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A TIZENHATODIK SZÁZADI BYOMTATVÁHAOK
ORSZÁGOS KAIAIiÓGPSÁRAK TERVEZETE

A régi nyomtatványok időhatára Közép-Burópában 1800-ban Jelölhető meg. 
Sok érv szól emelletti a franola forradalom társadalmi hatásának Jelentkezé- 
se, a nyomtatógép forradalmi átalakulása stb. Ezt az elvi megfontolást a 
gyakorlat is alátámasztja, hiszen több vállalkozás (pl, a csehszlovák ret
rospektív bibliográfia, a lengyel központi katalógus) is az 1800. évvel zár
ja a régi nyomtatványokat.

A korszakolás ezen bslül évszázadonként a leglogikusabb, hiszen minden 
egyéb időhatár megválasztása mesterkélt lenne és vele szembe osaknem annyi 
ellenérv állítható, mint mellette. Igaz, hogy az évszázados beosztás mecha
nikus, de még mindig a "legkisebb rossz”, amit a nemzetközi gyakorlat is 
igazolt ősnyomtatványok (1300), a British Museum un. Short-tltle Catalogue 
sorozata (1600), a retrospektív angol bibliográfia (1700), a hazai XVIII.szá 
sadl nyomtatványok regisztrálásának munkálatai (1800).

Természetesen magyar szempontból speolálls igény jelentkezik a hunga- 
rikákkal szemben, ezek közttl is elsősorban a hazai nyomtatványokkal, 111. a 
magyar nyelvitekkel szemben. Ezek kielégítésére folynak az un. Régi Magyaror
szági nyomtatványok (RMNy) o. kiadvány munkálatai, amely az igényes Ismerte
téséhez lelőhely-nyilvántartást is osatol. A többi nyomtatványoknál - miután 
a kttlföldi kiadványoknál a blbllografikus Ismertetés felelőssége nem minket 
terhel - feladatunk a feltárást vagyis annak a megállapítása, hogy melyik 
hazai gyűjteményben ml van meg, majd ezeket az adatokat rendezett formában 
hozzáférhetővé kell tenni. Ezt a óéit szolgálják az összefoglaló, országos 
katalógusok, amelyek e vonatkozásban leghatékonyabban támogatják a hazai és 
a külföldi kutatást.

A megjelenés előtt álló országos ősnyomtatvány-katalógus ebbe az irány
ba tette meg az első, igen Jelentős lépást. Most a következő Időszak anyagá
nak feltárása előtt állunk, amely az ávszázados perlodizáoió alapján a AVI, 
század lenne.

Az ősnyomtatványok kikeresése és gyUJteményénként1 feltárása ma már vi
lágszerte a befejezéshez közeledik, amelynek összefoglaló lezárását a most 
újraéledő "Gesamtkatalog dér Wiegendruoke” munkálatok Jelentik nemzetközi 
szinten. Az érdeklődés és a feldolgozás ezek után általánosan a XVI. századi 
kiadványok felé fordul. B korszak termékei tartalmilag összehasonlíthatat
lanul érdekesebbek és a kutatás szempontjából is fontosabbak, mint az ősnyom 
tatványok. Ez is serkenti az ezekkel történő foglalkozást, amire azonban az 
anyag nem ritkán óriási mennyisége sok esetben szinte bénltólag hat. Ennek 
ellenére egyes gyűjteményekben, ill. városokban őrzött AVI. századi nyomtat
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rányok katalógusokban történő feltárása az elmúlt évtizedekben megkezdődött 
és a* utóbbi Időkben fokozott méreteket öltött. Gondoljunk a gyűjtemények 
esetében a brnól Egyetemi Könyvtár Ilyen tartalmú kiadványsorozatára, vagy a 
British Museum említett STC-köteteire, a városok esetében pedig a portugá
liai Bvora-ra, vagy az angliai Cambridge-re.

Elérkezettnek látszik az idő, hogy a hazai gyűjteményekben őrzött XVI. 
századi nyomtatványok országos katalógusának megvalósítása napirendre kerül
jön. Az alábbiakban ismertetendő terv ennek megvalósítására tesz vázlatos 
javaslatot.

A munkálatoknak fel kell ölelni az összes, részben vagy egészben öntött- 
fémbetűkkel szedett nyomtatványt, amely 1501-1600 között készült. Ezek száma 
a hazai gyűjteményekben természetesen osak Igen hozzávetőleges becsléssel ál
lapítható meg. A rendszeresen gyűjtött könyvtárakban a 17. és X7I. századi 
nyomtatványok aránya lt7 - 1*8 (pl. OSzK, az olasz nemzeti és egyetemi könyv
tárak). így hazánkban összesen kb. 60 ezer XVI. századi nyomtatvány példányá
val lehetne számolni. Azonban a véletlenül Összeállt, továbbá a késői alapí
tású könyvtárakban ez az arány lényegesen magasabb (pl. a Központi Papnevel
de nem egészen félszáz ősnyomtatványára kb. kétezer XVI. századi kiadvány 
jut). Egy a fenti számot - előzetes és óvatos beoslés alapján - valamivel 
magasabbra, kb. 70-80 ezerre lehet módosítani.

Ilyen kiadványok Magyarországon gyakorlatilag minden tudományos jellegű 
könyvtárban, múzeumban és levéltárban fellelhetők, állami és egyházi gyűjte
ményekben egyaránt. Ezek közűi - akárosak a XV. század esetében - a három 
nagy budapesti gyűjtemény emelkedik ki, amelyekben hozzávetőlegesen 30 ezer 
XVI. századi nyomtatvány példánya található.

A fentiekben körvonalazott gyűjtőkörbe tartozó és az említett Állóhelye
ken található nyomtatványok feltárása az alábbi munkafázisokra bontva látszik 
megvalósíthatónak.

Először Is ki kell keresni a XVI. századi nyomtatványokat az egyen gyűj
teményekben. Bs az egyszerűnek tűnő feladat azonban igen munkaigényes és ese
tenként a helyi adottság által nyújtott lehetőségekhez Igazodó módszert 
igényli. Elméletileg a legbiztosabb alap magoknak a könyveknek átnézése, ami 
azonban az esetek többségében a gyűjtemények méretei miatt nem megvalósítha
tó. A gyakorlatban és általában a katalógusokra kell támaszkodni. Ennek során 
figyelembe kell venni a korábban nyomtatásban megjelent katalógusokat (pl. 
budapesti Egyetemi Könyvtár, Eger, Simor Könyvtár, Győr) és az O&sK gondozá
sában álló Központi Katalógust is. A kikeresés során külön kell ügyelni 
egyes, a katalógusokban általában mostohán kezelt kategóriákra. Ilyenek az 
egylevelesek, a kötéstáblákba beragasztott lapok, a gyüjtőkötetek (nem egy 
könyvtárban osak az első tagját dolgozták be a katalógusba) és az évszám nél
küli kiadványok. Ez utóbbiak különleges elbírálást igényelnek, mert ehhez 
egyrészt speolálla ismeretek szükségesek, hogy ezeket a további feltáráshoz 
elengedhetetlenül szükséges időhatárok közé lehessen szorítani, másrészt 
éppen ezért e kiadványok a nemzetközi szakirodalomban is kevésbé Ismertek. 
Helyesnek látszik a XVI. századi anyag kikeresése sorén valamennyi évezém
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nélküli kiadványt elővenni a gyűjteményekben, és azok megjelenésének évét 
legalább évszázad pontossággal meghatározni.

