témára 
vonatkozó irodalom önálló monográfiában, vagy egy folyóirat hasábjain látott nap
világot. Ezért terveink kialakítása során még Jobban figyelembe kell venni - el
sősorban a magyar történelemmel, irodalommal (nyelvvel, néprajzzal és életrajzok
kal) összefüggő dokumentumok feltárása terén - a kutatók szempontjait. - BOBBA 
GEDEON

Keleosényi Gábor
KÍSÉRLET OSZTÓCÍDULÍK BEVEZETÉSIBE 
a azakk“'fc*iófiiia történelmi szakjában

A történelmi szakcéduláknál első látásra szinte önként kínálkozik a "tól-igw 
évszám, mint rendezési alapelv, ezért az ETO ki is mondja, hogy "a történelem
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kronológikus osztályozását az idő közös elosztása segítségével végezzük". Amió
ta azonban a történetírás felhagyott a középkori krónikás formával, az évszám, 
a puszta időbeliség - bármennyire furcsán hangzik is - nem lehet elsőrendű, szem
pont a történelmi munkák szakrendjénél.

(1) Valószínűleg nagyon ritkán akad olyan kutató, aki pusztán ldőbelileg 
keres valamit, s csak arra kiváncsi, hogy mi történt például 1825-ben, vagy 
1550-1580 között. Ha netán mégis kizárólag erre korlátozódik érdeklődése, kielé
gítő tájékoztatást kap a kronológiai rendben haladó történelmi lexikontól.

(2) Nem is könnyű egy adott évszámra vagy Időközre vonatkozóan a tisztán 
időbeli alosztáa szerint rendezett cédulák között keresgélni. Ezek sorrendje a 
kezdő óv3zám szerint alakul, s a tégább időközből halad a szükabb felé. Ha vala
ki tehát 1825 után érdeklődik, annak elvileg a legrégibb időktől 1825-ig minden 
cédulát át kell néznie, noha ezek túlnyomó része olyan le3z, ami még időbolileg 
sem tartozik anyagához. Ezt a sematikus példát a következő sematikus cédularend- 
dol szemléltethetjükt

*"..../1848" "1000/1526
"..../1000" "1000/1501"

*"1000/1945” *"1526/1919"
"1000/1711”

A 8 cédula közül csak a három, csillaggal jelölt tartozik a kutató érdeklődési 
körébe, gyakorlatilag azonban ez az arány még sokkal rosszabb.

Az egyetlen kiragadott évszám példája talán túlságosan élére állitottnak 
látszik, de körülbelül ugyanaz lesz a helyzet akkor is,ha valaki egy periódus 
vagy témakör után érdeklődik, mint például: "reformországgyülések" vagy "a tö
rök uralom hanyatlása hazánkban".

A kezdő évszémok katonás rendjében a céduláknak ezt a tökéletes szétszóró
dásét maga az ETO is érezte, 8 ezért hozta he a pont-nullás elosztást. így a ma
gyar történelmet - nyilván valamilyen német nyelvű munka alapján, nem a legsze
rencsésebben megválasztott időhatárokkal - hét korszakra osztották. Ennek alap
ján, ha valakit például a fenti "török uralom hanyatlása hazánkban" témakör ér
dekel, elégséges neki - legalább is első közelítésben - a magyar történelem .04- 
es alosztásu céduláit átvizsgálnia. Ez az alosztás az 1526-1740 közötti korsza
kot öleli fel a semmitmondó felső 1740-es időszakhatárral. A Hábshurg-Lotharin- 
giai ház trónra jutás ónak kezdete a magyar történelem szempontjából annyira nem 
jelent sem kezdetet, sem véget, hogy mindössze 9 olyan könyv van, amely nagyjá
ból ezzel a korszakkal foglalkozik. Ugyanakkor a mohácsi vésztől a szabadság
harcig terjedő korral 62, a szatmári békéig terjedővel 53 munka foglalkozik.

Az átnézendő anyag még igy is túlságosan nagy, különösen ha hozzávesszük, 
hogy erre vonatkozó anyag elvileg lesz az előző pont-nullás elosztások elején
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is, Így a .01/.07 - .01/.04, azután a .02/.07 - .02/.04, majd a .03/.07 - .03/.04 
terjedő elosztás cédulái között le.

Az egy adott témakörhöz átnézendő cédulák számát csökkentendő as 08 zK szak* 
katalógusának rendezési kísérlete során Borosy András 1964-ben megpróbált a 
magyar történelem pont-nullás elosztásain belül ETO számokkal Is kifejezett, de 
még mindig kizárólag az időrendet figyelembevevő alcsoportokat alkotni. A .04—ea 
korszakra például kétfajta megoldással Is próbálkozott*

:041 1526-1578 vagy .041 1526-1606 
.042 1606-1683 
.043 1683-1703 
.044 1703-1711 
.045 1711-1740

.042 1578-1606 

.043 1606-1662 

.044 1662-1683 

.045 1683-1703 

.046 1703-1711 

.047 1711-1740

E beosztás előnye az lett volna, hogy alapelvkónt megőrizte az ETO tiszta 
időrendiségét — viszont Inkább a korszak elvi tagolásán, mintsem a meglévő müve
ken alapszik, s Így keresztülvitelével meg sem próbálkozott. Nem Is kecsegtetett 
volna sok eredménnyel, mivel a könyveket nem az ETO alapján Írják. Tisztán a 
kezdő időpont figyelembevétele Így sem akadályozta volna meg, hogy egészen hete
rogén jellegű művök ne kerüljenek egymás mellé, joggal a legnagyobb rendszerte
lenség látszatát keltve - ami jelenleg egyike a legnagyobb kifogásoknak szakka
talógusunk ellen. Sebestyén Géza szellemes fogalmazása szerint a oádulák a hátuk
ra Irt szakszámalk szerint csodás rendben sorakoznak, hogy aztán élőiről elmei
ket nézve vad összevisszaságban kavarogjanak. Különösen kiugró ez éppen a .04-es 
elosztásnál, mert ez öleli fel az ország három részre oszlásának korszakát is.

Akit tehát a török világ magyarországi hanyatlásának kezdő évszámban úgyis 
nehezen kifejezhető korszaka érdekel, akkor kapna a legcélravezetőbb eligazítást 
a szakkatalógusban, ha egy ilyen osztólapot találna a .04-es elosztáson belült 
"A török uralom hanyatlása". A történelmi bibliográfiákban is helyesnek bizonyult 
az anyag ilyen jellegű feltárása. Véleményünk szerint legalább is alaposan meg 
kell vizsgálni a kérdést, hogy nem ilyen osztócédulák segítségével lehetne-e a 
történelem szakban a legcélirányosabban végrehajtani a rekonstrukciót.

E célból megpróbáltuk átrendezni a magyar történelem .04-es anyagának 1441 
céduláját. Ebből legelőször kiválogattuk 379 nü céduláját, amelyek 1800 előtt 
jelentek meg, és 298 szépirodalmi cédulát, s Így maradt 764 cédula. Ezeket rész
ben FinguirpHír a céduláknak természetéből kinálkozóan, részben Kosáry történelmi 
bibliográfiájának figyelembevételével a táblázatban látható osztócédulák mögé 
helyeztük el - annak a 70 cédulának kivételével, amelynél előzőleg kénytelenek 
leszünk a müvet kézbevenni.

