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ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM

te
mm..

Fiatal Márolns, most nézz a szemünkbe 
S úgy adj nekünk erőt, sugarat, hatalmat 
Amily híven hisszük ezt a forradalmat.

i Ady Endre sóvárgott Így az eljövendő forradalom után, amely 
1918 októberében a háború tengernyi véráldozata és szenvedése után végre be
köszöntött. Erre emlékezünk most a Károlyi palotában megnyíló kiállításon, 
ahol a Magyar Nemzeti Museum, több budapesti muzeum és Könyvtárunk anyagából 
összeállított dokumentum idézi e fél évszázad előtti lázas napokat.

Van valami szivet dobogtató érzés abban, hogy az őszirózsás forradalom 
történeti eseményeit bemutató kiállítást éppen ott tekinthetik meg a láto
gatók, ahol a forradalom és a magyar polgári köztársaság vezére, Károlyi 
Mihály lakott és ahol a Nemzeti Tanács megalakult. A történelem levegője 
nemosak a tárlókból, a kiállított tárgyakból árad, de a szobák, a hajdani 
bútorok és berendezési tárgyak is mintha a régen lezajlott eseményekről val
lonénak. Ez a történelemmé vált közelmúlt az, ami legjobban megragadja a 
szemlélőt1 itt vannak az egykori tárgyak, olvashatjuk az azóta egy nemzet 
tudatába vésődött történelmi Jelentőségű szavakat, verssorokat s még köztünk 
élnek a szemtanuk és kortársak is, akik részesei lehettek a nagy pillanat
nak.

A magyar polgári forradalom Jelképévé az őszirózsa vált. A sapkájukról 
a k.u.k. Jelvényt letépő katonák tűzték ki, tiltakozásul az idegen uralom 
és az Idegen érdekekért folytatott háború ellen. Fehér virággal, halálos el
szántsággal azok ellen, akik felelősek voltak a nép kihullott véréért és 
mérhetetlen szenvedéséért. A kiállítás feltárja az Idevezető utat* az impe
rialista osoportosulások hatalmi politikáját, majd a katonatemetőket, rok
kantakat és hadifoglyokat, az itthonmaradottak nélkülözéseit mutatják be a 
képek és ujságoikkek. S a pusztulás hatalmával szemben ott látjuk a másik 
oldal akkor még gyönge, később diadalmas erőit< Lenint a bázeli kongresszu
son, Károlyit franoiaországi és amerikai kőrútján, a háboruellenes tünteté
seket, sztrájkokat, az oroszországi forradalom gyújtó hatását, a szervezke
dő baloldal megmozdulásait. S 1918-ban már "vihart aratva zendül a magyar 
nyár", nyomában osendőrsortüz dördül a MÁVAG-ban. A látogatók beléphetnek 
abba a terembe is, ahol 1918 október 25-én Károlyi elnökletével megalakult 
a Nemzeti Tanáos. Néhány nap múlva már újságok, röplapok, plakátok adták hí
rül* GYŐZÖTT A FORRADALOM! A kiállítás a Magyar Köztársaság kikiáltása kö
rülményeinek felidézésével bnosuzlk a látogatótól.

"Tán holnap Otthagysz eltiportan,
Mint léncfüvet, domboldalon,Én láttalak robogni, Jól van 
Győző szekér,*
Forradalom ! " (Juhász Gyula)
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MUNMNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

tömnrtAmng: tbzbtOi takácsa
ÜLÉSBINBK JEGIZŐKÖMTVÉBŐL

Tezetői tanéősünk október 3-én tartotta az évi hatodik ülését . 
Baplrendjén (1) könyvtárunk első félévi munkájának értékelése és az ebből 
adódé feladatok megtárgyalása, (2) a Közalkalmasottak Szakszervezetének könyv 
tárunkban megtartott munkavédelmi szemléjéről való tájékoztatás és (3) a ve
sétől tanáos második félévi munkaprogramja szarapait.

Az első félévi munka felméréséről
Az éves munkaterv végrehajtásának időszaki felmérésénél ez évben azt a 

gyakorlatot vezettük be, hogy az egyes szervezeti egységek jelentései és a 
munkatervek összevetése alapján készített anyagot (melyet eddig kibővített 
tanáosülésen tárgyaltunk meg) a könyvtár vezetése főosztályonként tartott 
osztályvezetői értekezleteken vitatta meg és osak annak összegezését, illet
ve az abbéi adédé feladatokat hozta tanáosülés elé, A tapasztalat ennek he
lyességét és eredményességét igasolta. A vitában elhangzott javaslatok alap
ján úgy határoztak, hogy az ilyen főosztályi keretben tartandó értekezletek
re meg kell hívni az osztályvesetőhelyetteseket és osoportvezetőket is, vala
mint azoknak az osztályoknak vezetőit is, akikkel munkakaposolat áll fenn. 
Ugyanosak határozattá lett az a javaslat is, hogy 1969-ben a vezetői tanács
ülések munkaprogramjába fel kell venni egy-egy szervezeti egység munkájának, 
problémáinak Ismertetését és megtárgyalását.

B kérdés tárgyalásánál vetődött fel a dolgosék bevonásával tartandó mun
kaértekezletek kérdése is. Itt az az állásfoglalás alakult ki, hogy nagyobb 
osztályoknál vagy főosztályi keretben hasznos és eredményes lehet ilyen mun
kaértekezletek esetenkénti tartása, de kőtelező érvénnyel osak az éves mun
káról való beszámoló és az éves feladatok meghatározása alkalmával kell mun
kaértekezleteket tartani.

A félévi munkáról készítet összesítést lapunk 7/9. számában "Steamok es 
adatok könyvtárunk első félévi munkájából" óimén (92-94. p.) ismertettük, a 
tanáosülés állásfoglalása alsóján kiemelt feladatok felsorolásét pedig minden 
osztály kézhez kapta.

A munkavédelmi szemléről
A Közalkalmazottak Szakszervezete néhány hónappal ezelőtt megvizsgálta
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több közgyűjteményi intézmény (4 könyvtér, 5 muzeum és 3 levéltár), közöttük 
könyvtárunk munkavédelmi helyzetét és a tapasztalatokról összesített tájékoz
tatást készített a szakszervezet központi vezetősége részére. A felmérés a 
múzeumok, könyvtarak és levéltárak területén az elhelyezés, a tárolás és az' 
anyagmozgatás korszerűtlenségét és nem kielégítő voltét tartotta általában 
Jellemzőnek. Megállapította, hogy kevés kivétellel az intézmények nem ismerik 
eléggé a munkavédelemre vonatkozó Jogszabályokat és ebből következőleg nem is 
érvényesíthetik megfelelően azokat. Ugyanakkor azt is rögzítette, hogy a hiá
nyosságok egy részenek felszámolásához anyagi feltételek hiányában a felügye
leti szervek segítsége szükséges. A központi vezetőség elnöksége a hiányossá
gok felszámolására megszabta az intézmények vezetőinek, szakszervezeti bi
zottságainak, valamint a Közalkalmazottak Szakszervezete munkavédelmi bizott
ságának feladatait. A tapasztalt hiányosságokról tájékoztatják a Művelődés
ügyi Minisztériumot is, mint e közgyűjteményi intézmények felügyeleti hatósá
gát.

Könyvtárunknál is Igen sok hiányosságot tapasztaltak. Sommázásét a tájé
koztató anyagából idézzük:

"Az Országos Széchényi Könyvtárnál - de a többi vizsgált intézményeknél 
csakúgy - a3 évi egyszeri általános portalanítás elmaradása. A közgyüjtemé- 
nyes terület takarító személyzettel, modern takarítógépekkel és vegyszerekkel 
való ellátottsága a minimális követelményeket sem tudja kielégíteni, a porta
lanítás anyagi feltételeivel sehol sem rendelkeznek. Ilyen körülmények között 
nemcsak porártalmak, hanem gombás fertőzések terjedésével (bőrártalom) s a 
közönség által látogatott intézményekben pedig fertőző betegségek megjelené
sével is számolnunk kell.

Megoldatlan probléma a restaurátor-műhely, a sokszorosító és könyvkötő 
üzem munka végzésére alkalmatlan helyiségeinek felszámolása. Több korszerűt
len, rossz állapotban lévő épületében a legosekélyebb munkakörülmény Javítása 
is áthidalhatatlan akadályokba ütközik, részint műemléki, részint pedig lebon
tásra Ítélt Jellegüknél fogva. A Várba való felköltöztetésük pedig még előre
láthatólag 3-5 évet vesz igénybe."

A vezetői tanács munkaprogramja
A második félévi munkaprogramban több, könyvtárunk munkája szempontjából 

Jelentős kérdés szerepel. Ezek között a következőket említjük: a szolgálati 
betűrendes és a szakkatalógus rekonstrukciójának felülvizsgálatáról szóló Je
lentés, a Hirlaptár állományvédelme és az azzal összefüggő kérdések, tanulmá
nyi terv a hungarika—gyűjtés formai korlátozásához, a kötelespéldany-szolgalat 
munkaszervezetevei és feladatkörével kapcsolatos kérdések, a Zeneműtár és a 
Színháztörténeti Tár gyűjteményi és funkcionális problémái.

KITÜNTETÉSEK
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az UNESCO területén kifejtett eredményes 

tevékenysége elismeréséül dr.Jóboru Magda nagykövetnek, a Magyar Népköztársa
ság Állandó UNESCO Képviselete vezetőjének, könyvtárunk külföldi szolgálatra
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rendelt főigazgatójának a MUHXA ÉRDEMREED arany fokozata kitüntetést adomá
nyozta.

SZEMELI! HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
21 munkátár saluk: Gérdos András műszaki ügyintéző III. (Gazdasági Hiva- 

tal)f Kaszás István könyvtári raktáros (Hirlaptér), Koroknai Ákosné könyvté- 
roa I. (Orsz.Gyár.Jegyzék szerk.), Maróth Miklósné könyvtáros I. (Régi Nyom
tatvány ok Tára), Melegh Antalné könyvtáros II. (KMK)f Selmeczi Perencné 
könyvkötő szakmunkás (Könyvkötészet), SJJc Éva adm.Ugyv.dolgozó I. (Gazdasági 
Hivatal), Tasi József könyvtáros I. (KönyvelosztóAözponti Tartalék).

Dltávoztak könyvtárunkból? B^erer József kisegítő I. (munkaviszonya meg
szűnt), Maozikáne Oláh Gabriella könyvtáros II. (munkaviszonya megszűnt), 
Onódy Miklósné gazd.adm.osztályvezető (áth. OMKDK), dr.Róna-Tas András osz
tályvezető (éth. MTA-JATB, Szeged).

Átsorolás ós megbízási V.dr.Busa Margit könyvtári csoportvezető, Kemény 
István osztályvezetőhelyettes, Tőkés LészIóné osztályvezetőhelyettes (egyben 
megbízást nyert a Szakozó Osztály átmeneti vezetésére).

Áthelyezések*(zárójelben az uj munkahelyet tüntettük fel)* dr.Keleosényl 
Gábor tud. munkát fír s (Gyarapítási Osztály), Tárkányi Gyula tud.munkatárs (Sza
kozó Osztály), dr. Tekerd! József tud.munkatárs (Gyarapítási Osztály),Zsombo
ra Anna könyvtáros I. (KMK).

[Lezárva* 1968.10.10#]

HÍRÜK ÉS KÖZLEMÉNlJBK

UJ döntések a budai Várpalota hasznosítására. - A Népszabadság okt .8-1 
száma Írja* "A Gazdasági Bizottság a közelmúltban részletesen megvitatta a 
várbeli létesítményekkel kapcsolatos régebbi terveket, s azoknál ésszerűbb, 
takarékosabb, a népgazdaság érdekeit Jobban szolgáló megoldásokat hagyott 
Jóvá. - Változott az a program, amely az Országos Széchényi Könyvtárnak Jut
tatta volna teljes egészében az "F" épületet. A gazdaságossági érvek amellett 
szóltak, hogy a könyvtár 'társbérlőket* is kapjon. Tekintettel a mér minden 
szinten beépített könyvraktár-helyiségekre, az épületet oly módon hasznosít
ják, hogy az Akadémiai Könyvtár és a szűkös körülmények között működő Mező
gazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ is itt kapjon otthont# A kiköl
töző Széchenyi Könyvtár helyiségeinek örököse a Jelenlegi 'főberlő', a 
Nemzeti Muzeum lesz."

A Művelődésügyi Közlöny f.évi 11.száméban közzétett, a tudományos és 
szakkönyvtárak gyűjtőköréről, valamint a szakirodalom beszerzésében való 
együttműködéséről szóló 131/1968.(M.K.11#) MM sz.utasités végrehajtása során 
megtörtént az állománygyarapítási kooperációs körök szakfelügyelőinek kije
lölése. Az állam- és Jogtudomány, a történelem, nyelv- és irodalomtudomány 
tér Lilét ere könyvtárunk főosztályvezetője, dr.Palkossy György kapott megbí
zót. A kooperációs körök feladata, hogy az országos Jellegű tudományos és a 
tudoinányógi szakkönyvtárak együttműködését a szakterület szakirodalommal va
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16 ellátása érdekében, a könyvtárak hálózati hovatartozásától függetlenül, 
előmozdítsák. A kooperációs körök tevékenységét az országos jellegű tudomá
nyos szakkönyvtárak irányítják, működésűket a Művelődésügyi Minisztérium a 
szakfelügyelőkön keresztül kiseri figyelemmel.

Főigazgatói rendelkezések - A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 
^38/1967•(M.K.22.) MM sz. utasítás 3.§-a (3) bekezdésében foglaltak alapján, 
1602/1968. sz. a. készült el az az Ügyviteli Intézkedés, mely könyvtárunkban 
azokat a munkaügyi kérdéseket szabályozza, amelyekben az intézkedést a ki
adott rendelkezések főigazgatói Jogkörbe utalták. F.évi szeptember 1-től kö
telező érvénnyel nyertek bevezetést a könyvtár újonnan kidolgozott munkanor
mái. A Jövőben a tervezésnél és a munka ellenőrzésénél azok az irányszámok a 
mérvadók, melyeket "Az OSzK-ban alkalmazott munkanormák11 elmen 1814/1968. sz. 
a. adott közre könyvtárunk főigazgatóJa.

A 2200/1968. sz. főigazgatói utasítás tartalmazza azokat a munkavédelmi 
intézkedéseket, melyeknek célja a dolgozók egészséges, biztonságos és kultu
rált munkakörülményeinek biztosítása. Az intézkedés a szervezeti egységek ve
zetőit teszi felelőssé a megfelelő munkakörülmények biztosításáért és rendsze
res ellenőrzéséért. Az intézkedés szabályozza a könyvtár biztonsági megbí
zottjának feladatait és azzal összefüggően a szakszervezet feladatait is. A 
főigazgató a biztonsági megbízotti feladatokkal Gárdos András műszaki ügyin
tézőt bízta meg. A szakszervezet társadalmi munkavédelmi felügyelője Gyulai 
Árpád. Az 1968.évi munkaterv negyedik negyedévi kiemelt feladatait a 2457/68. 
sz. főigazgatói intézkedés tartalmazza.