A gyűjteményenként Így előkeresett XVI. századi nyomtatványokról ezek 
után egységes olmlelrást kell készíteni. Ehhez elsősorban ki kell dolgozni 
azt a szabályzatot, amelyen a címfelvételnek alapulnia kell. Ennek igényes
ségét természetesen az ősnyomtatványok és a modern kiadványok leírása között 
kell megjelölni. S századnál sajnos távolról sem állanak rendelkezésre olyan 
részletes és általánosan használt Ismertetések, mint a XV. század esetében, 
Így itt nem léhet Ilyenekre történő bibliográfiai hivatkozással a leírást 
elkerülni, amely pedig az egyes kiadások közötti megkülönböztetés végett e 
korszakban még elengedhetetlenül szükséges.

Az Így kialakítandó szabályzat alapján készítendő egységes címleírások
nak számos objektív előfeltétele van. Ezek közül kettőt látszik itt szüksé
gesnek külön is kiemelnii a lelőhelyek feldolgozó kapaoltását és a szükséges 
segédkönyveket. Az egyes gyűjtemények egymástól igen eltérő adottságokkal és 
lehetőségekkel rendelkeznek mind az anyag kikereséséhez, mind annak feldol
gozásához. Áll ez mennyiségi (munkaidő) és minőségi (alkalmas munkaerő) szem
pontból egyaránt. A mennyiségi kérdés az állami gyűjteményekben általában 
megoldható, ha a XVI. századi nyomtatványokkal való foglalkozást központi 
intenciók alapján a perspektivikus munkatervekbe beépítik. Az egyházi gyűj
teményekben ez a kérdés már lényegesen problematikusabb, de megfelelő állami 
támogatás esetében nem megvalósíthatatlan. Ami a speciális felkészültségű 
(nyelvtudás, könyvtárosi részletismeretek stb.) munkaerők kérdését Illeti, 
a megoldásra ugyancsak nem lehet előzetesen egységes utat Javasolni, nyil
vánvaló, hogy legnagyobb könyvtáraink ilyen munkatársakkal rendelkeznek, de 
a többi gyűjteménynél már nem ilyen kedvező a helyzet. Súlyosbítja a problé
mát a munkához elengedhetetlenül szükséges segédkönyveknek ritka volta is.
A két kérdés együttes megoldását úgy lehetne elképzelni, hogy a feladat el
végzésére erre alkalmas személyeket külön képeznének ki, akik azután az egy
séges olmlelrást a megfelelő segédletek igénybevételével elkészítik.

Elképzelhető, hogy a könyvekről szükség esetén a helyszínen viszonylag 
igénytelenebb ideiglenes címfelvétel készülne, amely alapján az esetek Je
lentős részében (esetleg néhány részletkérdés tisztázása után) meg lehet 
oslnálnl a végleges olmlelrást. A fennmaradó, viszonylag kisszámú problema
tikus nyomtatvány feldolgozása - ezeknek az egyes gyűjteményben levő mennyi
sége szerint - vagy mozgó-brigádok, vagy a könyveknek a központi feldolgozó- 
helyre történő szállításával képzelhető el. Ilyen, vagy ehhez hasonló megol
dás esetében számos munkafázis (ugyanazon nyomtatvány különböző példányai, 
anonymák feloldása, egységes névforma megállapítása stb.) gazdaságosabban 
végezhető el.

Az egységes szabályzat alapján Így elkészített oimleirásokból épülne ki 
a XVI. századi nyomtatványok országos katalógusa. Ez betűrendes lenne,amely
hez azonban - a korszakra vonatkozó speciális igények kielégítésére - folya
matosan készülne mutató a szellemi közreműködőkről, a nyomdászokról és a 
földrajzi fogalmakról. Megfontolandó lenne még a tartalom utalozása, vagyis-



tárgymutató vezetése. Ss az országos katalógus az említett mutatókkal együtt 
értékes eszköze lenne mind a hazai, mind a külföldi kutatók tájékoztatásának.

Az országos katalógus hatékonyságát lényegesen fokozná annak nyomtatott 
formában történd megjelentetése. Miután a több tlsesernyl nyomtatvány feltá
rása - még az optimális viszonyok mellett Is - hosszú évek munkáját Igényli, 
megfontolandó lenne a katalógusnak részletekben történd publikálása. Bgy-egy 
kötet kiadása már menetközben jelentda segítséget nyújtana különösen a kisebb 
gyűjteményekben folyó munkálatokhoz. A három nagy budapesti könyvtár olyan 
jelentés mennyiségű XVI. századi nyomtatvánnyal rendelkezik, hogy ezek kata
lógusa mindegyiknél önálló kiadványt képezhetne. A többi gyűjtemény esetében 
azonban vigyázni kell, hogy a feltárandó anyag ne tagolódjék túlságosan sok 
kötetre, mert ez esetben a keresés igen nehézkessé válhat a kutató számára. 
Baolonális megoldást kell tehát keresni, vagy több gyűjtemény anyagának 
Összevonásával, vagy a Központi Gyarapodási Jegyzék analógiájára egy-egy idd- 
szakban feldolgozott XVI, századi nyomtatványok olmleirásának együttes meg
jelentetésével.

Így ilyen "Llbrl saeeulo XVI. lmpressi in blbliotheols Hungáriáé” o. 
sorosat egyrészt méltóan reprezentálná a magyar gyűjtemények gazdag anyagát, 
másrészt kielégíthetné azt a komoly hasal és nemzetközi érdeklődést,amelyet 
az Akadémiai Kiadó saját kezdeményezésén alapuló előzetes és hangsúlyozott 
érdeklődése is bizonyít.
BOBBA OBDBOI

A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtörténeti Munkabizottsága elé 
terjesztett Javaslat.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

könyvtárijuk: vezetői tanácsa

ÜLÉSEINEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Vesetői tanáosunk november 8-án és deoember 12-án tartotta es 
évi hetedik éa nyolcadik ülését. Napirendjén (1) a szakkatalógus és szolgá
lati betűrendes katalógus felülvizsgálatéról szóló jelentés, (2) a Hirlaptár 
magyar hirlapanyagának állományvédelmi kérdései, (3) az OSzK bérgazdálkodási 
irányelveinek kialakításával kaposolatos tervezet és (4) a Várba való fel- 
költözéslg terjedő Időszak raktározási terve szerepelt.

