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A MAGYAR FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 
tegnap 6a ma

Közel húsz esztendeje, hogy 1946-ban, - a kurrens nemzeti bibliográfia társ
lapjaként, - megjelent a Magyar Folyóiratok Repertóriumának első füzete. A magyar
országi folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok folyamatos feldolgozásával 
három óéit tűzött maga elé ezzel könyvtárunk! adatszolgáltatást a tudományos ku
tatáshoz, a napi élet problémáihoz; bibliográfiai bázis biztosítását a további 
szakbibliográfiai tevékenységhez; megbízható segédeszköz nyújtását az egyre dif- 
ferenoiáltábbá váló könyvtári felvilágosító munkához.

A vállalkozás jelentőségét fokozta az, hogy megindulásával épp a legfrissebb 
tudományos irodalom, a kutatómunka legújabb eredményeit rögzítő cikkanyag vált 
bibliográfiailag megközelíthetővé. Anélkül, hogy a lap történetének elemzésébe 
bocsátkoznánk, fejlődéséből három tényezőt kell kiemelnünk.

Előszört a tartalmi bővülést, mégpedig kettős értelemben; egyrészt a lap 
feldolgozó apparátusa lépést tart a magyar folyóirattermés állandó növekedésé
vel, másrészt 1962-ben sor kerüli a vezető napilapok cikkeinek feldolgozására is. 
Hogy a cikkanyag állandó növekedése milyen problémát jelentett, illusztrálásul 
néhány számadat; az 1946-os negyedéves füzetek 5-600 cikket tartalmaztak, 1950- 
ben ugyanennyi a havi füzetek tételszáma, 1960-ra ez az anyag megduplázódik, ma 
pedig a havi 1 500 cikknél tartunk.

Másodszor; a feldolgozási módszerek állandó finomítását. Ezekben az évek
ben jelennek meg a könyvtári muhkát egységesitő szabványok (MSz 3424 - Cimleirá- 
si szabályok; MSz 3497 - Bibliográfiai hivatkozás; MSz 3404-51 Folyóiratcímek 
rövidítése), az ETO alkalmazásában bekövetkezett változások közismertek. Mind
erre a lap szerkesztősége gyorsan reagál, az uj módszereket napi munkájában 
gyorsan hasznosítja. A kurrens nemzeti bibliográfia reformját követően finomít
ja szakcsoportbeosztását, bővíti mutatóanyagát, jelzi az idegen nyelvű kivonato
kat stb.

Végül a tájékoztatás gyorsítására irányuló erőfeszítéseket kell megemlíte
nünk. 1946-ban negyedéves az MFB, 1950-ben már havi számokat ad ki. Ezzel pár
huzamosan - vaskos dossziék tanúsága szerint - szívós levelezési párbajt viv a 
kiadóval, nyomdával az átfutási idő csökkentéséért. - Sajnos hiába!

Jóllehet a feldolgozó munka a Hirlaptárban naprakészen működött, a szerkesz
tőség a határidőket mindenkor betartva adta le a nyomdai kéziratokat és a korrek
túrákat, mégis a nyomási rendkívüli lassúsága, elhúzódása miatt a füzetek
csak 5-6 hónapos késéssel jelentek meg. Ez gyakorlatilag azt eredményezte, hogy 
az előállítás lassúsága miatt a kurrens repertórium retrospektívvá vált és épp 
alapfeladatának, a friss tudományos irodalomról való gyors tájékoztatásnak nem
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tudott mór eleget tenni.

Megoldásként az MNB gyakorlatéhoz hasonlóan a varl-typer leírással kombi
nált foto—ofszet technika kínálkozott* Az azonos technikai eljárás azonos mun
kamenet kialakításét, a további felhasználási lehetőségek tartalmi-módszerbeli 
megegyezést, mindezek pedig együttesen a szervezeti egyesítést tették szükséges
sé* így került sor 1964 végén, 1965 elején az uj szerkesztési szabályzat kidol
gozására, a személyi és anyagi feltételek biztosítására és végül a repertórium 
szerkesztőségének a Bibliográfiai Osztályhoz kapcsolására.

A repertórium átszervezésénél a fő problémát természetesen az anyagi kérdé
sek jelentették* A szükséges varl-typer, hadd Írjam le, hogy a Gazdasági Hivatal 
ügyességének és élelmességének köszönhetően rendelkezésre állt, az átszervezett 
sokszorosító dolgozói pedig példamutató helytállással vállalták a xeroxozási, le- 
huzási, fűzés1 többletet. Különböző átcsoportosítások révén megoldódott a leí
rói munkakör kérdése is, a szükséges két főnyi szerkesztőség helyett azonban osak 
egy uj munkatársat kaphattunk. így a hiányzó (nagyon hiányzói) második szerkesz
tőt a belső munka egyszerűsítésével kellett, szép magyar szóval "kigazdálkodnunk1!

így egy gyakorlati kérdés megoldásának szükségessége döntő hatással volt az 
uj szerkesztési, feldolgozási szabályzat kialakítására.

Legkézenfekvőbb megoldásnak a szakozás egyszerűsítése kínálkozott. Az MFB 
eddig a felvett elmeket messzemenő részletességgel kidolgozott ETO szakszámok
kal látta el* Ez - tekintettel arra, hogy a folyóiratcikkek ritkán közölnek ösz- 
szefoglaló ismereteket, és inkább részletkérdésekkel foglalkoznak - nagy munka
erőbefektetést igényelt. Felmerült a kérdési szükség van-e erre az egészen rész
letes szakosáéra, nem lehetne-e a szakozás bizonyos leegyszerűsítésével munka
megtakarítást elérni? Mivel azonban az MFR kettős feladatot lát el - egyfelől 
a kurrens bibliográfia, másfelől a cikkek szakkatalógusának alapja - ezt a kér
dést is két szempontból kellett megvizsgálnii a bibliográfia és a cikk-ssakka- 
talógus szempontjából.

Bibliográfiai szemszögből nézve a folyóiratolkkek részletes szakozása nem 
látszott szükségesnek. Ugyanist

1* összefoglaló, a tudományok minden ágát felölelő periodikus bibliográfiai 
kiadvány nem vállalkozhatik anyagának egyedi, vagy legszükebbkörü fogalmak sze
rinti csoportosítására; ez gyakorlatilag osak úgy volna megoldható, hogy a ki
adványban az egyes elmek az ETO szakszámok legszigorúbb sorrendjében követnék 
egymást, viszont osak a gyakorlott szakozó számára biztosítana eligazodást, 
az ETO-ban nem járatos ssakkutatót pedig elháríthatatlan nehézségek elé állí

tanál
2* az M7B jelenlegi formájában kb. 300 ETO szerinti csoportba foglalva köz

li anyagát, e csoportokon belül pedig az egyes elmek nem az ETO szakszámok sze
rint, *»«"«■ alfabetikus sorrendben követik egymást; Így pusztán a bibliográfiai 
kiadvány szempontjából tehát a oimek részletes szakozása alighanem luxusnak te
kinthetői
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3. az MFR-hez hasonló külföldi kiadványok sem adnak részletes szakjelzetet 
a felvett elmeknek (ld. a szovjet, német, román, jugoszláv, bolgár, lengyel olkk- 
bibliográfiákat).

á repertórium, mint bibliográfiai kiadvány számára tehát megengedhetőnek 
látszott a elmek részletes szskozásának mellőzése*

á Hirlaptár clkkatalÓKUsa számára a részletes szakozás ugyancsak nem tűnt 
szükségesnek, mertt

1, a cikk-szakkatalógus jelenlegi két sorozatában (1950-57; 1958-) a cédu
lák besorolása eddig sem a részletes decimális jelzet pontos sorrendjében tör
tént (az anyag rendezése, néhány kivételtől eltekintve, általában az MFR szak- 
osoportbeosztását követi);

2. kétségtelen, hogy kb. 300 osztólappal a cikkszakkatalógus nem tagolható, 
de a Hirlaptár számára is előnyös megoldásnak mégsem a szoros szakrend (tehát 
részletes szakozás), hanem egy bővebb, kb. 1000 csoportra terjedő rendszer ki
dolgozása látszott, ehhez pedig jól felhasználható volt a retrospektív magyar 
könyvészet szakcsoport-beosztása, a speciális UFR-anyag csupán néhány módosí
tást tett szükségessé.

így az MFR megszüntette ugyan a részletes szakozást, de a katalógusra va
ló tekintettel, helyette a humán-jellegű anyagnál (csak erre terjed ki a kata
lógus) a címleírás után közli az 1000-es rendszer megfeleld csoportszámát.

Ugyanakkor, mikor az MFR - kényszerítő körülmények miatt - lemondott & 
részletes szakjelzetek közléséről, a kiadvány jobb felhasználhatósága, a szak
területre irányuló érdeklődés jobb kielégítése érdekében áttért az összetett tár
gyú cikkek, tanulmányok többszörös besorolására.

Az uj szerkesztési szabályzat különös gondot fektetett az MNB és az MFR sza
kozási és cimleirási gyakorlatának egységesítésére. Az azonos munkamódszerek al
kalmazásának távolabbi célja a foto-ofszet technika maximális kihasználásával 
további kiadványváltozatok; másodfokú bibliográfia, történelmi, ill. irodalom
történeti szakbibliográfia közreadása.

Jelentős mértékben megnövekedett az uj évfolyamban a repertórium betűren
des mutatója; a személy-, földrajzi és testületi nevek, ill. változataik kiuta
lása fokozza a kiadvány használhatóságát. Végül az évi összesített betűrendes 
mutató függelékeként közreadjuk a periodikus kiadványok évi jegyzékét is.

A házi sokszorosításra való áttérés fő eredménye azonban a megjelenés gyor 
sasága. Az első negyedévben havonta, három hetes átfutással, május óta pedig 
félhavonta, két hetes (de talán még tovább redukálható) átfutással jelenik meg 
ma a Magyar Folyóiratok Repertóriuma. Úgy érezzük, ezek az adatok, minden kom
mentár nélkül, önmagukért beszélnek.

Az idén megvalósított reformok nem befejező állomásai a kiadvány állandó.
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fokozatos fejlődésének. Amint lehetséges (önként értetődően gép, ember, pénz kel
lene hozzá), szeretnénk feldolgozni az eddig elhanyagolt szépirodalmi közleménye
ket is. A két társlapra épülő további bibliográfiákról már beszéltünk, de sür
gősen megoldandó feladat lenne, legalább hazai könyvekre vonatkozóan - a recen
ziók feldolgozása is. (Az utóbbi egy nyugdíjas munkatárssal, évi 6000 forintból 
megvalósítható lennel)

Befejezésül szeretnénk köszönetét mondani mindazoknak, akik az átszervezés
sel járó problémák megoldásában hasznos észrevételeikkel, tanácsaikkal és a mun
kafeltételek biztosításával segítségünkre voltak. - FUGEDI PÉTEHHÍ



könyvtárunk munkájáról

KÖNYVTÁRUKÉ KOLLÉQIÜMI ÜLBBEIRÓL

A nyári szünet előtti hónaikra eső ülések napirendjén egy-két kivételtől 
eltekintve a könyvtári munka első félévi eredményeinek számbavétele és a szep
temberrel kezdődő időszak kollégiumi programjának tervezése szerepelt.

A május közepén tárgyalt munkatervi felmérés kiegészítéseként jullus 29-én 
öeszegezetten került napirendre a teljes félévről való számadás, mely ez alka
lommal a kurrens munkák mutatószámainak féléves állását, a junius JO-éval rög
zített egyes kiemelt feladatok és az április-junius időszaki kollégiumi határo
zatok végrehajtását vette vizsgálat alá.