A csoportokat elvi megfontolások mellett igyekeztünk a gyakorlati szempontok 
figyelembevételével úgy kialakítani, hogy egy osztólap mögé még távlatilag se ke—
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rüljön egyhamar 50-nél több cédula, bér ez önmagában döntő szempont nem lehetett. 
Például bérmilyen sok oédula esetén sem lenne érdemes a "II.Rákóczi Pereno és 
szabadéágharoa" csoportot tovább bontani, hiszen aki ezzel a kérdéssel akármilyen 
szempontból foglalkozik is, az összes cédulát célszerű és kívánatos átnéznie.

Javasolt
jelzet Az osztócédula felírató Cédulák

száma

.059 Előző kor végéről átnyúló anyag

.04/.07 1526 - "napjainkig"

.04/.06 1526 - 1918

.04/.05 1526 - 1848

6
10
10
62

.04

.041

.042

.043

.044

.045.1

.045.2

.045.3

.046

.047

1526 - 1740 Mohács - III.Károly halála
1526 — 1711 Mohács - Szatmári béke 
XVI - XVII. "Török világ Magyarországon"

1526 - 1606 Mohács - Bécsi béke
1526 — 1606 Mohácsi csata, török háborúk

1526 - 1564 
1564 - 1606 
1604 - 1606

Kettős királyság 
A XVI. sz. második fele 

Booskay szabadságharca
1606 - 1740 Bécsi béke - III.Károly halála
1606 - 1711

.047.1 XVII.

.047.2 1606 - 1655.047.21 1570 - 1637.047.22 1580 - 1629

.047.3 1655 - 1683

.047.31 1620 - 1664

.047.32 1664 - 1671

.047.4 1683 - 1703

.047.41 1686

.047.5 - XVII. -

.047.51 1676-1735

.048 1711 - 1740

Bécsi béke - Szatmári béke 
"A török uralom hanyatlása"
Habsburg királyság {ellenreformáció 

Pázmány Péter 
Bethlen Gábor

Idegen abszolutizmus; nemzeti moz
galmak

Zrínyi Miklós
Weaselényl-féle összeesküvés 

Visszafoglaló háborúk; gyarmatosí
tás! kísérletek
Buda visszafoglalása 

Kuruc mozgalmakII.Rákóczi Ferenc és szabadság
harca

33
30
12
16

42
3012

33
252810
17
8

18 
13
4210
35
90
8

.049 A következő korszakba átnyúló anyag

Viszont minden egyes osztólapon belül külön csoportot lehet képezni a (093) 
formai elosztással vagy annak további bontásával, nmi által a forrásjellegű ki
adványok minden csoport végén külön összejönnek.

Az ilyen jellegű osztólapok beállítása természetszerűen magával hozza a 
szakjelzetek további bővítését, amint ez a táblázat baloldalán látható. Termé
szetesen ehhez a FID hozzájárulása lenne szükséges. A jövőben ezek a jelzetek 
a cédulákat automatikusan a megfelelő osztólapok mögé juttatnák, de szükséges 
lenne a már meglévő cédulák szakjelzetének kiegészítése is. Mint láttuk, a
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.04 csoportban ez 764 cédulát Jelent, amelyből 278 úgyis régi, mindenképen Ja
vításra szoruló un. "Szabó Ervin-féle" szakjelzettel van ellátva. Mindezt egy 
technikai munkaerő könnyedén el tudja végezni. Jóval nagyobb munkát Jelentene 
a helyrajzi naplóban történő Javitáa, de ez talán elkerülhető lenne azzal az 
általános utalással, hogy a történelmi Jelzetek további finomítást kaptak.

Kérdés továbbá, hogy a szakjelzetek ilyen kibővítése mellett szükséges-e 
még az időbeli elosztás? ügy látszik, ennél a megoldásnál az egyes osztólapo
kon belül akár a szerzői betűrend, akár a megjelenési sorrend megfelelőbb, mint 
a kezdő évszám nem sokat mondó adata.

Végső fokon ez a szakozási megoldás azt Jelentené, hogy nem a könyveket 
szorítjuk be - Benda Kálmán nemrég könyvtárunkban tartott előadásának kifejezé
sével - az ETO páncélzatába, hanem a páncélzatból könnyen kezelhető fiókokat 
kovácsolunk és abba helyezzük a cédulákat.

Ez természetesen megkívánja azt is, hogy a .történelmi szakozó ezekben a 
fiókokban gondolkodjon, ezekre mintegy "rájárjon a keze". Ebből a szempontból 
is fontolóra kellene venni a szakreferensi rendszer kérdését.

Somkuti Gabriella 
OLVASÓFORGALMI FELMÉRÉS A HIRLAFTÁRBAN

Közismert tény könyvtárunkban az olvasótermek zsúfoltsága, mely a hirlaptá- 
ri olvasóteremben már-már elérte a telítettség fokát. Olvasótermeink kapacitá
sa - leszámítva egy-ogy lanyhább időszakot - Jelen körülményeink között tovább 
már nem fokozható. Ugyanakkor mind élesebben Jelentkezik állományunk gyors el
használódása, 111. fokozódó romlása és a megőrzés kötelezettsége közötti ellen
tét. Ennek az ellentétnek feloldása teszi sürgető szükséggé nemcsak a hagyomá
nyos és a modem állományvédelmi módszerek teljes erővel történő alkalmazását, 
hanem az olvasói igények felmérését is, hogy reális képünk legyen kötelezettsé
geinkről egyrészt a Jelen, másrészt a Jövő olvasója, ill. kutatója szempontjá
ból.

Olvasóforgalmunk elemzése az év első negyedében több sikon folyt le. Tör
tént elemzés a kérőcédulák alapján, egyhónapos időszakra. Végeztünk reprezenta
tív felmérést az olvasóteremben részben a kérőcédulók, részben az olvasókkal 
folytatott közvetlen beszélgetés alapján, kéthetes időszakra. Ez utóbbinál már 
kiterjeszthettük érdeklődésünket az olvasás közvetlen oéljára, az olvasó szemé
lyére, a konkrét olvasói igényre. További vizsgálódásaink kiterjedtek a leggyak
rabban használt oimek állapotára, rongáltságl fokára, egy vagy többpéldányos 
voltára. A példányszámnál - a főbb budapesti napilapok tekintetében - összeve
tést végeztünk néhány budapesti nagykönyvtár hírlap állományával, megvizsgálva 
azt, hogy mennyiben egyedi e téren könyvtárunk állománya.

Mindezen felmérések eredményének ismertetése, vagy akárcsak összegezése is
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meghaladná cikkünk terjedelmét. Ezúttal csak a kéthetes olvasóforgalmi felmérés 
néhány tanulságos adatát szeretnénk rögzíteni, mely az olvasókkal folytatott köz
vetlen beszélgetésen alapalt.