A szakkatalógus felülvizsgálatáról

A bizottság tagjai (Horváth Tibor, Kemény István és dr.Takács Menyhért) 
a vizsgálat megkezdésekor az alábbi oélokat tűzték ki maguk elét (a) azoknak 
az általános elveknek a tisztázása, amelyek alapján a katalógusszerkesztő 
08oport végzi munkáját; (b) az eddig végzett rekonstrukoió értékelése, főleg 
annak vizsgálata, hogy az alkalmazott módszerek blztosltják-e a szakkataló
gus egészének és az egyes osoportok áttekinthetőségét, az elhelyezések egy
értelműségét, valamint a szakkatalógus használhatóságát hosszabb időn ke
resztül; (o) végül annak vizsgálata, hogy az uj katalógus módszerei mennyi
ben alkalmasak az 1801 előtti, valamint az 1801-1944 közötti anyag szakka
talógusának szerkesztésére.

A vizsgálat megállapítását A katalógusszerkesztő osoport az elmúlt évek 
során elismerést érdemlő munkát végzett. Ez év nyaráig egyszerű osoportkép- 
zés módszerével elkészült az 1801 előtti anyag szakkatalógusa és az 1944 
utáni anyag kétharmad része. Teljes rekonstrukoiót hajtottak végre a 3K szak
ban és a kétértelműségeket kizáró egységes rendszert dolgoztak ki a 9-®« 
szakban.

Sok történt az általános alapelvek tisztázása terén. Ennek folytatása
ként minél előbb egybe kell hangolni a katalógusszerkesztők és a szakozók 
munkáját, a szakozés és szerkesztés elkészítendő egységes szabályzata alap
ján. Elsőként a marxizmus-leninizmus irodalmához készült el a szabályzat, 
ezt hasonlóknak kell követniük a többi tudományág területén is. A tervezet 
kidolgozásánál nem felülről, tehát az BTO rendszerén való spekuláoióból kell 
kiindulni, hanem alulról, vagyis a katalógusoédulék tömegéből, valamint az 
élő tudomány tényleges struktúrájából és tagolódásából. Egy-egy fejezet ki-
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dolgozásánál ezért feltétlenül szükségesnek tartja a bizottság konzultáns* 
ként szakérté igénybevételét, aki a katalógusszerkesztőt színvonalasan tá
jékoztatni tudja tudományágának mai strukturéjárél és a kutatók igényéről.

A szakkatalógus anyagának az egyszerű osoportképzés módszerével való 
rekonstrukoiója máris áttekinthetőbbé tette a szakkatalógust. Reális a re
mény, hogy a katalógus végleges rendjének a megállapítása után (feltételezve 
az elosztások és viszonyítások használatának egyértelmű szabályozását és az 
egymástól viszonylag távoleső osoportok összevonását) a katalógus tartósan 
használható lesz.

Az 1944 utáni anyag szakkatalógusának végleges rekonstrukoiója után az 
1801 előtti anyag jelenlegi, áttekinthető rendjéből kiindulva kell kidolgoz
ni ennek az anyagnak nj szerkesztési szabályzatát. Ugyanosak speolális prob
lémákat vet fel az 1801-1944 közötti anyag. Itt azonban a bizottság osak né
hány általános elvi megállapításra szorítkozott, minthogy ehhez a különvá
lasztott katalógushoz addig nem szabad nyúlni, amig az 1944 utáni katalógus 
rekonstrukoiója végleg be nem fejeződött.
Elfogadott .1 avaslatok 1
1. Az 1944 utáni anyag rendezését az egyszerű csoportképzés módszerével to

vább kell folytatni és be kell fejezni. Ebből a munkából a 0/7 főosztá
lyok rendezése az 1969* év elejére elvégezhető.

2. A jelenleg felállított osztólapok óiméit összefüggő táblázatba kell fog
lalni és a táblázathoz betűrendes mutatót kell mellékelni. Az Így elké
szült táblázatot valamennyi szakozónak, katalógusszerkesztőnek és tájékoz
tatást nyújtó könyvtárosnak rendelkezésére kell boosátani és annak egy 
példányát a szakkatalógus helyiségében elhelyezni.

3. Az 1944 utáni szakkatalógus végleges átszerkesztését fejezetenként kell 
végrehajtani.

4. A EID által Jóváhagyott módosításokat és kiegészítéseket évenként egyszer 
kell végrehajtani.

5. A katalógus végleges rendjének összeállításánál törekedni kell arra, hogy 
az uj katalógusban fölösleges fejezetek ne legyenek.

6. A véglegesen rekonstruált szakkatalógus néhány ezer osoportba fogja osz
tani az 1944 utáni anyagot. A szakozóknak ennél részletesebb és finomabb 
szakszámokat kell alkalmazniok; a részletezés és finomítás azonban mindig 
a szakkatalógusban alkalmazott osoportok jelzetének további részletezése . 
és finomítása legyen.

A szolgálati betűrendes katalógus felülvizsgálatának ismertetését la
punk következő számában közöljük, minthogy a vezetői tanács állásfoglalása 
szerint néhány problematikussá tett kérdést a bizottság és katalogizáló osz
tály szintjén még tisztázni kell. Ezt megelőzően a katalógus rekonstrukció
jának kérdéseit Nagy Károlyné tolmácsolásában külön cikként ismertetjük.

Hasonlóképpen külön cikk keretében számolunk be a Hlrlaptár magyar 
hlrlapanyagának állományvédelmi kérdéseiről is. A vezetői tanács által tár
gyalt további kérdések ismertetésére pedig később térünk vissza, minthogy a



dec.12-1 ülés jegyzőkönyve lapzártéig még nem készült el.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ munkatársaink! Berer Béla kisegítő II, (Gondnokság), Bordáos Attila 
műszaki ügyintézd II, (Keszthely-Műemlék Gondnokság), Brunner György ki
segítő I, (Gondnokság), fülen Katalin könyvtáros II, (Könyvelosztő), Hajdú 
Hajnalka könyvtáros III, (Bibliográfiai Osztály), Kerkal Jenőné könyvtáros n, 
(Raktári Osztály), Kudelka Genovéva könyvtáros II, (Hlrlaptár), Mészáros 
Györgyi könyvtáros III, (Bibliográfiai Osztály), 8S1J Rezső főkönyvtáros 
(Kisnyomtatványtár),

Eltávoztak Könyvtárunkból! Fodor Adrienné könyvtáros II, (áth. ÁKV), 
HaJmáel Sándorné könyvtáros II, (nyugdíjazás), Jagán Lásslőné könyvtáros III, 
(nyugdíjazás), Kisfalvi Mária könyvtáros II, (áth. Magyar Rádlő), Lénártné 
Fagaras Margit könyvtáros II, (áth. BM), dr.Pusztai Jánosné tud.munkatárs 
(áth. Állami Gorkij Könyvtár), 8olymossy Ildlkő könyvtáros II. (állásáről le
mondott), 7égh Ilona könyvtáros I. (nyugdíjazás).