A már eddig ismertetett témákon túl iunius 28-án a hirlaptári anyag hasz
nálatának túlságosan is időszerű problémái kerültek megtárgyalásra. Ugyanezen 
ez ülésen szerepelt annak a sorrendiségnek megállapítása is, melyet a rendelke
zésünkre álló papirkészletre tekintettel kell alkalmaznunk kiadványaink megje
lentetésében.

A kollégium második félévi munkaprogramjaként elfogadott tervezetben a szó 
kásos szakmai és gazdasági tervjelentések és tervezetek mellett többek között 
az egyes osztályok munkaszervezetének felülvizsgálatáról szóló három beszámo
ló, a hirlaptári anyag mlkrofilmeztetéséről szóló előterjesztés és a könyvtár 
köttetési szabályzatának tervezete szerepel*

R7.TartT.rr htutek és VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINKt Horák Mária könyvtáros II. (Feldolgozó Osztály), Kiss 
Jenőné könyvtáros I. (Könyvelosztó), Hádav Gyuláné előadó (Gazdasági Hivatal), 
Tasi József könyvtári raktáros (Raktári Osztály), Vékony Margit könyvtáros II. 
(Könyvtárközi Kölcsönzés).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKTÓLt Bernién Andrásné szakmunkás (felmondás). Haran
gozó Józsefné szakmunkás (áthelyezést Népművelési Propaganda Iroda), Kováos Gyű* 
láné szakmunkás (áthelyezést Népművelési Propaganda Iroda), Nagy Lajosné könyv
táros II. (áthelyezést SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet), Nagy Lász- 
lóné adm.ügyv.dolgozó II. (áthelyezést Népművelési Propaganda Iroda), Tansz_ Ani
kó könyvtáros I. (felmondás), dr.Varga Sándor Frigyes oBztályvezetőhelyettes 
(nyugállományba helyezés).
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ÁTSOROLÁSOK ÉS ÁTHELYEZÉSEK (zárójelben az uj beosztási hely)i dr.Farkas 

László könyvtári csoportvezető (Hirlaptár), dr♦Kemény G.Gábor tud.főmunkatárs 
(szakreferensi beosztásban Olvasószolgálat), Sonkutl Gabriella könyvtári cso
portvezető.

PJ ÉPÜLETÜNK BÚTORZATÁRÓL

Várbeli épületünk tervezése során az építészeti tervezés mellett a belső 
terek kiképzésének, valamint a bútorok kiviteli terveinek elkészítése kerül egy
re Inkább előtérbe. Ezekről kértünk tájékoztatást TOMBOR TIBOR-tól, építkezési 
munkánk könyvtári vezetőjétől. Az alábbiakban erről szóló beszámolóját ismertet
jük.

A könyvtárak berendezése terén az elmúlt évtizedekben világszerte jelentős 
minőségi változás következett be. Mindenütt megnőtt az olvasói tér egészéből az 
egy olvasóra eső tér nagysága, ennek következtében levegősebb lett az elhelye
zés és & szabadabb térben minden egyes bútordarab hangsúlyozottabbá vált. A bú
torok tervezés terén is hangsúlyt kapott a funkcionalizmus elvet a bútornak al
kalmazkodnia kell az emberi test anatómiai felépítéséhez, de tökéletesen ki kell 
elégítenie azt a könyvtári funkciót, amelyet szolgálni fog.

A kényelmi szempontok jegyében vált általánossá az uj bútorok megfelelő kár
pitozása, a fellazított olvasói terekben pedig klubszerű ülési lehetőségeket biz
tosítanak. Sajátos oélbutorok alakultak ki, ilyenek a beiratkozási, kölcsönzé
si, tájékoztatási pultok, szabadpolcos könyvtári állványzatok stb. Az anatómiai 
és funkcionális szempontok mellett az esztétikai szempontok ugyancsak előtérbe 
kerültek.

Könyvtárunk uj bútorzata anyagának kiválasztásában, a színek meghatározá
sában kerülnünk kell "a divat jellegű" megoldásokat. Más jellegű egy közműve
lődési könyvtár bútorzata, ahol a korszerű szindinamika elveit merészebben le
het alkalmazni, mint egy nemzeti könyvtáré.

Bútorzat terén azonban ma már világszerte minden nemzeti könyvtár kivet
kőzött az egykori "aranyozott tölgyfa" szemléletből is. Az építésznek, a bel
ső tervezőnek és a könyvtárosoknak közös feladata a helyes középút megtalálása, 
olyan hangulat kialakítása, amely a korszerű nemzeti könyvtár jellegének, fel
adatának megfelel. A bútorzat terén tehát a lahippadt modern formákat és a gya
korlatban bevált anyainkat célszerű alkalmazni, hangsúlyozva, hogy ebben a vo
natkozásban könyvtárunk uj épületébe tervezendő bútorzat a maga egészében kí
sérleti célokra nem szolgálhat.

Rendelkezésünkre áll mindaz a szakirodalom, amely ebből a célból szemlélem 
tünk végleges M akl-hénéVinz alapul szolgálhat. Az elmúlt időben mintegy 120 
külföldi céghez, vállalathoz, gyárhoz, intéztünk prospektust-kérő leveleket.
Unnak az akciónak eredményeként a világ minden tájáról gazdag, számunkra min-
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deliképpen értékes prospektus—anyag gyűlt össze.

A szakirodalom és a prospektus-gyűjtemény áttatnulmónyozása után megálla
pítható, hogy olyan megoldást kell keresnünk, amely keretében fémből és fá
ból alakíthatjuk ki bútorainkat. E két alapanyaghoz megfelelő mértéktartással, 
osatlakozhatik, ahol az indokolt és szükséges (elsősorban a szociális, egész
ségügyi, üzemi jellegű területeken) a műanyag.

A fémnek és fának egyetlen bútordarabon belül való együttes alkalmazása sok 
előnnyel jár. A könyvtári bútornak ugyanis megfelelő szilárdságot és tartóssá
got kell biztosítani, hiszen nagy Igénybevételnek van kitéve. A szükséges sta
bilitást elsősorban fémszerkezetekkel lehet biztosítani. Áttanulmányozva az aj 
könyvtárakról szóló kiadványokat (s itt elsősorban a Német Szövetségi Köztársa
ságban létesített uj könyvtárakra gondolunk), azt tapasztaltuk, hogy asztalok, 
székek, katalógusok, vitrinek, szabadpolcos állványok stb. esetében a bútor lá- 
bazatl része minden esetben fémből, nem csőből, hanem Ízlésesen kialakított ”1", 
"U" vagy négyzetes keresztmetszetű, sajtolt illetve hengerelt, vastagabb fémle
mez anyagból készült. Ez a fémszerkezet forrasztással kapcsolódik össze, csiszolt 
felülete pedig megfelelő szinti matt dukkózást kap.

A fémből készített aljzatra szerelik rá a bútorzat fából készített kiegé
szítő, funkció szempontjából fontosabbik részét. Ilymódon pl. egy asztal eseté
ben a lábak és a lábakat összefogó keret készül fémből, az asztallap pedig ha
gyományos jelleggel,furnirozott fapanellből. A fémszerkezet s az arra rászerelt 
fa, vagy kárpitozott fa alkatrészek teszik lehetővé, hogy a bútor nagy tartós
ság és szilárdság mellett könnyű, esztétikailag pedig szép legyen. Ugyanez a 
helyzet a székek esetében is. Tapasztalhattuk, hogy a legjobb minőségű hazai szé
keink is hamar elveszítik stabilitásukat, ezzel szemben azok a székek, amelyek
nek lábazata szilárd, de könnyű fémből készül, a lábak végén megfelelő gumi-vagy 
műanyag védővel a nagyobb foka használatnak is megfelelnek.

A tervezés két ütemben alakítja ki könyvtárunk bútorzatát. Először az 
immobil bútorokra kell programot adnunk. Ebbe a csoportba tartoznak pl. a be
épített pultok. Ilyen az V. szinten elhelyezendő két beiratkozó pult, a VII.szin
ti nagyolvasói tér északi és déli, középső részének nagy pultjai, továbbá a ka
talógustér irányitópultja stb. Ezek a nagy bútorok Immobil jellegűek, összeépí
tett szerkezetek és nem igényelnek olyan kialakítást, amely más könyvtártípusok 
esetében kívánatos, vagyis nincs szükség arra, hogy szétszedhető elemekből áll
janak.

A tervezés második szakaszában kerül sor az olvasótermi székekre, asztalok
ra, állványokra stb., valamint az egyes munkahelyek oélbutoraira.

Könyvtárunk uj épülete bútorzatának elkészítésére a beruházási keretből 
10 millió forint áll rendelkezésünkre. A tervezésnek az a feladata, hogy e je
lentős összegből olyan korszerű könyvtári bútorokat tervezzen és gyártasson le, 
amelyek gazdaságossági szempontból megfelelnek a nemzeti könyvtári használat 
összes igényeinek.



Vadász Perencné 
A KÖNYVTÁBOBKÉPZÖ SZAKTAMFOLTAMQg JQvQJE

C6ZK HjLr&dLÓi5§-

A középszintű könyvtárosi munkakörökre való szakképzést 1957-től kezdve 
végeztük, előbb két éves, majd két és féléves tanfolyamokon. 1965-ig 1113 könyv
táros nyert képesítő oklevelet, illetve bizonyítványt. A képesítettek közül 779 
közművelődési és 33A szakkönyvtáros volt. A könyvtárosi munkakörök képesítéshez 
kötéséről kiadott 146/1962. 14.M. utasítás visszamenőleg legalizálta az előző é- 
vekben kiadott könyvtárosi szakképesítéseket is.

1963 őszén a középszintű könyvtárosi munkakörökre való szakképzés uj for
mája indult meg a szombathelyi, illetve a debreceni tanítóképzők népművelő-könyv
táros tagozatán. Ennek az Iskolarendszerű formának három éves esti, illetve le
velező tagozata kétirányú szakképesítést adt közművelődési könyvtárosi, illet
ve népművelési középszintű munkakörök betöltéséhez.

Ulvel a mér működő közművelődési könyvtárosok tömeges szakmai utánképzését 
a szaktanfolyamok 1937-től 1965-ig - beleértve a szaktanfolyamokon még jelen
leg tanuló könyvtárosokat is - szinte teljes egészében megoldották, az uj isko
larendszerű képzés a két tanítóképzőben már folyamatosan el tudja látni a lét
számfejlesztés nyomán jelentkező képzési igényeket.

Ezért indokolt volt a Művelődésügyi Minisztériumnak az a határozata, hogy 
1963-től kezdve középszintű közművelődési könyvtárosi munkakörökre már csak a 
két tanítóképző, illetve a Debreceni Tanítóképző Intézet kihelyezett tagozata 
a budapesti SzOT Iskolán képezhet könyvtárosokat. így a könyvtárosképző szak
tanfolyamokon ez év szeptemberétől kezdve már egyetlen tankönyvtárban sem indul 
uj évfolyam közművelődési könyvtárosok számára. A Már tanuló évfolyamok, kifu
tó jelleggel, befejezik tanulmányaikat.

