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AZ ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓ KÜSZÖBÉN

A mait évben több hónapot Moszkvában töltöttem* Amerre csak jártam, min
denütt azt kerestem, hogy merre megy az élet és milyen ütemben* A sok és sok
féle beszélgetés, könyvtárban éppúgy mint számit óközpontban vagy kórházban, 
eredménye egybevágott a látottakkal és a tervezettel is* Nagyon nehéz, - ta
lán nem is lehet - csupán szavakkal érzékeltetni ezeket a benyomásokat*

A sommás válasz az általam keresett kérdésre egyértelműt az élet, a fej
lődés óriási ütemben megy a gondtalanabb, gazdagabb, kulturáltabb élet irá
ny ában, tovább •

ízelítőt adott ebből a Budapesten a múlt hónapban szervezett városlige
ti kiállítás is, ahol a szovjet tudomány és technika néhány kiemelkedő ered
ményét láthatták a látogatók*

Az Októberi Porral alom utáni első átfogó tudományos terv a villamosí
tási terv volt* Fütetlen kongresszusi teremben mutatta be Lenin a tervet. A 
Szovjetunió térképén felvil^ <mó lámpácskák jelezték a leendő villamos oentrá- 
lékat *

Itt Budapesten láthattuk a már megvalósult vili amos it ás i terv óriásai
nak a modelljét.

Trockij a tervet akkor elektromos káprázatnak nevezte* Nos, azóta az el
telt évtizedek, az áramtermelés milliárd kilowattjai Lenint, az Októberi For
radalmat igazolták*

A legszembetűnőbb jelenség annak a számára, aki sokfelé jár Moszkvában, 
a nagy ütemű építkezés, elsősorban a lakásépítkezés* Igaz, hogy a lakáshiány 
Moszkvában óriási volt, ma azonban már belátható közelségbe került, hogy min
denkinek megfelelő lakása lesz* De amerre csak megy az ember Moszkvában, szin
te mindenütt építkeznek* És ami különöskép megragadott, egyre szebben és mo
dernebbül •

Két épülő könyvtárnál is jártam* Az Idegennyelvü Könyvtár azóta mér el
készült és több mint egy tucat olvasótermével működik is* A Tudományos Akadé
mia moszkvai könyvtára előreláthatólag jövőre lesz kész*

Egy elég száraz statisztikai adat került a kezembe* 1916-ban mindössze 
3 ezer nagyvállalat került államosításra. Ma, ha a helyi jelentőségű üzemeket 
nem számítjuk, több mint 40 ezer nagyüzem működik a Szovjetunióban.
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Mostanában szinte hetenként jelenik meg egy-egy kiadvány az 50.évfordu
ló alkalmából. Ml ezekkel könyvtári munkánk során rendszerint találkozunk. A 
sokból egyetlen egyre szabadjon mégis külön is felhívni a figyelmet. Ez a 
"Szovjetunió magyar szemmel". Ebben kiváló szerzők mondják el benyomásaikat, 
olyanok akik hosszú éveken át ismerhették meg a Szovjetuniót. A kötet képa
nyaga, egyszeri átlapozásra is mély hatással van az érdeklődő olvasóra.

Hivatkoztam egy kiállításra, egy frissen megjelent kötetre és szerény 
élményeimre is. Mindezek, de ezernyi más adat és tény is azt bizonyltja, hogy 
az Októberi Szocialista Forradalom - amelynek 50. évfordulóját ünnepeljük rö
videsen, - korszakváltás volt a Szovjetunió történetében. De uj korszak be
köszöntését segítette elő az egész világon is. - BARABÁSI REZSŐ

KI TÜNTETÉSE K

A művelődésügyi miniszter augusztus 20-a alkalmából az alábbi kitünte
téseket adományoztál

A SZOCIALISTA KOI/TURÁÉRT - Iszlai Zoltán tud.munkatárs, Hagy Károlyné 
osztályvezetőhelyettes, dr.Németh Mária osztályvezető, Pele.ltel Tibor tud. 
munkatárs, Rákos József a keszthelyi Helikon Könyvtár vezetője, Szilvássy 
Zoltánná könyvtári csoportvezető, dr.Wlx Györgyné osztályvezetőhelyettes.

KIVÁLÓ DOLGOZÓ - Gombai Sándor könyvtáros, Kar ez ági Alajosné könyvtá
ri raktáros, Keresztes Antal könyvkötő szakmunkás, Rakovszkv Istvánná előadó.

DICS ÍRÉT - dr.Molnár Ágnes tud.munkatárs, Paulinvi Oszkámé könyvres
taurátor, Schneller Károly könyvtári csoportvezető, dr.Szabad Györgyné könyv
tári csoportvezető, Tőkés Lászlóné könyvtári csoportvezető és Zöldi Pétemé 
főkönyvtáros.



MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

MÍRÓKNAK ÉS KÖNYVTArNOKOKNAK EC&fARÁNT"

égető szüksége van az ilyen munkára - állapította meg 1888-ban Szilágyi 
Sándor, az Egyetemi Könyvtár egykori igazgatója Petrik Géza 1712-1960-as 
künyvóazet© első kötetének megjelenésekor, annak bevezető szavaiban; majd Így 
.folytatta* "Vájjon felmentheti-e magát Író - legyen az történész vagy termé
szettudós - attól a kötelezettségtől, hogy a tárgynak, melyet tollára vett, 
irodalmi előzményeit no ismerje? Vájjon nélkülözheti-e a könyvtárnok azt az 
alapvető munkát, mely neki lehetővé teszi, hogy az irodalmi tudakozódásokra 
gyors és kimerítő választ adjon?**

És valóban, Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárá-val, melynek közreadá
sa fordulópontot jelentett bibliográfiai irodalmunkban, megkezdődött, majd 
Petrik könyvészetével folytatódott a nagy retrospektív összefoglalásoknak az 
a sora, melynek eredményeként a kezdeti időktől 1920-ig összeállt a nemzeti 
bibliográfiáknak egy olyan teljessége, mellyel "abban a korban nem minden nem
zet dicsekedhetett" állapítja meg a "Könyvtáros kézikönyve" és hozzá teszi 
"Az 1920-at követő időszak bibliográfiájának közreadása már az Országos Szé
chényi Könyvtárra vár.” (2.kiadás,510 1.)

Ebből kiindulva szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat a nemzeti biblio
gráfiák kiadásának orról a tervéről, melynek körvonalai most vannak kiala
kulóban, melyet feladatként a könyvtárügyről szóló törvényerejű rendelet 
könyvtárunkra ruházott és amelyet a Magyar Nemzeti Bibliográfia kurrens szá
mainak 1946-ban történt újbóli közreadásától kezdve könyvtárunk önmagáénak 
tekintett.

BIBUOGRAPH1A HUNGÁRIÁÉ 

SERIES EPITIONUM STEREOTYPARUM

Könyvtárunk a fenti cimen, hasonmás kiadásban a Kultúra Külkereskedel
mi Vállalattal közös vállalkozásban, tervezi megjelentetni azokat a nagy re
trospektív összefoglalásokat (473-1920), melyek ma már antikvár-forgalomban 
is erők nagyritkán hozzáférhetőek, nem egy esetben pedig könyvészeti ritka
ságok. E kiadványok n retrospektív magyar nemzeti bibliográfiák részeket,
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fotoroechanikus utánnyomásban, angol-magyar előszóval, külföldi terjesztésre 
készülnek. Egyidejűleg azonban az ÁKV Könyvtárellátó Osztálya utján a hazai 
könyvtári szükségleteket előjegyzés alapján biztosítjuk.

A sorozat első tagjaként - legjobb igyekeze
tünk szerint még ez év folyamén - "PÓTLÁSOK ÉS 
IGAZÍTÁSOK SZTRIPSZKY HIADARTÓL, DÉZSI LAJOS 
KIADATLAN KIÉGÉSZ ÜTÉSEIVEL" cim<;n Sztripszky- 
nek a Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához ké
szített adalékait adjuk közre.

Sztripszky munkája - amint az köztudomása - 
1912-ben igen gyatra sokszorosításban, mindösz- 
sze száz példányban jelent meg. Miután erről 
technikailag kielégítő másolat níim volt készít
hető, az egész szöveget, betűszorinti egyezés
sel, az eredetivel azonos formában ujragépel- 

ték. Ugyanakkor Sztripszky "Adalékaidnak ez a mostani utánnyomása arra is le
hetőséget adott, hogy Dézsi Lajosnak (aki Sztripszkyvel egy időben, de tőle 
függetlenül ugyancsak Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának kiegészítésével 
foglalkozott) az első kötethez (1537-1667) készített gyűjtéséből előtalált 
részt, mely századunk tizes éveiben csak a Lefelenyolatig jutott el, most első 
alkalommal közreadjuk. E korrektúráié vonat ok, melyek 89 magyar nyelvű nyomtat
vány leírását tartalmazzák, Dézsi kéziratos hagyatéka között maradtak fenn a 
Szegedi Egyetemi Könyvtár állományában. A Dézsi által ismertetett müvek egy ré
sze ugyan szerepel Sztripszkynél is (a kötetben egy konkordáncia-jegyzék biz
tosítja a két munka egységét), de a leírások összehasonlíthatatlanul megbíz
hatóbbak annál, nem beszélve Dézsi értékes jegyzeteiről.

A kötet végén szerzői betűrendes mutató nyújt áttekintést az abban sze
replő valamennyi tételről. Ebhez csatlakozik a városok és azon belül műhelyen
ként! áttekintés a nyomdászokról, mely nem csak az adalékokat, hanem Szabó 
Károly két kötetének teljes anyagát is (mintegy ötezer tételt) tartalmazza.
A hasonmás kiadás teljes apparátusát dr.Borsa Gedeon készítette.

Ugyancsak sajtó alatt van, de megjelenésével csak 1968 első negyedére szá
molunk, FETRIK GÉZA: MAGYARORSZÁG BIBLIOGRÁPHIÁJA 1712-1860. c. munkájának négy 
kötete. Ezekhez az MujranyomtatottM kötetekhez, kiegészítőén csatlakozik egy 
ÖTÖDIK KÖTET (terveink szerint 1968 végén vagy 1969 első negyedében jelenhet 
meg), hozzávetőlegesen 4400 olyan tétellel az 1712-1800-as évekből, mely a 
Petrik összeállításában nem szerepel. A 18. századi pótlások anyagának ezt a 
gyűjtését több éven át dr .Markos Béla vezetésével könyvtárunknak egy munkakö
zössége végezte el* A gyűjtés könyvtarunkon kivül több közgyűjteményre, Buda
pesten és Sárospatakon a református és evangélikus egyházi gyűjteményekre is 
kiterjedt. A kötetet egy, az eredeti bibliográfiára és a kötetben közölt pót
lásokra egyaránt kiterjedő, 18.századi nyomdai és kiadói mutató zárja. — 
HORVÁTH VIKTOR
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A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAK 
KÖNYVÉSZETÉNEK ELŐKÉSZÜLETEIRŐL

Még 1962-ben kezdtük meg és a Magyar Könyvészét 1945-1960-as évkörének 
munkálatóival párhuzamosan vittük a két világháború közötti (1921-1944) ma
gyarországi nyomtatványok retrospektiv feldolgozásának előkészítését.

Az elmúlt öt év folyamén az eredetileg csak az 1921-1935• évkörre terve
zett, mintegy 80 000 elmet tartalmazó régebbi gyűjtést az 1936-1941. évek ku
mulációiból, a Magyar Nemzeti Bibliográfia 1941. január és 1944 március idő
szakának megjelent számaiból, az OSzK sorozati helyrajzi naplójából, az 1944# 
év teljes címanyagából és müncheni katalógusunk rekatalogizálatlan anyagából 
egészítettük ki. E munka (cédulák kijelölése és beosztása) folyamán válogatá
si szempontokat nem érvényesítettünk.

A fenti forrásokból kiegészített kézirat (kb. 200 000 cédula) teljességé
nek ellenőrzésére ez év decemberében kísérleti munkálatokat kívánunk beállí
tani, melynek sorén azokat könyvtárunk olvasói katalógusával vetjük össze, 
amire a későbbiekben úgyis szükség lesz. Ez a próbamunka nemcsak a még meglé
vő hiányokra, a feldolgozás időigényére fog feleletet adni, hanem arra a még 
tisztázatlan kérdésre is, hogy a legkülönbözőbb forrásból eredő cédulaanyag
nak szabvány szerinti egységesítése elvégezhető-e a könyvek kézbevétele nél
kül. Ma úgy látjuk, hogy az anyag jelentős részét rekatalogizálni kell, ami 
elodázza ugyan a szerkesztés megkezdését, de megkönnyíti majd a cimegységesi- 
tést. Ezzel egyidejűleg még ez évben a kéziratot néhány jelentősebb szakbib
liográfiával is egybevetjük.

A kísérleti munka tapasztalatai alapján kívánjuk megtervezni a feldolgo
zás munkamenetét, amelynél kevés változtatással már felhasználhatók a 16 éves 
ciklus szabályzatai. A selejtezésre, a címleírások egységesítésére, a tartal
mi bontásra, a kézirat előkészítésére és nyomdai előállítására vonatkozó sza
bályzatok közül két területen lesz szükség módosításra: a címanyag selejtezé
sénél és a tartalmi egységek (szakcsoportok) kialakításánál. Az előbbinél a 
válogatás körét ki kell szélesíteni, mivel kurrens feldolgozás hiányában az 
anyag jelentős része most kerül először közreadásra; az utóbbinál uj tartalmi 
csoportokat kell beiktatni, elsősorban a társadalom- és természettudományok 
anyagában átcsoportosításokat ill. összevonásokat kell végrehajtani.