Átsorolási Deker Mária könyvtáros I., dr.Gordon Mlklősné főkönyvtáros, 
Bakos Jőssef osztályvezetőhelyettes, dr.Wlttek Lászlőné könyvtári osoportve- 
sető.

Áthelyezések (zárőjelben az uj munkahelyet tűntettük fel)t Herendi 
Károlyné (Gyarapítási Osztály), Tomlts Ottllla (Igazgatőság).

[Lezártuk! 1968.12.15.]

HÍREK ÉS KÖZLEMÉNYEK

Könyvtárunk főlgasgatőlát dr.Jóboru Magdát a Hépköztársaság Elnöki Ta- 
náosa a külügyminiszter előterjesztésére, érdemel elismerése mellett, fel
mentette rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangja alől. így főigazga- 
től tisztségét f.évl deoember 16-án Ismét elfoglalta.

Br.Rőna-Tas András, aki könyvtárunktől az MTA állományába nyert áthelye
zést, másodállásban megbízást kapott a Központi Katalógusok osztályvezetői 
teendőinek további ellátására,

-Mőqzakl kiadványok szerzeményezését a Hirlaptártől deoember 16-ával 
a Gyarapítási Osztály vette át.

A biztonsági és tűzrendészet! feladatok ellátására f.évl november 
26-től Rádiós Lajos műszaki ügyintéző kapott megbízást.
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UTKÖZBBB
A szolgálati betűrendes katalógus rekonstrukciójáról

B beszámolóra abból az alkalomból kerül sor, hogy a monografikus 
helyrajzi számsorok könyvanyagának katalógusa elkészült. A hat éve folyó 
munka eredménye a milliós nagyságrendűvé nőtt "narancs"-katalógus.

Bibijáróban két, sokszor felmerült kérdésre szeretnénk válaszolni. Él
etiként arra, hogy miért volt szükség a szolgálati betűrendes katalógus re- 
konstrukolójára? A beleti könyvtári munkák céljaira 1936-tól épült, alapla
pokból álló betűrendes katalógus az évek folyamán nem bizonyult megfelelff- 
nek. A mai hasonlító és katalogizáló munka igényeit már nem elégítette ki. 
Ezért ki kellett egészíteni melléklapokkal és korszerűen át kellett szer
keszteni. (Itt kell megjegyeznünk, hogy nem tölt be un. alapkatalógus funk- 
oiót - ez továbbra is a helyrajzi naplók feladata - mert egyetlen kartonon 
nem tartja nyilván mindazokat az adatokat, melyek minden alapkatalógus el
engedhetetlen ismérvei.)

Arra a kérdésre pedlgt Tan-e szüksége az OSzK-nak két leíró katalógus
ra, a véri perspektívában igennel kell válaszolnunk. Ugyanis 4 szintnyi tá
volság lesz a belsti feldolgozó munka és a nagy betűrendes olvasói katalógus 
között. Mivel a katalógus állandó használata mind a gyarapítási, mind a ka
talogizáló osztály munkájában nélkülözhetetlen, semmiképp sem lett volna 
kívánatos, ha - a belsti könyvtári munkák végzése közben felmerült kérdések 
tisztázása miatt - a könyvtár dolgozóinak a 7. szinten elhelyezett, egyetlen 
olvasói betűrendes katalógust kellett volna ha6ználnlok.

Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, jelenlegi tapasztalataink birtoké
ban nyugodtan állíthatjuk, hogy a megtett ut nehéz, merész vállalkozás volt. 
Ugyanis leíró katalógusunkat nemcsak melléklapokkal láttuk el, hanem a régi 
olmlelrá8okat is rekonstruáltuk. A rekonstrukciós munkát az adréma lemeztá
ra tette lehettivé, mert korlátlan mennyiségben, jó minőségű levonatokat biz
tosított. Az Így nyert, megfelelően kiegészített, szerelt és rekonstruált 
oédulákból uj szerkesztési szabályok alapján építettük a katalógust. Igye
keztünk a megszokott régi eljárások helyett a bevált újat alkalmazni. Mivel 
a régi és uj olmlelrások igen gyakran ütköztek, a problémák végtelennek 
tetsző változataival találkoztunk. Sok esetben kényszerültünk kompromisszu
mokra. Ennek oka egyrészt a munka természetéből következett, mert rekatalo-' 
glzálásra nem kerülhetett sor, másrészt abból, hogy nem konstans állaggal 
dolgozunk, hanem uj anyaggal is, Így osak olyan megoldásokat választhattunk, 
olyan eljárásokat követhettünk, melyek a most feldolgozott címleírások he
lyét is biztosítják. E óéiból nagymennyiségű utalót és hivatkozást készítet
tünk (Jelenleg ezek száma kb. 30 ezer).

Katalógusunk tiszta profilú, azaz sem földrajzi neveket, sem tárgysza
vakat nem tartalmaz. A logikus, következetes felépítés mellett mellőztünk 
minden olyan elemet, mely leíró Jellegétől idegen. Ugyanis mind a kül- mind 
a belföldi tapasztalatok meggyőztek arról, hogy egy Ilyen nagyságrendű ka-'
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talógusban a legkisebb elvi engedmény la súlyos következményekkel Jár. Az 
újabb könyvtári szakirodalomban mind gyakrabban találkozunk azzal a felfo
gással, hogy a katalogizálás ás a katalógusmunkák osak technikai jellegűek.
A ml megítélésünk szerint - bár paradoxonnak látszik - komplex volta miatt 
éppen ez a munka kívánja meg a legszélesebb körű ismereteket. Végzett mun
kánknak a próbát akkor kell kiállania, ha elkészül és a kitűzött óéinak 
hiánytalanul megfelel. Minden katalógus él, hasonló a nyelvhez. Fejlődik, 
változik) alkalmazkodik az élethez. Pl. nem egy olyan utalónk van, mely a 
rekonetrukoiós munka folyamán már háromszor került javításra, vagy a testü
letnevek változása,vagy az azonos betüképü szlglák elszaporodása miatt.