A tudományos és szakkönyvtárosok képzésére nem alkalmas a népművelő-könyv
táros tagozat. Viszont a közművelődési könyvtárosok képzésének elkülönítése 
lehetővé tette, hogy a szaktanfolyamokat megfelelő szakosítással alkalmassá te
gyük a tudományos és szakkönyvtárak speciális igényeinek kielégítésére. Ilyen 
alapon született meg az MM döntése arról, hogy a könyvtárosképző szaktanfolya
mokat a jelenlegi két és féléves formában továbbra is fenn kell tartani kizá
rólag a tudományos és szakkönyvtárak középfokú kádereinek képzésére.

Ez a határozat kiegészült azzal is, hogy a szakosítás a következő keret
ben történjéki műszaki, orvosi, mezőgazdasági, társadalomtudományi szakokon.

A tenterveket és programokat alaposan át kell dolgozni úgy, hogy az általá
nos szakkönyvtári ismeretek mellett, már a szaktanfolyam kezdetétől érvényesül
jenek az adott szakterület speciális ismeretei. Az átdolgozás másik lényeges 
iránya, hogy az eddiginél sokkal bővebb teret kapjanak a könyvtári tájékoztatás 
és dokumentáció ismeretei.
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A műszaki szakkönyvtárosképző tanfolyamok uj tantervé és programja már el

készült és azt 1965. március 25-án hozott határozatában a Művelődésügyi Minisz
térium közművelődési főosztálya Jóváhagyta. Az uj program alapján készülnek a 
szükséges uj Jegyzetek és 1966 őszétől már az uj programmal fog indulni az Or
szágos Műszaki Könyvtárban a szaktanfolyam első évfolyama. A többi szakterü
leten a Jövő munkatervi évben fogjuk átalakítani a képzés tananyagát a műszaki 
programhoz hasonlóan.

Az előbb említett határozat szerint a szakkönyvtárosképző tanfolyamokat a 
tényleges létszámigényeknek megfelelően évente, vagy két-három éves időközök
ben kell indítani. Hészben a létszámigények, részben a programok és Jegyzetek 
elkészítéséhez szükséges idő indokolja, hogy ez év őszén sehol sem indítunk el
ső évfolyamot. 1966 őszén indul uj tanfolyam az Országos Műszaki Könyvtárban.
A többi szakterületen pedig csak akkor indul majd uj elsőéves csoport, ha leg
alább 25 igénylő Jelentkezik.

BeméiJük. hogy az a megbecsülés, amelyet a szaktanfolyami képzés eddig ki
vívott magának, a Jövőben még fokozódni fog, ha a szakkönyvtári igényeket az 
eddiginél Jobban ki tudja majd elégíteni.

HAZAI BB KÜLFÖLDI KORVINÁKRÓL

MAGTAB MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS NEIJCHAIEL-BAN - Junius 15-án a francia Svájo 
egyik Jelentős egyetemi városának modern berendezésű néprajzi múzeumában kiállí
tás nyílt, amely az 1000-1526—lg terjedő időszak magyar művészeti emlékeit mu
tatja be "L’art médiával en Hongrie" címmel. A kiállításra több hazai intézmény 
(Szépművészeti Muzeum, Történeti Muzeum, Esztergomi Keresztény Muzeum stbj anya
gából gyűjtöttek egybe műkincseket. Könyvtárunk összesen hat kódez-szel vesz 
részt a kiállításon; ezek közül négy korvina. A kiállítás részletes ismertetésé
re még visszatérünk.

SZIKES DIAFELVÉTELEK A MODENÁI KORVINÁKRÓL - A tudományos kutatásnak és s 
népszerűsítő, ismeretterjesztő programnak is egyaránt gondot okoz olyan törté
neti értékű anyag tanulmányozása, vagy bemutatása szélesebb érdeklődő rétegek
nek, amelynek eredetijét valamilyen külföldi intézmény, külföldi gyűjtemény 
őrsi. Mint ismeretes a Mátyás király egykori híres könyvtárából fennmaradt kó
dexek kétharmada is külföldön van. Esek nagy részét fekete-fehér mikrofilmen 
már részben az MTA, részben könyvtárunk megszerezte, esek a mikrofilmek azon
ban inkább dokumentáció és tudományos kutatás céljára használhatók, és nem al
kalmasak arra, hogy érzékeltessék e kódexek eredetijeinek szinpompában ragyogó 
szépségét. Most első kísérletként sikerült megszereznünk 28 vetíthető színes
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diafelvételt a Modenában őrzött korvinák legszebb lapjairól. Az aránylag nem túl 
nagy költséggel Járó sikeres kezdeményezést a Jövőben folytatni kívánjuk. - Cs. 
[Könyvtárunk közvéleménye örömmel üdvözölné, ha a Kézirattár nyilvános vetíté
sen bemutatná ezeket a diafelvételeket. Szerk.]

PJ SZERZEMÉNYEK ÉS VENDÉGEK A KÉZTBATTAbW

Június elején került sor egy ujább kéziratos hagyatékrészlett JUSTH ZSIGMOND 
64 db kéziratának megvásárlására. Az Író végrendelete értelmében még 1895-ben a 
Kézirattárba került - 50 esztendőre zárt anyagként - egy terjedelmes levelezés
anyag. A könyvtárnak hagyományozta Justh Zsigmond dedikált könyvei gyűjteményét 
is. Testvére fiától 1959 folyamán két Ízben is vásárolt a Kézirattár. Az eddig 
Is szép kéziratos anyag most gazdag részletekkel egészül ki. így Justh Zsigmond 
személyi Iratai, iskolai és egyetemi Jegyzetei, főképpen pedig részben kiadatlan, 
sőt ismeretlen müvei, illetve ismert müvének változata került most a Kézirattár 
állományába. Érdeklődésre tarthat számot egy francia nyelvű, eddig nem ismert el
beszélése s P. Coppéhoz szóló levelének fogalmazványa is. A legfrissebb Justh- 
irodalom sem ismeri azokat az adatéket, amelyeket a parasztszinházra vonatkozó 
20 érdekes dokumentum szolgáltat. A hagyaték-részlethez még 25 db - többnyire 
dedikált - fénykép is Járul.

Megvásároltuk az özvegytől ORBÓK ATTILA Író, újságíró (1887-1964) kézira
tos hagyatékát. Ez az anyag Orbók Attila müvein és fordításain kivül terjedelmes 
és szerteágazó levelezést is tartalmaz. Az elhunyt Író élénk kapcsolatot tartott 
fenn több évtizede külföldön élő magyar újságírókkal, kiadókkal, művészekkel,
Így hungarika szempontból is érdekes a levelezése. Kézirataihoz csatlakozik egy 
másik hagyaték töredéke: testvérbátyjáé, ORBÓK LÓRÁNDÉ (1884—1924), aki Lorenzo 
Azértis néven Ismert a latin nyelvterületen, ahol az első világháborús francia 
internáltsága utón élt. Orbók Lóránd hagyatékának esetleg fennmaradt többi része 
továbbra is külföldön, fiánál lehet.

Kézirattári vendégelik közül ki kell emelnünk a Sorbonne egyik professzorát, 
Andró Chastel-t. A nemzetközi művészettörténeti napok alkalmából május elején 
tartózkodott hazánkban, amikor a gótika és a reneszánsz kérdései s Közép-Euró- 
pa művészete került megtárgyalásra. Chastel professzor egy munkatársával együtt 
kereste fel a Kézirattárat, megtekintette legnevezetesebb reneszánsz kódexein
ket, majd különös érdeklődéssel foglalkozott a legújabb korvina- irodalommal. - 
PAPP IVÁNNÉ

FEKY ANTAL GRAFIKÁI - Junius folyamán újabb ex libris kiállítást tekintettek 
meg olvasóink: Feiy Antal ex librisei és alkalmi grafikái foglaltak h lyet a tár
lókban. A kiállításhoz katalógus Í3 készült, moly a kiállított lapokon kívül tar
talmazza a művész 1962 óta készült fametszeteinok Jegyzékét i: .
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"L HELIKON KOHYYTAr TORTÍMETB ÉS JELENE" cinen kiállítást nyitottak neg 
Junlus 13-án hazánk felszabadulásának 20. évfordulója alkalmából keszthelyi 
ntleml ókktínyvt árunkban.

IMIBŐL EDDIG MI SEM TODOTBK - k Dunántúli Napló jul. 4-i számában "Megnyílt 
az alsó vidéki sportkönyvtár” cinen tudósítást közöl a pécsi városi könyvtár 
Ilyen jellegű fiókkönyvtárának meglátásáról, k tudósító többek között a kővet
kezőket lrjai "Eddig ugyanis a nyilvános könyvtárak közfii egyedül az Országos 
Széchényi Könyvtárban volt sport osztály." ügy látszik magunk sem ismerjük elég
gé könyvtárunkat!

k BQLLETTIHO DELL’ISTITOTO Dl PAIáLOGIá DEL LIBBO "ALFOHSO GiLLO" 1964.
1-2. számában közli munkatársunk, dr. Tonbor Tibor levelét, amelyben számot ad 
a könyvhigiénlával foglalkozó két újabb közleményéről, k folyóirat bibliográfiai 
rovatában szerepelteti is a két cikket, melyek közül az egyik Híradónkban jelent 
meg.



A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA 
ktrdéMlrtl

Híradónkat könyvtárunk falain kívül la számos helyre küldjük. A múlt óv vé
gón megkérdeztük külső olvasóinktól, ml a véleményük lapunkról, tud jók-e munká
jukban hasznosítani a henne közölt cikkeket sth. A kapott válaszokból az derült 
ki, hasznos segítséget kapnak ha nem is mindig közvetlenül, de közvetve könyvtá
runk életének a Híradóban tükröztetett tapasztalataiból. Szeretnénk ezt a kap
csolatot a jövőben szorosabbra fűzni, elsősorban úgy, hogy helyet adunk olvasóink könyvtárunk munkájáról formált véleményének. Főleg az érdekelne bennünket, 
milyen észrevételeik vannak azokkal a szolgáltatásainkkal kaposolatosan, amelyek
kel a többi könyvtár munkáját kívánjuk elősegíteni, ügy véljük, a használók igé
nyelnek fokozott figyelembevétele javítani fogja e szolgáltatások minőségét.

Ebben a számunkban megnyitjuk külső olvasóink olkkelnek sorozatát a magyar 
nemzeti bibliográfia problémaival foglalkozó Írásokkal. Elsőként TAKÁCS MIKLÓS
NAK, a szombathelyi Megyei Könyvtár igazgatójának hozzászólását közöljük, s 
egyúttal felkérjük külső olvasóinkat, hogy Idevágó, valamint más kérdésekre vo
natkozó észrevételeiket küldjék meg szerkesztőségünknek. A kollegális együttmű
ködést előre Is köszöni a Szerkesztő Bizottság.

A magyar könyvtárügy 194-5 óta elért fejlődésében a legszembetűnőbb és leg
több gondot felvető változások és kérdések a közművelődési könyvtárak területén 
figyelhetők meg. Nem az olvasómozgalml eredményekre gondolunk most elsősorban, 
frntw.ni az állományai akit ás i és könyvtári feltáró munkára, amelynek korszerű vég
zését nemcsak az olvasók számának további emelése, de az olvasószolgálati tevé
kenység színvonalának megjavítása is feltételezi.

Vidéken a megyei könyvtárakban észlelhető legjobban a szerzeményezés és 
feltárás gondjainak sűrűsödése.