Olvasóink tekintélyes százalékát - a vizsgált időszakban, március 8-20-a 
között mintegy egyharmadát - az egyetemi hallgatók alkották. Ez az u.n. 2-es ol
vasói kategória, mely néhány becsúszott középiskolástól eltekintve homogén réteg, 
nagyobb ingadozásokat nem mutat. 68.3 százaléka keresi fel rendszeresen a Hir- 
laptár olvasótermét, az olvasás célja csaknem kivétel nélkül tanulmányi, ritkáb
ban önművelés. 43 százalékának olvasási célja közvetlenül szakdolgozatra, ill. 
szemináriumi dolgozatra irányul. Olyan periodikák használata, mely kizárólag 
a szórakozást szolgálná, elenyésző. Raktári anyagot nem kért ki és osak szabad
polcot használt 5.6 százalékuk. Ez elsősorban nem a kirakott kurrens folyóirat
számokat jelenti, hanem a tanulmányi céllal leggyakrabban használt folyóiratok 
régi köteteinek szabadpolcos állományát (Magyar Nyelv. Magyar Nyelvőr. Századok, 
Irodalomtörténeti Közlemények stb.). A raktári anyagot használók közül 30.3 szá
zalékban kértek 1952 előtti anyagot, 49.3 százalékban 1932 utánit. [Felmérésünk
ben azért használtuk az 1952—es dátumot vízválasztónak, mivel 1952—tői van már 
muzeális példányunk.] Részletesen:

1952 előtti hírlap —
" " folyóirat

1952 utáni hírlap --
" " folyóirat

Jóval több problémát vet fel az un. 3-as (egyéb) olvasói kategória. Egyré- 
szük ugyanis tudományos oéllal olvas, de a jelenlegi mechanikus kategorizálás 
szerint ide soroljuk őket, mert kutatói olvasójegyet kaphat a tanár, az újság
író, vagy pl. az egyhetes könyvtárosi tanfolyammal rendelkező 18 éves "könyvtá
ros” is, de nem kapja meg azt az egyetemi végzettségű dramaturg, filmrendező, 
katonatiszt (T.Gy. őrnagy, tanár a tisztiiskolán) vagy a fizikus (P.Gy., a KFKI 
tud. munkatársa) sem a mérnök, vagy az orvos. (dr.K.I. az Egészségügyi Minisztérium 
osztályvezetője, dr.K.F. főorvos, aspiráns stb.) Külön problémát jelent a nyugdí
jasok kategorizálása is, akiket szintén nem lehet egységesen kezelni. Egy részük 
ui. eredeti foglalkozását tünteti fel (pl.tanár) s Így bekerül ep 1-es kategó
riába, holott számára a régi hírlapok olvasása csak "hobby", más részük megkapja 
a "nyugdíjas" foglalkozásnak kijáró 3-as kategóriát, s esetleg tudományos kuta
tást folytat*

Leválasztva a 3-as kategóriáról a tudományos kutatókat, valamint a tudomá
nyos intézeteknek megbízásból bedolgozó, cédulázó anyaggyüjtöket (ez á teljes 
3-ashoz viszonyítva kb. 8 százalék), a megmaradtak olvasási célját vizsgálva, 
a következő képet kapjuk.

Tanulmányi céllal olvas 14.8 százalék, valamennyien esti egyetemi hallgatók.
Az "önmüvelők, érdeklődők, keresők" csoportja (41 százalék) határozott olvasási

—12.4 százalék 
- 38.1
— 5.4
— '14.1
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óéit jelölt meg. Idetartoznak a rendelet-kereső "közlöny-olvasók", továbbá azok, 
akik személyükkel, vagy caaládukkal kapoaolatos sajtóközleményt, riportot stb. 
keresnek, valamint mindazok, akik szakmájukkal kaposolatos témakörben olvasnak 
(pl. régi művészeti folyóiratokat olvasó grafikus, régi divatlapokat kérő jelmez
tervező, díszletező stb.). A fennmaradt 44.2 százalék határozott célt nem jelölt 
meg, pusztán Időtöltésből, szórakozásból olvas. Ez utóbbi csoport anyaghasznála
ta a legtanulságosabb*

1952 előtti hírlap ---- 57.1 százalék
M " folyóirat - 10.5

1952 utáni hírlap----- 6.6 -"-
" " folyóirat — 25.8 -"-

Az l-es un. kutatói kategóriánál az olvasás célját vizsgálva azt találtuk, 
hogy mintegy 76 százalékra tehető az önálló tudományos kutatás. Ezt a meghatáro
zást kissé tágan értelmeztük, természetesen nem kell minden esetben alapkutatás
ra gondolnunk. Idesoroltuk az önálló publikációs tevékenységet folytató kutató
kat, a bibliográfiák összeállítóit, a kritikai kiadások szerkesztőit, doktori 
és kandidátusi értekezések Íróit, dokumentum-műsorok, filmek, előadások rende
zőit, összeállítóit, tehát az igényes közművelés, ill. népművelés előadóit (TIT, 
rádió, televízió, színház, film, sajtó). A "bedolgozók" 12 százalékosa tanulmá
nyi céllal olvasók (esti egyetemi hallgatók) 2.5, a "szórakozók" 9*5 százalékot 
tesznek ki.

A kategóriára legjellemzőbb két első csoport (kutatók és bedolgozóik) anyag- 
használata a következőképpen alakult*

1952 előtti hírlap —— 47.4 százalék 
" " folyóirat - 53.6

1952 utáni hírlap ---- 3.3
" " folyóirat - 15*7

Az egyes olvasókkal való beszélgetések során 84 kutatási témát rögzítettünk. 
Ennek megoszlása* bibliográfia 9» kritikai kiadás 4, irodalomtörténet 15, törté
nelem 48 (ebből általános 16, helytörténet 3» gazdaságtörténet 6, kultúrtörté
net 5, sajtótörténet 5, müvészet-és zenetörténet 7, pedagógiatörténet 2, orvos
történet 2, sporttörténet 2, filozófia, psziohológia, esztétika, pedagógia 5, 
természettudomány 3>)

Ha elvégezzük az összesítéseket s most már kategóriára való tekintet nélkül, 
kizárólag az olvasás célját tekintjük, az derül ki, hogy csak a tanulmányi cél
lal olvasóknál (egyetemi hallgató, nappali és esti) nem szerepelnek döntő mérték
ben az 1952 előtti hírlapok (a használt anyagnak mindössze 13.2 százaléka), va
lamennyi más olvasónál az 1952 előtti hírlapok használata a döntő mértékű, min
denütt 30 százalék fölött, egészen 50 százalékig. Utána következik az 1952 előtti 
folyóiratok használata, még mindig igen erős mért ékben, valamivel gyengébb az 1952 
utáni folyóiratoké (a tanulmányi céllal olvasóknál viszont ez áll az első helyen),
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legkisebb ez igénybevétel az 1952 utáni hírlapoknál, a legtöbb osoportnál nem 
haladja meg az 5 százalékot sem. (Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a fenti adatok 
a kéthetes felmérés időszakára vonatkoznak, az éves átlag esetleg módosulást 
eredményezhet.)