03670 biblnathung bp - ez könyvtárunk telex-hivószéma. A könyvtárközi 
szolgáltatások meggyorsítására vezette be könyvtárunk a telex/távgópiró hasz
nálatát. A könyvtaraknak kiküldött tájékoztatás szerint telexen (1) elfoga
dunk sürgős könyvtárközi kölcsönzési kérelmeket és foto-másolat, mikrofilm 
megrendeléseket; (2) a könyvtárak kérésére és költségére igényűket külföldi 
telexszel rendelkező könyvtárhoz továbbítjuk; (3) telexen felvilágosítást 
adunk a keresett könyvek és folyóiratok lelőhelyéről. A kérések külföldre va
ló továbbításának költsége a legtöbb európai országba percenként 5-10 Ft,bel
földi telex-továbbitásokért költségét nem számítanak fel. A telex használa
tára vonatkozó tájékoztatást könyvtárközi kölcsönzésünk minden hazai könyv
tárnak megküldött©.

Középszintű szaktanfolyamot indít 1969 februárjában a Könyvtártudományi 
és Módszertani Központ. Ezt a két és fél éves esti tanfolyamot a társadalom- 
tudományi gyűjtőkörű szakkönyvtárak középszintű munkaköreiben dolgozó könyv
tárosok részére - az előirt szakképesítés megszerzésének biztosítására - 
szervezik. A tanfolyamra való felvételt szóbeli vizsga előzi meg. Követelmé
nyei! egy idegen nyelvből legalább az érettségi szintjét elérő felkészültség, 
általános műveltség éa logikai készség bizonyitása. A felvételi vizsga ez év 
decemberében lesz. A jelentkezési lapokat (az Igazgatási Osztályon kaphatók) 
november 15-ig kell beküldeni.

Az Idegen nyelvi vizsgákra való jelentkezések idejet a Művelődésügyi Köz-
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löny f .évi október 15-i száméban tettók közre. A közlemény szerint az Idegen 
Nyelvi Továbbképző Központnál (VIII. Rigó u.16.) 1969-ben Január-február 
(jelentkezési határidőt 1968.nov.15.)# május-Junius (1969.mérő.15.) én októ
ber-november (1969.aug.15.) hónapokban tartanak vizsgákat. A negyedik vizs
gaidőszakot szükség esetén 1969 folyamán Jelölik ki. Egyezerre csak egy 
nyelvből lehet Jelentkezni vizsgára. A Jelentkezési lapot az általános vizs
gára a nyelvvizsga csoporthoz (Budapest 82. pf.39.) közvetlenül, a szakmai 
anyaggal bővitett vizsgára a munkahely szerinti főhatósághoz kell beküldeni. 
Jelentkezési lapok (A.TU.1135/b) a Nyomtatványellátó Vállalatnál (XIII.Hege
dűs Gyula u.25.) kaphatók.

BEFEJEZŐDÖTT
A TARTALÉKOLT MÁSODPÉLDÁNYOK 
FELDOLGOZÁSA

Ez év augusztus 31-én egy kevésbé látványos, de könyvtárunk szá
mára hasznos munkafolyamat zárult le. Az un. rákospalotai (korábban Vas-ut
cainak nevezték) másodpéldányanyag hosszú és kalandos viszontagság után el
érkezett az OSzK állományába való beolvasztásáig.

Történetét már nem sokan ismerik, pedig tanulságos és érdemes a feljegy
zésre.

Közel mádból évtizeddel ezelőtt, az államosításkor nemzeti tulajdonba ke
rült könyvtári anyag éppen abban az időpontban züdült - az akkor még az Or
szágos Könyvtári Központhoz, majd a Népkönyvtárt Központhoz tartozó - Könyv
elosztó raktáraiba, amikor az OSzK áttért a kétpéldányos gyűjtésre. Kézen
fekvőnek látszott akkor az a megoldás, hogy az 1952-től kötelespéldanyként 
beérkező másodpéldányok analógiájára, ebből az óriási könyvhalomból 1952-től 
visszamenően is meg lehet kettőzni az OSzK gyűjteményét.

A Könyvelosztó ennek az elképzelésnek megfelelően - az OSzK raktári Jel
zeteinek figyelembevételével - minden előkerült magyarországi, illetve ma
gyar vonatkozású kiadványából egy példányt átadott az 0£bK-nak. Ennek a nagy 
mennyiségű anyagnak azonnali állománybavételeről személyi és dologi fedezet 
hiányában az OSzK vezetőségének le kellett mondania, s így e másodpéldánynak 
szánt könyvanyag raktárról-raktárra szállítva utazott, mig végül 1966-ban 
Rákospalotán mód nyilt felállítására.

A mintegy 120 ezer kötetet kitevő könyvhegyet 1966-1967-ben a Könyvel
osztó dolgozói újra hasonlították és az OSzK helyrajzi jelzeteinek sorrend
jében felállították a rákospalotai raktár polcain. A következő munkafázis e 
könyvek címanyagának átnézése és a leendő várbeli kézikönyvtárak szabadpol
cos olvasótermei száméra történő deziderálasa volt.

A kész - s a mar beszerzett kézikönyvtári anyaggal összevetett - dezide- 
róta-anyag birtokában a Gyarapítási Osztály, a központi tartalékból kapott 
munkatársakkal megerősítve, 1967 es 1968 nyarán végezte el Rákospalotán a 
tényleges álloménybavétel munkáját. Feladatunk többrétű voltx
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1/ részint tartalmi, részint formai szempontok alapján le kellett vá
lasztani azokat a könyveket, amelyek az OSzK állományába nem voltak beol
vaszthat ők;

2/ ki kellett választani és kézikönyvtári használatra kellett félreten
ni a deziderált várbeli kézikönyvtári anyagot;

3/ az állományba bekerülő könyveket - megfelelő raktári jelzettel és 
bélyegzővel ellátva - a raktári példány-nyilvántartásba is be kellett vezet
ni ; végül

4/ utolsó fázisként - egyfelől leltároznunk kell az állományba vett 
anyagot, (ez utólag történik, megfelelő nyilvántartás alapján az adrémázott 
cimleirások felhasználásával), másfelől a Raktári Osztály kezelésében egye
síteni kellett a Kiscelli Múzeumban tárolt archiválts másodpéldányokkal.

Álljon itt néhány számszerű adat az elvégzett munka eredményéről, hogy 
annak könyvtárunk számára hasznos voltát illusztrálja:

- 2000 polofolyóméter könyvet kellett átnézni és átválogatni; ebből:
- raktári hiányok pótlására 1699 kötetet,
- kézikönyvtári felhasználásra 8707 kötetet emeltünk ki;
- mintegy 1200 polcfolyóméternyi, kb. 60 ezer kötetnyi könyvet pedig 
másodpéldányként vettünk állományba.

Az elvégzett munka eredményeként - amint ez várható is volt - az 1950-es 
óvek eredeti célkitűzése, az OSzK 1952 előtti állományának duplikálása, nem 
volt megoldható. Az 1850 és 1950 közötti magyarországi könyvtermés Jelentős 
részéből azonban mégis biztosította ez a könyvanyag a második példányt, ké
zikönyvtaraink leendő szabadpolcos anyaga pedig számos - az antikvár-könyv, 
piacon ma már szinte megszerezhetetlen - kötettel gyarapodott.

Hogy ne csak üröm nélküli örömnek tűnjék ez a Jelentős állománygyarapo
dás, egy súlyos szépséghibát meg kell említenünk. Az államosítást megelőző 
többszöri tulajdonosváltozás, majd a sokszoros ide-odaszállitás következté
ben az anyag állapota sok kívánnivalót hagy maga után: tulajdonbélyegzők 
rengetege csúfítja el a példányok egy részét, sok könyv pedig csak ujrakötve 
én rendbehozva kerülhet majd a várbeli raktárakba.

Beszámolónk nem lenne teljes, ha a Híradó nyilvánossága előtt nem mon
danánk köszönetét azoknak az osztályoknak, amelyek munkánkat segítettek: el
sősorban a Könyvelosztó dolgozóinak, akik egyrészt a felállítás nehéz munká
ját végezték el Igen pontosan, másrészt központi tartaléki minőségben nyúj
tottak jelentős segítséget az óllománybavétélkor. De köszönet illeti' a Rak
tári Osztályt, ahonnan - amikor csak kértük - hathatós segítséget kaptunk, 
és az Adróma-üzemet, ahol már eddig is sok tízezer lemezt emeltek ki és osz
tottak vissza mind munkánk előkészítésekor, mind most a leltári ivek elké- 
szitásénál. - 
\'fl X GÍÜRÜYNK
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NÉHÁNY SZÓ
A GYÖNGYÖSI MtjEMLÉKKÖNYVTÁRÁÉI,

Keváosá ismeretes, hogy az egykori gyöngyöst ferences kolostori 
könyvtár (mai nevem Bajza József miiemlékkönyvtár) Magyarország legrégibb 
fennálló könyvtára. Ez az egyetlen magyarországi könyvtár, amelynek állomá
nya a 15. század vége óta egy helyben maradt és szervesen gyarapodott. Túl
élte a török időket, II. József államosítását és az 1950. évi államosítást 
is.

1950-ig a kolostor épületében állott, ekkor kitették a 18. századi épü
letből, amelyben a freskókat lemeszelték, közétkezdét, napközi otthont stb. 
rendeztek be. A könyvállományt Bán Imre gyöngyösi tanár Javaslatára együtt 
hagyták és az OSzK gondozására bízták. Ismételt költöztetés után - amelyek 
során a régi parasztbarokk Jellegű könyvállvány-sort mindannyiszor szétszed
ték és újból összerakták - a volt Orozy-kastély földszinti termeibe került a 
könyvtár. l96C-ban, amikor a könyvtár vezetője állásáról lemondott és helye 
betöltetlen raaradt#a könyvtárat lezártuk. A könyvanyag a nedves termekben 
penészedésnek indult (mintegy 50 kötet régi magyar folyóirat az 1850-1870-es 
évekből elrothadt).

A további pusztulás megelőzésére 1967-ben felköltöztettük a könyvtárat 
az épület száraz emeleti helyiségeibe. Ez év nyarán pedig hozzáláttunk az 
ömlesztett állapotban polcra helyezett, katalógus és oimleltár nélküli könyv
anyag rendezéséhez. A rendezés célja az egykori hagyományos helyrajzi rend 
visszaállítása volt.

A munka anyagi előfeltételeinek biztosítása nehezen Indult. A Gazdasági 
Hivatal a rovatok hatalmánál fogva kezdetben egy olyan megoldáshoz kötötte 
magátf mely nem volt realizálható, de azutan mégis a rejtélyes rovatok más 
értelmezésével egy elfogadható díjazásról és szállásról gondoskodott.

így a különböző tudományos szervek (elsősorban az egyetem) segítségé
vel toborzott csoport lelkes hangulatban láthatott muiácahoz augusztus folya
mán. A társaság zöme latin-görög szakos egyetemi hallgatókból került ki 
mellékesen perzsa, arab stb. nyelvismerettel. Az egri papnöveldetői két kis- 
papot kaptunk; három lelkes OSzK dolgozó (Maroth Miklosne, Mind György es 
Tiszai István) szabadsága idején jött le néhány napra Gyöngyösre dolgozni.

A munka az Idegen könyvanyag leválasztásával kezdődött. A kolostor 
könyvállományának gyarapodása nagyjából lezárult a múlt század derekán. A 
18. század végéig kizárólag teológiai anyag került a kolostorba; a 19.szazad 
elején értékes egykorú (részben magyar) nyelvészeti, irodalmi és történelmi 
anyaggal gyarapodott a könyvtár. A 19. század végétől a gyarapodás Jellege 
megváltozott: ettől fogva az egykorú kiadványokat nem a kolostori nagykonyv- 
tár, hanem a kolostorban működő ferences szeminárium (Szent Bonaventura ta
nulókör) számára szerezték be, tanári kezikönyvtár Jellegével. Az állományt"
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az 1950-es években újból gyarapítani kezdték. Miután az igy beszerzett ideo
lógiai, szépirodalmi és szakirodalmi anyag meglehetősen eltért a múlt szá
zad derekáig szervesen fejlődő történelmi állománytól, ennek az anyagnak a 
leválasztását és más helyi könyvtárak részére történő átadását gyarapítási'* 
osztályunk már az elmúlt évben megkezdte. A leválasztást most befejeztük, s 
osak a műemlék értékű történelmi anyag maradt a könyvtárban,

A megmaradó anyagon belül a történelmi rendet állítottuk visszat külön 
csoportosítottuk a régi kolostori anyagot, az említett Szent Bonaventura ta
nulókör viszonylag modernebb könyvanyagát, a szomszédos ferenoes kolostorok
ból átkerült könyvállományt, valamint a folyóiratokat. A régi anyag a hagyo
mányos könyvtári gyakorlatnak megfelelően, tartalmi osoportositásban állott 
a kolostori nagykönyvtárban (theologla morális, asoetioa, dogmatioa stb.).
A két háború közötti időszakban a néhai könyvtáros atya Jószándéku szerzete
si buzgalommal - bár kevés könyvtárosi érzékkel - az anyag legnagyobb részét 
beszámozta a hagyományos tartalmi rend alapján. (Kezemunkáját olykor nem ki
fejezetten kolostori hangulatú megjegyzésekkel illettük, amikor 17. századi 
follók mellé ugyanazon mű 20. századi miniatűr kiadásait helyezte.)

A beszámozás segítségével visszaállítottuk a régi helyrajzi rendet, le
győzve azt a kezdetben áthidalhatatlannak látszó akadályt, amelyet a polook 
rendjének megváltozása okozottt az eltérő nagyságú és többnyire szűkre sza
bott poloközök az egykori kolostor épület rendjét követték, s a költözteté
sek során átalakult polo-rend miatt nem egyszer néhány sorral távolabb kel
lett folytatni és őrjegyezéssel nyomon követhetővé tenni a régi helyrajzi 
rendben történő elhelyezést. Az elrendezés során esztétikai követelményekre 
is tekintettel kellett lennünk1 a legszembetűnőbb helyekre lehetőleg a szebb 
kötésű anyagrészeket csoportosítottuk. Sajnos, a kötések az 1950 utáni köl
töztetések során erősen megrongálódtak.

Az anyag rendezése után kezdtük meg a oimleltérozást, miután eddig sem 
leltár, sem katalógus nem volt a könyvekről.

Rövidített címleírás formájában mintegy 2200 kötetet leltároztunk, 
némi ráadásként a rendezéshez.

Teljesítményűnket a dolgozók lelkesedéséből fakadó maximális erőfeszí
tés és a 12 órás munkanap tette elérhetővé. A lelkesedés ébren tartására és 
egészségűnknek a sűrű por közepette való megőrzésére más eszközöket Is igény
be vettünk, Mátraházára, Kékesre és a Galyatetőre rendezett kirándulások for
májában, valamint a gyöngyösvidéki borokkal való Ismerkedés segítségével.