Az igények és feladatok növekedése - bizonyos szakkönyvtári funkciók válla
lása, helyismereti gyűjtőmunka Intenzivebb művelése - következtében tekintélyes 
mértékben emelkedett a megyei könyvtárakba kerülő könyvek mennyisége. Pár évvel 
ezelőtt pl. a szombathelyi megyei könyvtárban 3"5 ezer kötet könyv volt az évi 
gyarapodás. Ma már ennek évenként többszörösét kell beszerezni és feldolgozni 
(évi 10-12 ezer kötet).

Ez az általánosítható ütemű fejlődés nem a nagyobb mennyiség, hanem a könyv
tári dokumentumok tartalmi és formai sokrétűsége miatt vet fel megoldásra váró 
problémákat. Egyre több olyan könyv beszerzése válik szükségessé, amely könyv
kereskedelmi forgalomba nem kerül, — tehát a Könyvtárellátó nem biztosítja a
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leszállítást ás a katalóguscédulákat vagy csak külföldről hozatható meg. 1 
könyvek mellett - elsősorban a helyismereti állomány teljessé tétele miatt - 
gyors ütemben növekszik azoknak a könyvtári dokumentumoknak (aprónyomtatványok, 
kották, képeslapok stb.) száma is, amelyeknek kezelése és feldolgozása lénye
gesen eltér a hagyományos feltáró munka módszereitől*

Mindez arra készteti az érintett könyvtárakat, hogy fokozottabban vegyék 
igénybe a különböző könyvtári segédeszközöket, bibliográfiákat; valamint sür
gessék a központi feldolgozás és oédulaellátás tökéletesítését. Ezért nem vé
letlen, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográfia előfizetőinek száma növekszik és a 
kumulatív kötetből a nagy érdeklődés miatt utánnyomás lenne szükséges.

A központi szolgáltatások iránti növekvő igény az alapja azoknak a kriti
káknak is, amelyek a Magyar Nemzeti Bibliográfia szerkesztési elveivel és gya
korlatával, valamint a központi cédulaellátással kapcsolatban egyre gyakrabban 
vetődnek fel a közművelődési könyvtárakban.

A központi nyomtatott oédulaellátás közismert hiányoHnágninaV ismétlésé
től itt eltekinthetünk. Ezek a hibák, - amelyek nagyrészt a felületes nyomdai 
korrektúrában gyökereznek - lelkiismeretes munkával megszüntethetők. Nagy se
gítséget jelentene ez, mert könnyíteni lehetne a könyvtáranként folyó kényszerű 
cédula-ellenőrzési munkákon.

Következetesebb cimleirási és szakozási revízióval felszámolhatók azok a 
tartalmi hibák is, amelyek időről-időre zavart és gondot okosnak a központi cím
leírásokat felhasználó könyvtáraknak. Ilyen hiba pl. egyes sorozatszerüen meg
jelenő szakkönyvek (Kozocsa-féle bibliográfia) szakjelzetének következetlen 
megállapítása. Szinte minden kötetnél más és más a szakszám felépítése és e- 
miatt a központi szerelés a raktári szakjelzetet is válogatva, - a példa ese
tében hol a O-ás főosztály, hol a 8-as főosztály szerint - adja meg és aranyoz
za a kötet gerincére, állandó javítgatásokra kényszerítve ezzel a könyvtára
kat. Következetlenségekkel lehet találkozni gyakran a testületi szerzői rend
ezés müvek címleírásánál is. Szükségtelen a példákat folytatni* ezek közismer
tek, nem lényegi hibák; kijavításuk figyelmesebb munkát, revíziót igényel és 
végül is kisebb vagy nagyobb százalékban előfordulásuk nem sokat von le a köz
ponti feldolgozás előnyeiből.

Nem értünk egyébként azokkal egyet, akik a közművelődési könyvtárak szem
pontjából zavarónak tartják a részletes címfelvételeket (pl. kiadók neve mel
lett a nyomdák feltüntetése) és a részletesebb, "hosszú" szakszámokat. Szerin
tünk az alaposabb feltárás feltételezi és megkívánja ezt a részletességet a 
címleírásban és a szakozásban egyaránt, legfeljebb egyes könyvtárak állományuk 
nagysága, saját feldolgozó tevékenységük viszonylagos elmaradottsága miatt ké
sőbb jutnak el addig, hogy pl. szakkatalógusuk szerkesztésénél érezzék a kife
jezőbb, részletezőbb szakszámok szükségességét. Tapasztalataink szerint a köz
ségi könyvtárak, vagy a kisebb járási könyvtárak mindenfajta Bérelem nélkül 
annyit használhatnak fel a szakjelzetekből, amennyire éppen szükségük van. A
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községi könyvtárak szakkatalógusa kitűnő lehet akkor is, ha osak a szakszám 
első h&roia számjegyét veszi figyelembe a szerkesztésnél. Támogatjuk viszont 
azt az okos Javaslatot, amely indítványozza, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográ
fia szerkesztősége időről-időre tájékoztassa a cimleirási és szakozási gyakor
latában indokoltan alkalmazott változtatásokról a szolgáltatásokat igénybevevő 
könyvtárak körét. A gyakoribb és szervezett kétoldalú kapcsolat a szerkesztők 
és a felhasználók között mindenképp hasznos lenne.

A bevezetőben említett gondok enyhítésében, az ésszerű és gazdaságos köz
ponti megoldások bővítésében fontosnak tartjuk a gondolatnak a megvaló
sítását, amely valamennyi magyar könyvnél lehetővé tenné a központi cédulaellá- 
tást, - tehát nemcsak a Könyvtárellátó által forgalomba hozott könyveknélI -, 
esetleg még visszamenőleg is. A xerox—felvételt és az ofszet sokszorosítást 
kombináló eljárás lényegét évekkel ezelőtt egy cikkben a "Könyvtáros” is közöl
te. Nagy reményekkel vártuk az ötlet valóraváltását, de nem történt semmi. Az 
illetékeseknek érdemes lenne még egyszer végiggondolni, mit Jelent könyvtáran
ként, de mit Jelent országosan, - a tudományos könyvtárakat és a szakkönyvtá
rakat is számítva - a minden magyar könyvre kiterjedő központi cédulaellátás 
biztosítását mennyi párhuzamos munkát lehetne kiküszöbölni, mennyi fáradságot 
és időt lehetne megtakarítani. Vagy valóban olyan nehéz és elháríthatatlan aka
dályokba ütközik egy minden érdekelt által támogatott és helyeselt eljárás meg
valósítása?

Végül még egy kérdés. A Magyar Nemzeti Bibliográfiának meg kellene oldani 
a tájékoztatást arról a nem könyvjellegű dokumentumanyagról is, amely formai, 
ill. terjedelmi korlátozások miatt Jelenleg kimarad a bibliográfiából. Hely- 
ismereti szempontból fontos apronyomtatvány-fajtákra, képeslapokra stb. gondo
lunk. Ezekről a kisterjedelmű nyomtatványokról az egyes megyei könyvtáraknak 
semmiféle áttekintési lehetőségük nincs. Az az Ígéret, hogy az 06zK kötelespél- 
dány—csoportJa az ilyen Jellegű anyagból egy—egy példányt közvetlenül, rövid 
utón megküld az illetékes megyéknek, Ígéret maradt.

Ha a Magyar Nemzeti Bibliográfia valamilyen módot találna arra, hogy er
ről a dokumentum-csoportról is tájékoztasson, elsősorban a megyei könyvtárak 
kapnának ma már nélkülözhetetlen segítséget. A nagy ambícióval elkezdett és 
kialakulóban lévő helyismereti gyűjtemények ezt a segítséget feltétlenül meg
érdemelnék. - TAKÁCS MIKLÓS )

Történészek,
KÖNYVTARUNK SZAKKATALÓGUSÁRÓL

A Híradó 5-6. számában Borsa Gedeon a könyvtár szakkatalógusáról irodalom- 
történészekkel folytatott beszélgetések eredményeit összegezte. Ehhez kapcso
lódva az alábbiakban néhány történész véleményét szeretném bemutatni - s mint
hogy az álláspontok heterogénebbek, mint az irodalmárok esetében voltak, külön— 
külön ismertetjük az egyes nyilatkozatokat, (nem hagyva el a konkrét, egyes ese
tekre vonatkozó bírálatot sem, mely a könyvtáros számára nyilván lehetővé tesz
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bizonyos általánoslt&st).

HECKENAST GUSZTÁV (feudalizmuskori gazdaságtörténet) - A könyvtár szakka
talógusa nem segítette kutatásaiban. Az egy-egy témakörre vonatkozó anyagot 
osak töredékesen találta meg a megfelelőnek látszó címszó alatt; inkább vélet
lennek tűnt, hogy mi került be a megfelelő szakba, mi nem (könyvtáros nyelvem 
a véletlen szerepét a szaktudomány sajátos rendszerezésével nem törődő BIO sza
bályok látták el). Azt sem tudja elképzelni, hogy ez a szakrend a kezdő törté
nész számára kielégítő eligazítást nyújtson; nemcsak a szakrend alkalmatlansá
ga miatt, hanem azért sem, mert a kutatás nem tesz különbséget önálló mü és 
folyóiratcikk között, s Így igényeit teljesen csak a mindkettőt együttesen fel
ölelő bibliográfia elégítheti ki. A csak könyvek feltárására szorítkozó szak
rendi nyilvántartás a kutatás számára tehát osak félmegoldás, s még ahhoz is, 
hogy a szakkatalógus legalább mint ilyen, részbeni tájékoztatást nyújtó segéd
eszköz legyen használható, arra lenne szükség, hogy a könyvek tartalmának gon
dos vizsgálata alapján az egyes müvekről igen nagy mennyiségű utalás készül
jön. - Végső megjegyzése; kíváncsiságból kísérletet tett saját müveinek a szak- 
katalógusból való kibányászésára. Sajnos, egyetlen müvét sem sikerült megtalál
nia.

VERESS ÉVA (ZVI-ZVII.századi agrártörténet és történeti statisztika) - 
Az OSzE szakkatalógusát sohasem használta. Kutatási területe magyar szakirodal
mát olvasmányaiból állította össze; a külföldi agrártörténeti müveket, amelyek
re a könyvtári anyagok közül elsősorban van szüksége, szakkönyvtárban koreai 
meg. Kát konkrét Javaslata van katalógusainkkal kapcsolatban; 1. az egyetemi 
Jegyzetek igen nagy szerepet tölthetnek be a kutató számára, ha nem is saját 
szakmájában, de a rokon tudományszakok azon területein, ahol a sokszorosított 
Jegyzet a pillanatnyilag legmodernebb magyar nyelvű összefoglaló kézikönyv. 
Ezért fontos lenne ezek szakrendi nyilvántartása is. 2. A sorozati katalógus 
tárja fel anyagát minden esetben a kiboosátó szerv elnevezése alatt is. Álla
mi szervek belső kutatómunkáinak kézirati Jelleggel kibocsátott (de nem bizal
mas) beszámolói a kutatás számára igen értékes anyagot szolgáltathatnak, da 
ha ezeket nem a kibocsátó szervek szerint tartják nyilván, elkallódnak a kuta
tás számára.