B mellett nem elhanyagolható szempont az sem, hogy szakkönyveink száma 
nő, újabb kiadványok látnak napvilágot. Az újabb források megjelenése mind 
több., eddig névtelen mü szerzőjének megállapítását, vagy álnevek feloldását 
teszi lehetővé. Így a katalógus állandó tökéletesítése, finomítása elkerül
hetetlen és alapvetően fontos, A revíziós munka - perpetuum mobileként - 
elengedhetetlen. Reméljük, hogy munkánk befejezése után eredményeinket foko
zatosan ét tudjuk vezetni a nagy olvasói betűrendes katalógusba. (Természe
tesen a két betűrendes katalógus soha nem lesz azonos, mert a használók 
Igényel eltérőek. Az olvasói katalógus bővebb és szerkezeti felépítésében 
mechanikus betűrend érvényesül.)

Talán furosának tetszik (boosánat e szubjektív megnyilatkozásért), de 
nem mulaszthatom el, hogy ne rögzítsem azt a régi, sokféleképpen elemezhető 
és értelmezhető mondást, mely körünkben gyakran Idézett és munkánkra minden
képpen jellemzőt "A vállalkozáshoz nem kell remény, a kitartáshoz nem kell 
siker." Feladatunk végzése közben sokszor merült fel a kétség, hogy nem Is 
tudunk úrrá lenni a nehézségeken, elveszünk a problémák útvesztőiben! Ha egy 
kérdést megoldottunk, hétfejtt hidraként újabbak keletkeztek. így magától ér
tetődik, hogy hol a remény, hol a osüggedés érzése kerekedett felül. Mindig 
ügyeltünk arra, - uj ösvényeken járván - hogy a lelkesedés, a jő ügybe ve
tett hit lángja ki ne aludjon. Az a tény, hogy múltúnk, jelenünk kultúrájá
nak letéteményese a nemzeti könyvtár, könyvanyaga nemes hagyományaink őrző
je és egyúttal a fejlődés alapja is, - ad erőt mindenkor feladatunk megalku
vás nélküli teljesítésére. Ha a múltban elődeink nagy erőfeszítések érán, 
mostohább körülmények között tudtak és mertek maradandót Írni és alkotni, 
példájuk arra kötelez, hogy névtelen munkásokként ml Is helyt álljunk azon 
a helyen, ahova a kötelesség szólított. A Jelenben a Jövőért.
NAGX KÁROLIBB LÉTAI IDA
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az áliomAnttédblbm kérdései a HTRXAPTÁRBAB

A Széchényi Könyvtár Szinnyei József szervezte Hlrlaptárának, a 
nagyar sajtó egyedülálló történeti gyűjteményének ö8ezállománya ma mintegy 
154 ezer kötött, illetve kötetlen egyeég (évfolyam, téka),amiből 103 ©tér a 
folyóirat és 51 ezer a (magyar és idegen) hírlap. A Tár anyagának köttetáae, 
karbantartása lényegében az első világháború óta elégtelen. Mig azonban a 
folyóiratállomány - tartósabb papíranyaga következtében - igénytelenebb ke
zeléssel is megóvható, a hirlapállomény, különösen pedig annak 15-20 évnél 
korosabb része, a fatartalmú újságpapír elöregedése, törékenysége, a foko
zott és sokszor gondatlan használat, valamint a kényszerűen zsúfolt raktá
rozás következtében nagyrészt kritikus, részben pedig válságos állapotba ke
rült.

A Hirlaptár hazai hirlapanyaga könyvtárunknak - muzeális gyűjteményei 
mellett - legspeolfikusabb, történeti és művelődéstörténeti szempontból 
legkevésbé feltárt és éppen ezért e vonatkozásbem legtöbbet Ígérő állomány- 
része. Állománya 70 százalékban országosan egyetlen példány és ezért a szó 
eredeti értelmében pótolhatatlan. Ezek a körülmények a Hirlaptár magyar hír
lap anyagát fontosságban számos gyűjteményünk elé helyezik.

A Tár állományvédelmi gondjainak a felismerése nem újkeletű. 1958-ban 
már távlati kötészeti terv, 1959-ben pedig távlati mikroflIntézési terv ké
szült. 1962-ben a Hirlaptár felülvizsgálati jegyzőkönyvéből a kép már teljes 
komolysággal bontakozott kis a köttetés a kurrens gyarapodást sem éri utói, 
az elziaradás - ekkor - 30 ezer kötet, ■generáljavitást" igényelt pedig 8000 
kötet. 1963-ban sikerűit egy szakképzett könyvkötőt helyi Javító restauráló 
munkára beállítani, a hirlapköttetések száma közben csak lassan emelkedett. 
1962-től az állományvédelmi mikrofilmezés kapaoitásának mind nagyobb részét 
bocsátották a Hirlaptár rendelkezésére, a negatív filmek termelésével azon
ban a pozitív olvasófilmek készítése nem tudott lépést tartani. A Hirlaptár 
napi munkájában, olvasóforgalmában.a mindjobban súlyosbodó helyzet képével 
találkozunk. 1963/64-ben felmérés folyt, melynek eredményeként a Tár első 
Ízben korlátozta az 1952 előtti anyag kiszolgálását a "kutatás" körére. A 
használati korlátozás negatív oldalával szemben, pozitív irányban, sikerült 
az évi hlrlapkötések számát az utóbbi években 1600-ig emelni, és a helyi 
állománymegóvás személyi létszámát növelni. A hirlaptár! állomány állapotá
nak számszerű felmérésére s az ebből következő tanulságok levonására, ja
vaslatok kidolgozására 1967-ben tervtanulmány készült, finnek adatai szerint 
a kb. 45 ezer egységet jelentő magyar hírlapból igen rongált kötött állapot
ban van 10 500 kötet, széteső állapotban van 3000 téka, sürgős megóvást kí
ván további 13 500 kötet és 3000 téka.

Gyors segítséget kíván tehát a magyar hirlapanyag kétharmada. Csak né
hány példát sorolvas igen rongált vagy éppen pusztuló állapotban van a Ma
gyar Állam, az Ellenzék, a régi Ftlggetlenség és Független Magyarország, a
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Hagyváradi Napló, a Világ, a Magyar Sajtó és A® Újság sorozata vagy számos 
kötete, A Hlrlaptér egész állományára vonatkozólag ma már több mint 50 ezer 
egység kötésszttkséglet állapítható meg, ami TO-75 ezer kötetbe lenne köte- 
tendö, ugyanakkor a hlrlapkötések és ujrakötések együttes kötésszáma saját 
kötészetünkben évi 1500-1600 körül van s ennek emelésére jelen pillanatban 
nlnos remény, (Az évi keretben kb. 800 kötet a kurrens és 7-800 kötet a régi 
anyag aránya.) 1968-ban első Ízben volt a Tárnak lehetősége kisipari kötte- 
tésre, ennek várható eredménye ez évben néhányszáz kötet.