Bizonyára ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy a fiatalok jő hangulatban 
végezték a megfeszített és minőségileg kifogastalan munkát.

Mintegy 13 ezer kötet vár még leltározásra (katalogizálásra), aminek 
elvégzését ez év őszére és Jövő év tavaszára tervezzük, a most bevált munka- 
módszerek folytatásával. A leltár elkészülte után a könyvtár ismét megnyit
ható lesz látogatók számára. Külön probléma lesz a látogatási rend mikéntjé
nek kialakítása, miután e raktár Jellegű könyvtárba nagyobb turistacsoportok 
beengedése semmiképpen se lenne ajánlatos. Különben is a gyöngyösi könyvtár
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érdekessége - a keszthelyi és ziroi mUemlékkönyvtártól eltérően - nem a be
rendezés szépsége, hanem egyedülálló könyvtártörténeti értéke, nem utolsó 
sorban a tulajdonosi bejegyzések miatt.

Szamos ilyen bejegyzéssel találkoztunk: "Huno llbrum donavlt Petrus 
Pázmány archiep. Strigoniensl s conventui Gyöngyösiénél11 # vagyi "Hic liber 
emptus est in auctione oonventus Cassoviensis Societatis Jesuf anno 1776". 
Egyelőre azt sem tudjuk, hogy a 18* századvégi magyarországi kiadványok e 
gazdag anyagában hány ritkaság (vagy unikum) lappang* Bizzunk benne, hogy 
rövidesen ebben a vonatkozásban is befejezzük a gyöngyösi könyvtár rendesé* 
sét, amelyre az elmúlt években nem tudtunk annyi gondot fordítani, mint a- 
mennyit megérdemelt volna*
VEK ÉRDI JÓZSEF

MAGYAR VONATKOZÁSÚ 
UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEINKBŐL

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN
EGRI Viktor: Zem v plamenoch. (Égő föld.) Bratislava 1967*
FEKETE (Gyula) tDjula: Szmörtta na lekarja. (Az orvos halála.) Szofija 1967. FÖLDI Mihály: El hombre desnudo. (A meztelen ember.) Buenos Aires 1945. 
[GEIGER] Gejgar B[éla]: Szovremennüe vengerszkie p'eszü. Moszkva 1967. [GERGELY] GergeJ S[óndor]x Vitezovi i heroji. (Vitézek és hősök.) Beográd 

1948.[KASSAI Ferenc] KAŐAJIS, F.t Telezroogus. [Telehumán.] Vilnius 1967*
[KISHONT Ferenc] KISHON - (GÁRDOS Károly) DOSHi Szlicha seniohanu* Tel Aviv 

1967. Cimfordv: Bocsánat hogy győztünk.MÁNDY Iván: Czutak robi kariere. (Csutak a mikrofon előtt.) Warszawa 1967. 
MIKES [György] George: How to be affluent. London 1966.SÁNTA Ferenc: Dwadzieácia godzin. (Húsz éra.) VTarszawa 1967.
THINSZ Géza: Sex ungerska poeter. Stockholm 1968.
MAGYARNYELVŰ SZÉPIRODALOM
BEKE György: Vándorvillám. Kisregény. Bukarest 1967.BOLLIAC Cézár: A jobbágy. (Versek, cikkek, tanulmányok.) Bukarest 1965# (BURÁNY Béla * FÁBRI Jenő - TRIPOLSZKY Géza): Juhásznóták, betyérdalok, 

balladák Zentán és vidékén. Zenta 1966.FÁY Ferenc: Magamsirató * [Versek.] Toronto 1967.
HUSZÁR Sándor: A házasságok a földön köttetnek. SzinmU. Bukarest 1963. 
KACZER Illés: Az álomtelepes. Regény. Tel Aviv 1967.SZABÓ Lajos: Menekülés. Szinmü. Bukarest 1965.
SZILÁGYI István: Sorskovács. Novellák. Bukarest 1964.
SZARVAS Pál: Heti strófák [Pittsburg. 1945#]SZiŐCS Kálmán: Lelkemben gyermekkórusok. Versek. Bukarest 1965•
TOMPA István: Köd és nap. Regény. Bukarest 1965#
MISCELLA NI A HUNGARICA
ALMAS, Dimitru: Vitéz Mihály vajda. Bukarest 1967.GÖLLNER, [Kari] Cári: Die Siebenbürger Saohsen in den Revolutionsjahren 

1848-1849. Bukarest 1967. „ ,KERTÉSZ [István] Stephen D.: The quest fór peace through diplomaoy.Englewood 
Cliffs, N* J. 1967. _ , 4 . A .GOSZTONY Péter: Die schweizerisohe Ostforsohung und das Sohweizerisone osx-
Institut [Marburg] 1967. ^ ^Humanizmus a renesancia na S3.ovensku v XV-XVT. storooi. Bratislava 1907 

KELEN [Imre] Emery: The political platypus. New York 1966.
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[ÓRÁNYI, Karolt Powszeohna história panstwa 1 prawa. Warszawa 1967.
[iŐRINC Pétert Qnberek az embertelenségben. [önéletrajz.] Növi Sad 1962.
L manual of Australian agrloulture. Ed Imre Molnár. London-Melbourne 1966.
ORNICS Józsefi A béoskai munkásmozgalom a Magyarországi Szooláldemokrata 
Párt megalakulásáig. Növi Sad 1967.SEMESÉRI Llászló] - HOLLÓ PEerenoJt Diagnostioo parasitológioo veterinario. 
(Állatorvosi parazitológiai diagnosztika.) Zaragoza 1965.

IEHÁK Lászlót A kisebbségek Jugoszláviában. Növi Sad 1967.
SíERŐSZEWSKI, Andrzejt 11 opowiadan wegierskich. Warszawa 1967._ _
rARDY, Lajost Relations entre la Hongrie et la Georgia aux XIII -XVIII 
sléoles. Paris 1968.CITO, Josip Brozt Beszédek és cikkek. (1956.II.1.-1957.XII.28.) Növi Sad
1966.fÁLI Fereno A[lbert]t The quest fór a united Germany. Baltimore 1967.

VÁSÁRI ÍBnil] finillot Ein Königsdrama im Sohatten Hitlers. Die Versuohe des 
Reiohsverwesers Horthy zűr Grtindung einer Dynastie. Mtinohen 1968.

Töt'óagárdisták voltak. Cikkgyűjtemény. Uzshorod 1967.
VHITNEY, Art húr Hlarold] t Colloquial Hungárián. London 1963.
Vömén in the modern world. Ed and intr.: Raphael Patai [Rafael]. New York - 
London 1967.
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KIADVÁNYAINK

A Magyarországon megjelenő hírlapok 
és folyóiratok nyilvántartásának - mint 
könyvtáros körökben köztudomású - volt 
fénykora. Ez id.Sz Ínnyel József munkás
ságával függött össze. Negyedszázadon 
át, 1868-tól 1894-ig adta közre évenként 
a Vasárnapi UJság-ban (!) a megjelent 
Időszaki kiadványok Jegyzékét. A máso
dik negyedévszázad termesének bibliogra- 

fizálása már a Magyar Könyvszemlében történt. Az első világháború - akárho
gyan is forgatjuk - lényegében egyszersmindenkorra megszüntette ezt a rend
szeres, szolid tevékenységet. Az újrakezdés kísérleteit nem érdemes felsorol
ni. Rendszerességről ezekkel kapcsolatban még osak beszélni sem lehet. Saj
nos, a felszabadulás sem hozott változást ezen a területen. E sorok irója9 
aki - közművelődési könyvtárak számára, válogatott Jelleggel évenként egy- 
egy mintajegyzéket állít össze - személy szerint is sokszor erősen érzi egy 
ilyen rendszeres bibliográfiai szolgáltatás hiányát. Éppen ezért, használó
ként is örömmel üdvözlöm, hogy a Bibliográfiai Osztály, igaz, kísérleti Jel
leggel, összeállította a hírlap- és folyóiratJegyzéket az 1965-ös tárgyévről.

A Jegyzék betűrendben tartalmazza anyagát. Leírásai egyszerűsítettek,ám 
a legfontosabb adatokat, melyekre a gyakorló könyvtárosnak szüksége van, hi
ány nélkül magukban foglalják. A fő névsor után a közreadó testületek betű
rendes mutatója következik, ahol a hivatkozási adat a Jegyzék megfelelő lap
száma. Az összeállítás tartalmi részéről csak Jót mondhatunk, a lehetőségek
hez mérten korrekt, pontos munka. Néhány helyen pl. a 37«t 41., 91* lapokon 
nyomási hibák találhatók. Némelyikük a óimét, egy más ré-ezük a raktári szá
mot teszi olvashatatlanná. Ettől eltekintve a kiállításra sem lehet túlsók 
panaszunk. Egy eljövendő - és rendszeresen megjelenő kiadványban felvetődik 
a szakmutató készítésének kérdése isi lehetnek, akik ebből.a szempontból es 
óim szerint is ét akarják tekinteni az anyagot. Ugyanosak formásabbé tenne a 
füzetet egy-két kategorizált, számszerüsógeket is tartalmazó táblázat közre
adása.

Sajnos, éppen ez az eljövendő kiadvány az, amelyről továbbra sem tudunk 
bizonyosat. Valamennyien egyetértünk abban, hogy mindenképpen szükség lenne 
az évi magyar periodikajegyzékre, a Magyar Könyvészét, a Magyar Folyóiratok

Magyar hírlapok és folyóiratok Jegy
zéke. Index periodicorum Hüngarlcorum. 1965. (Szerk. Szűcs Jenöné J Közread, 
az Oszágos Széchényi Könyvtár. Bp, 
(1968) f Házi soksz.133 1. - 28 cm.
18.- Pl 

07 (439) 1016 
05(439) : 016
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Repertóriuma mellékleteként, vagy - akárosak ismertetett kísérleti füzetünk 
külön kiadvány formájában. Érdeklődésünkkor - mely a két előállításra ille
tékes osztály vezetői, illetve munkatársai szívességével találkozott - csu
pán az ügy iránti teljes szellemi odaadást, a Jegyzék létrejöttének szűkéé-** 
gességét hangoztató nyilatkozatokat és a munkára való készséget tapasztal
tunk. Éppen ezért, úgy véljük, nem árt ezen a helyen is hangsúlyozni! remél
jük, hogy az anyagi feltételek megteremtése nem várat már túl sokáig ahhoz, 
hogy ez a Magyar Nemzeti Bibliográfia Integráns részeként elismert kurrens 
periodika-bibliográfia végre rendszeresen megjelenjék.
ISZLAI ZOLTÁN

A kiadvány előszava óvatosságra int, 
mert a szerkesztő elfogult a tárgyszó
katalógus Javára. Ez az elfogultság 
azonban nem veszélyes, mert olyan szak
területtel ismertet meg, mely nálunk 
©léggé elhanyagolt volt eddig.Az angol 
nyelvterületen erősen elterjedt az ál
lomány térgyszókatalógusban, vagy a le
iró- és tárgyszókatalógus összevonásé

ból keletkező szótárkatalógusban történő feltárása* Európában, Így nálunk is, 
inkább a szakkatalógusokat részesítik előnyben* E feltárás előnyei közismer
tek, szakirodalmuk lényegesebben gazdag* Ahhoz, hogy helyes Ítéletet alkot
hassunk nagy segítséget nyújt Szilágyi Tibor összeállítása, mely a tárgyszó
katalógus mellett áll ki* Ugyanakkor ráébreszt arra, hogy a tárgyszókatalógus 
szerkesztése sem könnyebb feladat, mint a Jó szakkatalógusé*

A szemle ismertetésénél Jóformán nem tehetünk mást, mint hogy megismé
teljük a könyv bevezetésében foglaltakat, mert tömören foglalja össze mind
azt, amit a műtől várhatunk és megindokolja anyagénak válogatásét*

A kiválasztás a téma alapmüveire esett, ezeket közli kivonatos, tömörí
tett fordításban, kritikai megjegyzésekkel* Kezdi Cutter szótárkatalógus-sza
bályzatéval, folytatja Haykin a Library of Congress rendszeréhez készült gya
korlati útmutatójával a tárgyszavakról. A klasszikusok mellett Coates könyve 
a modern, logikai-szemantikai alapú törekvések tömör összefoglalása, amely 
kitér a tárgyszókatalógus és szakkatalógus közötti összefüggésekre is* E há
rom mü közlése lehetőséget nyújt az adott szűk keretek között is a történeti 
fejlődés áttekintésére* A tanulmányok után egy amerikai és egy német szak
irodalmi szemle (bibliográfiai hivatkozásokkal) következik. Ezek elmélyitik 
témánk problematikájának megismerését, több oldalról világítják meg* Gazdag 
bibliográfia Drtina könyve és a Library Literature alapján zárja a szemlet, 
melyet néhány illusztráció - tárgyszavas nyomtatott katalóguscédulák, minta
oldalak tárgyszójegyzékekből - színesít.

A kiadvány teljesen megfelel célkitűzésének, bevezet a tárgyszavazás, a

(Szilágyi Tibori
A tárgyszó és a t irgyszókatalógus./Szemle*/ (Szerk. és ford.---.) Bp.

1968. NPI soksz. 231 1. - 24 cm.
/[Országos Széchényi Könyvtárj* 

Könyvtártudományi és Módszertani Kö- 
pont. A - - kiadványai 25./

Bibliogr. 192-197., 216-228. i. 
025.343.1 

16.50 Ft
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tárgyszókatalógue fogalomkörébe és gyakorlatéba, eligazít az alapvető Iroda
lomban. Nem tárgyalja a térgyezóelv katalóguson kívüli alkalmazásénak ismer
tetését.

Az irodalom Jó érzékű kiválasztása lehetővé tette, hogy ez^ a szemlét 
kézikönyvként használják mindazok, akik a kérdéssel meg akarnak ismerkedni. 
Magas színvonalon, sűrítve a magyar viszonyokhoz mérten ismertet meg a tárgy 
körrel. Hézagpótló müvet adott közre a KMK, ismeretében talán nálunk is több 
vállalkozó akad Jó tárgyszókatalógus készítésére.
FARAGÓ LÁSZLÓMÉ
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A SZÉCHÉNYI -FÉLE SOPRONI KÖNYVTÁR SORSA
Befejező közlemény

Mátray Gábor a Sfceohényi Országos Könyvtár őre bizonyára szorong* 
va várta hogyan fognak a császári hatóságok reagálni 1855 Július 25-1 Jelen
tésére, ahol feltárta volt azt a kínos helyzetet amelybe Széchényi Ferenc 
segédkönyvtár-alapitvénya az Országos Könyvtárban Jutott* Aggodalommal gon
dolhatott a Széchenyi-család várható felháborodására is, noha a fő érdekelt, 
Széchényi Lajos ekkor már nem volt az élők sorában* Még az év elején (feb
ruár 7-én) meghalt, mielőtt az ügy érdekében indított eljárása hivatalos in
tézkedésekhez vezetett volna*

A cs* k* helytartóság budai osztálya, amely a múzeumi Jelentést (Mátray 
referátumát) kézhez vette, nem foglalkozhatott érdemben az üggyel, minthogy 
csak alárendelt végrehajtó szerve volt az Albrecht főherceg elnöklete alatt 
működő magyarországi cs. k. kormányzóságnak (K. K. Militár und Civil-Gouver- 
nement für Ungarn)* Sőt ez esetben maga a kormányzóság is inkompetens volt, 
minthogy Széchényi Lajos kérelmével a K. K. Oberste Geriohtshof-hoz fordult, 
ez pedig az ügyet a cs* k. belügyminisztériumhoz (K* K. Ministerium des 
Inneren) tett ét. Végső fokon tehát a hírhedt Alexander Freiherr von Baoh 
elbírálása alá tartozott a dolog. Szeptember 16-én valóban ide lettek az 
iratok felterjesztve.