8PIBA GIÖRGT (1848-1849) az 06zK szakkatalógusát nem használja. Kétféle 
katalógust várna a könyvtártól, amelyek a bibliográfiák mellett a történész 
kutatásait megkönnyitenék; 1. olyan szakrendes címjegyzéket, amely a könyvtér 
állomásában meg nem lévő hungarika-anyagot is tartalmazza (a természetesen 
a régi nyo»tatványokát, de még esetleg a folyóiratcikkeket is); 2. időrendi 
katalógust; a több mint 150 évet felölelő Petrlk-kötetekből osak nagy fárad
sággal emelhető ki egy-egy szükebb korszak nyomtatott forrásanyaga. - Konkrét 
panasza; a szegedi pedagógiai főiskola évkönyvei negtalélhatatlenok az OSzK 
betűrendes katalógusában.

ttawív PÉTER (dualizmus, első világháború) sokszor használja az OSzK szak
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katalógusát, s nem is rossz eredménnyel. Tapasztalata az, hogy valamely téma 
kutatási kiindulópontját meg lehet teremteni a szakkatalógus alapján. Persze, 
ez nem kis munka, s a szakkatalógus megreformáláséval a kutatásokat lényegesen 
gazdaságosabban lehetne elvégezni. A hibák forrását a következőkben látja: 1.
A decimális rendszer tulajdonképpen elavult, és nem felel meg a mai tudományos
ság követelményeinek. Minthogy azonban az 06zK-ban ez mér adottság, legalább a 
részletek tekintetében kellene a modernizálásra törekedni. 2. Igen megnehezíti 
a használatot, hogy a történelem szakon kivül a kutatónak át kell néznie a 3-as 
szak nagy részét, (mely történész szemmel nézve igen heterogén anyagot fog egy
be), valamint a gazdaságtörténeti müveket rejtegető szakokat. E területek ada
génak megfelelő részét (amennyiben a katalógus nagyobb reformja kilátásban van) 
emeljék át a történelem szakba. 3. A történelem szakon belül a részletes be
osztás nem felel meg a kutatás igényeinek. Helyes lenne szaktörténészek bevoná
sával állapítani meg azokat a részproblémákat, amelyek a tagolás alapjául szol
gálhatnak (ilyen téma pl. a dualizmus korában az osztrák-magyar gazdasági vi
szony, nagy tárgyalási anyaggal, röpiratirodalommal, vagy utóbb a háborús fele
lősség kérdése, egész könyvtárra való irodalommal). Emellett a történész a szak- 
katalógusban sokszor túlságosan elméleti megfogalmazású elmeket kap (osztály, 
osztályharc, forradalmak, kizsákmányolók) holott a történelem elméleti proble
matikája is valós.kérdésekben Jelentkezik, nem is beszélve a konkrét történeti 
eseményekre irányuló kutatásokról. — Végül Hanák Péter álláspontja az, hogy az 
utolsó száz évről készülő bibliográfia majdani megjelenése a szakkatalógust nem 
teszi feleslegessé erre a korszakra nézve sem; részben, mivel a korszak nagy 
külföldi (osztrák és német) anyagát ez a bibliográfia nem tárja fel; részben, 
mivel uj kiadására nyilván legalább 30 éven belül nem kerülhet sor, s Így a 
friss anyag csak a könyvtári szakkatalógusban lesz együttesen megtalálható.

Végül VÖRÖS KÁRÓL! (reformkor és dualizmus) néhány megjegyzése a szakkata
lógus reformját illetően: 1. Meg kellene keresni azt az Időpontot, amelytől visz- 
szafelé tekintve minden mü történeti forrásnak számit, bármilyen céllal készült 
la annakidején, a megyei monográfia épp úgy, mint a takarékpénztári Jelentés, 
vagy a piackutatási felmérés eredménye. Ezt el kellene különíteni valamilyen mó
don (esetleg magán a rendszeren belül) a mai és közelmúltbeli, még nem általá
ban történeti érdekű anyagtól. 2. A szakkatalógus tehermentesítése érdekében 
kiemelendők belőle (a külön szakrendben helyezendők el) a közép- és általános 
iskolai tankönyvek, a Jelentéktelen sorozatok atb* Meghagyandók viszont a kü
lönnyomatok, amelyek épp a különálló könyv- és folyóiratcikkfeltárás nehézségeit 
hidalják át legalább némileg. 3* á történeti szakrend részletes, valóban tör
téneti szempontok alapján történő kidolgozása, és ugyanazon miihek szükség esetén 
öt-hat vagy még több helyre történő beszakozása mellett nem ártana a szakkataló
gus oéduláit - Indokolt esetben - egy-két szavas annotációval is ellátni.

A nyilatkozatok részletes értékelését (vagy annak lemérését, mit tett eddig 
könyvtárunk az ezek közül már felismert hiányosságok felszámolása érdekében) 
nem érzem itt feladatomnak* Nyilván a szakkatalógussal közvetlenül foglalkozók 
foglalnak majd elsősorban állást a Javaslatok megvalósításának lehetőségeit il
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letően. Iáég azt a következtetést sem szeretném Itt levonni (bér az elmondottak 
alapján lenne rá némi mód), hogy könyvtárunk anyaga elsősorban az uj és legújabb 
kor történetének jelentős forrása, míg a korábbi korszakok kutatóinak a levél
tári anyag a prlmér jelentőségű (tehát elsősorban az újabb korszakok kutatóinak 
igényeit kell figyelemmel kísérnünk). Ennek a konzekvenciának levonásához kevés
nek érzem a felsorolt példák számát. Annyit azonban kétségtelennek érzek, hogy 
a 9-es szak uj rendjének kialakításakor az egyes korszakok szakembereinek vé
leménye is kikérendő (talán lektori szinten, hiszen a rekonstrukciónak ezzel a 
részével úgyis történész foglalkozik), hogy az ő igényeiknek és a katalógus nyúj
totta lehetőségeknek összeegyeztetésével váljék a szakkatalógus a szakkönyvtá
ri funkciókat is ellátó Széchényi Könyvtár egyik keresett és jól használható 
szolgáltatásává. - V.VUTDIBCH ÉVA

Kelecsényl Gábor ŐRJÁRAT SZAKCÉDOLAK UTÁN

Az OszK Híradó két előző számában a szakkatalógus kérdéseivel kapcsolat
ban statisztikai kimutatást is készítettünk az 1526/1740 közötti korszak, 111. 
az 1848/1949 történelmével foglalkozó anyag magyar történelmi szakcéduláiról. 
llindkét esetben szembeötlött bizonyos területeken a cédulák feltűnően kicsiny 
száma. Ennek okát azzal magyaráztuk, hogy az anyag egy része más szakokba, egy 
része pedig a történelmi szaknak helytörténeti részébe került. Ez alkalommal 
a kérdést erről az oldalról szeretnénk - konkrét müvek felől elindulva - közév 
lebbről megvizsgálni.

1912-ben jelent meg Szekftt Gyulának Serviensek és familiárisok eimü munká
ja. Ebben alapvető megállapításokat tett a középkori társadalom és közigazgatás 
szervezetét, hűbéri vonásait illetően, rámutatott az oligarchák és a köznemes
ség közötti kapcsolat jellegzetes vonásaira, a feudális uralkodóosztály belső 
rétegeződésére stb. Kosárv Domonkos történelmi bibliográfiája is több helyen.
Így a feudalizmus kibontakozásának, abban a gazdasági és társadalmi szerkezet
nek ismertetésénél, Werböozy HÁrmaskönyvének, a parasztháború hátterének vázolá
sánál hivatkozik rá. Rövidem a könyv alapvető történelmi munka, ha nem is ál
talános és politikai történeti kérdésekkel foglalkozik. A szakkatalógusban ez 
a könyv a következő 3 szakjelzetet kapta (mind a három un. "Szabó Ervin-féleH 
régi, korrigálásra szoruló jelzet)t

Az első szakjelzet értelmezései "Magyar társadalomtörténet (vagy művelő
déstörténet) a XI-XV. században." E Jelzet révén a mű bekerült a magyar törté
nelembe, valamilyen revízió során azonban ezt a szakjelzetet törölték. A tör
lés nyilván az ETO következő előírásának megfelelően tört Snti "A tizedes szak- 
rendszerben minden kérdés történetét az illető kérdés szakjába kell beosztani
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(091) formai elosztással. Pl. ... 338 (439) (091) magyar gazdaságtörténeti ...
A történelem főrészbe, 93/99 alá csak az általános és politikai történeti mun
kák kerülnek.n

így osak a - máig is érvényes - másik két Jelzet maradt meg. Ezek Jelenté
sei "A magyar közigazgatási Jog története a XI-XV. században" ill. "A magyar al
kotmány története a XI-XV. században".

Mind a két szakozás helyes szempontú (csupán a Jelzetek szorulnak moderni
zálásra). Viszont ninos az a történész, aki ezzel az állásfoglalással egyetérte
ne | aki ennek a műnek céduláját nem hiányolná magában a magyar történelem szak
jában; akit a szakozásnak ez a megoldása ne tenne eleve bizalmatlanná a szakka
talógussal szemben. Egy bizonyos kor általános és politikai történetének megér
téséhez ugyanis a társadalomtörténeti, vagy gazdaságtörténeti aspektus olyan 
alapvetően Járul hozzá, hogy anélkül az egész korszak a levegőben lóg, s tör
ténetének vázolása üres krónikamondássá fajul.

Azt viszont senkitől sem lehet elvárni, hogy valamilyen korszak történetét 
kutatva elvileg az egész szakkatalógust, gyakorlatilag legalább a gazdasági és 
társadalmi vonatkozások összes szakszámait nézze végig azért, hogy melyiknek 
végén talál (091) történeti tárgyalásra utaló formai alosztást.

Az igy adódó nehézségek áthidalására a debreceni egyetemi könyvtárban a 
szakkatalóguson belül külön időrendi - ás külön földrajzi - katalógust hoztak 
létre. (Varga Lászlót Könyvtárunk szakozási rendszere a szakkatalógus tükrében.
A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve 1954. Debrecen 
1955* 222-223*lap.) A nem kifejezetten történelmi, irodalmi, művészeti vagy fi
lozófiatörténeti anyagnál, ha szükségesnek találják, kiemelik az időrendi - és 
földrajzi - alosztást oly módon, hogy a Jelzetet mindjárt azzal kezdik. (Az iro
dalom, művészet és filozófiatörténet szakjaiban ehelyett egy olyan szakjelzetet 
is adnak, amelyben a főszám után rögtön az időbeli alosztás következik.) Lássuk 
egyik felhozott példájukat!

Mérel Gyulai Munkásmozgalmak 1848-49. Budapest [1948]. Ez a könyv náluk 
három szakjelzetet kapott!

331 (439) "1848/1849" (093) - Ennél a szakjelzetnél rátalál az, aki a "Mun
ka. Munkáskérdés. Munkajog" témakör magyarországi történetével foglalkozik.

(439) 331 "1848/1849" (093) - Az előbbi Jelzetnek eléggé erőszakolt, pusz
tán formális megfordítása. A földrajzi katalógus eszméje helyes dolog, s igen 
Jó, ha ennek segítségével például a Kubára vonatkozó anyag együtt található, de 
ugyanennek Magyarországra vonatkoztatva nincs sok értelme. Olyan kutató aligha 
lesz, akit az érdekel, hogy Magyarországra vonatkozóan mit találhat. Ha viszont 
a magyarországi munkásmozgalmak érdeklik, azt az előbbi Jelzetnél logikusan meg
találja.

"1848/1849" 331 (439) (093) - Itt megtalálja az, aki 1848-49 történetével
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foglalkozik, s az érdekli, hogy a kifejezetten történelmi (e8etleg még Irodal
mi, művészeti és filozófiatörténeti) anyagon kívül találhat-e még valamit er
re a korszakra vonatkozóan. Valóban, Így az 1848-49-re vonatkozó egyéb müveket 
pompásan együtt fogja találni, s megkíméli attól, hogy társadalmi, gazdasági, 
helytörténeti stb. szakoknál szerte keresgéljen.