A tervezett kiadvány hatalmas méretű gazdag anyaga az 1945 utáni 16 éves 
összefoglalással azonos szerkezetben és nyomdai előállításban, a betűrendes 
mutatóval együtt, becslésünk szerint mintegy 15 A/4 méretű kötetre terjed. 
Ezzel az évtizedek óta nélkülözött jelentős forráskiadvány közreadásával vá
lik majd teljessé a magyar retrospektiv bibliográfiák sora. - KOMJÁTHY MIK
LÓSUK
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RiKÉszttur A felbzabaduiAs utáni 
tizenhat év könyvés ze te

A felszabadulás utáni magyar könyvtermést felölelő retrospektív nemzeti 
bibliográfia utolsó előtti kötete is eljutott már a könyvtárakba! a "Magyar 
Kgnyvészet 1946-1960." kötetszám szerinti harmadik, a közreadás sorrendjében 
negyedik kötete is megjelent a közelmúltban. A tizenhatéves retrospektív bib
liográfia ezzel ugyan még nem vált teljessé, ötödik kötete, amely a mutatókat 
tartalmazza, még sajtó alatt van, de a tulajdonképpeni bibliográfiai rész le
zárult. Egyes kötetekről már jelent meg ismertetés és bírálat, az egész ki
advány méltatása nyilván teljessé válása után lesz könyvtári sajtónk feladata.

Ez a néhány sor nem azt a célt tűzte ki, hogy a megjelent kötetekről kri
tikai méltatást adjon. Teljesen a szűk prakticizmus szemszögéből, egy gyakor
ló 08zK dolgozó szemével kívánja ismertetni első, nagyobb ciklust felölelő ki
adványunkat. Érzésem szerint az a könyvtáros, — legyen bármilyen kiváló szak
ember — aki sohasem dolgozott könyvtárunkban megközelítően sem tudja felmérni 
azt a munkát, ami ezekben a kötetekben fekszik. Abból a feltevésből indulna ki 
ugyanis, hogy a címanyag adva volt az 06zR katalógusaiban, s a továbbiakban 
ennek a címanyagnak szakcsoportositását, mutatózását, ill. utalókkal való el
látását, vagy ezek hibáit, esetleg a tartalmi szelekciót vizsgálná kritikus 
szemmel*

Könyvtárunk dolgozója azonban - különösen ha gyarapítási munkával foglal
kozik - tisztában van azzal, hogy nem lehetett egyszerű a munka azzal az adott 
címanyaggal. Először is nem volt egyszerű a címanyag adaptálása. Az 1945-től 
eltelt tizenhat esztendő nem csupán a társadalmi átalakulásnak volt forradal
mi korszaka, hanem általában a címleírásnak s ezen belül az 06zK clmleirási 
gyakorlatának is. Az egyedi címleírásokat vizsgálva ez a változó gyakorlat nem 
tűnik annyira szembe, mert egyedileg jók a címfelvételek, összeszerkesztve 
azonban, egy katalógus keretében már problematikusabbak, de sokféleségük még 
mindig nem szembeötlő; problematikussá csak akkor válnak, mikor egy biblio
gráfiában kell őket összehozni. Fokozott mértékben állt ez a nehézség a testü
leti szerzős kiadványokra, hiszen a feldolgozott évkor a testületi szerzős 
gyakorlat kialakulásának korszaka volt. Kardex-nyilvántartásunk mintegy fél
évvel ezelőtt kezdett hozzá az országos kongresszusok, konferenciák stb. kar- 
dexen való nyilvántartásához, olyan ütemezésben, hogy amikor egy-egy kongresz- 
szusi, konferenciai kiadvány kötelespéldányként beérkezik, akkor kisérli meg 
összeállítani könyvtárunkban meglévő előzményeit. Egy ötödik vagy hatodik 
kongresszus előzményeit a katalógusból összeszedni - még ha a rendező testü
let nem is változott, - éppen a clmleirási gyakorlat különböző rétegeződései 
következtében - Sherlock Holmest igénylő feladat. Hogy milyen eredményesen 
dolgozott a retrospektív bibliográfia munkatársi gárdája, azt számomra mi sem 
bizonyltja jobban, mint az, hogy ilyen esetben ma már először a megfelelő kö
tetet vesszük kézbe, és ha ott keressük az erre a korszakra eső előzményeket, 
együtt találjuk meg őket.



X.évfolyam 2*szám 12

Egy másik jelentős feladat, amelynek elvégzését teljes lelkesedéssel me
gint csak a gyarapitó-könyvtáros tudja honorálni: a sorozatoknak a sorozati 
cim alatti szerepeltetése* Erről ugyanis mi jól tudjuk, hogy nem volt elegen
dő az adott címanyag feldolgozása - mint azt egy kívülálló gondolná* Könyvtá
runk állománya ugyanis, különösen a felszabadulást követő első néhány év vi
szonylatában korántsem teljes, s a kötelespéldányszolgáltatás hiányosságai 
a számozott sorozatoknál bukkanok ki igazán. Ezen a hiányosságon sok esetben 
még a ”Magyar Könyvészét” szerkesztői sem tudtak segíteni: találhatók foghí
jas sorozatok a bibliográfiában* Mégis nem kevés azoknak a tételeknek a szá
ma, amelyeket pótlólag állapították meg* Ilyenkor egyedi felvételük mellől 
hiányzik az OSzK raktári jelzete, jeléül annak, hogy maguk a kiadványok állo
mányunkban nem szerepelnek. Nem is szólva arról, hogy volt rá eset, amikor ép
pen ebből az alkalomból egészült ki egy-egy sor könyvtárunkban is.

Sok más részlet kívánkozna említésre, amely nem elsősorban a könyvtárost, 
hanem a kutatót segíti, de csak a könyvtáros tudja igazán, milyen sok munka 
rejlik egy-egy aprónak látszó részletmegoldás mögött* Ilyen pl. a nem folyó
irat jellegű periodikák kötetenkéntl szerepeltetése, ilyenek a tartalmi analí
zisek, a szépirodalmi müvek eredeti elmének következetes közlése, szemben a 
megintcsak folyton hullámzó cimleirási gyakorlattal.

Nem is sorolom tovább. A mutató kötet megjelenése után lehet majd végleg 
megállapítani, mit jelenten*1’: mind a kutatóknak, mind a könyvtárosoknak a 
"Magyar Kör^rvészet 1945-1960” kötotei. Az elismeréssel azonban már most sem 
szabad fukarkodnunk, s úgy érezzük, hogy ezt az elismerést legjobban egyik 
kollégánk találó hasonlatával lehet érzékeltetni, aki azt mondta a bibliográ
fia szerkesztőire: ”A homokból dobostortát sütöttek.” - WIX GYÖRGINÉ

Megjelent
MAGYAR KQNYVÉSZET 1965.ÉV! KÖTE1E

A magyar nemzeti bibliográfia rendszerének igen fontos láncszemét képe
zik a kurrens, tájékoztató jellegű anyagközlések első kumulációi, a bizonyos 
mértékig mér a visszakeresést is szolgáló éves összefoglalások* Jelentőségű
it az is növeli, hogy egyrészt próbakövei az év során követett szerkesztői 
gyakorlatnak, másrészt pedig előkészítik a nagyobb időszakra szóló kumuláció
kat. A bibliográfia szerkesztőjét éppen ez a kettősség szorítja: nyilvánvaló, 
hogy az éves kötet összeállításánál kiderülnek egynémely hibák; az 1963-as 
kötetet szeretné jobban megcsinálni, mint az előző 1961-1962-est, az 1964-es 
és a további köteteknél szeretné hasznosítani a korábbi tapasztalatokat, a 
használók és a kritika észrevételeit, - de ugyanakkor szeme előtt lebeg a ké
sőbbi feladat, a mennyiségileg hatalmas, minőségileg differenciált anyagot tar
talmazó retrospektív bibliográfia megszerkesztése, amely szinte megoldhatat
lanná válik, ha az egész időszak alatt nem követett egységes szerkesztési alap
elveket. Ezért csak nagyon megfontoltan és óvatosan lehet vállalkozni a szer
kesztési gyakorlat menetközben történő módosítására.
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Érthető tehát, ha a Magyar Könyvé3zet 1965. évi 
kötete - bér sok tekintetben fejlődést mutat a ko
rábbiakhoz képest, - tartotta magát a sorozat meg
indításánál lefektetett alapelvekJhea;. Erre az objek
tív körülményre a használónak és a bírálónak egy
aránt tekintettel kell lennie éö észrevételeit "sub 
spécié cumulationiaM kell megtennie. (Annál fonto
sabb lesz az újabb ciklus megindítása előtt az uj 
szerkesztési elvek kialakításának szempontjából az 
eddigi éves kötetek alapos elemzése.)

Mindezek előrebocsátása után tulajdonképpen nem 
sok az, amivel segíthetjük a szerkesztő munkáját 
a jelenlegi szakaszban. A bibliográfia tartalmi kö

rének problémái meghaladják jelen kereteinket, inkább az anyag elrendezésének 
és a kötet használhatóságának kérdéseivel foglalkozunk. Nemcsak az ETO, de min
den szakrendszer Prokrusztész-ágy a dokumentumokban tükröződő élet számára. Eb
ben látjuk az okát annak, hogy - csak néhányat említve - nem sike:Hilt kielégí
tően megoldani a bibliográfiák (s általában az irodalomjegyzékek különféle faj
tái), az évkönyvek és gyűjteményes müvek, vagy akár az útikönyvek megfelelő el
helyezését. ügy véljük, ha mér eleve lemondtak az ETO szoros követéséről, a 
szakcsoportok kialakításában egy kicsivel nagyobb rugalmasságot lőhetett vol
na tanúsítani* így pl*, éppen a korrekt szakozás következtében, a szakirodal
mi tájékozódást biztositó kiadványok a használók számára indokolatlanul több
felé szerepelnek* A nagy gonddal alkalmazott utalók ezt ugyan ellensulyozzék, 
do a használat gyorsasága, kényelmessége sokat vészit* Az a benyomásunk, hogy 
hasonló okok következtében nem teljesen kielégítő a helyismereti anyagnak, 
vagy például az elektronikus számítógépek irodalmának a feltárása. Ezek a prob
lémák a retrospektív ciklus szerkesztésénél fokozódni fognak*

A korábbi kötetekhez képest más besorolást kaptak a hanglemezek, de ezt 
a megoldást sem érezzük véglegesnek. Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a 
9tHanglemezgyértés" szakcsoportban kell felsorolni az összes elkészült hangle
mezt! s utalni a megfelelő szakcsoportra* Talán célravezetőbb lenne egy önálló 
diszkográfiai fejezetet beiktatni, s az egyes szakcsoportokban - ha egyáltalán 
szükséges - a megfelelő helyeken az utalókat elhelyezni*

Segitené a könnyebb kezelhetőséget, ha a főosztályokon belül az egyes 
szakcsoportok elmét aláhúzás is kiemelné, mert Így meglehetősen nehéz megta
lálni őket. A sorozatok mutatójának a tipografizálása nem szerencsés, mert a 
sorozati alcímek sokkal szembetűnőbbek, mint maguk a elmek. (Apropói a "Nem
zeti könyvtár" c. sorozat "Művelődéstörténet" alcíme után nem találtunk egyet
len megjelent kötetet sem.) S végül említenénk, hogy az áttekinthetőség elő
segítésére érdemes lenne több színes karton választólapot elhelyezni, s a fe
jezetek elmét e kartonokra is rányomni. (Ugyanis ha hátulról előre pergetjük 
a lapokat, a vélasztólap eltakarja a cimet.) - [pi]
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A különböző szemszögből, a munkában érdekeltek, érintettek és kívülállék 
nézőpontjából megírt cikkek, úgy véljük, bár szubjektivebb, de teljesebb képet 
nyújtottak e munkaterület pezsgő életéről, mint egyetlen beszámoló, amely tár
gyilagosan csak az Ismertető adatközlés szintjéhez tartja magát. A nemzeti bib
liográfia és annak rendszere állandó vitatéma, különösen sokat vitatottak tar
talmi vonatkozásai. Xz alkalommal erre a kérdésre szándékosan nem tértünk ki. 
Ilyenirányú előmunkálatokról, elképzelésekről (tankönyvbibliográfia, Hungarl— 
oa—bibliográfiai lflTR—tartalmi problémák stb.) a Híradó egy későbbi számában 
kívánunk beszámolni.

AZ IDŐAbOSZTÁS AZ
BOKB'IgMBS TIZEDES OSZTÁtüfOZÁSBAN

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás évről-évre bővülő, változó, alakuló rend
szere kezdettől fogva arra törekszik, hogy minden fogalmat és rendszerezési el
vet számokkal fejezzen ki. A történelmi szakozás szempontjából tehát mindjárt 
kezdetben örömmel nyúlt az évszám után, hiszen úgy érezte, hogy a rendszer 
szám—organizmusába nehezen beilleszthető "fajidegen" anyagok közül az időel
osztás, a dátumszám látszik leginkább "szövetbarátnak," amelynél nyugodtan le
het számolni az organizmusba való tökéletes beolvadással. Vagyis feltételezhet
jük, hogy a szakszómban nereplő évszám a szakkatalógus rendszerének megterem
tését elő tudja segítenit megfelelő helyre együvé hozza az összetartozó anva- 
fiot.

Az ebhez fűzött reményünket azonban az évBzém, pontosabban a kát időha
tárt megjelölő évszám nem váltotta be. Kis volumenű anyag mellett valóban ü- 
gyes rendszerező elvnek látszik, az OBzK méreteiben azonban már világosan ki
tűnik, hogy rendszer-építés, vagyis szakkatalógus szempontjából az ETO számok 
logikája élesen különbözik az évszémok, dátumszámok logikájától. Akárcsak a 
newtoni fizika képletei, jók voltak a mindennapi méretek világában, de a mik
rokozmoszba és makrokozmoszba hatolva kiderültek hibái. '

(1) Az ETO számok tizes alapjukból kiindulva egységesen szétágazó legye
zők rendszerét képezik, az általánosból haladva az egyedi felé. Eközben a szám
jegyek mennyisége egyre növekszik, amit úgy szoktunk megfogalmazni, hogy az 
ETO számokat tizedestörteknek kell felfognunk.

Az évBzémok ezzel szemben egyszerűen egész számok, amelyek a sorszámok 
és az idő kérlelhetetlenségével egyenes irályban haladnak, és semmiféle legye- 
ző-szerüen szétágazó rendszert nem alkotnak. A dátum önmagában Irattári rend
szerező elv, amelytől tartalom szerinti csoportosítást, az Íratok szakrendbe 
foglalását senki sem várja el.