Szerencse volt, hogy az Üggyel a belügyminisztériumban Anton de la 
Motte tanácsos foglalkozott, nemrégiben még a budai helytartósagi osztály 
alelnöke (mellesleg magyarországi birtokos), aki ex officio ismerte a Nemze
ti Muzeum és a Széchényi Országos Könyvtár viszonyait s ennélfogva nem Járt 
el a tájékozatlan bürokrata elvi szigorával. Az ügyből nem lett fegyelmi 
vizsgálat, amitől pedig tartani kellett. A november 19-én kelt belügyminisz
teri határozat tudomásul vette a történteket, megállapította Széchényi Lajos 
kérelmének jogosultságét s hajlandónak nyilatkozott egy uj jóváhagyó diploma 
kiadására, de ezt a segédkönyvtér restituoióJának előfeltételéhez kötötte. 
Ilyen értelemben utasította a magyarországi kormányzóságot a szükséges in
tézkedések megtételére.

A Nemzeti Muzeum igazgatója és vele együtt Mátray Gábor a budai hely
tartósági osztály 1856. Január 4-én kelt leiratából megkönnyebbülve értesült 
a döntésről. Mátray néhány nappal később (10-én) hosszabb felterjesztésben
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nyilatkozott a segédkönyvtár helyreállításának lehetőségéről s egyszersmind a 
Széchényi Ferenc által tervbe vett személyzeti fizetéspótlókalap megválóéi- 
tésáról.

Az egykori soproni könyvtár állományának a Széchényi hungarikuro-anyag- 
tói való különválasztása roppant munkabefektetést kívánt és újabb súlyos 
gonddal terhelte Mátrayt. Az Országos Könyvtárnak ez a fáradhatatlan derék 
"napszámosa" 1847-tól kezdve éveken át egyetlen hivatalsegéd (f/zabo János) 
támogatáséval maga végezte el az ekkoriban mér több mint 120 ezer kötetnyi 
nemzeti gyűjtemény rendezését és felállításét. S alig készült el ezzel a 
munkával, 1854/55-ben egy felsőbb helyről kiküldött vizsgálóbizottság (Birk- 
Tandler-kommisszió) jelentése nyomán a főhatóság arra kötelezte, hogy rövid 
határidőre (3-4 óv alatt) hajtsa végre az ekkor már 60-70 ezer kötetből ál
ló (az Illéshazy-, Jankovich- és Horvát Istvén-féle különálló nagy könyvtár
testeket fel nem ölelő) hungarikum-törzsóllománynak és a kb. 12 ezer kötetet 
felölelő kéziratgyüjteménynek "összeírását" katalogizálását és leltárba fog
lalását. Most - félévvel e munka megkezdése után - mindezen felül vállalnia 
kellett a soproni könyvanyag elkülönítését és ugyancsak teljes összeírását 
is. Nem volt mit tennie: vállalta indirokt munkaként úgy, hogy a hungarikum- 
anyag feldolgozása közben előkerülő idegen nyelvű segédkönyvtári darabokat 
párhuzamosan választja ki a vegyes könyvhalraazból, nem külön kereső művelet
tel. Némi vigaszt ezért az újabb megterhelésért csak az a remény nyújthatott, 
hogy az uj életre kelő segédkönyvtárral együtt feléled a könyvtári alkalma
zottak igényjogosultsága is az alapítványban kilátásba helyezett fizetéspót
lékra. Memorandumában Mátray iparkodott is erre az illetékesek figyelmét 
felhívni.

1856 Januárjában különben késedelem nélkül megkezdődött a kiválasztó 
munka, Jóllehet hiányzott hozzá az alapvető segédeszköz: a soproni könyvtár 
tételes jegyzéke (elenchusa). Mátray nagy buzgalommal nyomozott utána. Ápri
lisban az Országos Levéltárhoz fordult, hogy József nádor egykori irattárá
ból keressék ki s kölcsönözzék át használatra a szobán levő elenchust. A 
Jegyzék azonban ott sem volt megtalálható. Végül is (júniusban) a Széchényi- 
coalád soproni levéltárából került elő.

Mátray a jegyzéket áttekintve ugyanúgy megilletődhetett, mint 36 évvel 
korábban Horvát István, amikor a soproni palotában megismerkedett a becses 
tékával. Szamára is világos lett, hogy mennyi nagy érték rejlik Széchényinek 
e második alapítványában. A vonatkozó régi iratok úgy emlegették a soproni 
könyvtárt mint klasszikus irók müveinek gyűjteményét. Valóban klasszikusok 
tára volt, de a szó legtágabb értelmében. Klasszikus volt, mert képviselve 
voltak benne az irodalom és a tudománytörténet legkiválóbb szerzői kezdve az 
antik auctoroktól a XIX. század eleji remekírókig; klasszikus volt annyiban 
is, hogy öt évszázad nyomdászati fejlődésének minden szakaszát illusztráló 
anyagot őrzött visszamenőleg az ősnyomtatványokig; kitűnt továbbá abban,hogy 
nemcsak szorosan vett könyvekből tevődött össze, hanem a legkülönfelebb saj
tótermékekből, ropiratokból, hírlapokból és folyóiratokból, atlaszokból es 
metszetekből; s végül fémjelzettségéhez hozzátartozott az is, hogy az idegén
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anyag között száz számra tartalmazott hungarikumokat, köztük régi magyarokat 
is. Mindent összevéve tehát a soproni téka jóvei többet jelentett az Orszá
gos Könyvtár számára, mint amit 1820 körül egy segédkönyvtárnak involválnia 
kellett: túl a XIX. század eleji korszerű tudományos-irodalmi apparátuson,* 
becses gyűjteménye volt a hazai és külföldi ritkaságoknak és mindenféle kü- 
löngyüjteményi elemeknek. A helyzetet felmerve Mátray gyanithatta, hogy itt 
nem csupán Széchényi Perenc személyes gyüjteményéről van szó, a felvilágoso
dás és romantika korának aktuális irodalmi és tudományos termékeiről, hanem 
minden bizonnyal nemzedékek sorén át kialakult családi bibliotékáról, amely
nek alapjait valamely régi családtag, talán még Széchényi György prima3 rak
ta le.

A megindult kiválasztó munkát a budai helyt ártó sági osztály igen nagy 
éberséggel ellenőrizte. Báró Augusz Antal (1852-1859) helytartósági alelnök 
gyakran kert idevágó jelentést a muzeumigazgatótól s szigorú hangú leiratok
ban igyekezett erősebb ütemet diktálni. Ez a hivatalos türelmetlenség azon
ban indokolatlan volt. Mátray minden tőle telhetőt elkövetett a munka haladá
sa érdekében, hiszen jól tudta, hogy a rendezés és összeírás befejezéséig az 
alapítvány nem emelkedhotlk jogerőre, királyi megerősítés előtt pedig szó 
sem lehet a fizetéspótlékigény kielégítéséről. Minthogy azonban munkájában 
csaknem magára volt hagyatva (némi támogatást csupán Czanyuga József igaz
gatói titkártól kapott), időnként újból meg újból Írásban is leszögezte,hogy 
inprovizációról itt szó sem lehet, a segédkönyvtár felállítása csak a hunga- 
rikum-törzsállomány rendezésének befejezésével egyidőben várható. Valóban 
igy is történt. A rendelkezésünkre álló statisztikai adatok szerint az első 
év (1856) közepéig az eredetileg 5100 müvet felölelő segédkönyvtárból mind
össze 232 került elő. Két óv múlva (1858 nyarán) azonban már 2322 soproni raü 
volt különválasztva és összeírva, ami közel Járt az állomány felehez. A kö
vetkező év (1859) tavaszán 3346 tételről szól a jelentés; ez a szám 1860 
őszéig 4227-re emelkedett, tehát közel volt a befejezéshez. Ám éppen ebben 
a végső étapban megtorpant a munka. A Bach-rendszer bukása után az alkotmá
nyosság helyreállításával való kísérletezés időszakában uj hatóságok vettek 
át a Nemzeti Muzeum és a Széchényi Könyvtár felügyeletet, s ezek uj szempon
tok, uj elgondolások szerint más feladatok elvégzését helyezték előtérbe. A 
segédkönyvtár helyreállításának Ugye napirenden maradt ugyan, de nem tarto
zott többé a sürgős teendők közé. Ennek tulajdonítható - hogy bár rövid né
hány éven belül az Országos Könyvtár tudományos személyzetét 3 főre 'emeltek 
és tudományos asszisztenciával is erősítettek - a Széchényi segédkönyvtar még 
az 1867-i nagy politikai fordulat, a kiegyezés idején sem volt maradéktalanul 
feldolgozva, sőt 1868 őszén is mintegy 200 kötetnyi restanciát mutatott. Lé
nyegileg azonban a nagy feladat ekkor már végrehajtottunk volt tekinthető.
A soproni téka a mai hirlaptári első "vasteremben" újra fel volt allitva 8 
állományát külön katalógus rögzítette. Mátray Gábor megelégedéssel szemlél
hette tizenkét évi munkájának egyik eredményét. Öröme azonban nem tartott so-
lr« rr

Ismeretes, hogy báró Eötvös József az idegen elnyomás alól felszabadult

121



Magyarország első közoktatásügyi minisztere hivatalát uj grandiózus kultúr
politikai programmal foglalta el* célul tűzte ki, hogy a feudális hátramara- 
dottságban levő magyar műveltséget és művelődést felzárkóztatja az európai 
polgári kultúrához. Koncepciójában a Magyar Nemzeti Múzeumnak én a Széchényi 
Országos Könyvtárnak is merőben más szerepet szánt, mint annak Idején az 
alapitó. Munkatársaival együtt úgy vélekedett, hogy a kibontakozó polgári 
világkultúrában nincs többé értelme egy gyűjtőkörében korlátozott nemzeti 
könyvtárnak. A Széchényi Könyvtár nem maradhat többé osupán hungarlkum-könyv- 
tár, hanem egyetemes tudományos könyvtárrá kell átalakulnia. Tudjukt ez az 
elképzelés realizálódott az un. münoheni könyvtárrendezésben.

1869-ben, amikor Eötvös József a Széohényi-család hozzájárulását kiesz
közölve ás Mátray Gábort félreállitva - elrendelte az újjászervező munkála
tok megindítását, könyvtárunk életében epoohális változás következett be* a 
Széchényi Ferenc által inaugurált s közel hetven éven ét érvényesült nemzeti 
gyűjtőköri alapelv és gyakorlat kizárólagossága megszűnt. Eddig a könyvtárt 
pár ezoellenoe a hazai eredetű, pontosabban a magyar korona országaiban ke
letkezett szellemi termékek alkották, figyelemmel a magyar tárgyú külföldi 
eredetű munkákra is. A magyar vonatkozás nélküli szellemi alkotások ebben a 
rendben csupán a tudományos segédeszköz szerepét töltötték be. Ezt a tudato
san emelt korlátot a közoktatásügyi kormány most lebontotta* a magyar könyv
tár, segédkönyvtár kettős tagozódás helyét 12 főosztállyal és 111 alosztóly- 
lyal egyetemes szaktudományi kategóriák foglalták el, amelyekbe ezentúl a 
hazai és külföldi sajtótermékek egyaránt betagozódtak.

Végítéletet jelentett az uj rend a soproni könyvtárra nézve is. Az imént 
restituált téka nem sokáig állhatott fenn. Lebontása mér 1870 elején megkez
dődött s állománya 1875-ig újra teljesen szétoszlott az összgyüjteményben.
Ez alkalommal végérvényesen!
BERLÁSZ JENŐ
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TÁJÉKOZÓDÁS

AZ IFLA FRANKFURTI KONFERENCIÁJA

A szerkesztő bizottság a konferencián résztvevő két munkatársun
kat Gombocz Istvánt és Somkuti Gabriellát kérte fel arra, hogy számoljanak be 
olvasóinknak részint a konferencián megvitatott szakmai kérdésekről, részint 
arról a környezetről és társadalmi jellegű eseményekről, amelyek között a 
konferencia lezajlott. írásaikat ebben a sorrendben adjuk.

A nemzetközi könyvtárosi életben az 
IFLA éves konferenciái jelentik a legna
gyobb eseményt. Ez ma is az egyetlen o- 
lyan nemzetközi vitafórum, ahol a világ 
különböző országaiban élő könyvtárosok 
egyszerre nagy számban találkozhatnak, 
gondolataikat, tapasztalataikat, munka
mód szereiket egymással kicserélhetik.

Minderre igazán volt mód a mostani 34. 
közgyűlés alkalmából, melyet 1968.augusz
tus 18-24 között a nyugatnémetországi 

Frankfurt am Main-ban rendeztek. A résztvevők 400-as száma ugyanis tudomásom 
szerint minden korábbinál magasabb volt. 34 országból jöttek a könyvtárosok, 
persze főleg Európából, és az Egyesült Államokból. Japán, Ausztrália, Kanada, 
Del-Afrika képviselői is jelen voltak, de már Latin-Amerikából csak egyetlen 
személyt láttam tíz arab vagy fekete Afrikából pedig egyet sem. A szocialista 
országok közül a Szovjetunió 22, Csehszlovákia 16, Jugoszlávia .11, Magyaror
szág 8, az NDK 7, Lengyelország 6, Románia 2, Bulgária 1 könyvtárost küldött.

Hivatalos magyar kiküldött csak egy volt, Mátrái László akadémikus, az 
MKE elnöke személyében. Az OMKDK részéről Benedek Jenő és Vajda Erik vettek 
részt. A műegyetemi könyvtáraknak külön nemzetközi egyesülete van (IATUL) az 
IFLA keretében. Zsldai József, a miskolci műegyetemi könyvtár igazgatója az 
egyesület alelnöki minősegében vett részt. Takáos Miklós, a szombathelyi me
gyei könyvtár igazgatója a közművelődési könyvtárainkat képviselte.Somkuti 
Gabriella és Akáb Lórándné (a Heim Pál Kórház könyvtárosa) turista utjukba 
Iktatták be az IFLA konferenciáját, ón a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
nevében utaztem ki.