Kérdés persze, hogy ugyanilyen könnyű dolga lesz-e akkor Is, ha nem Ilyen 
világosan kiugró időalosztás, hanem egy színtelenebb évszám vagy elmosódottabb 
periódus érdekli? Az ETO-ban az évszámok szerinti rendezés alapelve a kezdd év- 
szám, azon belül az átfogott időszakok szűküld rendje, vagyis ha valakit az 
1800-as évek eleje érdekel, az a kezdd évszámokat a legrégibb iddktdl az 1800- 
as évekig mindet átnézheti, mert elvileg bárhol találhat dt érdeklő anyagot.
Hár pedig az Ilyen időrendi katalógus iszonyúan megnőhet. A debreoeni szakkata
lógus a cikk születésekor még csak 5 éves volt} azóta bizonyára komoly növeke
dési problémáik Jelentkezhettek. (Legújabb értesülésünk szerint már nem Is foly
tatják.)

mérőinek ez a könyve nálunk egyetlen szakjelzetet kapott! 331 [007] (439) 
"1848/1849" (09?) - Ízt a cédulát az találja meg, akit a munkásmozgalom (ezt 
Jelenti a magyar ETO 331 [007] Jelzete) magyarországi története érdekel 1848- 
49-ben. A cédula valóban "helyén" van - de kevés, a történész még egy szakjel
zetet kíván, ami ezt a könyvöt a "Magyar történelem 1848-49-ben" osztólap mö
gött is fellelhetövé teszi.

A köztörténeti cédulák másik hatalmas süllyesztője a helytörténet. Itt a 
cédulák már a magyar történelem szakszámát kapják, de utána az idöalosztást meg
előzi a földrajzi elosztás. Vegyünk itt Is egy konkrét példát! Grexa Gyulai 
Parafa és az eperjesi vértörvéavBzék. Rozsnyó 1913* 1 könyv szakjelzetei 943.9 
Eperjes "168" (04) - Itt az Eperjes története után érdeklődd fog rátalálni. 
Holott az eperjesi vértörvényszék Inkább tartozik Magyarország, mint Eperjes 
történetéhez, tehát Inkább a magyar történelem megfeleld korszakába kellett vol
na tenni. Ha valaki Eperjes történetével foglalkozik, ebhez a fejezethez érve 
úgyis át fog nyúlni a magyar történelem megfeleld fiókjába, viszont ha valaki 
a magyar történelemnek aazel a korszakával foglalkozik, méltán fog csodálkozni, 
hogy Carafa működésére semmi anyagot nem talál.

Milyen anyag tartozik viszont akkor a helytörténetbe? Nyilván mindaz, ami 
mór eddig Is benne van, és mindenekelőtt azok a munkák, amelyek egy hely törté
netét a kezdetektől napjainkig tárgyalják. Azonban mindazok a müvek, amelyek 
nemcsak az illető hely, hanem a magyar történelem szempontjából is érdekesek, 
kapjanak cédulát a magyar történelem megfeleld korszakában is. Ilyen szempontok! 
a helytörténet köztörténetileg Is fontos eseményt Ír let a köztörténetre is 
Jellemző, általános következtetésre alapot adó gazdasági, társadalmi, forradal
mi Jelenséget vizsgál stb. Pillanatnyilag a magyar történelem kutatója arra kény
szerül, hogy a helytörténeti anyag céduláit teljes egészében végiglapozza. Kü
lön vizsgálatra szorul e téren Erdély története. Ez azonban túlmutat Jelen vizs—
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gálódásuhk keretein.

Hasonló a helyzet az életrajzoknál la. Ezek foglalkozás szerint Tannak cso
portosítva, s tallózhat közöttük a történelmet kutatót melyik foglalkozási kör
ben, kinek az életrajza olyan, amelyik nem ősapán magára a személyre korlátozó
dik, hanem a köztörténet szempontjából is hasznos művelődéstörténeti, gazdaság-, 
társadalomtörténeti stb. anyagot nyújt, vagy ezekhez a kérdésekhez maga az élet
rajz jellemző Illusztrációkat szolgáltat. Ez viszont ismét azt jelenti, hogy as 
életrajzok javarészének a történelem megfelelő korszakaiba Is be kell kertllnlök.

Vizsgálódásunk végső tanulságát tehát abban kell leszögeznünk, hogy a szak
katalógus revíziója során, elsősorban az "érintett" szakoknál minden egyes oé- 
dulát - szükség esetén magába a könyvbe Is betekintve I - abból a szempontból Is 
mérlegelni kell, hogy nlnos-e helye a történelmi szakban Is.

Kétségtelen, hogy Így a szakkatalógus történelmi része megnövekszik. Ez 
azonban «i,igha rejt veszélyt magában. Lehetséges, hogy a tizedes rendszer ki
alakítói előtt . "Dér wohltemperierte Katalog" eszméje lebegett! a könyvtár ál
lományát eme rendszer alapján arányos elosztásban feltárni. Ez az arányos el
osztás azonban már a DK köteteiben is egyre jobban eltolódik, vannak sorvadó 
és burjánzó szakok - világos, hogy ez a jelenség egyes könyvtáraknál Is jelent
kezik, a könyvtár sajátos profiljának megfelelően.

Á tényekkel számot kell vetnünk, s ha egyszer a történelmi szakkönyvtár 
profilját vállaltuk, nem kell megijednünk attól, hogy ez a profil kiütközik 
a szakkatalóguson.
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SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG - Álftpsztrvezttünk kérdéseinek MgtAy^yai 
Junius 23-án munkatervünk szerinti napirenddel, Julius 14-án pedig az elnök, 
titkár, szervező-titkár ás a TT elnökének rásztvátelével egyes soronkivüll kér
dések Intézésére tartottunk ülést.

▲ Junius 23-1 ülésen az SzB egyrészt a keszthelyi és zirci üdültetés ter
vezetét és az azzal kaposolatos kérdéseket, másrészt a Könyvtárközi Kölcsönzés 
szocialista munkakollaktívájának az árvízkárosultak részére történt felajánlá
sát, majd annak alapján agy, a szakszervezeti tagság egészére kiterjedő gyűjtés 
megszervezésére tett Javaslatot tárgyalta meg. A Julius 14-1 ülésen a napi mun
kával kapcsolatos kisebb kérdések voltak napirenden.

BIZAIMI ÉkTJKaiüZLETEK - A vezető-bizalmiak Junius 14-1 megbeszélésén a keszt
helyi és zirci üdültetéssel, valamint a szeptember-októberre tervezett Jugoszlá
viai tanulmányi kirándulással összefüggő kérdéseket ismertettük} Junius 24-én 
pedig összbizalml értekezleten az árvízkárosultak részére indított gyűjtésűnk 
lebonyolítását tárgyaltuk meg. Mindkét értekezletünkön elhangzottakról részint 
a szakszervezeti csoportokhoz Intézett körleveleinkben, részint lapunk előző 
számában adtunk tagságunknak tájékoztatást.

TÁRSADAL0MBIZT06ITÁBI TANÁCS - A Julius 13-1 és az augusztus 3-1 üléseken 
az alábbi kérdések kerültek megtárgyalásra. UímVnartáj segélyre Javasolták beteg
ség elmén Bősze József (200 Ft), Hegyi Andrásné (230 Ft), Juhász Jánosné (300 Ft), 
Magyar Istvánná (300 Ft), Nagyári Lászlóné (250 Ft), Medrey Zoltán (300 Ft), Vagy- 
diósi Gézájáé (300 Ft); szociális szempontból Burián Bertalanná (250 Ft), Feren- 
czi Sándor (300 Ft), Jagán Lászlóné (300 Ft)t szülés alkalmából Kausay Tiborné 
(300 Ft), Wittek Lászlóné (300 Ft); házasságkötés alkalmából Alkonyl István 
(150 Ft), Veress Anikó (150 Ft); halálozás alkalmából Remény Ottóné (250 Ft)dol
gozókat. Szakszervezeti ™ndiHv«i.i segélyben részesítették szociális szempontból 
Ferenozi Sándor (200 Ft) és betegség elmén Réduly Márta (400 Ft) szakszervezeti 
tagokat. - Az üléseken egyrészt a nyugdljelőkészitő bizottság elnöke és az üdü
lési felelős számolt be a munkaterületükön adódott kérdésekről, másrészt a mun- 
kásellátási felelős adott tájékoztatást arról, hogy a Gazdasági Hivatal uj bútor
zattal látta el az étkezdét, mely a dolgozók körében általános tetszést aratott.

SZÁmvttrgát^) BIZOTTSÁG - Alapszervezetünk pénz-és értékcikk nyilvántartásét,
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kezelését jun. 11-én, jul. 3-én ób aug. 4-én ellenőrizték. Az aug. 4-1 ellenőr
zés alkalmával az SzB pénztárkönyvének egyenlege a következő volt* készpénz - 
177,35 Ft, követelés - 1 227 Ft, OTP-betétben - 9 212,80 Ft, tagdijbélyegben - 
7 181 Ft, összesen; 17 798,15 Ft.

Az SzvB jelentése szerint az árvízkárosultak részére f.évi jul. 6-ig 
13 111 Ft, jul. 21—lg további 1 092 Ft — összesen 14 203 Ft összeget juttatott 
el szakszervezetünk a Magyar Vöröskereszthez.

SZOCIALISTA MUNKAKOLLEKTIVÁMK 
első félévi munkájáról

Könyvtárunk különböző munkahelyein jelenleg öt kollektíva működik, öt olyan 
osoport, amelyek közül kettő már elnyerte a "szocialista munkákollektiva" meg
tisztelő elmet, a másik három pedig még most küzd érte. Többször is átolvasva, 
áttanulmányozva e munkákonektivák első félévi jelentéseit, azt kell megállapí
tani, hogy nem könnyű feladat egy—egy csoport munkájának értékelése, de ennél 
még nehezebb volna (ha egyáltalán lehetőség lenne erre) egy esetleges értékelé
si sorrend megállapítása.

ízelítőül ragadunk ki néhány részletet a jelentésekből, először csak arra, 
hogy milyen problémák is merültek föl egy-egy kollektíva életében; " ... az In- 
tézetvezetés a központi állományrevízióban való részvételünk kezdő időpontját 
egy hónappal előbbre hozta ... a határidőt tehát módosítanunk kellet"; "... a 
félév során 2 munkatársunk elment, 4-en vettek át uj munkakört. A tanulmányi, 
fizetés nélküli és az évi rendes szabadságok együttesen több mint 1 300 munka
órát tettek ki"; "... 3 főnek az állása nem volt betöltve 1 hónapig. Uj munka
társat kellett betanítani..."; " ... a bekövetkezett papirhiány miatt nem tud
tuk elvégezni a KUK utánhuzásalt...; a lemezkészítést nagyon hátráltatja a kéz
irat nyomdai előírásoknak meg nem felelő összeállítása."

És most nézzük a másik oldalt, nézzük az eredményeket; a KÖNYVELOSZTÓ Be- 
loiannlsz-utcai munkakollektivája első félévi tervét juniua 5“lg százalék
ra, a KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS tervét a bekéréseket illetően 102.5, a megszerzé
seket illetően pedig 104.9 százalékra, a RAKTÁRI OBZTAlt éllománymegóvó brigád
ja tervének egyes részleteit 121.6, 119.3 ill. 89 százalékra, a KÖNYVKÖTÉSZET 
ill. a SOKSZOROSITÓ-UZEM brigádja tervét 100-100 százalékra teljesítette.