Bz év őszén kezdte meg a Hlrlaptér saját olvasótermében azoknak a hír
lapoknak mikrofilmen való olvastatását, melyből már pozitív film áll rendel
kezésre (kb. 2000 tekeros). Jelenleg két korszerű és egy gyengébb teljesít
ményű leolvasó áll rendelkezésre, ezeknek számát 1969 első felében növelni 
fogják. A pozitív filmsorozatok mennyiségének növelésére azonban csökkenteni 
kellett az évi tervben a negatív filmezést. Ugyanakkor a tapasztalat azt mu
tatja, hogy a filmszolgálatban egyetlen pozitív filmsorozat nem elegendő.

A közeljövőben vezeti be könyvtárunk a laminálást, a gépi felszerelést 
a jövő óv elejére várjuk, A berendezés üzembe állítása, személyzetének kikép
zése, az Üzemszerű indulás nyilván még hosszabb Időt fog igénybe venni.

A hirlapállomény raktározási és kezelési problematikájának megoldásában 
a Tér eddig nem léphetett előre. A legfontosabb a pusztuló anyag (tókék és 
rongált kötetek) fektetése lenne, ez eddig - a nyomasztó raktári helyhiány 
közepette - szóba sem kerülhetett. A Tár muzeális anyagát ládázva Keszthely
re szállítja és rövidesen megkezdi a beköltözést a rákospalotai raktér föld
szintjére ládázott, feldolgozott anyaggal is. A helyhiány nyomasztó következ
ménye az is, hogy az Újságírószövetségtől átvett, részben elsőrendű Jelentő
ségű 16 köbméter mennyiségű hirlapanyag rossz körülmények között, a Könyvel- 
osatótól 1952 éta kapott másodpéldányos hírlap és folyólratanyag 37 köbméte
re pedig Jobb, szárazabb körülmények között pincében van máglyázva. Mindkét 
anyagban szerepelnek alapvető, állományunkban egypéldányos hírlapok. Csupán 
ennek az anyagnak a raktári elhelyezése kb. 1000 polofolyémétert Igényel.

Az 1965-ben bevezetett olvasói korlátozások céljukat osak részben érték 
el. Kétségtelenül csökkentették valamelyest a.veszélyeztetett anyag Igénybe
vételét, de nem eléggé. £ korlátozásokkal ugyanis a könyvtár tulajdonképpen 
osak az azt használók körét szűkítette, de az anyag állapotának a figyelembe 
vételére osak kivételesen, esetenkint volt lehetőség. Ugyanakkor a szűkítés 
is osak részleges lehetett, mert a megkívánt "kutatói" megbízásokat, igazo
lásokat Intézményektől, iskoláktól, vállalatoktól, tanáosoktól stb. az olva
sók rendszerint könnyedén beszerezték. Ilyenformán tehát a hírlapanyag - a 
tudományos kutatás igazi körén messze kívül - továbbra se maradt eléggé véd
ve az önosaládkutaték, pályázatokra vállalkozók, szakkörben dolgozó diákok 
és egyéb, nem prlmér kutatást végző olvasókkal szemben.

Ezért kényszerült a Tár az olvasószolgálati korlátozásokat - főigazga
tói Jóváhagyással - ez év szeptember közepétől részben uj alapokra helyezni. 
Ez időponttól a Hlrlaptér az 1952 előtti magyar hírlapok arohivális példá
nyait osak igazolt kutatási vagy más közérdekű óéira szolgáltatja ki (arohi-
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▼élis példánynak tekintve az un. muzeális, továbbá az un. alappéldányt, de 
ide nem értve az ezen felüli többespéldányokat)f súlyosan rongált anyagot 
osak restaurálás után szolgáltat ki (a restaurálást ilyenkor soron kívül vég
zik élj a pozitív filmen rendelkezésre éllé hlrlapeorozatokat csak mikrofil
men bocsátja rendelkezésre| végül 1952 előtti magyar hírlapot - az előbbiek
ben közölt korlátozásokkal - általában osak a kéréstől számított 24 éra múl
va szolgáltat ki.

Semmiféle korlátozás nem érinti az 1952 utáni hlrlapanyagot, a folyóira- 
tokra pedig csak egyes eseti - gyakorlatilag elhanyagolhaté - korlátozások 
vonatkoznak.

Ennek az újabb rendezésnek a lényege egyrészt az, hogy továbbra is meg
marad, de most már belső szabályokkal megszigorodik az olvasék osztályozása, 
a kútátél minősítés, másrészt létre kell hozni a legjobban keresett és több- 
példányos hírlapok esetében a példányok rangsorét, kivonni lehetőleg a hasz
nálatból a filmezésre legalkalmasabb példányt, archiválni a lefilmezett pél
dányt stb. Az azonnali kiszolgálás helyett a másnapi kiszolgálás időt ad a 
kért anyag számbavételére, az esetlegos többespéldányok rangsorolására. Az 
egyszer feldolgozott anyag természetesen a második kérés esetén már rendelke
zésre áll) ilyen formán ez a munka Idővel csökken.

Ezek a korlátozások kétségtelenül súlyosan érintik tudományos kutatóink 
munkáját is. Máris nyilvánvaló, hogy az egynapos kiszolgálási határidő - még 
a nem sürgős esetekben is - legalább is kényelmetlen. Többen Idegenkednek a 
film-olvasástól. Végül a legsúlyosabb intézkedés kutatóink szempontjából az, 
hogy kézbevehetetlen állapotban levő anyag esetében ki kell várniok a restau
rálást, ami 1-2 hét, de több hónap is lehet (a laminálandó, tehát a pusztulás 
stádiuméban lévő tételekre vonatkozólag pedig jelenleg még határidő sincs).

Itt azonban újra hangsúlyoznunk kell, hogy a korlátozó intézkedések ép
pen a kutatás érdekelnek védelmét jelentik és - messzebb tekintve - a jövő 
kutatás lehetővé tétele jegyében születtek. Hírlapjaink egyetlen példányai
nak megmentéséről van tehát szó, ennek utolsó lehetőségét tartjuk ma még ke
zünkben. Ugyanakkor ezek a korlátozások egybevágnak számos nagy külföldi tu
dományos könyvtár évtizedes gyakorlatával, mint ahogyan az újságpapír pusztu
lásának a problémája is egyetemesen napirenden van a könyvtári világban.

murhklips lexikoha

Az 1646/1649-1 szabadségharo bukásét követő emigrálás sok magyar 
értékkel ismertette meg a világot, de olykor minket is hozzásegített a világ
ban hányódó magyar értékek megtalálásához.