Magyar részről iraBbeli referátumok ie készültek: igy már előzetesen ki- 
küldtük Szentmihályi János dolgozatát a szakbibliográfiák szerepérőltRőna-Tas

12J



András ismertetését a központi katalógusokról, egy összeállítást a magyar 
könyvtárügyi törvényről, egy helyzetképet a magyar orvosi könyvtárügyről és 
egy másikat a legújabb magyar könyvtári építkezésekről, két kérdőiv-terveze- 
tet a nemzetközi kiadványcserével kapcsolatban*

A konferenciát az igen modern Stadt- und Universitátsbibliothek olvasó
termeiben tartottak, tehát igen stilszerü könyvtári környezetben. A megnyitó 
ülésen a szokásos Udvözlőbeszédek után , két előadás foglalkozott az idei 
közgyűlésre meghirdetett fő témával, a könyv és a könyvtár szerepével a mo
dern ipari társadalomban. Az egyik előadó, dr. W. RUegg professzor, a frank
furti Goethe-Egyetem rektora, magasröptű filozófiai sikon, a másik,az angol 
G. E. Morpurgo szellemes paradoxonokkal bizonyította be a fő tételt: könyvek
re es könyvtarakra a modern kommunikációs eszközök világában Is szükség van 
és lesz.

Az egyik vezető testület, az un. Tanácsadó Bizottság ülésén érdekes Ja
vaslatok hangzottak el az IFLA átszervezésére vonatkozólag. Maguk a viták és 
tárgyalások az IFLA szekcióiban és bizottságaiban zajlottak le, erre esett a 
hangsúly meg erősebben, mint a korábbi IFLA konferenciákon. Egy kivételével 
mind a 22 szekció ülést tartott, éspedig 3 nap alatt, részben egyidejűleg. A 
szakmai program tehát meglehetősen zsúfolt volt, lehetett bőven válogatni.
Még szerenose, hogy nyolcán voltunk és Így a legtöbb ülésre be is ülhetett 
e£y~egy magyar delegátus, amivel nem akarom azt mondani, mintha még néhány 
magyar könyvtári szakember nem hiányzott volna.

Terjedelmes lenne valamennyi szekció és bizottság témájának határozatai
nak felsorolása, igy csak néhány fontosat szeretnék kiemelni, illetőleg azo
kat megemlíteni, amelyek iránt nagy érdeklődés mutatkozott. A nemzeti könyv
tárak szekciója megtárgyalta Lr. ReediJk (Hágai Királyi Könyvtár) jelenté
sét arról a felmérésről, amit a nemzeti könyvtarakban folyó bibliológiai és 
könyvtártörténeti kutatásokról készített. (E kérdőivet annak idején az OSzK 
is megválaszolta.) A másik nagy és már evek óta tartó téma a washingtoni 
Kongresszusi Könyvtár uj akciója, amellyel gyorsított módszerekkel igyekszik 
a világ tudományos könyvtermését olymódon beszerezni, hogy a hozzájuk tarto
zó címleírásokat is elkészítteti olyan regionális munkaállomások utján, a- 
melyek a kiadó ország nemzeti bibliográfiáit veszik alapul. Ez az un."shared 
cataloguing" terv persze sok más országot is érint, a konferencián éppen azt 
tárgyalták, hogy az akció hasznot jelent-e az egyetemes könyvtárügy számára.

Az egyetemi könyvtárak alszekclója egyrészt azzal foglalkozott, hogy az 
egyetemi könyvtárak mennyiben információs bázisai az iparnak és a kereskede
lemnek; másrészt azzal, hogy uj egyetemek létesítése esetén milyen módon kell 
a könyvtárakat megszervezni. A közművelődési szekció a könyvtarakra vonatko
zó országos Jogi szabályozás kanadai és Írországi eseteit vizsgálta. Itt em
lítem meg, hogy az IFLÁ-n belül nemrég uj egyesület alakult INTAMEL néven,a- 
mely a nagyvárosi könyvtárakat kívánja összefogni. Nagy érdeklődést váltott 
ki a szakkönyvtárak szekciója és a vele szorosan együttműködő bibliográfiái 
bizottság. E két munkacsoporthoz számos dolgozatot nyújtottak be, részben 
olyan ismertető jellegűeket, amelyeket mi is készíthetnénk az IFLA szamara.
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Itt szerepelt Szentmihályi János referátuma isf amit Mátrai László képviselt. 
A referátumokat nemsokára egy kötetben fogjak kiadni.

Talán szélesebb körű magyar szakmai visszhangot érdemelne az egységes 
katalogizálási szabályokkal foglalkozó bizottság munkája, mely több fontos * 
területen fejlesztette tovább a párizsi világkonferencia (1961) eredményeit.
A nemzetközi kiadványcsere bizottsága előtt szerepelt az az általunk kidol
gozott kérdőiv, amely a kiadványt csere gazdasági vonatkozásait lesz hivatva 
felmérni (erre újabb megbízást kaptam), továbbá két ürlap-szabványositási Ja
vaslat* Részemre fontos volt a hivatalos kiadványok cseréjével foglalkozó al
bizottság ülése is, amely az afrikai anyag beszerzéséről és egy központi ka
talógus felállításáról szólt.A statisztikai és szabványosítási bizottság ez
úttal inkább csak regisztrálta azokat a fontos eredményeket, amelyeket az 
UNESCO-val és az 190-val együttműködve, magyar részvétellel is (Pataky Ernő, 
Frey Tamásné) már elért. A könyvtárápltési bizottság a kis- és középvárosok 
könyvtári építkezéseire vonatkozó normák ügyét tárgyalta.

Nagy volt a mozgás a gépesítési bizottság körül is, ami nem is csoda, 
hiszen egyre több országban egyre több könyvtári munkafolyamatot végeznek a 
gépek. A beküldött referátumok többsége a dokumentációs célú adatfeldolgozó 
(számitó) gépek különféle alkalmazási területeit vizsgálta.

A záró ülések egyhangúan elfogadták a szekoiók és bizottságok határoza
tait és ezzel a konferencia véget is ért. Röviden azzal Jellemezhetném a 
frankfurti IFLA gyűlést, hogy a szokásos tapasztalatcseren túl ezúttal külö
nösen gazdag és igen tartalmas dokumentum-anyagot eredményezett. Ez a nagy 
dokumentum-gyűjtemény (mely a KMK szakkönyvtárában és a Nemzetközi Csereszol
gálaton is rendelkezésére áll az érdeklődőknek) Jó bepillantást ad abba, hogy 
Jelenleg milyen szakmai kérdések körül sűrűsödik a világ könyvtárosainak ér
deklődése. - GOMBOCZ ISTVÁN

A kongresszus szinhelye a frankfurti 
egyetemi könyvtár volt. A könyvtár tel
jes nevei Stadt- u. Universltátsbibllo- 
thek und Senkenbergisohe Bibliothek ma
géban foglalja az intézmény múltját is. 
Valaha a városi tanács könyvtára volt s 
eredete a XVI. századig nyúlik vissza; 
hosszú történelme során különböző kolos

tori könyvtárak állományával és a város gazdag polgárainak hagyatékaival, 
alapítványaival bővült. Közülük a legjelentősebb a XVIII. században élt Jo- 

hann Senokenberg orvos alapítványa, aki természettudományi és orvosi könyvek
ből álló könyvtárát hagyta a városra. Ezért kerülnek a természettudományi és 
orvosi könyvek még ma is a könyvtár külön kezelt részlegébe, a Senckenberg 
könyvtárba. A Goethéről elnevezett egyetem alapításakor 1914-ben a város fel
ajánlotta könyvtárát az egyetem céljaira.

A második világháborúban a könyvtár osztozott a város szomorú sorsábani 
a régi Frankfurt 80 százaléka elpusztult, kiégett a könyvtár épülete is, egy
millió kötetéből hatszázezer a lángok martaléka lett. A háború után a könyv
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tár sokáig ideiglenes épületben működött. A hiányok pótlására állományához 
csatolták több, ugyancsak felében-harmadában megsemmisült könyvtár anyagát.
Az uj épület építéséhez 1962-ben fogtak hozzá s 1964 októberében elkészült 
Nyugat-Németország egyik legmodernebb könyvtárépülete, amely ma'már 1 millió 
375 ezer kötetet foglal magában. A 25 millió márkás költséggel készült, lég
kondicionált könyvtárépület minden igényt kielégít, raktáraiban 65 ezer pfta., 
olvasótermeiben közel 100C olvasóhely áll rendelkezésre, A kérőlapok osőpos- 
tón Jutnak el a raktárba, ahonnan az ágész épületet behálózó szállítószala
gok viszik a könyveket rendeltetési helyükre. (Bvi 1,4 millió kötetet mozgat
nak meg.) A korszerű reprográfiai eszközök közül a xerografikus másolás köz
vetlenül az olvasók rendelkezésére állt pénzbedobásos automatával működő ké
szülékek azonnal másolatot adnak.

Az olvasószolgálat két fő övezetre oszlikt a földszinten mindjárt az 
előcsarnokban és a hozzá csatlakozó termekben találhatók a katalógusok, a 
kölcsönzés, a felvilágosítás és az általános tájékoztatás egy, az olvasók ál
tal is szabadon használható általános segédkönyvtárral, a kiállítási termek 
és egy szabadpolcos kézikönyvtér a legkeresettebb tankönyvekkel és aktuális 
irodalommal. Az itt található könyveket az egyetemi hallgatók a pólóról le- 
vehetik és a kölcsönző pultnál azonnal kikölcsönözhetik. A második övezet az 
elmélyültebb olvasást és kutatást szolgálja: három szakosított olvasóterem 
és hét különgyüjteményl olvasóterem áll rendelkezésre. A három olvasóterem 
berendezése egységes: a teremben szabadpoloos kézikönyvtár van a legkereset
tebb könyvekkel és folyóiratokkal, ettől üvegfallal elkülönítve az olvasóter
mi felügyelet, a könyvkiadás és a kézikönyvtári katalógusok vannak elhelyez
ve. Közvetlenül az olvasóteremhez csatlakozik egy kétszintes, galériás meg
oldású un. kéziraktár, az illető szakterülethez tartozó további könyvekkel 
és folyóiratokkal - régi bekötött évfolyamok is - szakrendben felállítva. Az 
olvasók ezt is szabadon használhatják, a galérián elhelyezett egyszemélyes 
asztaloknál le is ülhetnek, s a könyvet az olvasóterembe is magukkal vihetik. 
Mintegy 200 ezer kötet van ilyen módon az egész könyvtárban közvetlenül az 
olvasók elé tárva és még további 600 ezer kötet számára van hely. A tapaszta
lat azt bizonyltja, hogy ilyen módon az igények nagy része kielégíthető és 
osak a további kérések teljesítéséhez kell a nagy raktárhoz fordulni. A napi 
7-600 olvasó kiszolgálása Így zökkenőmentes.

Nagyon megnyerték tetszésünket a kis, egyszemélyes lezárható kutatófül
kék, amelyeket a kutatók két hónapig teljesen önállóan használhatnak s ha 
szükséges, még további két hónapra igénybe vehetnek* A minden kényelemmel,Író
asztallal, polcokkal, irógépelési lehetőséggel berendezett kutatófülke való
ban ideális munkahely és tökéletesen pótolja az otthoni dolgozószobát. A 
könyvtárban van elhelyezve a hesseni tartomány központi katalógusa, aminek 
berendezése igen érdekes:15 nagy,fémből készült katalógusszekrényben a fiókok 
elektromos-automatikus mozgással működnek. A paternoszter-elv szerint emel
kednek és süllyednek a fióksorok a szekrényben, bárhol megállíthatók s a 
könyvtáros kényelmesen, ülve dolgozhat előttük. (Egy katalógusszekrény kb. ^ 
240 ezer oédula befogadáséra alkalmas.)
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Ez a szép könyvtár volt tehát a kongresszus háttere, amelyet a konferen
cia idejére az igényekhez mérten egy kissé átrendeztek. Az előadások az ol
vasótermekben voltak, a földszinten működött a tájékoztatás, a postahivatal 
és a büfé. Az előadások szünetében itt hullámzott, vitatkozott és barátko
zott a soknyelvű könyvtáros társaság. A konferencia alkalmából három kiállí
tást is rendeztek, - kettőt közülük itt, az egyetemi könyvtár épületében. Az 
első kiállítás a múltba vezetett és a XV-XVII. századi korai frankfurti 
könyvvásárok dokumentumait mutatta be# A hires frankfurti "Buch-Messe" az 
Idén fél évezredes jubileumát ünnepelte. Egy 1469-ből származó levél tanúsá
ga szerint ugyanis Frankfurt város tanácsa Lübeck város tanáosának segítsé
gét kérte egy lübecki polgár adósságának behajtása ügyében, aki az előző év
ben a frankfurti vásáron Peter Schöffertől nyomtatott könyveket vásárolt s az 
árával adós maradt. A második kiállítás a legújabb nyugat-németországi könyv
tár építkezéseket mutatta be, a harmadik, amelyet a szomszédos Deutsche Bibiio- 
thek, az NSzK Nemzeti Könyvtára rendezett, a német emigrációs irodalom (1933- 
1945) kiemelkedő alkotásait és értékes dokumentumait állította ki. E három 
"hivatalos" kiállításon kivül azonban a városban még több kiállítás is lát
ható volt: a könyvkiadó- és könyvtári berendezéseket előállító magáncégek 
felhasználva a kedvező alkalmat, számos kisebb kiállításon hivták fel a fi- 
gv^lmet termékeikre.