A számadatok, a százalékok egymástól eltérő, különböző eredményeket mutat
nak. De a munkára sarkalló erőt, amely a nehézségek leküzdéséhez kellett, egy
aránt a célnak a tudata adta, hogy esek a kollektívák másként, többet, job
ban akartak dolgozni mint eddig, úgy, ahogyan ez a szocialista, a szocialistává 
váló emberhez illik. Hogy ezt az állításunkat is bizonyítsuk, hadd álljon itt 
még néhány idézet a Jelentésekből arról, hogyan dolgoztak, hogyan gondolkoztak 
és hogyan küzdöttek a nehézségekkel brigádjaink;

"Kollektíváik valamennyi tagja megértette a rendkívüli helyzet okozta prob
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lémákat és fokozott munkatempóval, jó összefogással, sokszor nagyon nehéz «»«r- 
kakörülmények között ... az augusztus 22-ig vállalt feladatok túlnyomó részét 
junius hó JO-ig befejezte."

"Az ezután kővetkező feladatok jelen pillanatban még ismeretlenek számunk
ra, mert a Czabán Samu-téri munkahely elkészültének bizonytalan volta miatt fel
tehetően tervmódosításra lesz szükség."

"Áprilisban tartott brlgádértekezloten a tagok felosztották maguk között a 
munkát, és e vállalásokkal sikerült a tervet teljesíteni."

"A brigád elsőként tett felajánlást könyvtárunkban az árvízkárosultak meg
segítésére. . ." "...junius második felében segítettünk az állományrevíziót elő
készítő munkákban..." "...az első negyedév nehézségeinek leküzdésére a brigád 
összeült és megbeszélte, miként kell gyorsan átcsoportosítást végezni, hogy a 
tervet teljesíteni tudjuk..." - Ennyit a brigádok munkáiéról.

A "szooialista módon tanulni" programot illetően szintén tettek vállaláso
kat a kollektívák tagjai. A tanulmányi eredmények végső kiértékeléséhez azonban 
még hiányoznak az adatok.

'^Szocialista módon élni" is igyekeztek munkakollektiváink, erről is szól
nak a jelentések. Úgy gondoljuk azonban, hogy a közös kirándulásokon, közös mo- 
zllát ogat ás okon, egyes olvasmányok és a napi események közös megtárgyalásán túl
menően ide tartozik elsősorban maga a szocialista módon végzett munka, mindaz 
amit az egyes tagok egymás és a vállalt munka, a terv teljesítése érdekében tet
tek, vagy tenni igyekeztek. - Cs.Cs.

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK SZABÓ ERVIN KÖRE 
küldöttközgyűléséről

A kiküldött tudósítónak - mielőtt tulajdonképpeni beszámolóját megkezdi - 
oaptatio benevolentiae—kénfi előre kell boosátanla, hogy valójában nem is volt 
kiküldött tudósitó. Ez a megtisztelő feladat osak utólag, a valódi tudósító kény
szerű távolléte okén jutott osztályrészéül. Arra kell tehát kérnie a nyájas ol
vasókat, hogy beszámolójának szubjektivitásáért ne Ítéljék el, feljegyzések hiá
nyában nem tud újságírói értelemben tudósítani, osupán azokról a benyomásokról 
adhat némi fogalmat, amelyek benne összképként megmaradtak.

Végső fokon az is lehetséges, hogy a beszámolónak már a oine sem egészen 
megfelelő; valójában a Magyar Könyvtárosok és Dokumentalisták Egyesületének ala
kuló közgyűléseként kellett volna e junius 11-1 küldöttközgyűlést tisztelni. Az 
összejövetel célja és napirendjének fő pontja ugyanis a könyvtárosok és dokumen
talisták önálló egyesülete alapszabályainak megvitatása és vezetőségének megvá

lasztása volt.
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Az obiigát napirendi pontok - Jól összefogott, rövid főtitkári beszámoló, 
az eddigi vezetőség felmentése - után kezdődött meg az uj egyesület alapszabá
lyainak megvitatása* Dr♦Mátrai László, a Szabó Ervin Kör, s egyszersmind a köz
gyűlés elnökeként - s igen szellemes, elegáns és könnyed elnökként - tájékoz
tatta a jelenlevőket arról, hogy miért vált időszerűvé az uj egyesület megala
kítása, továbbá arról, hogy a Szabó Ervin nevet nem a nagy névadó iránti tisz
teletlenségből kívánják levetni, hanem azért, mert egyrészt sok félreértés for
rása volt ez a név, főképpen nemzetközi viszonylatban, másrészt mert tisztelet
ben kívánják tartani a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szeniorátusát ezen a téren*

Az első, aki az elnöki bevezetés után szólásra emelkedett, Waldapfel Eszter 
az OPK igazgatója volt* Hozzászólását azzal kezdte, hogy engedélyt kért "egy pi
káns kérdés" feltevésére* Ez a kérdés - legalábbis számomra - a küldöttközgyű
lés további menetének alaphangulatát meghatározta, mert lényege ez volts miért 
tárgyalja a közgyűlés az önálló egyesület alapszabályait, mikor erre az önálló
sulásra újkeletű értesülése szerint - semmi remény nincs* Kérdésére a Szabó Er
vin Kör vezetőségétől azt a választ kapta, hogy a felettes hatóság már hozzájá
rult az önállósuláshoz.

Kondor Istvánná elvtársnő, az MM könyvtári osztályának vezetője a minisz
térium álláspontjának indítékairól tájékoztatta a jelenlévőket. Az egyik indok 
az önállósodási próbálkozásra a Szabó Ervin Kör felnőtté válása, a másik pedig, 
hogy a TIT kikerült a Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alól, s Így az a 
visszás helyzet állna elő, - amennyiben a könyvtáros egyesület nem önállósulna 
- hogy az MM alá tartozó könyvtárosok idegen főhatósághoz tartozó egyesületben 
tömörülnének*

Ezek után kezdődött az alapszabályok vitája, de a megelőző hozzászólások - 
mint már említettem - meghatározták a hangulatot, amelyet bizonyos (mondhatnám 
mulatságos) kettősség jellemzett: mindenki igen komolyan és lelkiismeretes ala
possággal szólt hozzá, ugyanakkor valahogy érezhető volt, hogy nem mindenki bí
zik annak az egyesületnek a létrejöttében, amelynek vezetőségét megválasztja, 
illetve alapszabályait vitatja*

Erre a kettősségre jó példa a leendő vezetőség létszáma körül lezajlott 
igen élénk vita, amikor is arról tárgyaltok a küldöttek, hogy vajon a most meg
választandó vezetőség az uj egyesület vezetősége lesz-e, vagy a Szabó Ervin Köré, 
s az uj egyesület megalakulásakor ismét vezetőséget kell—e választani; továbbá: 
annyi vezetőségi tagot kell-e választani, mint a Szabó Ervin Kör választmányá
ban volt, vagy annyit, amennyi a leendő egyesület elnöksége lesz stb*stb* Végül 
úgy döntött a küldöttközgyűlés - s ebben Szentmihályi János kartársunk kiváló 
egyesületi jogászi készségről tanúságot tevő hozzászólásai sokat nyomtak a lat
ban — hogy itt möndja ki az egyesület megalapítására vonatkozó szándékát és 
azonnal meg is választja az uj egyesület vezetőségét, amely azonban a tervezett 
létszámot három póttaggal kiegészítve a Szabó Ervin Kör választmányával azonos 
nagyságú lett*



VIII.évfolyam 7-6.az ám m
Ezek után elvonult a Jelölő bizottság, amelyben az 06zK-t Somkuti Gabriella, 

Gombocz István és elnökként Tombor Tibor képviselte, miután először ők tették 
meg észrevételeiket az alapszabály-tervezetre vonatkozóan. Az ő hozzászólásaik, 
különösen talán Tomboré - élénk vitát indítottak élt én csak a lényegesebbeket 
emelném ki az elhangzottakból. (Egyébként a Kör tagjai az alapszabélytervezetet 
megkapták.)A leglényegesebb módosítás mindjárt az elnevezésre vonatkozott, egy
részt magyarosabb, másrészt átfogóbb letts Magyar Könyvtáros Egyesület helyett 
Magyar Könyvtárosok és Dokumentalisták Egyesülete. Belekerült az alapszabályba, 
hogy az egyesület hivatott az IPLA felé képviselni a magyar könyvtáros társadal
mat. Nagy vita folyt arról, hogy ha az egyesületnek minden magyar könyvtáros és 
dokumentalista tagja lehet, akkor miért kell két ajánló és miért az elnökség 
dönt a felvételről.Egyébként részint magyarosabbá, részint kevésbé Jogászivá, 
de érthetőbbé tették az alapszabálytervezetet, felépítésén bizonyos, logikai 
szempontból kívánatos változtatásokat is eszközöltek. Nem tudom elhallgatni azon
ban azt a benyomásomat, hogy mindenről esett szó, csak arról nem, mennyiben lesz 
újszerű az uj egyesület munkája a korábbihoz viszonyítva. A tárgyilagosság ked
véért azt is le kell szögezni! a könyvtáros tagság a különböző tapasztalatose- 
réken, a bel- és külföldi kirándulások megszervezésén túl nem is támaszt igénye
ket egyesületével szemben, amint ez a főtitkári beszámolóból is világosan ki
derült.

Végül megjelent a Jelölőbizottság és közölte Javaslatét. UJabb nevek is me
rültek fel a hozzászólások során, bár a Javasoltakat mindenki elfogadta, de az 
uj nevekkel elsősorban a dokumentélisták képviseletét kívánták Jobban biztosí
tani. A titkos szavazás eredményeképpen megválasztott vezetőség, amelynek én is 
sok sikert kivénok, a következőt Az egyesület diszelnökévé KŐHAIMI BÉLÁT, a ma
gyar könyvtárosok nesztorát választották meg egyhangúan. Az Elnökség tagjait 
Benedek Jenő, Bóday Pál, Gombocz István, Hollós Miklós, Kéki Béla, Kondor Ist
vánná, Kovács Máté, Maller Sándor, Mátrai László, Papp István, Somkuti Gabriel
la, Szász Károly, Szepesi Zoltánná, Székely Sándor, Takács Miklós, Tombor Ti
bor, Tóth András, Windisoh Éva és Zsidai Miklós. Az Ellenőrző Bizottság tagjait 
Balázs Sándor, Varga Béla és Walleshausen Gyula. Megválasztották a három elnök
ségi póttagot is*, Győré Pál és Pajkossy György mögött hárman kaptak egyenlő sza
vazatszámot, közülük az Elnökség hivja majd be a harmadik póttagot. - W3X GIÖRGY- 
NÉ

A ZIRCI ÜDÜL TETŐSÜNKRŐL

Ez évben tette könyvtárunk ismét lehetővé dolgozói részére a ziroi műemlék- 
könyvtár vendégszobálnax a nyári Idényben való használatát# Az alábbiakban esor- 
részt ottani munkatársaink "meghívásét", másrészt az "első honfoglalók" beszá
molóját ismertetjük.

*
KÉT HETET ZIROEN? Valószínűleg felmerül ez a kérdés nem egy kollégában, miu

tán elolvasta a Szakszervezeti Bizottság tájékoztatóját az idei üdülési lehető
ségekről. Mert Keszthelyben még csak van "fantázia", elvégre ott van a Balaton.
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De hát tulajdonképpen a világ melyik végén van az a Zirc? Mit is lehet ott csi
nálni?