(2) Két egymással törtjellel elválasztott ETO szám azt jelenti, hogy a 
mű a két szám közötti szakokkal foglalkozik - s végeredményben ugyanezt jelen
ti a törtjellel elválasztott két évszám Is. Korszakok, áramlatok, események
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két évázám közé szorítása azonban a történelemben mindig csak megalkuvás, eset
legesség, nézőpont, tárgyalásmód stb. kérdése, az egyéni felfogás szerint meg
választott kezdő évszám igen gyenge rendszerező elvnek látszik. Hozzá kell ven
nünk még azt, hogy a törtjellel való elválasztás az egész ETO rendszerének 
egyik legsebezhetőbb pontja, választólappal aligha kifejezhető megoldás, in
kább csak a mü tartalmának számokra való fordítása, de nem rendszerteremtő 
elv. Vegyünk csak egy példát a magyar történelem török korszakáról! ”1440/
1699" - "1526/1699" - "1527/1699"

Logikailag a három mü cédulája szorosan egymás mellé tartozik, mind a 
három a magyar történelem török századaival foglalkozik. Az első azonban előbb 
rövid áttekintést nyújt a Mohács előtti török problémákról is, a második a 
mohácsi vésszel kezdi, a harmadik pedig csak a mohácsi vész utáni magárat alá— 
lássál kezdi tárgyalását (tegyük fel, hogy a szerzőnek már egy külön monográ
fiája jelent meg a mohácsi vész esztendejéről). E három tökéletesen egymás 
mellé tartozó mü a gépies időalosztás miatt fióknyi távolságokra kerül egymás
tól.

(5) Az ETO-ban a számjegyek növekvő mennyisége egyben a téma szerkezeti 
bontását is jelzi, az időalosztásban pedig csak az egyre kisebb időközöket. 
Méghozzá meg is bontja az idő logikáját! a "15" után következik az "1526", 
vagyis először jönnek a mohácsi vész által bevezetett század eseményei, s 
csak legvégül a mohácsi vész, mint az egész század eseményeinek kulcsa. (Az 
ilyen nehézségeken természetesen segítenek az osztólapok, de a tétel érvényes 
marad, hogy más elven épül az ETO rendszere, mint az időalosztás által nyúj
tott rendszer •)

(4) Károsan érezteti hatását ez az évszámok által okozott keveredés ak
kor, ha utána formai elosztások következnek, amelyek sok esetben a rendszer
alkotás szempontjából lényegesebbek lennének. Mit ér azonban az óvszámok u- 
tán irt (093*3) "forrásM-ra utaló formai elosztás, mikor az vajmi ritkán hoz 
össze forrásként szereplő müveket éppen az időalosztás okozta megbontás miatt. 
Ilyen körülmények között a formai elosztásnak sincs rendszerező szerepe, csu
pán a mü tartalmának számokra fordítására szolgál..

Mindezt a problémát egyébként a DK is érezte, ezért alakította ki a tör
ténelmi szakban a .0—ás elosztást, vagyis az időalosztástól független kor
szakaikét ást. Ezt a magyar ETO nem tartotta szükségernek átvenni, s általá
ban a könyvtáraknak nincs is rá szükségük. Az OSzK volumene azonban megköve
teli a korszakalkotást, sőt a magyar történelmen belül nem is elégedhet meg a 
DK által nyújtott .0-s korszakokkal. - KELECSÉNYI GÁBOR
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MAOfAR VONATKOZÁSÚ 
yj külföldi szerzeménye ink

MAGYAR SZÉFIRODALOM IDEGEN NYELVEN

GÁDOR Béla: Schutzengel gesucht. Humoresken und Satiren. Berlin 1966.
GÁL György Sándort Verdi. Román seines Lebens. Berlin 1966.
(GYETVAI) Detvai János: Oruzsie i ljudi. (Fegyverek és emberek.)

(Avtobiograficseszkij) román. Moszkva 1966.HARSÁNYI Zsolti Und sie bewegt sicb doch. (Mégis mozog a föld.)
Ein Román um Galileo Galilei. Gütersloh (l96?).

KÓSA János: Fu imperatrice. (Császárné volt.) Romanzo. Milano 1945.
LENGYEL József: Die Attraktionén des Herm Tördeky und andere Erzáhlungen.Hamburg 1967. Válogatós a szerző "Elévült tartozás" c. kötetéből.
LENGYEL József: From beginning to end. (Elejétől végig.) The apell. (Igéző.) 
London 1966.Literatura hungara de hoy. (Antológia oubana de literatura hungara.) Havena

MIKSZÁTH Kálmán: Sankt Feters Regensohirm [Szent Péter esernyője.] Frakfurt 
a.M. - Wien - Zürich 1965*MÓRICZ Zsigmond: Búd* dobry az do smrti. (Légy jó mindhalálig.) Bratislava1960. 4 vPAPP Ferenc: Süb radacini si Inca o povestire. [A gyökerek alatt. A kerítés 
fölött.] Buouresti 1966.

[Petőfi] PETEFI Sándor: Szloboda i ljubov. Szkopje 1965.RADNÓTI Miklós: S’mone eklogot. Tel-Aviv 1966.
SÜTŐ Andrást Mintulet im^Paradies. Farce. Kronstadt 1966.SZÁVA István: Slunce a kriz. (A hiuz a napba néz.) Praha 1966.
SZTÁROSZT IN, P.t Rapszodij ungare. [Antologija.] Kisinéu 1966.
VASZARY Gábor: Monpti. Rotan. [Klagenfurt 1965].

MAGYARNYELVŰ SZÉPIRODALOM
BEDER István: Tiizkorong. (Regény.) Növi Sad 1966.
CSUKA Zoltán: Előretolt állásban. Versek. Növi Sad - Bp. 1966. 
CUSACK, Dymphna: Ketten a halál ellen. Regény. Növi Séd 1964.
DÉSI Ábel: Fáj az idő. Versek. Növi Sad 1966.
FEHÉR Kálmán: Száz panasz. Versek. Növi Sad 1966.
FÜRY Lajos: Köd. Washington 1962.GOBBY FEHÉR Gyula: Kenyér. Növi Sad 1966.
LÁSZLÓFFY Csaba: Az én arcom. Versek. Bukarest 1966.
LIGETI, Hertha: Nem hunynak ki a csillagok. Regény. Bukarest 1964. 
MÉHES György: A mester és a tanítvány. Szinmü. Marosvásárhely 1966. 
MILKÓ Izidor: Gesztenyefém. Irodalmi' emlékezések. Növi Sad 1966. MILKÓ Izidor: Harun al Rasid és egyéb Írások. Növi Sad 1966.
MÓRICZ Zsigmond: Májusi eső. Novellák. Bukarest 1966.
POHÁRNOK Jenő: Elbeszélések. Wulfen i. Westfalen [196?]
VARGA Zoltán: A méregkeverő. Regény. Növi Sad 1966.

MISCBLLANIA HUNGARIOA
BÁLINT György: A tintahal. Bukarest 1964.
BAUMGARTEN Sándor: Saint Joseph dans les poémes épiques de langue latiné. 
Montréal 1965.

CSEHI Gyula: Klio és Kalliopé, vagy a történelem és ez irodalom határairól. 
Eukarest 1965.CSILLIK Gábor: Mü szrazsalisz* v Budapesté. (Budapesten harcoltunk.) Moszkva
1966.DOBÓ Nicolas: J’étais le médecin de cent mille berbéres. Paris 1964.

FELCZAK, Waclaw: História W$gier. Wroclaw-Warszawa-Kraków 1966.
GAÁL Károly: Angaben zu den áberglaubischen Erzáhlungen aus dem südlichen 

Burgenland. Eisenatadt 1965*HORVÁTH Tibor: Caritas est in ratione. Münster 1966.
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HUBAY Ilonát Incunabula dér Universitátsbibliothek Würzburg. Wlesbaden 1966. 
Mázkeret Paks. Bearlchát Dávid Szofer. Kerech 1. (1720-1886.) Jerusáláilm 

1962. Cimford.i Paks emlékezete.PÁZMÁNY Péter lelkisége (Szemelvények — összes munkál c. sorozatból.) 
Klagenfurt 1964.POLCNYI (Károly) Karit Dahomey and the slave trade. London (1966). 

PO!LANYI[KárolyJ Karit The great transformation. Boston 1965.

Hirlaptárunk u j szerzeménye a MAGYAR HÍRMONDÓ, az 
első magyar nyelvű újság, Pozsonyban, az 1780-1788. 
években megjelent teljes példánya. A kötetek kifo
gástalan állapotban vannak, egykorú, aranymetszésen, 
bordás, barna bőrkötésben. A Kultúra Külkereskedelmi 
Vállalat közvetítésével a British Museum akarta meg
venni, a kiviteli engedély kérésénél figyelt fel rá 
a Gyarapítási Osztály és szerezte meg könyvtárunk 
részére. Uj szerzeményünk jelentősége, hogy létezik 
egy olyan példány, amely minden szempontból nemcsak 
hogy hiánytalan, de egységes Is, mert egykorú, egy
forma kötésben, minden kötet a mellékletekkel együtt 
teljes. Ugyanis, Magyarország ötvenöt könyvtárának 
állományát átkutatva sem találunk olyan könyvtárat, 
ahol az 1780-1788. év kötetei hiánytalanul megvolná
nak. Az 1787. évi kötetből a ml példányunkon kívül 
csak a Soproni Evangélikus Lyceum Könyvtárában (ma 
a Berzsenyi Gimnázium Könyvtárának külön kezelt egy

sége) van egy teljes, és a Sárospataki Református Nagykönyvtárban egy hiányos 
példány. A Ráday Gyűjteményben megvolt az 1787-1788. év, de 1941-ben, mikor 
Dezséqyi Bélát A magyar hírlapirodalom első százada c. munkája anyaggyűjtéséhez 
kereste, már nem találták. így jelenleg az 1788. év unikum, mostani előkerülé
séig az egész országban csak a szakirodalom és a bibliográfiák tartották nyil
ván. - V. BUSA MARGIT

A MAGYARHÍRMONDÓ
El-S Ö ESZTENDEJE.
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KÖNYVTÁRUNK EDDIGI OTTHONAI

Hogy hol-merre volt az OSZK elhelyezve mielőtt a Muzeum palotájába be
költözött , az századunk, elején már meglehetősen feledésbe merült. Erre valla
nak a Minerva 1900#évi I. kötetének szűk szavú vagy éppen téves információi* 
Utébb, a centennárium alkalmából megjelent kiadványok tisztázták ugyan ezt a 
kérdést ist a tudósok megállapításai azonban nem mentek át a köztudatba.

A Széchényi Könyvtár első otthona — mondhatnánk bölcsője — a Sopron me
gyei nagycenki kastélyban voltf Széchényi Ferenc rezidenciájában. Itt gyűj
tötte össze a gróf húsz évi szívós áldozatos munkával (1791-18o2) - Kovachich 
Márton György tanácsai szerint - a nagyszerű bibliotékát 9 itt készítette el a 
kilencvenes években Tibolth Mihály9 Széchényi nagymüveltségű titkára a gyüj- 
temérynek sajtó alá került katalógusát s itt történt meg a nemzet részére va
ló átadás 1803 áprilisában. Miller Jakab és két társa innen szállította a 
gyűjteményt szekereken Pestre 9 az ország kialakulóban levő szellemi közép
pontjába.

Pest9 amikor az Országos Könyvtár ide költözött 9 már kiterjedt "nagyvá
ros19 volt, falakkal kerített középkori magvát9 a belvárost népes külvárosok 
(Teréz-,József-fLipót- és Ferencváros) gyűrűje vette körül, mégsem volt köny- 
nyü az uj intézménynek megfelelő helyet találni. Méltó elhelyezése csak a bel
városban lehetett! ott ahol az Egyetem volt, ahol a kormányszékek működtek, 
ahol a polgári-nemesi értelmiség lakott. A belváros azonban kicsiny volt és 
zsúfolt. A célnak megfelelő lehetőséget leginkább a II. József által felosz
latott szerzetesrendek kolostorai nyújtottak. így esett a választás a pálosok 
klastromára, a mai róm.kat. hittudományi akadémia épületére. Itt készen kínál
kozott egy művészi kivitelű könyvállványokkal bebutorozott, galériás barokk 
könyvtárterem. Miután Széchényi pompás freskót készíttetett a terem mennyeze
tére, megtörtént a könyvtár beköltöztetése, felállítása, majd 1803 december 
10-én József nádor által való megnyitása is. (Kevesen tudják, hogy ez a te
rem ma is eredeti állapotában fennáll és megtekinthető.)

Ez a szerencsésnek látszó elhelyezés azonban nem bizonyult tartósnak.
pesti otthonéban az OSZK két évet sem költhetett el zavartalanul. Elő

ször háborús válság sodrába került. Amikor 1805 őszén Napóleon seregei Béco 
V3 Magyarország felé közeledtek, József nádor mint a könyvtár főhatósága el-
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rendelte a legértékesebb könyvanyag kiválogatását és Temesvárra való menekí
tését. 8 alighogy a háborús veszély elmúlt s a ciméliék visszakerültek, már
is újabb, még nehezebb probléma támadt. A kormány a pélos-kolostort teljes 
egészében papnevelde oéljéra kívánta hasznosítani s elhatározta az OSZK ki
költöztetését. Hiába igyekezett Széchényi Ferenc a könyvtár helybenmaradása 
érdekében szót emelni, fáradozása hasztalan maradt, A kitelepítést 1807 nyai- 
rán végre kellett hajtani. Szerencsére az uj - sorrendben a _
otthona, a Tudományegyetem épülete egészen közel volti a pálos (ma egyetemi) 
templom keleti szomszédságában, a mai jogtudományi kar helyén. Itt került sor 
az OSzK ujább elhelyezésére és berendezésére. Sí az elhelyezés már korántsem 
▼olt olyan előkelő, mint az előző (József nádor osak puhafából készített szek
rényekkel tudta bebutorostatni a kiutalt helyiségeket), de mindenesetre tága
sabb volt annált módot nyújtott a gyarapodás elhelyezésére is. Tiz évre sike
rült itt a könyvtárnak megállapodnia, bár ismét nem zavartalanul, mert 1809 
nyarán a Magyarországba benyomult francia seregek elől a könyvkincsekkel má
sodszor is vidékre (nagyváradra) kellett menekülni.