A hagyományokhoz híven nem hiányoz
tak a kongresszusról azok a társadalmi, 
jobban mondva "társasági események" 
sem, amelyek az IFLA-kongresszusok sa
játos hangulatét megteremtik. Frankfurt 
város főpolgármestere a Römerben, a hi
res Kalser-Saal-ban adott fogadást ré
szünkre. A Römer tulajdonképpen a régi 
Városháza, ahol századokon át a német- 
római császárokat választották és a 
szemben lévő Dómban császárrá koronáz

ták őket. Itt választották meg a ml Zsigmondiunkat is, ott függ a falon az 6 
életnagyságu képe is az ötvenkét halott császár között a Kaiser-Saal-ban, a- 
hol az "Oberbürgermeister" üdvözlő szavait hallgatjuk. Ezután szűk csigalép
csőn és egy romantikus belső udvaron keresztül jutunk le a földszinti, hatal
mas méretű lovagterembe, ahol a "Frankfurter Abend" színes, népies kavargása 
fogad. Lampionokkal kivilágított terem, zeneszó, hosszú, terített asztalok,s 
a népviseletbe öltözött felszolgálók kínálják a frankfurti ételkülönlegessé
geket és töltögetik a mázas kancsókból az almabort. S akinek még ez sem elég, 
a mellettünk sütögető "lacikonyhákhoz" járulhat egy kis frankfurti sültkol- 
bászért, vagy megállíthatja az ott sétálgató, hatalmas kosárral megrakott 
pékmestert e válogathat a süteményekben, mézeskalácsokban. Ha valaki mégis 
nemzetközi izekre vágyna, megrakhatja tányérját a legkitűnőbb, franciás izlés 
szerint készült hidegkonyhai ételekkel s válogathat a rövid-italokban. Gyer
mekkorunk olvasmánya jut eszünkbe a "Schlaraffenland"-ról, a tejjel-mezzel
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folyó oeodaorszagról, - talán ilyen lehetett az is.
A német könyvtáros egyesületek és a frankfurti egyetem együttes fogadé- 

ea a Goethe-Hausban, Goethe szülőházában zajlott le. Az épület belső udvarén 
egy szabadtéri konoertet hallgattunk végig, majd étellel, itallál megerősít
ve magunkat, birtokunkba vettük a hajdani patrioius házat. A Goethe-hézba ma 
sinoe bevezetve a villany s erre az estére gyertyák százaival világították 
ki. Feledhetetlen szép volt a Goethe osaléd egykori lakószobáit a lobogó 
gyertyák féqyénél végigjárni, - szép volt akkor is, ha tudtuk, hogy a házból, 
a falakból semmi sem eredeti, hiszen az elpusztult a háborúban, s a féltő 
gondosság, a nemzeti kegyelet építette fel újra, pontosan úgy ahogyan résen 
állt. De hiszen nem is a falak a lényegesek, a "geniue looi" igy is megra- 
gadja az embert, - Goethe, a láthatatlan házigazda igy is jelen van, s azon 
vesszük észre magunkat, hogy a patrícius apa könyvtárszobájában a klassziku
sok időszerűségén vitatkozunk*

Két kirándulást is szerveztek számunkra: az egyik elsősorban a közműve
lődési könyvtárosok számára volt tanulságos* Frankfurt most épülő, 50 ezer 
lakosra tervezett uj városnegyedének fóligkéez könyvtárépületét mutatták be, 
majd Heidelbergben a városi könyvtárat látogattuk meg* A modern, kitünően 
felszerelt könyvtár a legkényesebb esztétikai igényeket is kielégíti: ritkán 
lehet a funkcionális szempontokat ilyen harmonikusan szép formákkal és szí
nekkel párosítva látni. Az olvasószolgálati munkafolyamatokat nagyrészt gé
pesítették : a kölcsönzés és a visszakérés fényképezéssel történik* A regi 
egyetemi város és a hajdani palota megtekintése után egy régi diákvendéglő
ben zártuk le a napot: vidám hangulatban németek, finnek és magyarok ülték

A másik kirándulás Mainsba vezetett* A Dóm és a vi
lághírű Gutenberg Muzeum más-más élménnyel gazdagítja 
a nézőt, de most mindkettőt az emberi akarat, értelem 
és alkotnivágyás nagyszerű tárházának éreztük* Elfo- 
gódva léptünk be a Gutenberg Muzeum pánoélszobájába és 
osodáltuk meg a kiállított legkorábbi nyomtatványokat, 
köztük a híres 42 soros Bibliát* Ezután hajéra száll
tunk és megkezdődött a többórás hajóút a Rajnán* Néz
tük a hegyeket, a festői várromokat, 0 közben Heinét 
idéztük: *Ioh weiss nicht, was soll es bedeuten,/ Dass 
ioh so traurlg bin,/ Ein Marohen aus altén Zeiten/ Das 
kommt mir nicht aus dem Sinn*"

A hajóút után újra autóbuszra szálltunk, utioélunk 
a hegyek köze rejtett kolostor, a "Kloster Eberbaoh". 

Bejárjuk az egykori hires kolostort, amely ma már nem egyházi épület, hanem 
a hesseni tartomány művelődési minisztériumának tulajdona. Termei reprezen
tációs célokra szolgálnak, de pincéiben ma is éppen olyan hires borokat fej
tenek le, mint régen a szerzetesek idejében. A borokból nekünk is kijut: a 
hesseni kultuszminiszter üdvözlő szaval után következik a borkóstoló a leg
kitűnőbb rajnai borokból. Az autóbuszok engedelmesen várnak odaklnn s a fé* 
radt könyvtárosoknak mér osak annyi erejük van, hogy felkapaszkodjanak reá-

körül az asztalt
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Juk. Késő este van, mire Frankfurtba visszaérünk.
Még két eralekezetes esténk volt: az egyik egy szinhézi előadás Frankfurt 

bán, a másik az utolsó nap buosuesteje, ahol még egyszer fehér asztal mellett 
találkoztak a világ könyvtárosai. Vidám, felszabadult hangulatban -táncolt a 
kongresszus", szövődtek a barátságok, cserélődtek a elmek és emléktárgyak és 
hangzottak el a szokásos fogadkozások: nem felejtjük el egymást, találkozunk 
még valahol, Moszkvában, vagy másutt, s ha előbb nem, hát akkor 1972-ben Bu
dapesten, az első magyarországi IFLA kongresszuson. - 30MKUTI GABRIELLA

IMC/AIBM KONGRESSZUS 1968

Az utazást megelőző minden izgalom elmúlt abban a pillanatban, a- 
xnikor beültem a Boening 707 kényelmes karosszékébe, - befűztem a biztonsági 
hevedert és hátradöntöttem a támlát. Ettől a perctől ugyanis a gyakorlott és 
sok millió kilométert repült kapitány és legénységének, valamint a három osi- 
nos stewardessnek kezeiben volt életünk és testi Jólétünk. A kapitány indu
láskor bemutatkozik, - rövid életrajza a megnyugtatás oóljait szolgálja, - 
bemutatja munkatársait, a mentőmellények használatáról illusztrált divatbemu
tatót tartanak, miközben a gép méltóságteljesen gördül a kifutópálya irányá
ba. Feláll a starthelyen, nekilendül és - közben egy villanásra látjuk az in
dulásra felsorakoztatott nagyobb és még nagyobb géptestvéreket, - egyszorosak 
feltűnik alattunk Párizs és peroek alatt ragyogó napsütésben száguldunk a kék 
ég felé... Mit tesz az ember akkor, amikor hat és fél óra utazás áll előtte, 
felosigázottan a soha nem látott Újvilág filmen, irodalomban, zenében, képző
művészetben sokszor megélt várható csodáit latolgatva. Megpróbál, - egyszerű 
védekezésként - hátradőlni ülésén és szemet lehunyva szenderegni. - Ezután,a 
következő pillanatban megjelenik a stewardess és kezében toronyként felpupo- 
zott tálcával, kedvesen mosolyogva megkérdi, hogy a menükártyáról melyik 
ételt választotta. Az éhes utazó gyomra egyet morran és a szemének legkívána
tosabb tálcára rábökve - úgysem tudni annak tartalmát - egyet kiválaszt. El
merül a tálcán lévő étkek szépségében, Ízlelgeti a soha nem Ízlelt izeket, 
majd leissza magát kávéval vagy teával, - ha akarja mindkettővel - és azt 
mondja a stewardessnek "kérek meg egy csésze teát". Ezután megkérdik, hogy 
óhajt-e filmet nézni, sztereofonikus zenét hallgatni (potom 3,5 dollár),vagy 
esetleg párnát és takarót kérvén aludni. Rövid fejszámitás után döntöttem.
Nem kértem sem filmet, sem zenét, sem plédet, hanem végre nekikezdtem előadá
somat elolvasni.

Nem tartott sokáig a szorgalmam. Tízezer méter fölött járván, egyszer- 
osak szétszakadtak a felhők, alant kibukkant a francia tengerpart és az egé
szen valószínűtlennek tűnő, hullámtaréjjal fehérre karójitott, halványzöldön 
keresztül a barnáig valamennyi színárnyalatot felvonultató Atlanti-óoeán. Vi
dám füstfelhőt eregető, - szinte integető - minihajó fúrja orrát és húz hul- 
lémbarázdát a vizen, és kis idő után feltűnik Dél-Anglia barátságos dombok
kal tarkított partja. Néhány perc alatt elhúzzák alattunk a nagyléptékű tór-
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képként látható, hosszú időre utolsó szilárd földkérget, és máris kinn va
gyunk a végtelen víztükör felett. Még a nap sem süt úgy mint 10 ezer méterrel 
lejjebb, ennek is valami egészen különös, vakítóan fehér, eles konturu árnyé
kot vető színe és alakja van. Az ég sem igazi, - szinte feketés* mély ibolya- 
szín. Aki szereti, - nézi, nézi, mig káprázni nem kezd a szeme a fényözöntől. 
Valami végtelen nyugalom és békesség van odafenn ... Csak sejteni lehet vagy 
esetleg következtetni a hosszanti hullámok látványából a "lenti" szélviharra. 
Ekkor egyszerre megszólal mellettem egy hang: "A Jó öreg Kolumbus-papa vajon 
mit adott volna, ha egykori utazását elcserélhette volna velünk." "Liftezne 
egy kicsit velünk a Boening, biztosan hamar visczaoserélnéd az utazást" - gon
doltam magamban és csak annyit tettem hozzá hangosan, hogy "egy hordó sózott 
marhahúst kétszeroülttel biztosan". Hogy mi volt ezen olyan mulatságos - tör
tem is rajta a fejem - máig sem tudom. De tény az, harsány nevetés fogadta a 
nem éppen szellemes választ. Es ezzel mintha széttört volna a varázs, meg
szólalt a hangos-beszélő és a kapitány kérte a biztonsági hevederek beköté
sét. Szél-zóna, - gondoltam magamban, - mert sem közel,sem távol, a mi magas
ságunkban nem látszott egy felső sem. Ke im a hatalmas test rázkódni kezd.
Az óriási szárnyak laffognak, rázkódnak és szinte külön életet élnek a torpe- 
dóalakú hajtóművek, az ember azt hinné menten leszakadnak. De - a kedélyek 
megnyugtatására újra elkezdődik az ételek és italok felvonulása es mire most- 
már másodszor jóllakottén az ember kényelmesen hátradől karosszekeben ki is 
alszik a lámpa, a hevedert újra ki lehet nyitni. Azután megszakad a szivár
vánnyal tarkított kék vízfelület és egyszeresek feltűnik Amerika kopár, zor
don, csipkés partja.

A gép Délnek fordul, végigrepül a tengerpart felett, 3.assan, észrevétle
nül ereszkedvén a melyebb rétegekbe. Feltűnnek az első városkák, majd a kapi
tány közli, hamarosan leszállunk a John F. Kennedy-ről elnevezett New York-i 
repülőtérre. Pár perc múlva elsötótedik minden, tejben repülünk és egyszer 
csak alattunk van zuhogó esőben Brookly, - a maga nyüzsgő forgatagával. Mire 
az ember hozzászokna a látványhoz, már nagyot is döccen a gép, gurulunk, gu
rulunk és zuhogó esőben odaallunk az érkezeei csarnokhoz. Kiszállunk a gép* 
bői, elbúcsúzunk a kedves TWA pilótáktól és légikisasszonyoktól és miután 
kabátunk a bőröndökben van, zuhogó esőben sétálunk az előcsarnokba. A rövid 
útlevélvizsgálat - a tisztviselő a computer-re szedett listából kipipálja a 
vizurama1 rendelkező nevét - átsétálunk a vámhivatalba, ahol a korláton kivül 
már varnak a barátok és ismerősök. Egon Kenton - mintha csak tegnap találkoz
tunk volna - megszólal, "Hozta Isten!" ... Aztán beszálltunk a kocsiba, - az 
autó végig száguldott a highway-n, és egyszer csak felszippant bennünket a 
három- négy- hat sorban egymás mellett, egyenletes tempóban- száguldó kocsik 
özöne. Háromnegyed órával később, már a Lincoln Center előcsarnokában állunk 
sorba a kongresszusi iratokért, a jelentkezésért, miközben kedvesebbnél ked
vesebb arook bukkannak fel mosolygósán. Amikor feltűnik mellettem Somfai 
Laci, - szinte el sem akarom hinni, hogy nem valahol Pesten a Városi Szinhaz
előcsarnokában vagyunk ... ^ # , ..

Az IMC/AIKB-kongresszust - amely a három evenként megtartott közgyüles-
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sel esett egybe - az idén szeptember 6-a és 15-e között New York-ban és 
Washington-ban tartották. A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége e közgyű
lését az International Music Council-lal együttesen rendezte meg. Az utóbbi 
programjának középpontjában a "Zene és tájékoztatás", a "Zene és közönsége"'* 
problémáinak megvitatása állott.

Az AIBM munkája 7-én reggel a vezetőségi üléssel kezdődött. Ezen mint az 
Ideiglenes és előkészítő Osztályozási Bizottság tagja vettem részt. Beszámol
tam az eddig végzett munkáról, az előzetes felmérés adatairól, melyet az el
nökség Jóváhagyólag vett tudomásul. Ezt követően még ugyanaz nap délelőtt 
- az előző napi fogadást leszámítva - megkezdődött a kongresszus munkája.Ple
náris ülés, majd ezután a szokásos sorrendben a munkabizottságok kezdték meg 
munkájukat. Délután 2 órakor került sor a Közművelődési Könyvtári Bizottság 
első ülésére. Ezen Violet B. Lowens beszámolója az amerikai közművelődési 
könyvtárak zenei részlegeiről, majd ezt követően Kurz Myers. Amerika egyik 
vezető zenei közművelődési könyvtárosa - tartott korreferátumot a zenei köz
művelődési könyvtárügy egyes problémáiról. Mind a referátumot, mint a korre
ferátumot élénk vita követte, melynek végén - előzetes felkérésre - én tar
tottam néhány elméleti-elvi kérdésről beszámolót.

Másnap reggel ugyanosak a Közművelődési Könyvtárak Bizottságában hang
zott el az osztályozási kérdésekről tartott - az 1966-os varsói kongresszuson 
elhatározott - beszámoló. Az ülés nyilvános volt és az ügy fontosságára való 
tekintettel igen sokan Jöttek el.A referátum, melynek tulajdonképpen toborzó 
Jellege volt, élénk érdeklődést váltott ki. A vita során a bizottságnak az az 
előzetes meggyőződése, hegy az osztályozási kérdések mindinkább növekvő vi
lágproblémát Jelentenek, - igazolást nyert. A Közművelődési Könyvtári Bizott
ság, mely nagy szeretettel karolta fel a profiljába nem vágó fontos kérdést, 
végül is határozatot hozott és megszületett a döntés, - javasolja az elnök
ségnek osztályozási bizottság felállítását. Elfogadta a beszámolót és ugyan- 
őseik Javaslatot tett a beszámoló kiadására, valamint állást foglalt az Egye
temes Zenei Osztályozási Szakrendszer megteremtése mellett. Az elnökségi meg
beszélések eredményeképpen az ideiglenes bizottság munkáját a Cimleirási Bi
zottság keretén belül, annak osztályozási albizpttságaként folytatja. Az elő
készítő bizottság Javaslatára a következők vesznek részt a továbbiakban zár
tan ülésező bizottság munkájábant Dr. Kurt Dorfmüller a Cimleirási Bizottság 
elnöke (München, Bayerisohe Statsbibllothek), Barry S. Brook a RILM Bizottság 
elnöke (New York Queen's College), Virginia Cunningham (Washington, library 
of Congress), Egon P. Kenton (New York, Mannes College of Musio), Polka Lind- 
berg (Stookholm, Rádió), Dr. Alfons Ott a Közművelődési Zenei Könyvtári Bi
zottság elnöke (München, Stüdtisohe Musikbibliothek), Hans-Martin Plesske 
(Leipzig, Deutsohe Büoherei), Thor E.Wood (New York, Lincoln Center of Per- 
formlng Árts) és e sorok Írója, mint az albizottság titkára Budapestről.