Persze, vannak még egypáran a könyvtárban, akik emlékeznek a régi 
sirci üdülésre, ök bizonyára igazat adnak abban, hogy a könyvtár vendég
szobái, maga a Bakony-vidék kitűnő pihenési lehetőséget jelent. Enn^k még az 
sem árt, hogy az eddigi "romantika” 1-2 eleme ma már hiányzik. Már nem kell két 
emeletet lejönni vizért, azt aztán újra felvinni, mivel időközben a vendégszo
bák vízvezetéket kaptak, fürdőszoba áll rendelkezésre. A szobák kifestve, ujra- 
padlózva barátságosak, lakályosak.

Mindez még nem válasz az elől feltett kérdésre. Ziro a Bakony közepén, a 
Zirci Medencében, 400 méterrel a tenger színe fölött fekszik. A pihentető kli- 
máju vidékek közé tartozik, tehát elsősorban azoknak ajánlható, aTHV a megfeszí
tett szellemi munka fáradalmait kívánják kipihenni. Enyhébb szlvbántalmak is gyor
san elmúlnak itt. Éghajlata valamivel hűvösebb mint Budapesté, ez azonban nyá
ron inkább kellemes, mint kellemetlen.

Ahhoz, hogy jól érezze magát, vendégünknek szeretnie kell a természetet. 
Csodás külföldi kocsikban itt ugyanis nemigen gyönyörködhet, de a Bakony hegyei, 
völgyei csodásnál-csodásább természeti szépségekkel kedveskednek. Viszonylag 
könnyen elérhető innen a Bakony legmagasabb csúcsa, a Kőrishegy. Bem messze van 
a Cuha völgye, amelyben virágos, a magas hegyek hangulatát idéző mezők és vad
regényes szurdokok egyaránt találhatók. Kisebb sétákat a közeli erdőkben lehet 
tenni, de mivel Zirc a Bakony közlekedési gócpontja is, gyalogosan, vagy menet
rendszerű járművel innen a hegység távolabbi pontjai is könnyűszerrel felkeres- 
hetők.

Akit inkább a régmúlt emlékei érdekelnek, már magában a községben is talál 
egy sor műemléket. Maga a volt apátsági épület is, amelyben a könyvtár van, mű
emlék. Gyönyörködhet a oseszneki várban, amely impozáns romjaival uralja az e- 
gész cseszneki völgyet. Még régebbi korok szerelmesei járhatnak feltáratlan 
bronzkori temetőben, vagy tanulmányozhatják az ókori erőditményrendszerek marad
ványait a Somhegyen.

Csendesebb szórakozás oéljára rendelkezésre áll a könyvtár egész állománya. 
AirinaV esetleg modernebb irodalomra van szüksége, gazdag választékot talál a 
ziroi járási könyvtárban. Melegebb napokon pedig, mivel a községnek közvetlen 
vasúti összeköttetése van a Balatonnal, Balatonalmádi, Káptalanfüred, Alsóörs, 
esetleg Balatonfüred strandjain fürdőzhet.

Az ember nemcsak szellemi lény, igy tehát nem árt azt sem megemlíteni, hogy 
a községben két vendéglő van, egyikük előfizetéses étkeztetést is vállal. Mind
kettő esténként zenés szórakozóhely, ha netán valaki "ki akar rúgni a hámból".

Végül még annyit! mi nem vagyunk szállodások, igy tehát nincs annyi gyakor-
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latunk, Dint azoknak, akik hivatalból foglalkoznak vendégek fogadásával. Vi
szont kollégák vagyunk, akik Igyekszünk mindent megtenni unnak érdekében, hogy 
azok, akik elmerészkednek hozzánk, ne bánják meg merészségüket. — KOVÁCS JÓZSEF

*

A korai kelés ellenére is megkönnyebbült sóhajjal dőltem hátra az Ikarus 
kényelmes ülésén, mikor az E5-ös műútról letérve a bicskei bekötő ut "rázós" 
padkájára fordultunk. Ekkor éreztem hosszú idő után először, hogy magam mögött 
hagytam a város már halmaiban is érezhető lüktetését, a hajszát, a hétköznapok 
feszültségét. Szinte hihetetlen módon egyszerre ragadja meg az embert a hegyek 
varázsa, az erdők szinte tapinthatóan éles közelsége. Fel- s le kanyarog az ut 
végtelen szalagja,, s mikor Sőrédnél a Csókakő felől zizegő korai csípős szélben 
kinyújtóztattam az álmosságtól zsibadt tagjaimat már el is feledtem, hogy előző 
nap a "pesti flaszteren" szaladgáltam az utolsó szükséges bevásárlások miatt. 
Kissé különös - de bennem ez az első élmény ragadt meg maradandóan. Ez a tüdőt 
tágító, lelket vidító érzés, mely elkísért nyaralásomban. Az első megsimogatott 
borjú, egy komikusán totyogó kacsa látása, egy gólyafészek egy bodajki nádte
tős ház csúcsos kéményén, hegyoldalba vájt borpincek faragott ajtaja mér messzi
ről is fokozta a vidék szépségét, és mikor Nagyesztergár után kitárult a Zirci 
Medence, egyszeriben nagyon otthon éreztem magam. A híres "vörös-torony" kényel
mes lépcsői úgy vonzottak a barátságos hívogató szobákba, amilyen szívesen és 
barátsággal vártak vendéglátó kollégáink - a kifejezés helytelen - barátainkl - 
kiknek szerető gondoskodása végigkísérte két hetünket. Tisztaság és békesség 
uralkodik a falak között és még az sem zavart, hogy közel félszazezer könyv volt 
az ágyam alatt, mert őszintén bevallom a legérdekesebb könyvnél is kedvesebb volt 
számomra a torony kilátója, az Arborétum megannyi árnyas utja.Szeretem a vizet 
ás a Balaton minden évszakban igen kedves nekem, de azt a testi és lelki fel
üdülést, amit ezalatt a két hét alatt nyertem valójában csak a hegyek nyujthat- 
ják.Szamócázás a fenyvesben, vihar az erdőben ahol nevetve áztunk bőrig, hogy 
délutánra a tűző napon száradjunk meg. Sorolhatnám hosszan a kirándulásokat 
Csesznekre, a Cuha-völgyébe, Szentiászlóra, a kőrishegyi csodálatos kilátó hely
re, de nem lévén Író ezt inkább másokra hagynám. Talán még egy nagy élmény a 
sok közül - az emberek... Aki - mint jómagam is - ismerte ennek az országrész
nek h&boru előtti nyomorát igen elcsodálkozhatlk, mennyire megváltoztak az élet
körülmények. Nem a televiziós-antenna a nádtetős házon, sőt nem Is a csinos uj 
házak garmadája számomra a megujhodott élet fokmérője. Az emberek magatartása 
az, ami megváltozott. Nyugodtak, derűsek, kiegyensúlyozottak. Nem tolakodó kí
váncsisággal szemlélik az idegent, lett légyen az külföldi, vagy pesti. Ilikor 
pedig a pillanatként eltelt két hét után fajó szívvel vettünk búcsút barátaink
tól, a vidéktől, utoljára szippantottunk visszauton a csókakői levegőből és vé
gül Budapestre érve a csúcsforgalomba siető "pestiek" áradatát, a rengeteg 
"büzlő" jármüvet megláttuk, szivünk szerint az első autóbusszal visszafordultunk 
volna. - Pl

*

BEFEJEZÉSÜL idézet egy üdvözlő lapbólj "A legközelebbi - és további - ziroi 
nyaralásokra, mint honfoglalók ezennel bejelentjük elsőbbségi jogunkat. - Horváth 
Tibor, Pethes Iván és felesége. Szabó Sándor"

ÜDÜLÉSI HIBEK

Az alábbiakban lapunk megjelenéséig kiadott beutalásokat ismertetjük*

Kedvezményes üdültetés* BALATONBOGLÁHt Alkony! István és felesége jul.21-től 
aug. 3-ig; SOLT [családos]* M.Markovlts Györgyi hozzátartozói (1 felnőtt, 3 gyer
mek) .
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Kedvezményes gyermeküdültetés - AKALIi Tőke Ferencné kisfia jul. 2-től 

15-ig; ZIEGENHAIfl BET BERLIN (NDK)t Gyulai Árpád kisfia és kislánya, VnTpfta Ba
lázs kisfia Jun. 16-tól jul.7-ig; KŐSZEG* Gyulai Árpád kislánya és Szábé Kélmán- 
né kislánya jun.17-től 30-ig; RÖJTÖKMUZSALY* Keresztes Antal kisfia jul.29-től 
aug.11-ig.

Önköltséges üdültetés - BALATOHLELLE* Vellch Sándorné és férje Jun.29-től 
jul.13-ig; KESZTHELY* Jáky Éva és hozzátartozói (3 felnőtt, 1 gyeinek), Mérey 
Róbertné és hozzátartozói (2 felnőtt), Nyakó István és hozzátartozója (1 felnőtt), 
Szabó Ervin és hozzátartozói (3 felnőtt) jun.28-tól jul.12-ig - Tomcsányi Tamás 
jul.5-től 12-ig - Bériész Jenő és hozzátartozói (2 felnőtt, 1 gyermek), Ughy Je
nő és felesége, Sajtós Endre és hozzátartozói (2 felnőtt,l gyermek), Falvy Zol
tánná és hozzátartozói (3 gyermek), Somogyi Andrásné és hozzátartozói (3 felnőtt,
3 gyermek) jul.12-től 26-ig - Szilvágy Istvánná és hozzátartozói (1 felnőtt, 1 
gyermek) jul.26-tól 31-ig - Bikloh Györgyné és hozzátartozói (1 felnőct, 1 gyer
mek), Ferenczy Endróné és hozzátartozói (1 felnőtt,1 gyermek), Borsa Gedeon és 
hozzátartozói (1 felnőtt,2 gyermek), Horváth Viktor és hozzátartozói (4 fel
nőtt, 2 gyermek) jul .26—tói aug.9—lg — MateJka Jánosné és hozzátartozója (1 fel
nőtt) aug.l—tői 9—lg — Klndlovits Kálmán és hozzátartozói (1 felnőtt és 2 gyer
mek) aug. 9—'tői 16—lg — Zilahi Tamásné és hozzátartozói (1 felnőtt és 2 gyer
mek), páni el György és hozzátartozói (1 felnőtt,1 gyermek), Takács Menyhért és 
hozzátartozói (1 felnőtt és 4 gyermek) aug.9-től 23-ig - Debulay Imréné és hozzá
tartozói (1 felnőtt, 2 gyermek) aug.16-tól 23-ig - Bornemissza Lászlóné és Győry 
Lajosné [FSzEK] aug.18-tól 22-ig; ZIROi Horváth Tibor és Szabó Sándor jul.12-től 
18-ig - Pethes Iván és felesége jul.12-től 26-ig - Kováos Istvánné és hozzátar
tozói (1 felnőtt,2 gyermek) jul.26-tól aug. 9-ig - V.Busa Margit és hozzátarto
zói (2 felnőtt és 1 gyermek) aug.9-től 15-ig - Nemere Zoltánná és hozzátartozói 
(l felnőtt,1 gyermek) aug.12-től 23-ig - Pethes Iván és hozzátartozói (2 felnőtt), 
Vavrinecz Veronika aug.16—tói 23—ig — H.Izs_6 Lívia és hozzátartozói (1 felnőtt,
1 gyermek) aug.19-től 22-ig.