Egyetemi épületben második otthonából tulajdonképpen csak a fejlődés 
kényszere szorította ki az OSZK—t. Ismeretes, hogy a kibontakozó magyar kul- 
turnaoionalizmus kitűnő pártfogója József nádor 1808-ban törvénnyel (8 te.) 
kimondatta az OSZK—hoz os atolandó Magyar Nemzeti Muzeum életre hívását és nagy
szabású propagandát indított az uj intézmény kifejlesztése érdekében, ügy, 
az egész országot átfogó hatalmas arányú társadalmi mozgalom eredményeként pár 
ét alatt rengeteg műkincs és egyéb muzeális anyag gyűlt össze s valósággal 
elárasztotta az OSZK helyiségeit. Nyilvánvalóvá lett, hogy addig is amíg a Mú
zeum tervbe vett palotája felépülhet, valamely átmeneti uj otthont kell terem
teni a gyűjteményeknek, kiváltképpen az alapintézménynek, az OSZK-nak.

Alkalmas lehetőség kínálkozott erre 1813-ban, amikor Batthyány Antal gróf 
vételre kínálta a Kecskeméti kapu közelében, a városfalakon kivül, tágas kert
ben álló nyaralóját. Az egyemeletes épületet 1760 körül Batthyány József esz
tergomi érsek építtette s az elég nagy volt ahhoz, hogy benne az uj Muzeum 
tárai az OSZK-val együtt elférjenek. József nádor a társadalmi felajánlások
ból összegyűlt múzeumi pénzalapra támaszkodva, 220 ezer forintért megvásárol
ta a Battbyány-ingatlant. A villa kertje a mai Muzeumkerb. Nagyobb arányú át
építési munkálatok után - amelyeket részben még Széchényi Ferenc finanszíro
zott - az OSZK 1817 őszén költözött be harmadik otthonába. Ezután húsz nyugal
mas esztendő következett, mialatt a könyvtár aránylag zavartalanul tudta ellát
ni hivatását: a fejlődő magyar tudományosság támogatását.

A fáradhatatlan és lelkes József nádor ezalatt tovább dolgozott a Muzeum 
s az OSZK végleges otthonának megteremtése érdekében. Az 1832/36-i országgyü- 

.léssel 500 ezer forintot szavaztatott meg egy nagystílű palota felépíttetésére, 
A terveket - tudjuk - Pollack Mihállyal, Pest első építészével készíttette el 
s rábízta az építkezés vezetését is.
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A munkálatok 1837-ben Indultak s a kővetkező év tavaszén mér készen volt 
a fundamentum.Ekkor még éllt a Batthyény-villa Is, de a márciusi nagy árvíz 
ezt a régi épületet annyira megrongálta, hogy a gyűjteményeket, az OSzK-val 
együtt sürgősen ki kellett belőle telepíteni. Könyvtárunk a külső üllői-uton 
akkor mér fennálló Ludoviceu-a épületében kapott menedékhelyet a ott Is maradt 
ládákba osomagolva, hasznavehetétlenül nyolc éven át. Csak 1846 nyarán kerül
hetett sor az elkészült nagyszerű Uuzeum-épUletbe való beköltözésre. Itt az 
első emelet termeiben jutott az OSZK negyedik, jelenlegi otthonéhoz, amelyben 
<mn/ÍT« több mint 120 év óta működik. - HERLÁSZ JENŐ



TÁJÉKOZÓDÁS

MAC3YAR emigráns irodalom
A SZOVJETUNIÓBAN

"••• veszedelmes csak ez Igazság ... Csak az igazság okos felmérhetetlen 
dühöt mindazokban, akiknek érdekelt sérti. Az Igazság pedig mindaddig érdeke
ket sért, amíg a társadalmi Jobblét Igasségtalanaágon alapszik/' - Irta 1941- 
es "Könyvnapi köpvégetés" oimü cikkében Hagy Lajos.

A Tanácsköztársaság leverése után menekülni képszerűit baloldali magyar 
emigránsok programja pedig éppen az Igazság hirdetése volt, azé az Igazságé, 
melyet akkor, az ellenforradalmi Magyarországon kimondani, leírni nem volt 
szabad.

Több mint két évtizedeik át olkkekben és önálló kiadványokban, prózában 
és versben, röplapokon és plakátokon - az Írás és a művészet eszközeivel egy
aránt hirdették a magyar Írók és Bűvészek az otthon elhallgattatott Igazságot, 
s több mint két évtizedeken át éber figyelemmel kísérte tevékenységüket a hiva
talos Magyarország.

Burópában és Amerikában, bárhol Is éltek ez időszakban az emigránsok, 
mindig és mindenütt éltek a toll fegyverével, hogy bár a haza határain túl, de 
előre vigyék ez uj, szabad, demokratikus Magyarország megteremtésének lehető
ségeit.

A különböző emigrációé központok kialakulását, létét és működését nem le
het mechanikusan elképzelni. Bem felel mag a valóságnak az az elgondolás, hogy 
az egyik centrum megszűnésével egyidejűleg alakul ki a kővetkező. Az emigrá
cióé súlypontok többszőr párhuzamosan léteztek. Az viszont vitathatatlan, hogy 
bizonyos történelmi esenények vízválasztóként Jelentkeznek a külföldre szakadt 
Írók és művészek további tevékenységében. Érzékletesen támasztja ezt alá a szov
jetunióbeli magyar emigráció.

A magyar emigránsok úgynevezett első hulláma a Szovjetunióban az októberi 
forradalom idején Illetve az első világháború befejezésekor tetőzik. Mint isme
retes, a magyar hadifoglyok szép számmal ismerkedtek meg annakidején a szoci
alizmus eszméivel és sokan közülük nem Is tértek vissza Magyarországra, hanem 
a Szovjetunióban telepedtek le. Bz ad magyarázatot arra is, hogy a két világ
háború közötti időszakban a szovjetunióbeli emigrációban megjelent magyar peri
odika termés nagyobbik része erre a korai időszakra esik. összesen mintegy húsz
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magyar nyelvű lapról van tudomásunk, ezekből mintegy tizenöt a huszas évek 
elején jelent meg s mindegyikük politikai jellegű a történelem követelményei
nek megfelelően. Néhány cim közülüki "VÖRÖ3 ÚJSÁG”, "VILÁGFORRADALOM”, "FOR
RADALOM” (A magyar kommunisták lapja*), "ROHAM”, "III.INTERNACIONALE”•

A második nagy emigrációé hullám a harmincas évek elejétől viszi más or
szágok emigráns Íróival együtt a magyarokat is a Szovjetunióba, Ez azzal mo
tiválható, hogy a baloldali Írók eleve a szocializmus országába kívánkoztok, 
példaképnek tekintették, komoly érzelmi szálak fűzték hozzá. Ezt a motívumot 
kiegészítette az a tény, hogy a harmincas évektől kezdve tömegesen menekülés
re kényszerültek hazájukból vagy a befogadó országból. Ebben a korszakban két 
jelentős irodalmi-politikai lap kerül kiadásra a Szovjetunióban, előbb a "SAR
LÓ ÉS KALAPÁCS", majd a sokkal jelentősebb "UJ HANG", mely 1938 januárjától 
19^1 júniusáig jelent meg Moszkvában s ma mór az 1919 utáni magyar kommunis
ta emigráció legkiemelkedőbb irodalmi lapjaként tartjuk számon* Amellett,hogy 
a lap munkatársi gárdájának magva az ottani emigrációból került ki, az "Uj 
Hang" széles látókörénél fogva a háború éveiben összefogta szinte az egész 
európai magyar kommunista szellemiséget* Első szerkesztője Bárt a Sándor volt, 
majd Gábor Andor került a szerkesztőbizottság élére* A lap főmunkatársai kö
zött olyan neveket találunk, mint Balázs Béla, Bölöni György, Fábry Zoltán, 
Forbáth Imre, Lukács György, Madzsar József, Révai József* A lapban gazdag, 
színes szépprózai és kölnői termést találunk, magyar és külföldi szerzőktől 
egyaránt. Nagy érdeme volt a szovjet irodalom bemutatása* "A folyóirat tel
jes anyagát - különösen annak történeti tanulmányait - figyelembe véve meg
állapítható, hogy az Uj Hang nyilvános színhelye volt ama antifasiszta, népi 
demokratikus politikai irányvonal kialakulásának, amely előkészítette hazánk 
felszabadulás utáni fejlődése problémáinak elvi megoldását,” - Írja Illés 
László•

Közvetlenül a háború befejezése előtti időszakban, 1944 szeptemberében 
indult a ,rMAGYAR ÚJSÁG”, melyet a hadrakelt Vörös Hadsereg politikai osztá
lya adott ki. Főszerkesztője Illés Béla volt* a szerkesztési munkát Kassai 
Géza látta el*

Ami a szovjetunióbeli magyar emigráció könyvkiadási tevékenységét illeti, 
az mind számban, mind színvonalban kiemelkedő jelentőségű. A két világháború 
közötti korszakban mintegy száz magyar nyelvű kön^v megjelenéséről vannak 
adataink, ezeknek körülbelül egyharmad része jelent meg a korai években, 1920 
táján. Az ekkor kiadásra került magyar könyvek egytől-egyig politikai jelle
gűek, szépirodalmi jellegűt nem találtunk* Ezt a kor követelményei magyaráz
zák. Kun Béla* Varga Jenő neveivel találkozunk az ebből a2 időből származó
* ILLÉS László: Az Uj Hang kritikai munkássága. - Tanulmányok a magyar szocia
lista irodalom történetéből* Szerk. Szabolcsi Miklós és Illés László. Buda
pest 1962, Akadémiai Kiadó.
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brosúrákon, továbbá a kevéssé ismert, de jelentés szerepet betöltött forradal
már Író, Rudnyénszky Endre egy-egy gyujtószellemU, eredeti stílusa erőteljes 
könyvét, mint például a "Mit akarsz a lengyel fronton?", vagy pedig a "Képes
könyv Horthyországról" cimü könyvével. Ugyancsak jelentős volt az e korabeli 
"Forradalmi Írások" sorozat, melynek csak néhány darabja található meg az Or
szágos Széchényi Könyvtárban.

A második emigráción hullám idején hirtelen felszökken a Szovjetunióban 
megjelent magyar könyvek száma és a sok figyelemre méltó politikai és szépiro
dalmi kiadványon túl néhány teljesen újat nyújtó, kiemelkedő irodalmi alkotás 
születik. Ide soroljuk Lengyel József "Visegrádi uoca", Kiss Lajos "Vörös vá
ros" és Illés Béla "Ég a Tisza" cimü regényeit, melyek témája közöst az 19Í9- 
es magyar proletárdiktatúra. Illusztrációként érdemes más magyar szerzőket Is 
említeni, akik könyvei ezekben az években jelentek meg a Szovjetunióban! Kahá- 
na Mózes, Karikás Frigyes, Madarász Emil, Zalka Máté.

A második világháború kitörésével a Szovjetunióban élő magyar emigráció 
irodalmi tevékenységének arculata átalakul. Mig a korábbi évek Irodalmi ter
mésének tf'oatikáját főként az 1919—es Tanácsköztársaság és az uj szovjet ál
lamban folyó óriási mértékű épitömuhka alkottat a negyvenes években előtérbe 
lépnek a honvédő háború eseményei, a nácik által megtámadott ország problé
mái, s a szabadságért, függetlenségért, a békés építősünkéért folytatott haro 
less a fő tematika. Az Írók tollúkat e haro szolgálatába állítják, egymás u- 
tán látnák napvilágot a verseskötetek, antológiák. így Gábor Andor "összegyűj
tött versei", Balázs Béla több munkája, köztük például a "Tábortűz" vagy a 
"Repülj szavam!", Fái István "Hátországi karoolatok". Két jelentős elméleti 
munka megjelenéséről is számot adhatunk 1944-ből, ekkor jelent meg Révai Jó
zsef "Kossuth Lajos", valamint Lukács György "írástudók felelősége" cimü ta
nulmánya.

Jelentős könyvkiadói vállalkozások illetve sorozatok éltek a Szovjetunió- 
hant az Idegennyelvü Irodalmi Kiadó, a Szovjetunióban ÉLŐ Külföldi Munkások 
Kiadóvállalata, illetve a "Sarló és Kalapács Könyvtára” valamint a "Sarló és 
Kalapács Kiskönyvtára", mely külön szépirodalmi és külön politikai sorozato
kat bocsátott ki. - MáRKOVITS GTÖRGTI - SILFEN JÁNOS

"UJ VIlAo SZUlgTgg*

Híradónk előző számában ismertettük a Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulója alkalmából könyvtárunk és a Magyar Nemzeti Muzeum közös ren
dezésében, november 4-én megnyíló kiállításunk előkészületeit. Azóta a Népsza
badság és napilapjaink több alkalommal adtak hírt a készülő kiállításról. Szer
kesztőségünk további tájékoztatásért a kiállítás múzeumi rendezőjéhez DR.VIGH 
KÁROLYHOZ, az MNM tudományos főmunkatársához fordult. Az alábbiakban vála
szát Ismertetjük
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"Az uj világ születik*' cimü emlékkiállításunk, ha installációjában és 
méreteiben szerényebb keretek között mutatja is be az Októberi Forradalom fél
évszázados útját és annak magyar vonatkozásait, - mint amilyenként azt a saj
tó kommentálta - mégis tartalmában igyekszik minél gazdagabban illusztrálni 
a fő mondanivalóit•

Ennek érdekében a rokonintézmények segítségét is igénybevettük* így pl* 
a Párttörténeti Intézet könyvtára vezetőjének, Práger Miklósnak a szívessége 
teszi lehetővé, hogy az OSzK anyagát kiegészítve, a Kommunista Kiáltványnak 
ritka hazai, valamint külföldi kiadásaiból egy külön tárlót tölthessünk meg*

Általában igyekszünk minél több egykorú és eredeti anyagot kiállítani*
A sajtó- és kiadványanyag feltárása révén rendkívül gazdagon sikerül bemutat
ni az I* Internacionálé, a párizsi kornmün, az 1905-1907* és az 1917* évi orosz 
forradalmak széleskörű magyar sajtóvisszhangját* A feltárt gazdag anyag Jóré
szét be sem mutathatjuk, mert a kiállítás szűk terjedelme erre nem ad lehető
séget* Ennek láttán Joggal mondta Keresztury Dezső - aki a kiállítási szer
kesztőbizottság egyik vezetője - hogy csak az orosz forradalmak magyar vissz
hangjának bemutatása szinte egy külön kiállítást igényelne* Valóban, ha pl* 
a kihagyott számos Ady-cikkre és a sok érdekes ismeretlen GorkiJ-vonatkozás- 
ra gondol az ember, csakugyan igaz a fenti megállapítás*

Hangsúlyoznunk kell, ho0y igyekszünk komplex módon bemutatni a történeti 
eseményeket, bár a szerény keretek: mindössze 19 tabló, tárló és vitrin anya
ga eplgrammatikusan inkább csak felvillantják az 50 év egy-egy Jelentős állo
mását* Ilyen komplex ábrázolásmódra nyílik lehetőség pl* a polgárháború és az 
intervenció bemutatás során, amikor is egykorú sajtó- és nyomtatványanyagon, 
valamint fényképeken kívül kiállíthatjuk a harcokban használt fegyvereket és 
a híres BudJonniJ-lovásság fővegét.