1857-ben egy kis könyvecske jelent meg Innsbruckban Rusosák Antal tollá
ból* "Magyarische Kursivbuohstaben mit ihrer Aussprache. Magyar folyólrási 
hangjegyek kimondásukkal." A szerző magyar pap, akinek a szabadságharc után 
a tiroli Sohwaz ferenoes zárdáját jelölték ki kényszertartózkodási helyül. 
"Wohln loh erst oonfinirt wurde", ahogy könyvében Írja. Rusosákot ismeri
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Sz Ínnyel, © müvét több más íráséval együtt számon tartja, arra vonatkozólag 
azonban sehol sem sikerült adatot találnunk, hogy milyen szerepet töltött be 
a azabadságharo alatt, hogyan és miért került Sohwazba. Literétus ember lé
vén nyilván szívesen böngészgetett a könyvtárban, s igy akadhatott kezébe 
egy régi latin-magyar-német szétéracskn, Murmelius lexikona, "dieses ver- 
mutlich allerölteste magyarisohe (mit gothischen Buchetaben) Wörterbüchlein".

A könyvecskéről tudott a magyar szakirodalom, csak példányt nem ismer
tek belőle. Szenozl Molnár Albert említést tett róla az 1604-ben Ntlrnbergben 
megjelent latin-magyar szótárában (BMK 1.392), ugyanígy Bőd Péter is a Pápai 
Páriz-féle szótár (Szeben 1767) előszavában. Azt egyikük sem irta, hogy a 
könyv mikor jelent meg. Bőd adatát Rusosák is ismerte, és idézte is latin 
szövegét, amely szerint a Murmelius könyvnek nagy hibája, hogy "litteris po- 
loniois", tehát "lengyel" (gót)betükkel nyomták és olyan "kevés példányban, 
hogy Magyarország nagy területén egy-kettőre eltűnt, még mielőtt a tanulók
nak hasznuk lett volna belőle”.

Most Rusosák kezében ott volt a könyv, és megállapíthatta, hogy egyike 
a legrégibb nyomtatványnak, amely magyar szöveget tartalmaz! 1533-ban jelent 
meg Krakkóban. Híradására a azabadságharo utáni letaglózottságában nem nagyon 
figyelt fel az ország. Csak 1864-ben irt újra a példányról Ponorl Thewrewk 
Emil a Tanodái Lapokban. S^abó Károly az ő leírását használta fel bibliográ
fiájának I, kötetében, maga a példány nem volt kezében.

A század végén aztán Szamota István utazott ki a könyvecske beható ta
nulmányozására, és ki is adta anyagát* A Murmelius-féle latin-magyar szójegy
zék 1533-ból. Bp, 1896. Bevezetésében megemlíti, hogy "a könyv igen Jó álla
potban van, elejétől végig kitünően olvasható, tehát csakugyan érdemes volna 
valamelyik hazai könyvtárunknak megszerezni”.

Amikor Szamota István e sorokat leírta, könyvtárunk tisztviselője, 
"könyvtár-segéd" volt. Noha abban az időben Fraknól Vilmos könyvtáblából ki
áztatott töredékekkel eléggé bebizonyította, hogy a régi nyomtatványok nem
csak akkor lehetnek értékesek, ha "igen Jő, kitünően olvasható állapotban 
vannak", a fiatal tudóst inkább a korra jellemző levéltáros szemlélet vezet
te, amely nagyobb becset tulajdonított a régi.kéziratnak, mint a régi könyv
nek. E szemlélet egyébként tükröződik bizonyos fokig a könyvtárunk költségve
tésében isi 1898-ban könyvvételre 2071 forint 25 krajcárt (valamint 462,
50 márkát és 75 frankot) fordított a könyvtár, mig okiratok vételére 4468,50 
forintot. Ugyanebben az évben a hirlaptár vásárlása 59 forintot tett ki, a 
kézirattáré pedig 336,50 forintot (és 820 márkát). A legnagyobb összeget te
hát annak az állománynak gyarapítására fordították, amely később az Országos 
Levéltár tulajdonába ment át.

Mindenesetre a Széchényi Könyvtár még Szamota munkájának megjelenési évé 
ben, 1896-ban kiküldte Schönherr Gyulát, hogy próbálja Murmeliust "illő áron" 
megvásárolni, A ferenoes rendtartományi káptalan hozzá is Járult elvben az 
eladáshoz, de aztán Schwaz elállt az üzlettől, mert Írásbeli megkeresésre nem 
érkezett tőlük válasz.

1897-ben érdekes ajánlat érkezett Ludwig Rosenthal müncheni antikvárius

153



oégtSlt Murmelius "egyetlen Ismert példányát" 3000 forintért felajánlotta 
könyvtárunknak, hozzátéve, hogy ajánlatára távirati választ kér, mivel több 
gyűjtővel is tárgyalásban áll. Könyvtárunk Sohönherr Dávidhoz, az innsbrucki 
helytartósági levéltár igazgatójához fordult, hogy nézzen utána az Ügynek,és 
ajánljon fel 600 forint vételárat. A Sbéohényi Könyvtár táviratéra még aznap 
megérkezett a távirati válasz (18990* a sohwazi példányról van szó, amelyet 
Ro s ént hal 2000 forintért akar megvenni. A 600 forintot a sohwaziak is, ő le 
keveslik. A 3000 forint akkoriban kb. egy gimnáziumi igazgató évi Jövedelmét 
Jelentette, s a felajánlott 600 forint is komoly hányadát Jelentette a könyv 
tár vásárlásra fordítható keretének. így aztán Rosenthal le elállt a "több 
gyűjtővel való tárgyalástól", s a példányt a mai napig Sohwazban őrzik.

A Széohényi Könyvtár a gyűjtőköre szempontjából nagyon értékes könyvtől 
esett el - legalább is egyelőre. Ugyanis nagy böloseseég rejlik abban a mon
dásban, hogy az OSzK ráér, s ha egy fontos vétel nem is Jár eredménnyel, 
előbb-utóbb mégis sikerül a műből egy példányt szerezni. A magyar művelődés 
szempontjából Jelentős könyveket valamiféle tehetetlenségi nyomaték lassan, 
de biztosan az OSzK felé irányítja.

Nem sokkal a Rosenthal-féle ajánlat után a Magyar Nyelvőr 1899 mároiusi 
számában Maurer Mihály arról adott hirt, hogy a körmöcbányai ferences könyv
tárban rábukkant ugyanennek a Murmelius-kiadásnak egy másik példányára.