Yégiil, néhány szót az állomány állapotáról. M&r-már unalomig hangoztatott 
tény régi hírlapjaink lassú pusztulása, ami - merjük végre leírni - nemcsak más 
magyarországi könyvtárak állományának, de más nemzeti könyvtárak állományának 
állapotával is alig-allg mérhető össze. A köttetés és konzerválás hosszú évti
zedeken keresztül történt elhanyagolása most bosszulja meg magát, mi fizetünk 
a két háború közti kultúrpolitika szűkmarkúságáért éppúgy, mint a háborúk előt
ti "boldog békeidők" nemtörődömségéért. De ne gondoljuk azt, hogy osak a régi 
hírlapokkal van baj. Van széthulló, rongyos állapotban lévő 1957-es "Élet és 
Irodalmunk", van "Nagyvilág" kötetünk, amelyből zsilettel éppen az a tanulmány 
van kivágva, amit mindenki keres. És itt kevésbé vigasztal az a tény, hogy van 
másodpéldány és van muzeális példány. Ha a használat csak a jelenlegi szinten 
marad, - de a Várban esetleg nő - úgy már előre mérlegelhető, hogy vajon hány 
év múlva kell kézbeadnunk a muzeális példányt, mint egyetlen teljes és jó álla
potban lévőt? Tizenöt, húsz év múlva? Vagy még előbb? Miután az idő múlásával 
a kereslet is arányosan csökken, remélhető, hogy a muzeális példány túléli a 
mai könyvtárosokat és mai olvasókat. 1952—tői visszafelé azonban a probléma 
nagyjából nyitott.

Adalék ok KÖNYVTARUNK NEVÉRŐL 
szóló vitához

Sok szó esett az utóbbi Híradó—számokban könyvtárunk nevéről. Egy pillan
tást talán nem árt vetnünk a könyvtár eddig használatos ldegennyelvü elnevezé
seire sem. A könyvtár német neve a régebbi fajta külföldi levélpapíron (az újab
bon német felirat már nincsen), és ennek alapján az egyéb hivatalos használat
ban! NATIONALBIBLIOTHEK SZÉCHÉNYI. A tulajdonnévnek ilyen hátravetett jelzős kap
csolata a német nyelvtől idegen. Álljon itt néhány példa* Humboldt Universitat 
(Berlin), Karl-Marx-Stadt, Lutherstrasse (Elsenach), Kurt-Tucholsky-Strasse (Ros
tock), Herzog August Bibliothek (Wolferibüttel), Fontane-Prels, Herder-Stiftung 
stb. - A helyes tehát! SZÉCHÉNYI NATIONALBIBLIOTHEK lenne (kötőjellel, vagy 
anélkül). - Még egy jellemző eset! Theodor Frings, a lipcsei egyetem világhírű 
germanista professzora a "Nationalbibliothek Széchényi, Handachriftenaammlung" 
feladóval ellátott levélre nyelvérzékének és nyelvészeti ismereteinek megfele
lően Így válaszolt* "Nationalbibliothek, Széchényi-Handschriftensammlung." - Ta
lán az "T'goi és francia elnevezést is érdemes lenne pontosabban szemügy revenni.
— (V.A.)



FIGYELŐ SZEMEL

Az UJ KÖNYVIÉ
első háromnegyed esztende.1a

Ab UJ Könyvek ez évi 12• számának nyomdába kerülése után idgszerU a szám
vetés az eddigi tapasztalatokról. Annál Is inkább, mert a kiadványt előfizető 
könyvtárak száma elérte a 3500-at. Gyakorlatilag az ország minden önállóan szer- 
seményezö közművelődési könyvtára megrendelte az UJ Könyveket. Számos tudományos 
ás szakkönyvtár is fontosnak tartotta előfizetését. Az eltelt fél esztendő során 
a szerkesztőség több Ízben rendezett találkozót a könyvtárosok kisebb-nagyobb 
kollektíváival a kiadvány problematikájának megbeszélésére, több könyvtáros le
vélben közölte véleményét és Javaslatait a kiadvánnyal kapcsolatban.

Mindezek és az ÁKV Könyvtárellátó tapasztalatai alapján kimondhat jukt sike
rült megközelíteni a célt, amelyet - a közművelődési könyvtárak állománygyarapí
tási tanácsadójaként - az UJ KöíjVek elé állítottunk. A kiadványban ez év első 
felében 1070 könyv ismertetésére került sor. Minden kereskedelmi forgalomba ke
rülő könyv szerepelt benne, s a beszerzésükre adott módszertani tanácsok, - amint 
ez a könyvtárosokkal való tanácskozásokon kiderült - segítséget nyújtottak az 
egyes könyvtárak gyarapítási munkájához. A hatás többek között abban is megmutat
kozott, hogy bizonyos irodalomcsoportok, melyek a közművelődési könyvtárak gya- 
rapitó-munkájában eddig háttérbe szorultak, az érdeklődés homlokterébe kerültek, 
így pl. a verses köteteket az elmúlt esztendőig átlagosan 6-800 példányban vásár
ról ták, tehát gyakorlatilag osak a nagy könyvtárak szerezték be. Most ezek meg
vásárolt példányszáma gyakran megközelítette a 2000-et. íz azt Jelenti, hogy a 
falusi könyvtárak egy része, és nem is kis része, már szükségesnek tartja a mai 
magyar líra ismeretét, ajánlását.

•
Kevesebb siker koronázta a szerkesztőség törekvéseit a kiadvány olvasószol

gálatot és irodalompropagandát segítő céljainak elérésében. Az előállítás módja 
(rotációs nyomás), s ennek következtében tördelése nem teszi lehetővé közvetlen 
felhasználását az olvasók közötti munkában. Egyelőre nem tudtuk elérni, hogy leg
alább a fontosabb müvekről szóló ismertetések különlenyomatban is elkészüljenek, 
amiket azután különböző formákban (albumkatalógus, könyvberagasztás stb.) az ol
vasószolgálati munkában közvetlenül felhasználhatnak.

A könyvtárosokkal folytatott tanácskozások egyik eredménye, hogy az UJ Köny
vek egy idő után a tájékoztató munka segédeszközévé válik. Az UJ Könyvekben sze
replő müvek tételszáma, - amely első két számjegyében az ismertetés megjelenésé-
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nak évét la rögzíti - egyben a nyomtatott katalógus cédulák sorszáma. Ez bizto
sítja az Ismertetésnek a katalógusból bármikor történő visszakeresését. Az év 
▼égén kiadásra kerülő összesített betű- és szakrendl mutató és kötéstábla meg 
fogja könnyíteni egy-egy évfolyam anyagának kezelését és a tájékoztató ™»nk*ban 
▼aló felhasználását.

Kifogások la hangzottak el a kiadvánnyal szemben. Elsősorban azért, mert a 
könyvismertetések megjelenése elmarad a könyvek megjelenési Időpontja mögött. En
nek oka egyrészt a hosszú nyomdai átfutási idő, ami minimum 21 napot jelent a 
kézirat elkészültétől. Osak akkor lenne megoldható az Ismertetések egyidejűsége, 
▼agy korábbi megjelenése, ha anyaguk teljes egészében kefelevonatokból készülne. 
Est azonban egyelőre csak kis részben sikerült megvalósítani. Az Ismertetéseknek 
30—40 százaléka keféből, a többi a már megjelent könyvből készül. Az egyik leg
főbb feladat most* elérni, hogy a kiadók minden megjelenő könyv keféjét Időben 
megküldjék a szerkesztőségnek. Ez majdnem olyan nehéz feladat, mint amilyen a 
kiadvány anyagi feltételeinek megteremtése volt.