Ismerve a Horthy-Magyarország körülményeit, senki sem csodálkozhat azon, 
hogy viszonylag szegényes a könyvtárak és múzeumok anyaga a szovjet korszakot, 
a szocialista építést illetően* Ez a körülmény sok gondot okoz a kiállítás ké
szítőinek* Azonban bárhogy is lesz, szeretnénk remélni, hogy szerény kiállí
tásunkkal az OSZK és a Nemzeti Muzeum dolgozói is hozzájárulnak az Októberi 
Forradalom 50* évfordulója méltó megünnepléséhez hazánkban."



GRÚZIÁI MOZAIK

Különös érzés (nyilván sások Is átéltek ebhez hasonlót) megismerkedni az
zal az országgal, amelynek történelmét - de irodalmát, művészetét is - évtize
dek óta ismertettem és ismertetem. Amikor Ázsia zordon házőrzői, az örök-hó- 
sapkás Elbrusz és Kazbek ormai fölött a Tu 104-es öriásrepülőgép fedélzetén 
átrepültem és bátorságot színlelve ki-kitekintgettem a kerek kajütablakon, az 
égbemeredő hegygerincek, megbúvó folyómedrek még csak Puskin és Lermontov gru- 
ziai tájleirásait hitelesítették szememben. Néhány perccel később az óriásgép 
simán leszállt a TBILIBZII REPÜLŐTÉREN > a magyar kulturális napokra érkezett 
delegáció - melynek tagjaként utaztam - megérkezett Grúziába.

Sértő és nagyképü lenne, ha azt állítanám* röpke két hét alatt "felfedez
tem" - vagy akár osak alaposabban megismertem - egy csodálatos országot, egy 
lélekszámra kicsiny, de ősi kultúráját és élenjáró mai civilizációját tekint
ve nagy népet - hiszen hü útleírások, ihletett irodalmi alkotások maradéktala
nul kifejezik Grúzia régi és mai arcát, egyedülálló eredetiségét. De mindenki, 
aki szerető szívvel és értő szemmel lép egy addig nem látott, de régóta sóvár
gott ország földjére, képes arra, hogy soha fel nem fedezett színeket, mások 
által nem érzett izeket, röviden* olyan élményeket szerezzen, amelyeket a leg
jobb szép- és szakirodalmi alkotás sem zár magába ...

GRÚZIA. Vagy ahogy ők nevezik hazájukat* Szakartvelo. Már az országnév 
is titokzatosan osengt sziklás tájaknak és örvénylő vizeknek mintegy foneti
kus burkai négyezer esztendősnél régibb múlt, germánnal, szláwal, latinnal 
vagy bármely más idiómával rokonságban nem álló, magányos nyelv, másfélévez
redes keresztény oivllizáció, egy valaha nagyhatalmú nép, mely később arab
nak, mongolnak, perzsának, töröknek halálos fojtogatásában, majd a cári ön
kény rabságában továbbvérezve szinte utolsó pillanatban érkezett el a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom vívmányaihoz. Még idejében, hiszen a mi ár
pádházi királyaink korában még osaknem tízmilliós Grúzia lélekszámú ennek tö
redékére (a XVIII.század végére alig nyolcszáz-ezerre) zsugorodott össze és 
önállóságának, szabadságának védelmében már elérkezett az etnikai megsemmisü
lés közvetlen közelébe - amikor a megvalósult szocializmus, majd az épülő kom
munizmus visszaadta életerejét és ma ipari, mezőgazdasági és kulturális szem
pontból egyaránt a Szovjetunió élenjáró köztársaságai közé tartozik. A Grúz 
Szovjet Szocialista Köztársaság végtelenül vonzó képét adja annak* miként vált
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ja maradéktalanul valóra a Szovjetunió nagy csalód jón belül egy nép, egy nem 
zet a kor leghaladóbb eszmélt a ugyanakkor féltő gonddal őrzi mindazokat a 
haladó hagyományokat, amelyek a véres évBz&zadok alatt megóvták attól, hogy 
elveszítse nemzeti jellegét.

A télles Moszkva után leszállás a napfényben fürdő tbillszii repülőtéren. 
Lelkes tömeg a kifutópálya előtt, gyönyörű virágcsokrok, magyarnyelvű transz
parensek (az egész városban magyarnyelvű feliratok éltetik a magyar-gruz ba
rátságot ). Küldöttségünket a grúz szövetséges köztársaság kormánya fogadja, 
csaknem teljes létszámban.

Autóoszlopuhk húsz pero alatt érkezik meg szállásunkhoz, a grúz kormány 
dácsájához. Sokévtlzedss világjárás során edződött szemem nagyvárost fotogra— 
fái le, nyílegyenes sugárutakkal, hatalmas építkezésekkel, felhőkarcolókkal - 
de boldogan fedezi fel azt Is, hogy az óvároshoz nem nyúltak hozzá a városter
vezők és a régi metszetekről jólismert jellegzetes városrészek kitatarozva 
ugyan, de zavartalnul átmentették az elmúlt századok hangulatát. Utleiróihk 
évszázadok óta magasztalják a grúz nők szépségét. Művéssküldöttségünk hölgy
tagjai ezt a megállapítást a grúz férfiakra Is kiterjesztik. A sofőrök boszor
kányos ügyességgel hajtanak az óváros szűk utcáin - egy régi lovasnemzet a 
KRESZ figyelmen kívül hagyásával üli meg motorját. A közlekedést ezenkívül 
autóbusz, villamos és a néhány éve működő metró bonyolítja le.

Az ELSŐ NAPOK vágtatva telnek el városnézéssel, nagy fogadásokkal, kon
certekkel, díszelőadásokkal. Tanuljuk a grúz pohárköszöntőt, a Mtamadá"-t, 
mely nélkül a baráti együttlétek elképzelhetetlenek - s lassan ml Is meste
rivé válunk. A lapok fejléoel magyar szöveggel jelennek meg; tartalmuk gazda
gon ismerteti az ezeréves magyar-gruz történelmi és kulturális kapcsolatok 
fontosabb tényeit. Gigosvili A.A. külügyminiszter (egyben a Kulturkaposolatok 
Intézetének elnöke) és két helyettese; Glorgi Zsgentl és Guram Tatlsvill már 
hónapok óta fáradozik azon, hogy a tömegkommunikáció valamennyi eszközének 
felhasználásával százezrek Ismerkedhessenek meg a magyar kultúrával. Művé
szeink minden este fellépnek; a színházak korszerűek és lelkes publikum töl
ti meg nézőtereiket nap mint nap. A televízión keresztül hatalmas publicitást 
kap mind a komoly zenénket reprezentáló Sándor Judit, Bartha Alfonz, Kocsis 
Albert és Szabó Csilla, mind pedig a könnyű múzsát képviselő Urbén Kati,
Ambrus Kyri és Aradszkv László. A rádió naponta sugározza hazánk eredményeit 
a gazdasági és kulturális építés terén.

A magyar-gruz kapcsolatok valóban nem mondvacsináltak - és a történelmi 
tények mellett erre utal az is, hogy Tbilisziben Zichy Mlhély-utea, Vlkár 
Béla-utca mellett most már Budapest-utoa is van. Zichy Mihálynak, a grúz nem
zeti éposz illusztrátorának híre ma Is oly nagy, hogy az ország bármely ré
szén is tettük fel "szurópróba"-szerűen a kérdést; még a legegyszerűbb tea
termelő kolhozparaszttól is szabatos választ kaptunk.
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TIZENNÉGY NAP izgalmas kaleidoszkópja: ókori és középkori építészeti em
lékek (ötezret tartanak iyilvánl), Zsvari, Szvétichoveli, Gelati, Mcheta meg
tekintése közé ékelve szippantjuk be a legkorszerűbb teherautógyárak, kohók 
lenyűgöző élményeit és éljük át a pezsgőgyárak, roppant borospiacék izgalmas 
kostolóit.

Lado Gudiasvill. a legnagyobb élő grúz festőművész műtermének megtekinté
sei A trónvesztett grúz királyi család egykori kis városi palotája ad ma haj
lékot ennek a nagy művésznek és feleségének, akik csodálatos vendégszeretettel 
fogadják a távoli baráti földről érkezetteket és Elbert János, a legkiválóbb
nak bizonyult magyar "tamada" szikrázóén szellemes pohárköszöntője után maga 
a művész magyarázta el saját képein egyes alkotói korszakainak Jellegzetessé
geit I művei egyébként ott találhatók minden nagy nyugati galéria falain is.

ősi műkincseket őrző múzeumok, képtárak (itt láttuk a mi Csontvárynkkal 
egy művészi alkatú Piroszmani festményeit is) megtekintésének fáradalmait a 
szubtropikus, bambusz- és pálmaerdők övezete BATUMI - az Adzsár ASzSzK főváro
sa - partján pihentük ki. Vidám grúz fürdőzők társaságában messzire bemerész
kedtünk a selymes vizével az Adriát megszégyenítő Fekete-tenger hullámaiba, 
majd a város világhírű botanikuskertjét járjuk be. Végül egy felejthetetlen 
nap a kétezeréves Kutaiszi városában - és a forró, testvéri magyar-gruz ba
rátság Jegyében eltelt két hét, a szocializmust építő, ugyanakkor gazdag ha
gyományait is szeretettel őrző két nemzet fiainak találkozása végétért. Követ
keznek a dolgos hétköznapok, a két nép közötti gazdasági, kulturális és ezer
nyi kapcsolat továbbfejlesztése - hogy majd néhány év múlva örömmel számolhas
sunk be egymásnak együttműködésünk sikereiről, eredményeiről. - TARDY LAJOS

EGY HÓNAP PÁRIZSBAN

A FRANCIA-MAGYAR KULTURÁLIS EGYEZMÉNY alapján ez év tavaszán 
- május 12-től Junius 12-ig - egy hónapot töltöttem Párizsban.
Ez a hónap telistele volt élményekkel, uj benyomásokkal, sok ta
pasztalattal, melyek rögzítéséhez hosszabb tanulmányra lenne szük
ség.
A magyarok - különösen az értelmiségiek - mindig vonzódtak Pá

rizshoz, nem is kell ehhez visszamennünk a múlt századokba. Elég, 
ha csak az elmúlt néhány évtizedre gondolunk, a magyar művészek, 
Írók, forradalmárok életútJára, és a gazdag magyar Párizs-iroda- 
lomra. A "Magyarok Párizsért", a "Szép Párizs" vagy Bajomi End
re "Hongrois de la Résistance" című könyve csak néhány példa a 
sok közül. Érthető is e vonzódás, hiszen a francia nép haroai a 

Párizsi Kommüntől az Ellenállásig példa s biztatás volt mindig a szabadságsze
rető magyarok számára. A két világháború közötti korszak első franciaországi 
magyar nyelvű sajtóorgánuma, az 1923 decemberében megjelent Párisi Újság ve—



Béreikké Így Ír erről* "Hem felejtjük el, hogy Pérle tulajdonképpen a francia 
forradalom városa, példa és tanítás nekünk, minden függetlenségért és felsza
badulásáért küsdő népnek ... ha az Ismeretlen Katona sírja, az Örök Tűz előtt 
vezet el utunkt meghatottan vesszük le kalapunkat a halottak előtt, nem
csak egy hazáért, hanem az egész emberiségért estek élt”

Az Ismeretlen Katona Párizsai Ady, Radnóti, Károlyi Mihály Párizsai Aragon 
és Sartre Párizsa - na is vonzó számunkra, különösen számára, aki a bal
oldali magyar emigr&oió franciaországi dokumentumait kutatja. Erre a kutatás
ra nyújtott lehetőséget a kulturális egyezmény, a legmesszebbmenő előzékeny
séggel és figyelemmel munkám iránt, a Pranoia Kulturális Kapcsolatok Intézeté
nek mellém adott kísérője segítségével. A Gare de l*Est-en hangosbemondé je
lezte, hogy várnak, Madame Régnier fogadott, s ugyancsak ő vitt ki koosiján 
egy hónappal később ugyanerre a pályaudvarra. A közbeeső időben pedig a leg
nagyobb figyelmességgel gondoskodott programomról, kezdve a kutató munira meg
szervezésétől a színházlátogatáson át a műkincsek s maga a város megismeré
séig*

A Luxembourg-kerttől egy lépésre, a Quartler Latin-beli Hotel de l’Avenir- 
ben kaptam szobát. Innen vitt el kísérőm bemutatni a külügyminisztériumba, 
majd a BIHLIOTHEqUE NATIORtLE-ba. Az ő segítségével - 3 frano lefizetése és 
2 féxqrkép leadása után - kapvam belépési engedélyt, hogy aztán majd egy egész 
hónapon át böngésszem a katalógusokat és a kézikönyvtárat, hungarioumok után 
kutatva. A szombat-vasárnapok sem teltek hasztalan, a kirándulásokat 
egybekötöttük könyvtárak látogatásával. Megnéztük a híres versailles-i könyv
tárt és természetesen az egész kastélyt is. Kísérőnk egy a nyoloadik évtize
dét járó öreg hölgy volt, a legnevesebb francia Versailles-tudós, aki ott él 
és a kastély történetét dolgozta fel. Egy másik kirándulás alkalmával napó
leon könyvtárát látogattuk meg a fontainebleau-i kastélyban. Párizsban a Cent
re de la Documentation Internationale Contemporaine könyvtára igen érdekes 
volt, itt több magyar vonatkozású illegális anyagot őriznek. Kísérőm, tudva, 
hogy nem csak az emigrációé kiadványok érdekelnek, hanem a cenz uratört énét 
egyéb dokumentumai is - hiszen a kettő szorosan összefügg -, sás tudományos 
intézetekbe illetve szerkesztőségekbe is megszervezte a látogatást.