A bizottság első ülését Dr. Kurt Dorfmüller elnöklete alatt - ez volt 
az alakuló ülés, - meg is tartotta. Ismételten megvitatta a referátumot, meg
bízást adott a referátum történeti részének és a szinoptikus táblázatoknak az 
elkészítésére, határozatokat hozott és fogadott el az ügyrenddel, ügymenettel,
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levelezéssel, az uj ezakrendszer előkészíts munkáival stb. kapcsolatban.
A Szakkönyvtári Bizottság munkájának középpontjában az idén is a Zenei 

Könyvtári Minerva kérdései állottak. Rendkívül jelentős volt a Rádiós Könyv
tárak, valamint a Hanglemeztárak bizottságainak ülése. Különösen az utóbbié, 
mely nemcsak az AIBM tagok és kiküldöttek, hanem az 1MC kongresszuson megje
lent számos Jeles zenetudós, zeneszerző részvételével ült össze több Ízben. 
Számos a fonotékákat érintő szabványosítási, jogvédelmi, csere és egyéb prob
lémák felvetése mellett igen fontos határozatokat hozott a nemzetközi együtt
működés szélesítése és kiterjesztése terén. A Zenei Datálási Bizottság és a 
Hl31 Bizottság megkezdett munkáját folytatja. Közülük az utóbbi Jelentős vál
ságban van, mert Dr. Friedrich W. Rledl után mások is kiváltak a szerkesztés 
és kiadás munkájából, mely e pillanatban megfelelő munkatársak hiányéban meg
lehetősen stagnál. A talán legnépesebb ülés, a RIIM-Bizottság két értekezle
te volt. Éhen vették kézhez a küldöttek a RIUí Abstraots harmadik füzetét,a- 
mely az 1967-es év zenetudományi munkásságának regisztrálását zárja le. A 
negyedik füzet ugyanis kummulativ index lesz. Brook professzor a Bizottság 
elnöke beszámolt az elért eredményekről. A munkában résztvevő országok száma 
emelkedett és további erőfeszítéseket tesznek, hogy valamennyi AIBM-tagország 
haladéktalanul csatlakozzék ahhoz. Hnnek érdekében az ülésre meghívták az IMC 
számos olyan országból érkezett küldöttét, akik otthon sokat tehetnek a RIIM 
munkájába való bekapcsolódás érdekében.

A közös kongresszus munkájának színhelyét közben New York-ból Washington
ba tették át, ahol a küldöttek üléseiket a Library of Congress gyönyörű ter
meiben folytathatták. A napi hivatalos programok sorát fogadások és hangver
senyek egészítették ki. Jártak a küldöttek meghívásra az UNO palotával szem
ben székelő IIEI, a Lincoln Center, a Philharmonio Hall, a Whitney Muzeum, a 
Library of Congress, a Fehér Ház, a Coolidge Auditórium, a Carneggie Hall és 
számos más kulturális intézmény termeiben. Megismerkedhettek a nagy számban 
résztvevő amerikai, kanadai kollégával, akik eddig az európai kongresszusokon 
viszonylag alaosony létszámmal képviseltették magukat. Körbehajózhatták 
Manhattant, felmehették az Onpire State Building tetejére, sétálhattak Wa
shington sok fával és gyönyörű zöld gyepével borított terein, láthattak mú
zeumokat, képzőművészeti kiállításokat, hangszergyűjteményeket. Akiknek a 
zsebe engedte, elmehetett a Metropolitan Opera House-ba, láthatott színházi 
előadásokat, megnézhetett filmeket, vagy oeak egyszerűen megállhatott New 
York egy-egy érdekesebb pontján és figyelhette a kavargó; lüktető életet, a 
Brodway éjjel-nappal osillogó forgatagát és ha mindezt megunták, vagy elfá
radtak a látványtól és szédítő kavargástól, választhattak a különféle étter
mek, vendéglők, self servloe-k, pub-ok között.

Nehéz a zsúfolt programmal tarkított útról valójában igazén átfogó képét 
adni. Talán leginkább az a hallatlan szeretet és igyekezet, mellyel a küldöt
tek minden gondolatát megvalósítani akarták, volt az intézőbizottság és a 
vendéglátók részéről a legnagyobb élmény. Szerényen, kedvesen és mosolygósán, 
pillanatok alatt intéztek el mindent - és a kongresszus vegén ők voltak azok, 
akik megköszönték, amit a kongresszus során tanulhattak. Pedig, legalábbis e
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téren, neklinlc volt tanulni valónk. Ismét bebizonyosodott, hogy a zenei könyv
tárosok tábora egyetlen nagy osalad, melynek idősebb és fiatalabb tagjai van
nak, olyan tagjai, akik egymás munkáját vállvetve segítik. Ahol nehezebb a 
helyzet ott közösen fognak össze, ahol bőviben vannak a tartaléknak, ott ad
nak. Mindezt azért, hogy a oél - a zene propagálása - minél magasabb szinten, 
minél több emberhez juttassa el azt a tiszta örömet, melyet osak a zene adhat. 
PETHBS IVÁN

Juhász Ferenc 
A mindenség szerelme 
X}, 110x80
Makky György illusztrációja 
az OSzK 1968.Jun.20-4ul.20. 
kiállítási katalógusából.
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KÖNYVTARUNKÉLETERŐI
KÜLFÖLDI VENDEGEINK
Júniusban két hátig volt könyvtárunk vendég© Elena Vasi- 

leva Furnadzsleva. a szófiai Nemzeti Könyvtár tudományos fő- 
munkatársa. Könyvtárunkon kivül több budapesti nagykönyvtár 
munkáját tanulmányozta és meglátogatott néhány vidéki könyvtá
rat is. (Tatabányai Megyei Könyvtár, Esztergomi Városi Könyv
tár és Főszékesegyházi Könyvtár, keszthelyi Helikon Könyvtár.) 
Könyvtárunk dolgozói részére előadást tartott "A bolgár Nemze
ti Könyvtár problémái a tudományos és teohnikai haladás szol
gálatában" oimmel.

K. S. Nagarjan. az indiai Tudományos Dokumentációs Központ Bangalore-i 
területi központjának Igazgatója junius 14-én; Lothar Glllner, a kelet-berli
ni "Methodische Zentrum für wissenschaftliohe Bibliotheken" tudományos munka
társa szeptember 12-én; K. Kútakowski. a varsói Központi Statisztikai Hiva
tal könyvtárának h.ígazgatója szeptember 19-ón; Maria Dembowska, a Varsói 
Tudományod Akadémia Könyvtárának igazgatónője és F. Jabrzykowska, a könyvtár 
osztályvezetője szeptember 26-án látogatták meg könyvtárunkat.

A bukaresti Akadémiai és az Állami Központi Könyvtár két vezető munka
társa töltött az MTA vendegeként hosszabb időt Magyarországon. Georgata Ra- 
duloa. a Bibliográfiai Osztály vezetője könyvtárunk régi román periodika ál
lományát mérte fel, Maria lovanelly. a Gyarapitasi Osztály munkatársa külön
böző kiadványtípusok könyvtári feldolgozásénak módszereit tanulmányozta.

Lengyel zenei könyvtárosok 18 főnyi csoportja tartózkodott szeptember 
23-tól egy hétig Budapesten. A csoportot Vavrinecz Veronika, a Zeneműtár 
munkatársa kalauzolta. Lengyel vendégeink meglátogattak könyvtárunk Zenemű
tárát, a Fővárosi Sfeabó Ervin Könyvtár zenei gyűjteményét,© Zeneakadémia 
könyvtárat, a Liszt Muzéumot, a Gorkij Könyvtár zeneműtárát és több zenei 
rendezvényen vettek részt*

Restauráló Laboratóriumunk munkamódszereit az elmúlt időszakban több 
külföldi szakember is tanulmányozta: Junius 26-én Johann. Hofftaann, a Nieder- 
sáchische Staatsarohiv restaurátora, augusztus 12-én Gerő Zsigmond, a New 
York-i Harward Egyetem könyvkötője, szeptember 17-©n N. A. Godlevski, a 
moszkvai Párttörténeti Intézet állományvédelmi osztályának vezetője.

Edward Roy. könyvtár és finnugor szakos berlini egyetemi hallgató két
hetes nyári szakmai gyakorlatét könyvtárunkban végezte.

Peter Günnel. az NDK Könyvtárépitési Szakbizottságának elnöke es Hans 
Hartmann építész, a Szakbizottság tagja október 1-én dr. Tombor Tibor osz
tályvezető kíséretében megtekintették könyvtárunk vari építkezéseit.
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munkatársaink külföldön

Dr« Vlzkelety Andrást, kézirattárunk tudományos munkatársát a müncheni 
ee a bonni egyetem germán filológiai tanszékei egy-egy előadás megtartására' 
hívtak meg. A két előadás témája az a XIII. századi unikum szövegemlék, amit 
Vlzkelety András a múlt évben talált a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár 
egyik ősnyomtatványénak kötéstáblájában. A szöveg a középfelnémet Cliges- 
eposz 228 sorát tartalmazza, amelyből eddig csak egy 60 soros töredék volt 
ismeretes, mely Zürichben ugyancsak egy kötéstáblából került elő meg a múlt 
század végen. A felfedezés tudományos fontosságát növeli, hogy a kaloosai 
töredék azonos kéziratból való, mint a zürichi fragmentum, s Így a filológiai, 
paleográfiai összefüggések felderítésén túl még további könyvtártörténeti és 
kötéstörtóneti összefüggések Is megállapíthatók. A XIII. századi nemet lova
gi epikának ez az egyetlen magyarországi emléke. Hasonló szövegemlék fél év
százada Németországban sem került elő. Az előadásokra novemberben kerül sor.

A Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetségének (IFLA) Frankfurt/Main
ban tartott 34. kongresszusán könyvtárunk munkatársai közül dr.Gombocz István 
osztályvezető és Somkuti Gabriella csoportvezető; a Zenei Könyvtárak Nemzet
közi Szövetségének (AIBM) New Yorkban és Washingtonban tartott kongresszusán 
Pethes Iván, tud.munkatárs vettek reszt. Beszámolóikat lapunk más helyén kö
zöljük.

Szeptember 16-20-a között zajlott le Szófiában a szocialista országok 
harmadik nemzetközi konferenciája a könyvtárépites és könyvrestauralás tárgy
körében. A konferencia magyar résztvevői Hasznosná Szöllős Ilona.az Országom 
Levéltárból, Czettlerné Kozocsa Ildikó restaurátor, dr. Tombor Tibor osztály- 
vezető és Szabados László építészmérnök, könyvtárunk munkatársai voltak.

A firenzei Biblioteca Nazionale október 29-31-én az UNESCO védnöksége 
alatt nemzetközi könyvtárgópesitési konferenciát rendez az 1966. évi arviz 
során nagy vesztességeket szenvedett könyvtár modern újjászervezésével kap
csolatban. A firenzei könyvtár meghíváséra a konferencián magyar részről 
dr. Tombor Tibor, könyvtárunk osztályvezetője vesz részt.

Dr.Borsa Gedeon tud.főmunkatérs, az RMK uj kiadásának szerkesztője 
augusztus-szeptemberben észak- és nyugateurópai útja során több könyvtárban 
folytatott kutatásokat régi magyar könyvek után. Az alább felsorolt könyvtá
rakban összesen 43 darab RMK-t talált: Helsinki. Egyetemi Könyvtár és az Iro
dalmi Akadémia Könyvtára; Stockholm. Királyi Könyvtár, Városi Könyvtár;
Vasteras. Városi Könyvtár; Strangnas, Székesegyházi Könyvtár; Upjpsala, Egye
temi Könyvtár; Oslo. Egyetemi Könyvtár; Bergen. Egyetemi Könyvtár; £und, Egye
temi Könyvtár; Krfbenhavn. Királyi Könyvtár, Egyetemi Könyvtár; Münohen, Bajor 
Állami Könyvtár; Wien%Osztrák Nemzeti Könyvtár.

Az előtalált RMK-kötetek száma nem nagy, de létezésük felderítése Jelen
tős, hiszen hazánktól mind földrajzilag, mind a kulturális múltat illetően 
igen távol eső területekről van szó. Akad közöttük egy olyan nyomtatvány is, 
amelynek az irodalomban ismert egyetlen csonka példánya időközben elveszett 
és most egy teljesen ép példány került elő a Helsinki-i Egyetemi Könyvtárban. 
További érdekesség, hogy a fellelt kötetek egy része Dudith András (1533-1569)
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neves humanista könyvtárából származik, akinek gyűjteménye Boroszlóban be
következett halala után előbb Nikolsburgba, majd a harmincéves háború során 
svéd zsákmányként különböző svéd könyvtárakba került.

A gyűjtemény egyes darabjai Krisztina királynő könyvtárával együtt 
Antwerpenbe, illetve Rómába jutottak. A kéziratok birtokosa végül a vatikáni 
könyvtár lett, a nyomtatványok árverés utján szétszóródtak. Habent sua fata 
libelli...

MUNKÁNKRÓL. DOLGAINKRÓL

Kézirattárunk dr. Berecz Dezső soproni ügyvéd, id. Szlnnyei József le
származottjának adománya revén több értékes Szinnyei-dokumentummal gazdago
dott. Az ajándékok között van Szinnyei Józsefnek Balogh Zoltán által festett 
olajportréja, Szinnyei naplója, két kötet kéziratos családi krónika,Szlnnyei 
"Bach korszak" c. müvének egy kéziratos bejegyzésekkel ellátott példánya és 
Komárom város díszpolgári oklevele*

Dr. Waldapfel József, a közelmúltban elhunyt neves irodalomtörténész 
védette nyilvánított magánkönyvtárának értékesebb részét könyvtárunk megvá
sárolta.

Híradónk korábbi számában már hirt adtunk arról, hogy az Októberi For
radalom 50. évfordulója alkalmából Varsóban rendezett "Nemzetközi forradalmi 
plakát kiállításon" magyarországi plakátok is kiállításra kerültek könyvtá
runk állományából. A kiállítást Varsó után Stockholmban is bemutatták 0 most 
az év végén Moszkvában is bemutatásra kerülnek.

A múlt évben Budapesten megtartott Színházi Könyvtárak és Múzeumok Nem
zetközi Szövetségi VIII. kongresszusának anyaga a Színháztudomány! Intézet 
és az OSzK közös kiadásában megjelent. (Aots of the VIII^*1 International 
Congress of Libraries and Museums of the Performing Árts. Budapest 19-24 
septembre 1967* 120 p.) A francia, angol, ill. német nyelven közölt referá
tumok közül az egyik könyvtárunkkal kapcsolatos, melyet dr. Keresztury Dezső 
"tíber die Theatergesohichtliohe Abteilung dér Nationalbibliothek Sfcéohónyi" 
címmel tartott.