Mindent összevetve az Uj Könyvek első háromnegyed éve bizonyltja - s a könyv
táros közönség véleménye Is ezt fejezi ki -, hogy Időszerű volt a kiadvány meg
indítása, mert komoly segítséget nyújt máris az állománygyarapításhoz, egyre je
lentősebb tényezőjévé válik a közművelődési könyvtárak tájékoztató munkájának, 
s a későbbiek során valóban eszközévé válik az olvasószolgálati lrodalompropa- 
gandának is.

VÜNDORGT0LÉ3 - ÁRVÍZ - HAVASOK ...

Eleinte még az is kétséges volt, hogy a nyugatmagyarországi árvíz miatt meg
tarthatják-e Szombathelyen a tervezett időpontban, május elején, a Magyar Iroda
lomtörténeti Társaság és a TIT együttes vándorgyűlését. Május 7-re dk ónban vlsz- 
szahuzódott az ér, a vasútvonalakat rendbehozták, elindulhattunk. [Könyvtárunk ré
széről Bélley Pál és Radnai Márta vettek részt. Szerk.] A napsütésben fürdő sze
líd dunántúli táj fiatal erdőit, csemetekertjeit alaposan megfürösztötté a fel
duzzadt folyócskák, patakok vize. Nem egy helyen kidöntött fék, beázott lakóhá
zak, derékig vízben álló fák bizonyították a vonatból kifelé teklntgető pesti 
utasoknak az újsághírek szomorú valóságát.

Szombathelyen, a kétezer éves ősi városban, már semmi sem mutatta az árvíz 
pusztítását. Napfényes idő, ápolt parkok, szép régi házak, forgalmas üzletek, 
kényelmes szálloda fogadott. Az Ady Endre Művelődési Otthon hatalmas dísztermében 
tartotta meg a M.I.T. Dante születésének hétszázadik évfordulója alkalmából ren
dezett emlékülését. Kardos Tibor, az emlékülés előadója plasztikusan formálta 
meg a nagy humanista költő prtréját, azét a bátor poétáét, aki túllépve családi 
kötöttségeken, előítéleteken, merészen vallja, hogy a tudás, a társadalmi igaz
ságosság, az emberi együttérzés képessége teszi nemessé az embert, s hogy ennek 
az újfajta nemességnek mindenki tagja lehet.
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A vándorgyűlés további előadásait a TIT-klub intlmebb, de lényegesen ross- 
ssabb akusztikájú helyiségeiben tartották meg. AlaAaj Miklós "A tragikum modern 
értelmezése" o. előadáséban as antik tragédiák és a modern nyugati ^t*a«av tre« 
gikumának jellemzőit elemeste és vetette össze, s megkísérelt képet a tra
gikum kategóriájáról a mai szoolalista drámában.

£Llég László előadásában Hagy Lajosra, a ZZ. századi magyar próza egyik 
klasszikus Írójára emlékezett. Kiemelte, hogy nemcsak irásmüvészete, szigorú 
nemes ötvözetű realizmusa állta ki az Idők próbáját, hanem embersége is. A ki
szolgáltatottak, kizsákmányoltak, az elnyomott kisemberek szövetségese volt. Ke
serűséggel töltötte el az elnyomottakat még mélyebbre taszító ssolgassellem, de 
sohasem szűnt meg hinni és küzdeni.

A magvas, gondolatébresztő előadásokat vita követte, azonban maguk a hozzá
szólók s a nagyközönség is hiányolta, hogy nem kapták meg előre as előadások ssö- 
vegét vagy legalább la vázlatát. így minden előkészület nélkül nehesen tudtak 
résstvennl a vitában, mert sokszor egész mondatok elsikkadtak a rossz akusztiká
jú teremben. Ajánlatos volna a jövőben esen változtatni.

As előadások után maradt még Idő arra, hogy megnézzük Savaria antik emlé
keit, az Iseumot, a Savaria muzeum gazdag ókori gyűjteményét és sétáljunk a 
Bomkertben megmaradt Borostyánkő-ut bazaltkövein. Benéztünk a megyei könyvtárba 
Is, megcsodáltuk a kedvesen berendezett olvasótermeket, a ragyogó tiszta raktá
rát és nem utolsósorban a katalógusokat - betűrendes, szak- és tárgyszókataló
gust - amely mintaszerű rendben, színes müanyagboritásu vél ászt ólapokkal könnyí
ti meg az érdeklődő olvasóközönség tájékozódását.

A rendezőbizottság figyelmessége még egy felejthetetlen élményt nyújtott 
a vándorgyűlés résztvevőinek. A kőszegi autóbuszkirándulás mlndannylunknak ked
ves emléke marad. Nemcsak maga az ékszerdobozhoz hasonló bájos városka, pasztell
színű barokk házaival, a történelmi atmoszférája Jurlsios-vár renalssanoe udva
ra tesz mély benyomást a látogatóra, hanem Kőszeg környékének természeti szép
sége Is. Amikor az eső utáni tündöklőén tiszta időben felkapaszkodott velünk 
az autóbusz a hegyekbe, s megpillantottuk a völgyben Kőszeg és Klostermariehburg 
játékházacskáit és a láthatáron felvillantak a Rax és a Sohneeberg havas csúcsai, 
jól tudtuk, hogy ezt a látványt még egy jólsikerült fénykép sem adhatja vissza, 
•sak a szivünkben fogjuk megőrizni. Éppen Ilyen szép élmény volt a kis kirándu
lás a Hétforráshoz, egy csöpp szippantás az Alpesek levegőjéből, kóstoló az erdő 
fsodálatos osendjéből. Köszönjük ezt az élményt a Társaságnak, s annak a lelkes 
kőszegi pedagógusnak, aki oly kedvesen és fáradhatatlanul kalauzolt, magyará-
fOtt.

Könyvtárunk először vett részt az Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlésén. 
Minthogy könyvtárunk irodalomtörténeti szakkönyvtári funkoiói a jövőben kitel
jesednek, rendkívül fontosnak tartanók, ha az Ilyen alkalmakat, amikor a könyv
tár közvetlenebb és szorosabb kapcsolatot teremthet az Irodalomtörténészek és 
Irodalomtanárok legjobbjaival, a jövőben is kihasználnánk, s az irodalomtörté-
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nészak vándorgyűlésein máskor Is képviseltetné magát ax OSzK. -(H.M.)

LENQYELQRB ZÁGBAH JArTOHK

Tavaszból—télbe, télből—ószbe, majd újra tavaszba vezetett az Idei szakszer
vezeti kirándulás ötnapos útja,megjárva mélységeket - 135 méterre a föld alatt - 
és magasságokat — 1600 métert a tengerszin felett — s Így még a változatosságot 
leginkább kedvelőknek sem lehetett semmi okuk a panaszra.

Uájus 19-én Indult a 43 tagú csoport szakszervezeti titkárunk és Pusztai 
Jánosné kartársnőnk, úgyis mint szervező—idegenvezetö-tolmáos-perpetuum-mobile 
vezetésével a kényelmes Ikarusz-buszon, kevésbé kényelmes utakon. Bövid zólyomi 
és besztercebányai pihenő után utunk az Alacsony Tátrán, majd a Magas Tátrán ke
resztül vezetett, minden percben uj és feledhetetlen panorámát kínálva a szem
nek. A hóval már itt is találkoztunk, de ami másnap reggel, a Zakopanéi turis
taszállás után várt ránk, az legmerészebb álmainkat is felülmúlta. Hófúvásban, 
didergő tagokkal szálltunk be a fehérlő tájon az autóbuszba s végül már örültünk, 
hogy Krakkóban "csak" az eső esett s a hőmérő is egy-két fokkal többet mutatott. 
Végül a forró lengyel tea - párosulva az utánozhatatlan lengyel kedvességgel - 
nemcsak a testünket, de a szivünket is felmeiegitette.