IGT JUTOTTAM EL a Párisién Libéré cimtt lap főszerkesztőjéhez, Claude 
BAiiangerhos. akinek több hasonló vonatkozású könyve jelent meg, mint például 
a Tréssé olandestine 1940-1944.” oinrii, a francia ellenállási sajtóról. Meg
hívott beszélgetésre egy magyarbarát francia történész, Henri Mlchel is, a 
Centre de la Derodéme Guerre Mondiale nevű tudományos intézet igazgatója, s 
mindjárt egy külünszémot ajándékozott az általa szerkesztett Revue-ből, tele 
magyar szerzőknek a második világháborúra vonatkozó francia nyelvű cikkeivel. 
Meglepetéssel hallotta, hogy a két világháború közötti időszakban milyen sok 
magyar nyelvű lap jelent meg Franciaországban. Megszervezték számomra az 
Humanité szerkesztőségében teendő látogatást is, igaz, hogy azt - mivel nem
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tudtam, hogy szerepel a programban egy nappal megelőztem, fluy la Tniiar., 
fiatal francia újságíró segítségével módomban állt átböngészni archívumukat, 
ahol több értékes sajtótörténeti kiadványt, cenzúrával foglalkozó Irodalmat, 
sőt, értékes huugaricumokat Is találtam.

Legtöbbször azonban a Bibliothéque Nátlónále-t látogattam. Az olvasószol
gálat (Renseignement) vezetője Igyekezett segítségemre lenni, de mikor látta, 
hogy ez nemigen sikerül, felajánlotta, hogy bemutat a könyvtár Igazgatójának, 
aki bizonyára többet tud segíteni. De legfőképpen ki kell emelnem Plerre 
Barkant. a tizenöt nyelvet - köztük a magyart Is - Ismerő könyvtárost, akinek 
első gesztusa velem, a magyar könyvtárossal szemben az volt, hogy a francia 
nemzeti könyvtár katalógusában megmutatta az "Üldözött költészet"-et.

Hasonló előzékenységgel voltak segítségemre a párizsi Magyar Intézetben, 
ahol nem csak ingyen belépőt biztosítottak az összes múzeumokba, elsősorban 
a Louvre-ba, hanem egy fontos párizsi magyar kiadványnak, a Magyar Szemlének 
több évfolyamát Is ajándékba kaptam könyvtárunk számára. Meglátogattam Loffler 
A .Pál, évtizedek óta kinn élő magyar irodalomtörténész-irót is, aki 1931 és 
1934 között jelentős Irodalmi lapot szerkesztett "Horizont" címmel, ő is tu
dott néhány Ismeretlen emigráns periodikát említeni, melyek a Bibliothéque 
Nationale aiyagában nem találhatók*

Mindezek alapján SIKERÜLI ÖSSZEÁLLÍTANOM a két világháború között Fran
ciaországban megjelent magyar nyelvű, lapok bibliográfiáját és megírnom ezek 
történetét. Ez kettős célt szolgált a készülő OSZK-történet számára rögzíti 
a franciaországi emigráció sajtó- és könyvészeti tevékeqységét* jelentős ada
lékokkal járul hozzá a két világháború közötti baloldali sajtó és könyvészet- 
ről, Illetve cenzuratörténetről Írandó monográfiához. Ezeken túl pedig a pá
rizsi könyvtárakban megismert sajtótörténeti kiadványok szélesebb áttekintést 
nyújtanék az egyetemes cenzúrátőrténét megismeréséhez.

Mind a francia külügyminisztérium aktív segítsége, mind pedig más kinti 
könyvtárak és tudományos Intézetek, francia könyvtárosok és kutatók szemmel- 
látható érdeklődése meggyőzött arról, hogy a magyar baloldali emigráció iro
dalmi tevékenységének felmérése rendkívül fontos feladat. Az emigráns tolifor
gatók, művészek, politikusok szellemi tevékenysége számukat sokszorosan meg
haladó mértékben jelentett erőt a fasizmus elleni harcban, és gazdagította 
nem csak a magyar, hanem az egyetemes emberi kultúrát is.

Bár a kutatómunka eléggé lefoglalt, igyekeztem 
minden szabad időt kihngy.nálnl PÁRIZS ÉS VIDÉKÉ
NEK .megismerésére.Hogy erre módom nyílt, első
sorban Madame Régnier—nek köszönhetem. A meg—

__ érkezésem utáni első vasárnap városnéző körút
ra vitt. A vasárnap azért is szerencsés, mert az óriási méreteket öltött ko— 
célforgalom ilyenkor kissé csökken a vikend miatt, amikor a párizsiak a Bois
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de Boulogne-ba, vagy más párizskörnyéki helyekre menekülnek a zaj, füst, tu
multus elől. Láthattam - ekkor még csak kívülről - a Louvre-ot tiszta fehé
ren tündökölni, egy szárnyát kivéve, mely még sötétszürke, néhány évvel ez
előtt ugyanis a művelődésügyi mlnlszter-lró, André Halraux elrendelte egész 
Párizs "megmos dat és át"j a gyönyörű Notre Dame-ot, a híres Operát, a legendás 
Uontmartre-ot a csúnya Saore-Coeur-rel, ahonnét viszont egész Párizst látni 
lehet, a Plaoe de la Concorde-ot - mely eredetileg Piacé Royal, később Piacé 
de la Révolútion volt —, s a széles, elegáns, annyi Balzac regényből Ismert 
Champs Élysée—t. Megnéztük a Kossuth—teret, Liszt Ferenc házát, Ady szállodá
ját s más magyar vonatkozású emlékeket. Sokszor sétáltam végig esténként a 
Boulevard Saint Michele—en, Szent Mihály utján, s többször böngésztem a Szaj
nap art on a "bouquinist"-ek kirakott anyagában, ahol Marx és Lenin müvei, nép
szerű tudományos müvek, ponyvák és a "Main Kampf" egyaránt kapható. Ha csak 
Idő jutott rá, néhány percig pihentem a Luxembourg-kertben, vagy a Bibliothé- 
que Nationale-ból kijövet a Tullerlék kertjében, ahol öregek pihennek, diá
kok tanulnak s a gyermekek százai játszanak.

Egy-egy délután múzeumlátogatásra Is jutott Idő. Sikerült kétszer elmen
nem - sajnos, ez Is kevésnek bizonyult - a Louvre-ba, ahol a görög és római 
szobrokon kívül legszívesebben Géricault festményeinél és Ingres portréinál 
időztem} a magánkézben levő Rodln-muzeumba, ahol eredetiben látható a "Gondol
kodó" és más, kevésbé Ismert, de nem kevésbé lenyűgöző szobrai a művésznek; 
a Musée Natlonale de l'Art Modeme-ben különösen Picasso és Chagall képei ra
gadtak meg, s csodálkozva néztem Salvadoré Dali híres zongoráé képét, a bil
lentyűkön a Lenln-fejekkel; a Jeu de Paumes-ban pedig megcsodálhattam Toulouse- 
Lautreo, Monet, Manet, Renoir, Tan Gogh és sok más, számomra kevésbé ismert 
nagyszerű festő alkotásait.

A mozi, különösen az elsőhetes filmszínházakban, rendkívül drága Párizs
ban, de annyiszor hallottam emlegetni a "Paris brule-t-il?"- Ég-e Párizs? - 
című ellenállási darabot, hogy felébresztette érdeklődésemet, s nem is bán
tam meg, hogy megnéztem} színházba Is eljutottam, a külügyminisztérium biz
tosított jegyet a Theatre des Champs Élysée a-ben Fél le len Marceau (a mi Nemze
ti Színházunkban bemutatott "Tojás," szerzője) "Un jour j’ai renoontré la vé
rtté" - Egy napon találkoztam az igazsággal - című könnyed, enyhén szellemes 
társadalmi vígjátékéhoz.

A vidéki kirándulások során több érdekes helyre eljutottam} Chartres-i 
székesegyház, Napóleon maimaison-i vadászkastélya, Orly-i repülőtér, Rambouil- 
let kastély, a Jean Cooteau által Illusztrált gyönyörű Uilly-i kápolna.

Egyik legmaradandóbb párizsi élményem a deportáltak emlékműve, a Notre 
Dame háta mögött. Az emlékmű a maga egyszerű, szinte durva modernségében - kő 
és vas, szuronyok és drótok, mélység és zártság - lenyűgöző hatású. Verssorok 
kőbe vésve, alul a Szajna folyik. A haláltáborok légkörét érezni. Mikor az em
ber azután újra a felszínre jut a szűk lépcsőkön, és meglátja szemben, fenn 
az eget, a napot, a kertet — fellélegzlk.



CSzK Híradó2L

Hazautazásom előtti utolsó napomon elmentem a Pére Lanchalse 
temetőbe9 alig járt ott aznap valaki* A csendes utakon sétál
va megelevenedett a történelem, a múlt* Cachin, Thorez, Eluard, 
tudósok, költők, forradalmárok sírjai egymás mellett az ”ellen- 
állók” sirhantjai sorában, közelükben Edit Piaf nyugszik, szem
ben pedig a Kommünárok falát látjuk* 8 egymást követik a buchen- 
waldi, ravensbrückeni, mauthauseni és más deportációs emlékmű
vek. Mindegyik beboritva friss virágokkal.

Igaz az a közhely, hogy Párizsnak minden sarkán ”a történelem levegőjét” 
érezni. S valóezinüleg igaz az is, hogy Párizs az egyik legnagyobb idegenfor
galmú város a világon és ez érezhető is. Az utcákon a kora délelőtti óráktól 
a késő éjszakáig szélesen hömpölyög a sokszimi, soknyelvű, a legkülönbözőbb 
divatokat követő tömeg - fehérek, feketék, sárgák. Nem tapasztalható semmifé
le megkülönböztetés, és ez nagyon szimpatikus. Az áruházak rendkívül gazdagok, 
színesek, óriási választókkal rendelkeznek és néhány pompázatos tuldiszitéstől 
eltekintve - mint a Printemps áruház - általában nagyon Ízlésesek.

Bár egy hónap ehhez kevés, hogy a francia nép életszínvonaláról az em
ber képet alkosson, s ezt nem is tűztem ki célul - az életszínvonal rengeteg 
összetevőből áll - az volt a benyomásom, hogy az élet elég drága lehet, leg
alábbis egy átlagos keresetű ember számára. Visszakanyarodva a kiindulópont
hoz t úgy érzem, eredményes volt a Párizsban eltöltött egy hónap. Nem csak saját 
kutatómunkám szempontjából, hanem az Országos Széchényi Könyvtár szempontjából 
is, mert több háború előtti és háború utáni hungaricumot felkutattam, sőt, kö
zülük néhányat meg is tudtam szerezni hiányos állományunk kiegészítésére. - 
MARKOVTTS GYÖRGYI

(Q5ZK)



KÖNYVTÁRUNK 
tLETÉRŐI

BEKÖSZÖNTŐ

A "Tükör 67" tükre kíván lenni könyvtári életünknek, mindazok
nak az eseményeknek, amelyek könyvtárunk közvéleményének érdeklő
désére számot tarthatnak, amelyek feljegyzésre érdemesek. Elődjé
nek, az "OSzK 66"-nak hagyományait folytatja! a könyvtári életet 
a maga sokrétűségében, szakmai-emberi problémáival, eredmények és 
élmények, nehézségek és hibák mozaikján keresztül állítja olvasóink 
elé. Szerkezetét maguk az események, a mozgó valóság alakítja.

Beszámolunk rovatunkban nevezetesebb vendégeinkről és munkatársaink kül
földi útjairól. Rögzíteni kívánjuk azokat a szakmai eseményeket, híreket, a- 
melyek nem érik el egy önálló cikk terjedelmét, de amelyek közlése és nyilvá
nossá tétele mégis szükséges és fontos. Kritikával Illetjük könyvtári életünk 
visszásságait, mindazt, ami akár szakmailag, akár emberileg nem "helytálló" 
és nem "példamutató". Ha nyitott szemmel járunk munkahelyünkön, bizonyosan ta
lálkozunk itt is, ott is arzal a valamivel, aminek nem lenne szabad lennie s 
amiről a pesti ember Így vélekedik! "hogy mik vannak!" lleg akarjuk Imi azt, 
hogy "mik vannak", azzal a szándékkal, hogy mik ne legyenek. S ha mód van rá, 
humoros formában tesszük ezt, tudva azt, hogy a karikatúra túloz ugyan, de 
egyben gyógyít is.

Kérjük olvasőinkat, hogy beküldött híreikkel, észrevételeikkel, megjegy
zéseikkel, vagy akár szóbeli értesítéseikkel is támogassák munkánkat, hogy a 
"Tükör 67" könyvtári életünknek hü tükre lehessen.

E rovatnak nem lesznek egyéni szerzői, munkatársa lehet a könyvtár vala
mennyi dolgozója - a szerkesztés, a végső formába öntés a szerkesztőség felada
ta. A szerkesztő bizottság valamennyi beküldött hímek, megjegyzésnek utánajár 
és meggyőződik annak igazságáról — a leírtakért a felelősséget a szerkesztő bi
zottság kollektívája vállalja.

VENDÉGEINK

Dr.FRITZ FŰNKÉ, a lipcsei Deutsche Bücherei Schrift- und Buchmuseum-ónak 
igazgatója szeptember 18-22. között volt könyvtárunk vendége. Látogatására az 
NDK-val kötött 1967. évi kulturális munkaterv alapján került sor. Dr.Fűnké a 
könyvtörténeti kiállítások ismert szakembere, és az Igazgatása alatt álló gyűj
temény nemzetközi viszonylatban is a leggazdagabbak közé tartozik. A budavári 
palotában létesítendő könyv- és Írástörténet! kiállítás ügyében könyvtárunk mér
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évelt óta levelezésben áll vele* A mostani személyes látogatás (is közvetlen ta
paszt alatcsere igen jelentős volt hazai szakembereink számára* Dr.Fűnké könyv
tárunk gyűjteményein kivül megtekintette az MTA Könyvtárának kézirattárát, 
ellátogatott az Iparművészeti Múzeumba, valamint a székesfehérvári és tihanyi 
múzeumba és a keszthelyi Helikon Könyvtárba. Könyvtárunkban több hazai szak
ember Jelenlétében nagy érdeklődéssel kisért vetített képes előadást tartott 
lipcsei gyűjteményükről.