Az .Élet és Irodalom junius 15-i számában beszámoló jelent meg a szomszéd 
országok magyar irodalmáról rendezett Írószövetség! vitáról. Az egyik felszó
laló elmarasztalta a Széchényi Könyvtárat, amiért a szomszéd országok magyar 
nyelvű irodalmát osak "hiányosan, ötletszerűen" gyűjti. E nyilvánvalóan té
ves információval kapcsolatban Jelent meg válaszul Blrkás Endrének, a Gyara
pítási Osztály vezetőjének cikke az Elet és Irodalom augusztus 31-i számában 
"Van gyűjtőhely?" címmel.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság ez évi őszi vándorgyűlését Krúdy 
Gyula emlékének, a Nyugat megalakulása 60 éves Jubileumának és a mai magyar 
próza kérdéseinek szenteltek. A Nyíregyházán október 18-20-a között lezajlott 
vándorgyűlésen könyvtárunkat dr.Keresztury Dezső főosztályvezető és dr.Bélley 
Pál tud.főmunkatárs képviseltek.

A Térképtárban a központi tartalék 6 főnyi segítségével szeptember 1-en
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kezdődött meg az állományrevízió. A revízió első szakasza november végéig 
tart. -

SZAK SZERVEZETI KRÓNIKA - Szerkeszti: Milhoffer
Alá.1 os szaksz . titkár

Szakszervezeti életünk eseményeit az 5/6. számig 
visszamenőleg rögzítjük.

Junius 6-án bizalmi értekezletet tartottunk, 
melyen Hámori Béla pártitkár is résztvett. 8-án 
könyvtárunk főigazgatójánál a Budapesti Bizottság 
munkavédelmi főfelügyelőjével, Püzessy Imre elv
társsal a munkavédelmi szemle tapasztalatait be
széltük meg. 11-én SteB-Ulést tartottunk. Témája 
más aktuális kérdésekkel együtt a vietnami műszak 

értékelése volt. 12-én Hoffer Rezsőnével, a TT elnökével Ziroen voltunk a 
nyári üdülések előkészítésére. 18-án bérblzottsági ülést tartottunk. 25-én 
megtörtént a vikend-telep felosztása. 28-án a vikend-telep tárgyában megbe
szélést folytattunk a Ráckevei Tanáos illetékeseivel. Rroemelné Jáky Éva a 
Budapesti Bizottság kulturfelelőseinek értekezletén vett részt. 29-én szám- 
vizsgáló bizottsági ülés volt. Ugyanezen napon megbeszélés volt a munka- és 
védőruhák ügyében a Gazdasági Hivatalban, majd az OSzK szerkesztő bizottsági 
ülését tartottuk meg.

Julius 5-én a könyvtár dolgozói önkéntes véradáson voltak. A Budapesti 
Bizottságon titkári értekezlet volt. A főigazgatónál Gyulai Árpád munkavédel 
mi felügyelővel munkavédelmi kérdéseket tárgyaltunk. Ugyanezen a napon volt 
a Jugoszláviai kiránduláson résztvevők megbeszélése is. 17-én személyügyi 
kérdéseket tárgyaltunk, 19-én a TT tartott ülést.

Augusztus 2-án a könyvtár bérgazdálkodásával kapcsolatos tárgyalás volt 
a főigazgatónál, 5-én a számvizsgáló bizottság tartott ülést. 14-én a szak
szervezeti bizottság reszort-felelőseivel a nyári szabadság alatti munka meg 
osztását tárgyaltuk meg. 15-én és 31-én a dolgozók kérésére csoportos láto
gatásokat szerveztünk a Magyarországi Corvinák kiállításának megtekintésére. 
E látogatásokon felkérésünkre Csapod! Csabáné tartott tájékoztatást munkatár
saink részére. Vezetéséért ezúton is köszönetét mondunk.

Szeptember 3-án a Budapesti Bizottság részéről La.1ka László látogatta 
meg alapszervezetünket, szakszervezeti munkánk kérdéseiről tartottunk megbe
szélést. Ugyanezen napon a TT is ülést tartott. 4-én számvizsgáló bizottsági 
ülés ^olt, 5-én pedig az OSzK Híradó szerkesztő bizottsága tartott megbeszé
lést. 17-18-án a Budapesti Bizottságon tartott, a szakszervezeti gazdasági 
munka kérdéseivel foglalkozó megbeszéléseken alapszervezetünk részéről Deli 
Györgyné és dr.Hernády Dénes vettek részt. 18-án a szakszervezeti bizottság 
tartott ülést és aktuális kérdéseket tárgyalt. 21-én a könyvtár dolgozóinak 
egy csoportja autóbusz-kirándulásra indult Jugoszláviába. Erről az utazásról 
ad tájékoztatást az itt következő beszámoló.
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ISZTRIA - A SZAK SZERVEZET ÉS MI

A hűvös, de reménykeltőén napsütéses szombat délelőttön, az idén 
másodszor indult útnak a könyvtár "világjáró" csoportja, hogy az esős hetek 
utón egy kis "pót-nyaralásban" legyen része a napfényes Adrián. Türelmetle
nül vettük utunkat - közel kétórás "búcsúztatás" után Siófok felé, ugyanis 
három utitársunk - mint később kiderült - félreértés folytán nem érkezett meg 
időre, Így késve és nyugtalanul indultunk útnak. Éppen siófoki ebédünket fo
gyasztottuk, mikor befutottak Pohár Lajos gépkocsivezetőnk Jóvoltából, aki 
idejét és saját kocsiját nem kiméivé utánunk hozta a Nagy-csaladot. Most mór 
megnyugodva folytattuk utunkat Nagykanizsa, pontosabban a kiskanizsai camping 
felé, ahol az éjszakát töltöttük. Korán érkeztünk, igy az időnkből még arra 
is futotta, hogy bemenjünk Nagykanizsára és utoljára jóllakjunk hazai meleg 
vacsorával.

Másnap a hajnalok hajnalán indultunk, hogy az éjféltől Járó őt napból 
minél kevesebbet veszítsünk. Az idő nem sok Jóval biztatott, csopergett az 
eső. Ekkor még reménykedtünk, hogy pár kilométerrel távolabb más lesz az idő
járás. De amikor zágrábi városnézésünket elmosta a hirtelen kerekedett zápor, 
és az egyre Jobban zuhogó eső a szellőző nyílásokon betolakodva egy-két uti- 
társunkat sem kímélte, reményeink alaposan megcsappantak, amit hangos nóta- 
szóval - kollektív danászásokat magónszámokkal tarkítva - igyekeztünk leplez
ni. Szerencsére mire Abbáziába megérkeztünk, elállt az eső, de az égen rohanó 
fekete fellegek nem sok Jóval biztattak a másnapot illetően sem. Reggel azon
ban gyönyörű napra ébredtünk. Ragyogóan sütött a nap, csodálatosan kék volt 
az ég és csillogó a tenger. A szabad délelőttöt ki fürdéssel, ki városnézés
sel töltötte. Délután Piurnával ismerkedtünk. A város felett 140 m magas dom
bon egykori római őrhely maradványain áll a Prangepánok által emelt hegy- 
templom és a Perenorendiek kolostora. A vár urainak egykori lakhelye Jelenleg 
a Felszabadító Háború Múzeuma. A közelben áll Trsat vara, amelynek legmaga
sabb őrtornyáról nagyszerű látvány tárult szemünk ele. A Rjeoina kanyonszerü 
völgye magas sziklafalakkal, távolabb az 1396 m magas Monté Maggiore, tövé
ben a Kvarner fürdőhelyei, köztük Abbázia. Fiume házrengetegei, hatalmas to
ronyházai, a kikötő hatalmas hajóival, daruival, innen csak apró játékszerek
nek tűntek. S a távolban megpillantottuk Krk szigetét is, másnapi utiprogra- 
munk célját.

Mindannyiunknak nagy élmény volt, amikor behajoztunk Crikvenioaba es 
félórás ut után kikötöttünk Silóban. Kopár, köves vidéken haladva érkeztünk 
meg a sziget névadó varosába, Krk-be. Bebarangoltuk az ódon városka szűk ut
cáit, hangulatos sikátorait, megnéztük az egykori Frangepán várat, mellvédjé
ről gyönyörködtünk, hogyan törnek meg a tenger szélkorbócsolta hullámai az 
alattunk emelkedő sziklákon. Visszsutunkban a tenger haragosan zöld lett és 
alapos záport kaptunk a nyakunkba, ami a társaság egy részénél szószerint ér
tendő. Voltak ugyanis elszánt emberek, akik az eső és szól ellenére fentma- 
radtak a fedélzeten. Esőkabátokkal, ernyőkkel és főleg Jó Jugoszláv konyakkal 
védekeztek a zordon időjárás ellen, s a hangulatot csak fokozta az elmaradha
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tatlan táskarádióból áradó jazz. Fiúméba érve szakadt az eső, dörgött és 
villámlott.

A követkézé napon ragyogó időben indultunk az Isztriái félsziget nyuga
ti oldalén Portoroz, Plran és Koper felé. Csodálatos tájban gyönyörködhet-'* 
tUnk. Szelíd öblök, magasbafutó szlklaosucsok, pálmák, ciprusok, babérok,fü
gefák és naranosfák. Templomok, várfalak, ragyogó kék ég, csillogó tenger, 
kecsesen sikló hajókkal és vitorlásokkal. Portoroé igazi nagyvilági fürdő
hely ragyogó szálloda- és villasorokkal, köröttük buján zöldellnek az egzo
tikus növények és virágok. Védett öble és fövényéé partja remek strandolási 
lehetőséget nyújt, amit az egész társaság Örömmel kihasznált.

A következő állomás Plran volt. A városka tengerbenyuló földnyelvre 
épült. Dombok övezik, festői környezetet adva a színes halászbárkákat, vi
torlásokat ringató kikötőnek. Városnéző sétánkra a Tartini térről indultunk 
el. Igazi "olaszos" látványt nyújt a tér, gótlkus-renessánss házaival, me
lyek közül egy gótikus stílusa olmeres velencei palotáoska vonta magára ki
váltképp a szinesfilmmel rendelkezők figyelmét élénk piros falaival, fehér 
kőosipkáivel. Utunk szűk sikátorokon át vezetett a város felett emelkedő 
székesegyházhoz, melynek tornya a velenoei San Maroo székesegyház oampanllé- 
Jónek mása. letekintve előttünk feküdt Plrán, egyesítve a "tegnapot" és a 
"mát", ódon plrososerepes kis házal megszámlálhatatlan tv antennával. A má
sik oldalon pedig a végtelenbe nyúló tenger hullámzott, szemben már Trieszt 
ragyogó házal látszottak.

Plránt elhagyva a félsziget legészakibb városába Koperba értünk. Főte
rének épületein erősen látható az egykori velenoei uralom. A XV. századi 
loggiás ház földszintjén ma hangulatos kávéház van. Szemben vele a XIII.szá
zadi Prétor-palota emelkedik. A téren álló későgótlkus székesegyház homlok
zatát kéeőbUreneszánsz elemek díszítik. A Jelent pedig egy remekül felsze
relt önkiszolgáló-bolt képviseli, ahol azonkívül, hogy minden kapható, a 
legjobb és legolcsóbb kávét főzik nemosak Jugoszláv, de mondhatni magyar vi
szonylatban is. Másnap gyönyörű Időben nehéz szívvel buosuztunk a napfényes 
tengerparttól. A társaság egy része miután csomagjait elhelyezte a buszban 
utolsó pillanatig fürdött és napozott. Szomorúságunkat a hegyvidék adta gyö
nyör U látvány némileg enyhitette, amelytől a rossz idő utazásunk elején meg
fosztott. A vezetőség pedig némi dinár visszaadásával és egy-egy deoi borral 
való megvendégeléssel a hangulatos kis erdei lakban teljesen Jó kedvre derí
tette a társaságot. Sőt még arra is biztosítottak időt, hogy Zágrábban el 
tudjuk költeni utolsó páráinkat.

ügy véljük mindnyájunk Hevében mondhatjuk, hogy erre a hétre sokáig kel
lemes emlékekkel gondolunk, amit nemcsak a jó idő és a sok szép látnivaló 
adott, hanem a. vezető-páros, Pusztai Márti és Mili mindenre és mindenkire ki
terjedő figyelme, anyai-ap%i gondoskodása és csüggedtebb hangulatainkat is 
mindenkor felvillanyozó derűje és optimizmusa.
HORVÁTH TIBORNÉ - WELICH SÁNDORRÁ
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SEGÉLYEZÉS
Munkaadói segélyt kaptak - szeptemberben Juhász Imréné, MUrsohberger 

Tibor, Pál Albertné ás Patyi Juliánná. Szakszervezeti rendkívüli segély- 
ben rászesültekt Bírok Oszkárná, Selmeozl Ferenoné ás Susánszky Zoltánná.

ÜDÜLÉSEK
Szeptemberben Balatonf (Íreden Német Imráná ás Székely Sándorná; Balaton- 

zamárdlbaa MUrsohberger Tibor ás felesége; Leányfalun dr.Vargha Balázs ás 
felesége; Mátrafüreden MUnkéosl Piroska.

KISZ-KRÓNIKA
Szeptember 17-tól 24-ig Tiszai István vezető- 

képzó táborban volt Balatonszemesen.
Szeptember 27-án taggyűlést tartottunk. A ne

gyedik negyedév murikat érv ét Kálóozy Lajos titkár 
ismertette. Az oktatási év keretében •Könyvművé
szet” címmel indítanak elóadás-sorozatot. Vezeté
sét a KISz vezetőségének kérésére dr.Soltész Zol
tánná vállalta. Tiszai István beszámolt a vezető
képző táborról. Érdekvédelmi bizottságot alakítot

tak. Pelvetétték egy művészeti klub megalakításának tervét, majd az újonnan 
Jelentkezők tagfelvételi kérelmeivel foglalkoztak.

in
A BUDAPESTI BIZOTTSÁG Jelentésében olvastuk* "A nevelő murikéban Jő sze

repet töltenek be az egyes alapszervezeteknél kiadott helyi híradók. Külö
nösen színvonalas, tartalmában gazdag híradó Jelenik meg rendszeres időkö
zökben a Könnyűipari Minisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal, a Köz
ponti Fizikai Kutató Intézet és az Országos Sséohényi Könyvtár szakszerveze
ti bizottságénak gondozásában.”

Szakszervezeti Bizottságiak f'.évl NOVEMBER 12-ÉH összejövetelt rendez 
könyvtárunk NYUGDÍJASAI részére.

Eladó egy SOKOL-IÁ SKARÁDIÓ teljes felszereléssel. Érdeklődni Fésttsná- 
Domanovszky Jutkánál lehet a 135-420-as telefonon.

LAPUNK LEGKÖZELEBBI SZÁMA december második felében Jelenik meg.
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