KRAKKÓRÓL nehéz lelkesültség nélkül Írni, hiszen a félmilliós város belvá
rosa ma is nagyjából úgy áll, ahogy a tatárjárás utáni évszázadokban újjáépült 
a utcáin, terein a középkor áhítata, a reneszánsz életöröme és müvészetszerete- 
te szinte tapinthatóan érzékelhető. A járókelőt mindenüvé ez az elevenen ható 
múlt s a viszontagságos lengyel történelem emlékei kisérik, akár az ősi Rynek 
(piactér) köveit rója, akár megindultam áll a Collegium Maius udvarán, az 1364- 
ben alapított egyetem legrégebbi, 1497-ben újjáépített otthonában. (Ma teljes 
egészében muzeum.) A középeurópai humanizmus e fontos központjában tanult vala
mikor több mint háromezer magyar diák s eszünkbe jutnak a legrégebbi magyar nyel
vű nyomtatott szövegek, a "Rudimenta.és a "Puerilium oolloquiorum ..." im
presszum-adatait Krakkó, 1527 és 1531. Itt tanult Kopernikusz is, akinek vörös- 
márvány síremlékével a Szent Anna templomban találkoztunk.

ís elérkeztünk a Visztula partján emelkedő Wawel-be, amely több mint törté
nelmi emlék, több mint művészeti értékt a lengyel ember szemében szimbólum, maga 
Lengyelország. A lengyel iskolásgyermekek számára kötelező egyszer Krakkóba el
menni és a Wawelt meglátogatni, ezért láttunk annyi kiránduló diákcsoportot szer
te az egész városban. A királyi palota lenyűgöző szépségű, árkádos reneszánsz ud
vara (a legnagyobb egész Európában, hajdani lovagi törnék szintere) s a belső 
termek csodálatos gobelin-gyűjteménye, mely csak néhány éve tért vissza Kanadá
ból, ahová a második világháború előestéjén menekítették, mindnyájunkat magával 
ragadott. Láthattuk a több mint hatszáznegyven éves koronázási palástot s a koro
názási pallost, mely egykor Báthory vállát is érintette, amikor 1576 május else
jén királlyá koronázták. Megállhattunk a székesegyházban Báthory sírhelye előtt
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s láthattuk, hogy mindig friss virág ran Hagy Lajos királyunk lányának, Hedvig 
lengyel királynénak, a Jagelló-család anyjának síremlékén.

Egyik legszebb krakkói élményünk a főtéren álló gótikus Mária-templom volt. 
Láttuk nappal, büszkén a város fölé magasodva és láttuk éjjel, sejtelmesen meg
világítva. Világhírű gótikus faragott szárnyasoltárát a háború alatt a németek 
hadizsékmányként Nürnbergbe vitték, onnan került vissza eredeti helyére.

Megtekintettük a Ozartoryski-gyüjteménrt. egy gazdag lengyel föur volt ma
gángyűjteményét, melynek leghíresebb darabja Leonardo da Vinci képe, a "Hölgy 
hermelinnel". Bejártuk a várost körülvevő régi városfalak környékét, átmentünk 
a Plorianska-n, a középkori városkapun s megcsodáltuk a Barbakan-t, a játékvár
hoz hasonló tornyos erődítményt. Sétáltunk a kanonokok utoájának régi házal és 
a Sukiennlo, a reneszánsz kereskedőház ma is élénk és tarka bazársorai között.

De ne feledkezzünk el egy szép könyvtári élményről sémi a Jagelló-kön.vvtár 
uj, modern épülete és berendezése mindnyájunkra mély hatást gyakorolt, á régi 
lengyel irodalom vonatkozásában nemzeti könyvtári funkciót betöltő egyetemi könyv
tár belső berendezésében is szerencsésen vegyíti a hagyományos és módéra forma
elemeket.

Nem lenne teljes krakkói képűnk, ha nem emlékeznénk meg lengyel barátaink
ról, elsősorban a bennünket kalauzoló W.Felezek történész professzorról, aki fá
radhatatlan buzgalommal kisérte csoportunkat és felelt minden kérdésünkre, leg
nagyobb örömünkre — magyarul. De bármerre is jártunk, mindenütt éreztük azt a 
mély rokonszenvet, ami a két népet összefűzi, ami a "magyar" szó hallatára egy- 
csapásra mosolygóssá varázsolja a lengyel arcokat z ami olyan széppé és emléke
zetessé tette utunkat.

Egyik délután a közeli Wieliozka-i sóbányába látogattunk el. "Pokolra szál
lásunkat" némi izgalom kisérte, hiszen sokan közülünk még sohasem jártak ilyen 
mélyen a föld gyomrában. A látvány is meglepő volt, hiszen nem a nehéz bányász- 
élettel Ismerkedtünk, hanem egy csodálatos só-muzeumba jutottunk, ahol sóból 
volt kifaragva mindent a bányatörpék éppúgy, mint a só-kápolnák só-szentjei. 8 
végül a hatalmas méretű só-templom, ahol a "márványkorláttól" kezdve*az oltáron, 
a szobrokon, csilláron, dombormüvéken keresztül a falakig és padozatig minden 
osupa sóból volt... (Titokban többen is hódoltak az esplria szenvedélyének s e 
sorok Írója is határozottan állíthatja, hogy minden nagyon sós volt.)

Negyedik napunkat ZAKOPANÉBAN töltöttük. Kényelmes turisták módjára sikló
val jutottunk fel a hegytetőre a onnan "lőttük be" - no persze csak fényképező
géppel - a kínálkozó terepet! a havas tátrai osucsokat s az alattunk fekvő üdü
lőhelyet. De a királyi zsákmány osak később került lencsevégre! társaságunk il
lusztris tagjai lengyel népviseletbe öltözve, két komondor húzta szekéren ülve, 
hátuk mögött egy "igazi” medvével ... A lelkes közadakozásból összegyűlt "ren
dezvény" tomboló sikert aratott! magyar könyvtárosokat még soha nem fotóztak
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ilyen sokan és Ilyen ügybuzgalommalf (is elkészült fényképek terjesztése könyv
táron belül nárls megindult s a szemfüles fotóriportereknél korlátozott példány
szánban még kaphat;ók.)

A hazafelé-ut lenét egy rendkívüli élnénnyel gazdagodott! láthattuk a 
Morakle Oko-t. az 1400 m. magasságban fekvő tengerszemet, a lengyel Tátra való
di gyöngyszemét. A tó partján még egy utolsó bemelegítő hógolyozást végeztünk 
s elkattantak az utolsó fényképfelvételek Is. Tátraiomnloon, Poprádon, Beszter
cebányán és Losoncon keresztül értünk el végre Balassagyarmatig, a régvárt első 
magyar dupláig... - 80MKUTI (ilBBIKUii



KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK
híreiből

MOKKÁMÉRÓL * MBGBES ZElESBIHERÖL * BEKDBZVttmeTinreftT,

MÍJOS 19-23. * LENGYELORSZÁGI TÁKOLMÁNYT KIRÁNDULÁS

Könyvtárunk 51 dolgosójának és 10 hozzátartozójának résztvételével rondez- 
tűk Reg ez évi tanulmányi kirándulásunkat autóbusszal Krakkóba és Zakopanédba. 
Ismertetését "Figyelő szemmel" c. rovatunkban közöljük.