SZEPTEMBER 20—22 **én három színházi vonatkozású nemzetközi kongresszus 
színhelye volt Budapesti a Keleteurópai Színháztudomány! Bizottság, a Színhá
zi Könyvtárak és Múzeumok Nemzetközi Szövetsége (FIAB) és a Színház tudományi 
Kutatók Nemzetközi Szövetsége (FIRT) ülésezett e két hét alatt a Fészek Klub
ban.

A FIAB VIII. kongresszusa az élő színház dokumentációjának ügyét tárgyal
ta. Az elhangzott előadások a könyvtárosok és muzeológusok munkáját két oldal
ról világították meg. Részint arról szóltak, hogyan kell a könyvtárak és mú
zeumok színházi jellegű anyagát az élő színház szolgálatába állítani, helyes, 
bőséges dokumentációval segíteni; részint a kurrens színházi élet azonos ter
mészetű anyagának szakszerű megőrzését és feldolgozását tárgyalták. A feldol
gozással kapcsolatosan uj s tapasztalatokban még nem is túl gazdag területek
ről is szó esett, mint pl. a televízió drámai produkcióinak feldolgozása, fil
mek katalogizálása, díszlettervek és díszlettervezők technikai dokumentumai
nak kérdése, a hanglemezkatalogizálás nemzetközileg érvényes szabályainak ki
dolgozása. C. Giteau egy készülő francia-angol-német nyelvű színházi szakszó
tárról számolt be, O.Büthe a színházi szakcikkek bibliográfiájáról beszélt,
M. özgü pedig az első török színházi bibliográfiáról. A kongresszus bibliográ
fiai bizottsága nemzetközi színházi bibliográfia készítését határozta el, mely
hez az Unesco támogatást fog nyújtani.

A kongresszus résztvevői - számszerint kb. 80 személy - két Ízben tettek 
látogatást a Színháztörténeti Tárban. Keresztury Dezső főosztályvezető német
nyelvű beszámolóban ismertette a tár anyagát, munkáját. Nagy érdeklődést vál
tott ki a Tér dolgozóinak 1961-ben megjelent bibliográfiája a színházi zseb
könyvekről, mely ezen a területen úttörő jellegű munka. L. BikovszkaJa szovjet 
és A. Tamarkin észt könyvtáros élénk figyelemmel tanulmányozta a Tár képfel
dolgozó módszerét. E. Alexander holland kolléga elismerését fejezte ki szin- 
lap-restauráié munkánkkal kapcsolatban, de helytelenítette, hogy nagyméretű 
szinlapjóinkat hajtogatva s nem függesztve tároljuk. Csak amikor a raktárak
ban a helyszűkét látta, akkor győződött meg, hogy nem az ötlet hiányzik be
lőlünk. Viszont, hogy minden milyen relatív, azt a Comédie Franipaise könyv
tárosa bizonyltja, aki irigyelt bennünket azért, hogy ilyen sok helyiségünk 
van. Lengyel, német, cseh vendégeink közül néhányan többizben is felkeresték 
gyűjteményünket, kutatásokat végeztek s feltehetően továbbra is fenntartják 
velünk a kapcsolatot.
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0.Bűtbe. a Frankfurt am Main-i egyetemi könyvtár zenei és színházi gyűj
teményének vezetője és A.Tamaxkln. az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság 
Szinházi ás Zenei Múzeumának igazgatója Zeneműtárunkat is felkeresték és tá
jékozódtak az ott folyó munkáról.

MriLoh LálMlob. a hallei egyetemi, könyvtár igazgatóhelyettese és Kari Heine 
&aaaa. a gyarapitási osztály vezetője a szegedi egyetemi könyvtár vendégei vol
tak s két napra, szeptember 25—26—án Budapestre látogattak. Könyvtárunkban el
sősorban a bibliográfiai munka s annak technikai berendezései* valamint a őse— 
rekaposolatok esetleges bővítése érdekelte őket.

A MÁT ICA 8L0V3BT8KA XÖÖYVTArÍHAK igazgatója Tornád Winkl«r. és Ján Tabs&ek. 
a gyarapitási osztály vezetője szeptember 25-90. napjain voltak vendégeink. 
Tárgyalásokat folytattak könyvtáraink kapcsolatairól a mikrofilmesére és a 
duplumosere vonalán. Tanulmányozták könyvtárunk munkáját s megtekintették 
technikai berendezéseit. Egynapos kirándulás keretében ellátogattak Keszt
helyre a Helikon Könyvtárba is. Budapesti programjukban szerepelt a szlovák 
gimnázium ás a régi szlovák evangélikus könyvtár meglátogatása, valamint több 
kulturális intézmény megtekintése.

Október 2-án népes könyvtáros küldöttség kereste fel könyvtárunkat. A 
SZOVJETOHIÓ TUD0MÍHT06 AKA^ÍNIÉJ ÁNAK és az egyes szövetségi köztérzés égek aka
démiáinak könyvtárosai látogattak el hozzánk mintegy harmincén. A szovjet 
könyvtárosak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárénak vendégei voltak s több 
napig tartómkodtak Budapesten* számos fővárosi könyvtárral ismerkedtek mag. 
Szerepelt programjukban a debreceni Egyetemi Könyvtár meglátogatása is.

MöHKAJiRSAXHK KObFOLDOH

MfrWKOVITB QTCBQTI a Zárolt Kiadványok Tárának vezetője a francia magyar 
kulturális egyezmény keretében május 12-junlus 11. között egy hónapot töltött 
Franciaországban. Ott végzett munkájáról lapuik más helyén számolunk be. Dr. 
yT7.VTer.iRTY AHERÁB a kézirattár tud. munkatársa júniusban egy hatét töltött Ber
linben. A Keletberlini Akadémia és a Staatsblbliothek kézirattárában végzett 
kutatásokat készülő munkájával* az OSzK középkori német kódexeinek katalógu
sával kapcsolatban.

A Lengyel Zenei Könyvtárak Torun-ban tartott konferenciáján, juniós 25- 
24-én* a Lengyel Könyvtárosok Egyesületének meghívására VAVRIüOBCZ VEROHHA 
és EETTran IVÁN vettek részt. A kongresszus első napján Vavrinecz Veronika len
gyel nyelven tartotta meg Pethes Ivánnal közösen készített előadását a "Ma
gyarországi zenei gyűjtemények" címmel. Pethes Iván a zenemüvek és a zenei 
irodalom osztályozásának kérdéseiről tartott angolnyelvű előadást.

A burgenlandi ünnepi játékok keretében évről-évre megrendezik Fraknó vá
rában (Forchtenstein) a Grillparzer Fórumot* melyen a világ minden részéről
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meghívott színházi szakemberek és irodalomtörténészek vesznek részt* Hazánkat 
ez évben is Dr*KERESZTURY DEZSŐ főosztályvezető képviselte ezen az összejöve
telen* Felszólalásában beszámolt a magyarországi Grillparzer—kutatások jelen
legi állásáról és eredményeiről .Részt vett a Nemzetközi Lenau Társaság ugyan
ott megtartott háromnapos közgyűlésén is. Még egy érdekes magyar irodalomtör
téneti vonatkozású esőméinél képviselte hazánkat: júniusban résztvett a Kuf
stein-! várban létesített magyar emlékszoba felavatási ünnepségein.

Dr.RÓNA TAS ANDRÁS a Közp. Katalógus ok Osztályának vezetője augusztusban 
a XVII. Nemzetközi Orientalista Kongresszuson vett részt melyet Ann Arbor-ban 
(USA9 MichiganO rendeztek meg. A kongresszus altajisztikai szekciójának mun
kájában vett részt, egy alkalommal előadást is tartott. A kongresszus után 
következő tanulmái\yut keretében járt New Yorkban és Washingtonban. Utóbbi he
lyen a Kongresszusi Könyvtár központi katalógus osztályának munkáját is ta
nulmányozta.

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM) augusztus 26-29. között 
tartotta évi kongresszusát Salzburgban. A kongresszuson Dr.KECSKifllfcTI ISTVÁN 
a Zeneműtár osztályvezetője és PUSTHES IVÁN tud .munkatárs, a RUM (Nemzetközi 
Zenetudományi Repertórium) magyarországi gondozója képviselték könyvtárunkat. 
Mindketten aktívan résztvettek a kongresszus munkájában és Írásban nyújtották 
át Vavr-lTiftoz Veronikának, a RISM (Nemzetközi Zenei Forráslexikon) magyarorszá
gi megbízott munkatársának jelentését.

SOLTÉSZ ANDRÁS gazdasági igazgató és Dr.TOMBOR TIBOR a könyvtárépítési 
munkacsoport vezetője szeptember 15—16. között Prágában jártak, ahol tárgya
lásokat folytattak a különgyüjtemények (Térképtár, Kisnyomtatványtár) állomá
nyának vízszintes tároláséra szolgáló fiókos acél-szekrények beszerzése tár
gyában. A tárgyalások sikerrel jártak, a további lépéseket könyvtárunk az il
letékes külkereskedelmi szervek bevonásával teszi meg.

Dr.TARDY LAJOS az Orsz.Gyarapodási Jegyzék tud. főmunkatársa a gruziai 
magyar kulturális napokon résztvevő magyar delegáció tagjaként szeptember 15- 
27. között a Szovjetunióban tartózkodott. Tapasztalatairól és élményeiről la
punk más helyén számol be.

MUKILÁHKRÓL. GOFDJ AHÖERÓL

Raktáraink és munkahelyeink zsúfoltsága gyűjteményeink újabb mozgatását 
tette szükségessé. Ismeretes, hogy könyvtárunk anyagának egy részét férőhely 
hiányában «ár régebben az Országgyűlési Könyvtár egy raktárába helyeztük ki, 
Kisnyomtatványtárunkat pedig Rákospalotára telepitettük át. Ez utóbbi hónapok
ban az archiváli9 anyag és a Térképtár gyűjteményének kihelyezésére került 
sor.
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Szeptember 14-28. között történt meg a TÁ!Rirftp»rAR kiköltözése Rákospalo- 
tára. A költöztetés nagy munkáját Gyulai Árpád vezetésével egy külön brigád 
és a Gazdasági Hivatal dolgozói bonyolították le.

A RAKTÁRI OSZTALT befejezte a muzeális példányok kitelepítését. Beládá- 
zásra kerültek az 1952 után megjelent és kötelespéldányként beszolgáltatott 
magyar anyag erohlválls gyűjteménye (kivéve a csak egy példányban Őrzött nyom
tatványokat), valamint a sorozati számsor és a numerus kurrens ll-példányai.
A ládákba csomagolt aryagot egyenként ellenőrizték és nyilvántartásba vették, 
összesen 2200 polcfolyóméter raktári anyag 946 ládába csomagolva került el
szállításra és ideiglenes tárolásra a Klscelli Múzeumba.

A HTRLAFTÁR a keszthelyi kastély egyik, erre a célra kiürített földszin
ti helyiségébe szállította le un. archivális anyagát a Follack Mihály téri 
raktár második emeletéről. A Keszthelyre szállított anyag mennyisége 14 000 
egység volt} ebből mintegy 3000 téka, a többi kötött. A Follack Mihály téri 
raktárban ez az állományrész 500 fm polcon volt elhelyezve, s ezenkívül kb.
100 fm polo hiányában az állványok mellé volt lerakva. Azokat a periodikákat, 
amelyeknek gyűjtése már csak egy példányban történik, a Hirlaptár kiemelte 
ebből az állományrészből. Ez az egy példányos anyag kb. 1600 elmet jelentett, 
70 pfm terjedelemben.

A szállításra előkészivett 263 ládát öt teherautó fuvarral szállították 
le Keszthelyre és ugyanezekben a ládákban marad az anyag a keszthelyi raktár- 
helyiségben is. így a Várba való felköltözésig a Hirlaptár kénytelen lesz 
archivál is anyagénak gyarapodását minden évben Keszthelyre leszállítani. En
nek az állományrésznek évi gyarapodása kb. 100 fm.

A KÜHgngjgQíffirÓ ez év júniusában befejezte az eddig ömlesztetten tárolt 
másodpéldányok számrendbe való rendezését és felállítását az uj rákospalotai 
vasraktárban. A mintegy 1800 polcfolyóméter könyvnek további gondozását a 
GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY dolgozói vették át és a nyár folyamán annak több mint fe
lét feldolgozták. Kiemeltek közel 5000 kötetet a várbeli kézikönyvtár részére 
és kijelölték az ujrakötendő példányokat; kiemelték a raktári hiányok pótlá
sára szolgáló müveket; állományba vették és a raktári naplókba bevezették 
mind a fenti anyagot, mind a másodpéldányként megtartott kiadványokat, közel 
600 pfm terjedelemben; végül selejtezték az állapotuk miatt könyvtári hasz
nálatra alkalmatlan példányokat, valamint azokat a kiadványokat, melyek má
sodpéldányként nem jöhettek számításba. Az állományba vett másodpéldányok 
- az archivális anyaghoz hasonlóan - beládázva a Kisoel11 Muzeum épületébe 
kerültek.

KÖNYVTÁRIJUK OLVASÓTERMEI a kéthónapi zárvatart&s után október 2-án 
újra megnyíltak.

Megjelent a "GYORSTÁJÉKOZTATÓ INDEXE.". - A "Gyorstájékoztató a külföldi
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könyvtártudományi irodaiómrólM c. dokumentációs kiadvány kát legutóbbi szá
mához már szakmutatót mellékelt a szerkesztőség. Addig isf amig a nagyobb, 
valószínűleg féléves időszakra szóló gépi index megjelenik, minden számhoz 
a gépi index előkészített anyagát felhasználva, kézi előállítású rövidített 
permutált indexet csatolnak. Az indexben egy-egy dokumentumra minden jellem
zőnek tartott deskriptornál történik utalás. Megállapítható az is, hogy a 
szóbanforgó dokumentum könyv, folyóiratcikk vagy periodika, mikor és hol je
lent meg és tartalmilag melyik országra vonatkozik. Az index, melynek előál
lítására a KGM Műszaki Tudományos Tájékoztató Intézettel való együttműködés 
adott lehetőséget, a ••Gyorstájékoztató** használhatóságát nagyban fokozza.