MÁJUS 27. * ELŐADÁS

"Ismerkedés a kibernetikával" o. előadássorozatunk záróelőadását "A számí
tógép mint fordító" címmel Varga Dénes tartotta.

JUNIUS 2-5. * HELYSZÍNI MEGBESZÉLÉS

A Gazdasági Hivatal részéről Bolgár Pálné gazdasági vezetőhelyettes, as SsB 
részéről Gordon Uiklósné és Hoffer Rezsőné Keszthelyen és Zircen tárgyalták Reg 
az ottani müemlékkönyvtáraink vezetőivel a nyári üdültetés kérdéseit. Előkészítő 
munkájuk eredményeként a nyári önköltséges üdültetésünkről szóló tájékoztatót 
külön óim alatt közöljük.

JUNIUS 4. * SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

Lapunk szerkesztő bizottsága a júniusi szám beérkezett kéziratait beszélte 
meg és a julius-augusztusi laptervet hagyta jóvá. Határozatának aegfelelően la
punk e száma 5-6., a julius-augusztoa összevont szám pedig 7-6. jelzéssel augusz
tus második felében jelenik meg.

JUNIUS 10. * TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TAKÁCS

Az ülésen üdülési és segélyügyeket tárgyaltak. Munkaadói segélyre javasol
ták betegség óimén Szabó Kálmánné (500 Ft), Szekér Kálmánná (500 Ft) , V.Busa Mar
git (300 Ft); házasságkötés alkalmából Miklósy János (200 Ft), Hagy Lászlón*
(200 Ft), Varró Judit (200 Ft)| szülés alkalmából Kovácsná 8chiliIng Erzsébet 
(500 Ft), tanulmányi óimén Somogyi Anna (100 Ft) dolgozókat. Szakszervezeti rend
in vttH segélyben részesítették betegség óimén Belenosik Lajos (300 Ft), Deli 
Györgyné (300 Ft) és Hajmási Séndomé (300 Ft) szakszervezeti tagokat.

A Tanács üdülési határozatait "Üdülések" címszó alatt lapunk 148. oldalán 
ismertetjük.
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látogatás az pj mobkabrigádoknAl

"Április 4M—e tiszteletére alakult meg könyvtárunkban két újabb, a szocia
lista óimért küzdő munkakollektivat egyiket a könyvkötészet, másikat a sokszo
rosító dolgozói hívták életre. A két brigád még osak rövid ideje kezdte meg kol
lektív életét, ezért volt érdekes, - tegyük mindjárt hozzá, tanulságos is - szem- 
revenni a kezdeti eredményeket és a terveket, további elgondolásaikat is.

Beszélgettünk az üzem vezetőjével, a brigádvezetőkkel, csoportvezetőkkel, 
a két lelkes naplóvezetővel és alig győztük jegyezni, ahogy egymás szavát vált
va sorolták a termelés, a minőség javítása érdekében tett lépéseket, egymás se
gítésének változatos, szép példáit.

Bzooialista kollektívákról volt szó, érthetően mindenekelőtt a termelési 
eredményekről beszélgettünk. Nem kívánkoznak e rövid cikkbe a termelés számszerű 
eredményei, de az igen, hogy a betegségek miatt, az előző hónapok 2100 kiesett 
munkaórája ellenére a félévi tervet eddig ütemesen teljesítették. A sokszorosí
tóban mindenki személyes ügyének tekinti a határidők pontos betartását (ha a 
kézirat egy napnál többet nem késik!), a gépállások minimálisra csökkentését, 
s emellett időt szorítottak pl. arra, hogy a KMK gyorstájékoztatója most első 
Ízben perforálva készüljön el, ne kelljen ollóval szétvagdosni felhasználáskor.

Komolyan foglalkoznak a brigádokban a szakmai képzés, továbbképzés biztosí
tásával, a ezzel a további termelési eredményeket készítik elő. A kötészet 6 
ipari tanulót foglalkoztat, ezek egyike most az országos szakmai versenyben 
dicsérettel a negyedik helyen végzett; ez kétségkívül a jó szakmai felkészítés 
eredménye is. Nagy gondot fordítanak a harmadéves ipari tanulók vizsga-előké
születeire.

A sokszorosítóban megkezdték amink a vállalásnak a teljesítését is, mely 
szerint mindenki megtanulja minden gép kezelését, hogy az esetleges helyettesí
téseket zökkenőmentesen elláthassák.

A munkacsoportok egységesebbé váltak, összehangoltabban dolgoznak, amióta 
kollektívákká kovácsol ódnak. Ez nem szorítkozik csak a termelésre, az üzemi élet
re. Egymás segítésének követendő példáit láthatjuk abban, ahogy a betegekkel tö
rődnek, gyerekek felügyeletét vállalják az esti órákban az elfoglalt anya he
lyett, s még azt is, hogy az egyik dolgozó Dunakeszin épülő családi házénak mun
káiban segítenek.

A kezdet biztató! Indulásukat szép kezdeti eredmények, dicséretes kezdemé
nyezések, lendület és lelkesedés jellemzi, Minden ok megvan bízni abban, hogy 
a folytatás is ilyen lesz. — AMBRUS JÁNOSNÉ
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KESZIHELTI ÁS ZIRCI 
gyári üdülési lehetőségekről

Az elmúlt ítsUui bee óul óén. de Keszthelyen kulturáltságában luuábli ni n— ten, Zlroen e vendégszobák használatát Ismételten lehetővé téve. szerveztük nem 
dolgosóink és hozzátartozóik nyári önköltséges üdültetését s sssksservesetl ked- 
vesmégyes üdültetéssel párhuzamosan.

A szobákat a Gazdasági Hivatal u j bútorral és ágyneművel látta el. as egyéb felszerelés a tavalyival azonos. Szeptember 6-ig a strandbérletet as elmúlt évi
vel azonos formában biztosítottuk, a turnusok időtartamét 14-14 napra emeltük.

A vendégszobák használata önköltséges. Takarításért szobánként napi 8,60 Ft, ágynemű mosásért ágyanként 15 Ft, ágynemű és felszerelés használatért személyenként 15 Ft, a trendbérlet ért 2 heti időtartamra agamáiyanjiráiqft 20 Ft térítendő.
A szobákat az alábbi időkben lehet igénybe vennlt jun.28-tól jul.12-ig, jul. 

12-től jul.26-ig, jul.26-tól aug.9-ig, aug.9-től aug.23-ig, aug.23-tól szept. 6- 
lg, szept.6—tói szept.20— ig*

Az igények kielégítésénél (a szept.6-20-1 turnus kivételével) általában as 
iskoláskorú gyermekes családokat, júliusban pedig az állományrevízióban részt
vevőket részesítjük előnyben.

ZIRCEN
A Reguly Antal müeml ékkönyvtárunk un. "vöröstorony** emeleti részében levő 

vendégszobák jul.12-től vehetők igénybe. Berendezettségük és felszerelésük Keszt
hely elmúlt évi szintjével azonos. A szobák használata itt is önköltséges és 
megegyezik a Keszthelynél feltüntetett térítési árakkal.

Elsősorban azok részére ajánljuk, akik pihenésüknél a hegyvidéket és a ter
mészetjárást helyezik előtérbe. A vendégszobák negyedik emeleti elhelyezéséből 
következően kisebb gyermekekkel üdülők részére nem tartjuk igénybevételét aján
latosnak.

A szobák jul.12-től a Keszthelynél megjelölt időbeosztással azonosan igényel
hetők.

Jelentkezéseket g bizalmiak utján a Szakszervezeti Bizottságtól (Kerekes 
Lőrincné, Igazgatási Osztály) igényelhető űrlapon f.évi junius lo-ig kell be
adni. Az elfogadott jelentkezésekről jun.2J-±g névressólóan Írásbeli értesítést 
küldünk.

AMI AZ ELŐZŐ SZÁMOKBA. VTMIBAPE

Lapunk utóbbi számaiból esetenként helyhiány, esetenként a szükséges adatok 
későbbi beérkezéséből következően több olyan híradás maradt ki. melyeket regisz- trálandónak tartunk. Ezeket időrendüktöl függetlenül csoportosítva adjuk.

A Magyar Vöröskereszt VIII.kerületi szervezetének felhíváséra május 7- a 
könyvtárunkból a következő dolgozóink vettek részt önkéntes véradásban* dr.Bor- 
sos Józsefné, dr.Farkas László, Herendi Károlyné, Horváth Tiborné, Körtés Júlia, 
Krausz Jánosné, Nagy Emese, Nagy Lajosné, Pozsony Endrémé és Vermes Mária. Kö
zel ugyanennyien voltak azok, akiknél a készségük elfogadással nem találkozha
tott.

A szabadságukért és függetlenségükért küzdő népek anyagi negsegitésére szer
vezett szolidaritási akció keretében könyvtárunk dolgozói előbb 1350, majd azt 
kiegészítőieg 506, összesen 1856 Ft értékben vásároltak bélyeget.

Április végén központilag ellenőrizték könyvtárunk társadalombiztosítási 
kifizetőhelyét. Az arról készült jegyzőkönyvből idézzük*"A kifizetőhely válto
zatlanul a legjobbak közé tartozik. Munkájuk pontos, lelkiismeretes. A kifizető-
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f táraosztályok, valamint a szakszervezeti szervek kapcsolata jó. A Társa- 
űalombiztositésl Tanáccsal rendszeresen együttműködnek." Gratulálunk és köszönjük jé munkájukat.

A VIII.kér.Tanács VB egészségügyi osztálya március második felében ellen
őrizte étkezdénk tálaló konyhájának működését. Az ellenőrzésről készült jegy
zőkönyvből idézzükt "Az általános tisztaság a vizsgálat időpontjában elfogadha
tó volt, de ... a jelenlegi fehér—edény készlet, valamint a helyiség hiánya nem 
teszi lehetővé a mosogatásnak időben történő leválasztását a tálalástól" Ennek 
biztosítását kötelezően irta elő könyvtárunk részére és megtörténtéig a konyha 
működését csak ideiglenesen (az év végéig) engedélyezte. Beméijük, hogy a Gaz
dasági Hivatal nemkülönben a KUK (melynek a szükséges hely átengedésével kell 
lehetővé tenni# a megoldást) vezetése együttes munkájával biztosítani tudják 
majd a szükséges átalakítás elvégzését.

... te AMIBE MÁB MOST FELHÍVJUK A FIQXELMBTt

Az állítólagosán jól sikerült lengyelországi kirándulás és az újabb alkal
mat javaslók buzdítására szeptember utolsó és október első napjaiban (nert előbb 
az állományrevíziót kell befejezni) 5-6 NAPOS KIRÁNDULÁST tervezünk JUGOSZLÁVIÁ
BA - Zagreb,Rijeka-Piume,Opatija-Abbazia [esetleg Trieste is) Flitvicke [plitvi- 
eai tavak], Karlovao útvonallal. Akiknek kedvük és lehetőségük is van,szabadsá
guk felhasználásánál gondoljanak erre. Az utazés előkészítése már folyamatban 
van.

A KD3Z-ELET HÍREI

könyvtárunk ifjúsági szervezete most csendes napjait éli. A könyvtároskép
ző tar-folyam vizsgái valamint a közelgő egyetemi felvételik fokozott megterhe
lést rla.sk tagságunk nagy részére. Az elmúlt időszak mutatta, hogy eddigi mun- 
ké.T*> folyamén sikerült kialakítanunk egy olyan törzsgárdát, mely a vezetőség 
irányításával nagyobb feladatok megoldására is képes.

A közelmúltban társadalmi munkaakciónk részeként 17 fő résztvételével a 
Beloiannisz utcában 22 köbméter anyag szállítását és máglyázésát végeztük el.
Ez a munka la hozzájárult ahhoz, hogy tanulmányi kirándulást rendezhetünk a 
Német Demokratikus Köztársaságba.

A Vörös Csillag filmszínházban "Ki volt dr.8orge7" o. fUrnát néztük mag. A 
pér hónapja alakult filmklubunk pádig befejezta első kisjátékfilmjének forgatá
sát.

Janius 20-án tiz napos németországi útra indul szervezetünk 15 fiatalja a 
lipcsei Deutsohe Bücherei ifjúsági szervezetének meghívására. A részben tanul
mányi, részben kirándulás jellegű ut során Drezdát, Lipcsét és Veimar-t fogjuk 
meglátogatni, hosszabb időt fogunk tölteni a Deutsohe Bücherei—bán. A csoport egy részének, a jutalmazottaknak költségét szervezetünk fizeti a közös társa
dalmi műnk* bevételéből. E csereakoió keretében augusztus folyamén ugyancsak 15 német fiatal érkezik liagyarorszégra, akiket mi látunk vendégül. - KÁLÓGZY 
LAJOS

ÜDÜLÉS Kg - Az alábbiakban lapunk megjelenéséig kiadott beutalásokat ismert- tat jíiin Kedvezményes üdültetés — BALATONALMÁDIi Horak Mária és Sándor Erzsébet 
má.1.26—tói .lun.8-i.gi HkVXf t Juhász Jánosné ápr. 2tői máj .12—ig; LILLAFÜRED: 
Kovács Béláné máj.20-tól 26-ig. MateJka Jánosné máj.13-tól 19-ig; MÁTRAFÜBEDi 
Hussínger Gábor és felesége jun,9-től 22-ig{ MISKOLCTAPOLCÁI Végh Ilona méj. 
2ö-tói iün.2-igt OSZÖDi Futala Tibomé gyermekével és Vékony Margit méj.25-től 
jun.7-ig! PÉCS-MECSEKI Szász'András né máj. 27-től jun. 9-ig; PILISSZENTKERESZT«
Kostyái István ép falaaéga flun.2-től 15-lg. Pípícs Zoltán és felesége Jun.2-től
25-ig - Aectvezményos családos üdültetés - Mártván Gyűl éné férjével és 3 gyermekével . Varsányi Endréné gyermekévei jun.2-töl 15-lg.

LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA - a nyári idényre tekintettel - augusztus második 
felében jelenik meg.
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