A FOTÓLABORATÓRIUM munkatársai végezték el Szálai Andomé vezetésével 
az "OSZK történeteM és az "Uj világ születik*' c. kiállítások fényképészeti 
munkáját. A lelkes és gondos munkáért a kiállítások rendezői köszönetüket 
fejezik ki.

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMUNKAT az alábbiakban 
ismertetjük.

"Az 06zK katelógusrendszere" címmel 6 előadást 
tervezünk. Témák és előadók* A nemzeti könyvtár ka
talógusai (dr.Haraszthy Gyula.) A különgyüjtemények 
katalógusai. A Hirlaptár katalógusait dr.Németh Má
ria, a Régi és Ritka Nyomtatványok Tarának kataló
gusait dr.Soltész Zoltánná ismerteti. A kurrens sza

kozás és a katalógusszerkesztés problémái (Pethes Iván). Szakkatalógusunk 
problémái (Tőkés Lászlóné). A történelem-szak rekonstrukciója (dr.Kelecsényl 
Gábor). A tanfolyam felelőse dr.Faragó Lászlóné. Az előadások minden hónap 
első szombatján lesznek.

"Külföldi tanulmányutak beszámolói" c. sorozatunkban a kulturális egyez
mények keretében szervezett tanulmányutakon résztvett munkatársaink tájékoz
tatóival számolunk. Még ez év folyamán dr.Bélley Pál, dr.Sebestyén Géza és 
Hámori Béla együttes előadását tervezzük. A tanfolyam felelőse Kovács Ilona.
A beszámolók minden hónap második szombatján lesznek.

"Az egyéni továbbképzés módszerei és eszközei" elmen J előadást tervezünk. 
Az első előadást Bóday Pál tartja a legújabb hazai és könyvtártudományi d°- 
kumentációs szolgáltatásokról. Tanfolyamfelelős: Kovács Ilona. Az előadások 
a hónap utolsó szombatján lesznek.

"Könyvtárun): és más kulturális intézmények kapcsolatai" cimen február 
24—re és március 24-re tervezünk előadásokat. Az első előadást "Az egyetemi 
oktatás és a Nemzeti Könyvtár" cimen dr.Balázs Éva a történettudományok kan
didátusa tartja. A tanfolyam felelőse dr.Komjáthy Miklósné.
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Gyűjteményeink és az egyes osztályok munkájának megismertetésére látogatá
sokat szervezünk. Október 28-án a Kézirattár, november 18-án a Régi és Ritka 
Nyomtatványok Tárának, december 16-án a Gyarapítási Osztály, január 20-án a 
Könyvfeldolgozó Osztály, február 17—én pedig a Könyvkötészet-Sokszorositó Üzem 
meglátogatását tervezzük.

Október első napjaiban kezdődtek meg latin és német alapfokú nyelvtan— 
folyamaink* A latin tanfolyam óráit kedden és pénteken, a német tanfolyamét 
pedig hétfőn és szombaton tartjuk 7*30-tól 8,30-ig. A tanfolyamokat Falta Ro- 
semarie és Szente Ferenc vezetik. A tandíj egy félévre 80 forint. Jelentkezé
seket a hónap folyamán még elfogadnak.

A Könyvkötészet és a Sokszorosító Üzem SZOCIALISTA BRIGÁDJAIT az SZB 
részéről dr.Ferenczy Endréné és Milhoffer Alajos látogatták meg. Megállapítot
ták, hogy a tervfeladatokra vonatkozó és egyéb vállalásuknak kielégítően, he
lyenként dicséretesen tesznek eleget. Említésre méltó, hogy a késések száma 
havi egy-két esetet nem halad meg; az anyag gazdaságos felhasználásával szá
mottevő megtakarítást érnek el; az ipari tanulók kiemelkedő tanulmányi ered- 
raér^yei bizonyítják a kollektíva szakmai támogatását; a betegségekből adódó ki
esések pótlására vállalt 23 munkanap helyet 30 napot teljesítettek; a szocia
lista együttélés követelményeinek jó példáját mutatták megbetegedett, vagy se
gítségre szoruló kollégáik sokoldalú támogatósával.

A kötészet működésében azonban hátráltató tényezők is vannak, melyek ne
hezítik munkájukat. Pl. könyvkötővászonból igen gyenge a szingyártás, a mi
nőségi követelményeknek ezért nem tudnak eleget tenni. Hangsúlyozott panaszuk, 
hogy a rendszeres anyagmozgatást szakmunkások kénytelenek ellátni s megítélé
sük szerint,ha más megoldást találnának az illetékesek kb. évi 430 kötettel nö- 
velhetnák az üzem kötési kapacitását.

UJ BIZALMIT VÁLASZTOTT a Bibliográfiai Osztály repertórium és retrospek
tív csoportja* Az értekezlet baráti légkörben zajlott le, melynek előkészíté
sében és Pálmai Éva, a volt bizalmi, halála után hátramaradt feladatok megol
dásában nagy szerepet vállalt Muraközy Tamásné. Itt mondunk köszönetét munká
jáért* - A csoport Patayné Balogh Évát választotta meg bizalminak* Üdvözöljük 
és jó munkát kívánunk. - A bizalmi választó értekezlet egyben jó alkalom volt, 
hogy a csoport dolgozói elbeszélgessenek problémáikról szakszervezetünk titká
rával.

A SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁR október elejétől újra kölcsönöz. Néhány lel
kes kolléga segítségével - társadalmi munkában -polcokra helyeztük és átren
deztük a könyvtár állományát, illetve az állomány kb. 3/4 részét. Kevés a he
lyünk, ezért egyelőre ládában maradt a könyvtár ritkábban keresett része. Ha 
megkapjuk a GH-tól az Ígért polcokat, újra az olvasók rendelkezésére áll az 
egész állomány. Sok uj könyvvel és folyóirattal várják az olvasókat.
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JUGOSZLÁVIAI TÁRSASUTAZÁSUNK

remekbe sikerült, A verőfényes i^érias idő, az Isztriái félsziget káprá
zatos természeti szépségei, a bájos, ékszergyűjteményre emlékeztető városok 
gyönyörűséggel töltötték el minden résztvevőt. Elég osak felsorolni a megtekin
tett helységekett Zágráb, Opatija, Crikvencia, Pazin, Porec, Rovinj, Pula, Ko- 
per, Piran, Portoroz. Sokat gazdagodtunk élményekben, látottakban egyaránt. S 
ha voltak is zökkenők, eltörpültek szép emlékeink között.

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy minden igényt 44 embernél nem le
het maradéktalanul kielégíteni. Lehet erőltetett tempóban minnél többet látni; 
lehet keveset, de alaposabban; igaza lehet annak is, aki a tengeri fürdőzésből 
kivén többet és még az is érthető, ha valaki jó árut a lehető legolcsóbban akar
ja megvásárolni az étkezésen megspórolt valutájából, km - bármennyire is sajná
latos - 5 nap alatt nem lehet "bevenni" Jugoszláviát.

Utazásunk szebb nem lehetett volna, jobb is csak alig. S hogy ilyen si
keres útról számolhatunk be, köszönet illeti könyvtárunk vezetőit, hogy lehető
vé tették számunkra a kollektív utazást; elismerésünket fejezzük ki a MÁVAUT- 
nak a hibátlanul működő autóbuszért és a köreinkben már fogalommá vált Simon 
János gépkocsivezetőért.

S ahogy a jó bornak nem kell cégér, a sikeres utazásnak is elterjedt a 
híre. A jövő évi terveinkhez keressük fel Pusztainé kartársnőnket ötletekkel, 
hogy már az év elején hozzáfoghassunk a szervezéshez.

VIKEND HBlEP

Faházikója "megszületett". Ugyan pőre még a sregény, mint egy újszülött, 
de épkézláb. Vasoölöp lábai, deszka törzse, pala teteje, formás ajtaja, csinos 
ablaka az első pillantásra vonzóvá teszik.

Az SZB kötelességének tartja, hogy "teremtőinek" köszönetét mondjon s 
megörökítse nevüket, feltüntetve a ráfordított társadéiul munkaórákat is. ímet

Berel Béla 20, Bódi Gusztáv 13, Egerer József 2, Fehér István 3# 
Fodor Adrienné 8, Gombai Sándor 2, Horváth István 7# Indali György 
8, Ispánky Ferenc 2, Kemény István 2, Kis9 Csilla 8, Krajcsi Dezső 
6,Kronstein Gábor 8, Malek Magdolna 8, Mészáros Györgyi 8, Mihók 
János 30, Mikulásik Vera 8, Milhoffer Alajos sok, Mirki György 29, 
Mürschberger Tibor 17, Nagy Károly 26, Pintér Mihály 8, Prim Jó
zsef 20, Rónai István 10, Sándor István 27, Silfen Jáno3 7, Szila- 
si István 2, Szivák Lajos 2, Tatai András 1, Tiszai István 7, Tóth 
Bálint 10, Tóth Bálintné 8, Várszeghy Károly 19 s még egy-két csa
ládtag Vözreimiködés'.v/rl együtt 424 óra.
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E kis házat azonban még fel is kell még öltöztetni. Belül farostlemez, 

kivül vakolás, körül kerítés, na és a komfortos környezet megteremtése még 
sok-sok segítő szorgos kezet igényeli Érezzük magunkénakl

Mintegy félévvel ezelőtt, ez év márciusában alap
szervezetünk uj vezetőséget választott. Tagjai - tit
kárt Kálóczy Lajos, szervezd titkárt Tatay András, 
ágit.prop. titkárt Horváthné Hagy Éva, kultur- és 
sportfelelőst Mikiauzlené Veress Orsolya, gazdasági 
felelőst Horák Mária} tanulmányi felelőst Illyés Ka
talin} vezető bizalmit Wolf Magdolna.

Most a könyvtár nagyobb nyilvánossága előtt sze
retnénk röviden beszámolni eddigi munkánkról.

A vezetőség azzal az elhatározással kezdte meg munkáját, hogy a könyv
tár fiataljainak változatos programot biztosítson. Azóta 20 rendezvényt szer
veztünk, melyeken 560-án vettek részt, Ez, tekintettel arra, hogy alapszerve
zetünknek 60 tagja van, kielégítő eredmény. A programok közül 9 kulturális- 
és sport-, 6 politikai jellegű volt, mig tagjaink 5 társadalmi munkában vet
tek részt. Legnagyobb látogatottsága a politikai rendezvényeknek volt, átlag
ban 25 résztvevővel.

ízelítőül szeretnék felsorolni néháiy érdekesebb programot. Májusban ki
rándultunk a vadregéi^es Rém-szakadékba, júniusban három napra Sopronba és 
Fertődre látogattunk el. Jelenleg egy zirci kirándulás szervezése folyik. 
Kulturális vonatkozásban Henry Moore kiállításának megtekintését, illetve a 
martonvásári Beethoven hangversenyt emelném ki. Október 51-én ünnepélyes 
KISz taggyűlést tartunk a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évforduló
ja alkalmából, ezen tagjaink irodalmi műsorral vesznek részt. Politikai meg
mozdulásaink között jelentős volt az április negyediki és a május elsejei 
felvonuláson, valamint az október 8-án a hűvösvölgyi nagyréten tartott Ifjú
sági Nagygyűlésen való résztvétel. Az e hónapban induló politikai oktatási 
év keretében 6 etikai előadást tartunk 20 állandó hallgatóval.

Az elmúlt félévben legeredményesebb társadalmi munkánkat a Hlrlaptárban 
végeztük. Harminchármán 100 munkaórát teljesítettek itt, melynek eredménye 
184 cim, 597 téka és 590 évfolyam revíziója volt. Munkánk változatos volt, 
és reméljük, hogy általa tagságunk mind inkább összekovácsolódik. - 
HORVÁTH GYULÁNÉ

AZ ÉVTIZED MÉRKŐZÉSE - Gazdasági Hivatal - Könyvtár 8*4! Október 21-án 
gyönyörű napfényes időben, 50 (lelkesedés ezrekben) néző előtt került sor 
a margitszigeti Uttörőstadlon kispályáján az OSzK-rangadóra. A kék mezbe öl
tözött könyvtárosok a pirostrikós gazdaságiakkal mérték össze erejüket. Az
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első percek zűrzavarában a GH szerezte meg a vezetést, majd a magukra talált 
köx^yvtárosok viharos támadásai értek góllá* (Góllövőt Pázmány) * Gidófalyy 
remek lövése kapufát ért9 egy biztos góltól csak a kapus széles melle men
tette meg a GH kapuját* A félidő utolsó percében Vizkelety remek vetődéssel, 
a földön tova-hemperegve a la Grosics szerezte meg a labdát a kapu torkában!
A második félidő a GH biztos fölényét hozta: Sándor és Bódi óriási formában 
játszott, csak úgy potyogtak a gólok - a legtöbbet Mihók rúgta - s hiába volt 
a könyvtárosok minden küzdeni-akar ás a, Gidóf alvy, Horányi* Pázmány hatalmas 
hajrája9 a végeredmény 8:4 lett a GH javára. A végig nagyiramu mérkőzést 
Forgách vezette.

Néhány elhangzott véleményi ,fA KMK cserbenhagyott minket, nem válthat
tunk játékost, ezért kaptunk ki!" - "A GH olyan kaoust választott, hogy mel
lette nem fért be a lábdal91 - S most halljuk a győzteseket: "Jobban játszot
tunk, megérdemelten győztünk." - "Tiz gólt Ígértünk, - no de a nyolc is va
lami!"

Ezek után csak azt reméljük, hogy a mérkőzés tempóját sikerül átültet
ni a napi munkába s a köiyvtárosok is, a gazdaságiak is minél több gólt rúg
nak — no nem egymásnak, hanem inkább a legyőzendő feladatoknak*

A Magyar Szocialista Munkáspárt, a Közalkalmazottak Szakszerve

zete ás a Kommunista HJuságl Szövetség könyvtári alapszervezetei meg

hívják a könyvtár munkatársait családtagjaikkal együtt a

NAGY OKTÓBERI SZOCIAUSTA FORRADALOM 

30. ÉVFORDULÓJA

alkalmából f, évi NOVEMBER 5-én (vasárnap) este lél 8 óra! kezdettel a 

könyvtár dísztermében (vm. Ftollack Mlbály-tér lőj tartandó

ÜNNEPI ESTJÜKRE