A Széohényi Könyvtár most már gyorsan reagált a hírre. Mároius 18-án 
levélben fordulnak a körmöobányal házfőnökhöz, hogy a ritka példány akár 
mint ajándék, akár mint örök letétemény a Muzeum könyvtárába Juthasson. A 
házfőnök válaszol, hogy a kérés teljesítése a tartományfőnöktől függ, akihez 
ápr. 12-én megy a levél (OSzK Irattár 276/1899)* s április 24-én már a siker 
ről számol be Fejérpataky László, a könyvtár Igazgatóőre Szalay Imrének, a 
Magyar Nemzeti Muzeum igazgatóJának* "F.hó 18-án vettem a rendtartományi 
biztos válaszát, melyben kijelenti, hogy Murmelius szótárát minden feltétel 
és kikötés nélkül a M. 8. Muzeum könyvtárának ajándékozza. Ezen örvendetes 
hir vétele után haladéktalanul Körmöcbányára utaztam és ott f.hó 21-én sze
mélyesen átvettem a nagybeosü nyomtatványt." Röviden le is Írja a példányt, 
amely "teljesen Jó karban van, belőle csak 5 levél hiányzik, mely körülmény 
azonban értékéből nem sokat von le.”

így került az eddig unikumként Ismert műnek egy második, ha némileg 
osonka példánya is könyvtárunk birtokába.

Az eset egyébként több szempontból Jellemző. Egyrészt Szabó Károly 
monumentális műve egyben Jó áttekintést nyújtott könyvüzéreknek, antikvá
riusoknak arról, hogy milyen értékes darabok hiányoznak a Magyar Nemzeti Mu
zeum könyvtárának állományából s ezeknek árát valószínűtlenül felverték,más
részt szépen példázza azt a körülményt, hogy könyvtárunk - értékes és kevés
bé értékes - állománya nemcsak az állami költségvetés keretéből, hanem magá
nosoknak sokszor igen Jelentős adományából is gyarapodott - amint ezt a Nem
zeti Muzeum el is várhatja a nemzet fiaitól.

Persze ugyanakkor, amikor - optimista módon - a magyar könyveknek az 
OSzK felé irányuló tehetetlenségi nyomatókáról Írunk, be kell vallanunk,
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hogy ez a tehetetlenségi nyomaték sokszor más. Idegen könyvtárakba is Irá
nyított unikumként számontartott magyar könyveket. így került például a múlt 
század második felében Nagy István könyvtárának nem egy régi magyar unikuma 
a British Huseum tulajdonába. Ezt a tényt az akkori szakirodalom szinte pó
tolhatatlan veszteségként könyvelte el a magyar tudományosság számára, ma 
azonban, ha a példányok távolléte fáj Is, mikrofilmek révén a kutatás számá
ra a legmesszebb került unikum-példányok Is könnyen hozzáférhetők.

Érdekes módon éppen mikrofilmek révén szereztünk tudomást Murmellus 
lexikonénak egy harmadik példányáról Is.

A Régi Magyarországi Nyomtatványok XTI. századdal foglalkozó kötetének 
előkészítése során igen nagy szerepet kaptak a mikrofilmek. Bzek révén mlnt- 
egy "kézbe kerültek” olyan példányok Is, amelyeket Szabó Károly még csak má
sok többé-kevésbé megbízható Ismertetése alapján tudott leírni. (így derült 
ki például, hogy az OSZK-ban lévő Murmellus címlapja variáns a súhwazl pél
dány oimlapjához képest.)

A különböző országokból sűrűn érkező mikrofilm-küldemények között akadt 
egy Romániából érkező osomag, amely csupa régi lengyelországi nyomtatványról 
készült filmeket tartalmazott. Feltehető volt, hogy valamilyen expediálást 
tévedésről van sző később ki Is derült, hogy egy Lengyelországnak szánt oso- 
magot kaptunk meg téves irányítás folytán, ezért átvizsgáltuk a küldeményt. 
Nagy meglepetésünkre egyszer osak az olvasógép tejttvegén megjelent előttünk 
Murmellus lexikonja - a nagyszebeni Brukenthal Muzeum példányáról készített 
felvételeken.

Ilyen véletlen során bukkant elő a magyar szakirodalom számára e mü 
harmadik példánya. Persze ha nlnos ez a véletlen, akkor Is tudomást szerez
tünk volna a példányról, mert pár év múlva Holl Béla a lengyelországi kuta
tásai során a varsói nemzeti könyvtár központi olmjegyzékében rátalált a 
Brukenthal-példány nyilvántartására. (A lengyeleknek is van 2 levélnyl ázta
tott töredékük a műből a krakkói Bibliotéka Jagellonskában.)

A teohnlka sok messzesodródott példányt máris hozzáférhetővé tett szá
munkra, a következő, egyelőre még megoldatlan feladata az lenne, hogy felku
tassa az egy szálig elveszett régi magyar nyomtatványok egy-egy példányát Is. 
KE1EC SÉHII GÁBOR

MAGTAR VONATKOZÁSÚ 
UJ KÜLFÖLDI gZEB ZBMÉHIBI EK

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN

DARVAS [Józsefit Pljan dóid. (Részeg eső.) Skopje 1966.
JÓKAI Kórt Gulkhva kaolsz svilebl. (A kőszívű ember fial.) Tbiliszi 1967. 
MADÁCH [Imrei Emeryt The tragedy of mán. [Az ember tragédiája.! Transl.t 

Joseph Orosz [József]. (Portland, Öreg. 1965)
MIKSZÁTH Kálmánt Cierne mestro. (A fekete város.) Bratislava 1962.
MOLNÁR Ferenot Deoata od Pavlovata ullea. [A Pál-utoal fiuk.] Skopje 1953. (MURÁNYI-KOVÁCS Endre) MURANI-KOVÁCS B. Barabansosik Garibaldi. (Garibaldi 

dobosa.) Moszkva 1967*
PETŐFI [Sándor] Alessandrot Fronda dl oipresso della tómba d’Etelka. (Ciprus 

lombok Etelka sírjáról.) Santanoangelo - Romagna 1897*
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PINTÉR I(8tvén) - SZABÓ L(ászlÓ): Podivná po lovai ka. (Különös vadászat.) 
Bratislava 1965.

SÁNTA Ferenci Piáta pieozeó. (Az ötödik pecsét.) Varszava 1968.

MISCELLAHlA HÜBGARICA

[OBERSCHALL Magda, BÁRÁNY Istvánná] BÁRÁNY-OBERSCHALL Magdat Bie eiserne 
Krone dér Lombardel und dér lombardisohe Könlgssohatz. Wien-München 1966, 

BENEDEK P(ál) - LÁSZLÓ A(ntal)i Grundingen des Chemieingenieurvesens. (A ve
gyészmérnöki tudomány alapjai.) Leipzig 1967.

Bevor dér Mensoh kam. Élne Bntwloklungsgesohiohte des Lebens. (Az élővilág 
fejlődéstörténete.) [Red.] András Tasnádi Kubacska. Leipzig - Jena - Ber
lin 1968.

BLONDEl, (Maurice) - TEILHARD de CHARDIN, (Pierre) levél-váltása. Ford. 
Rezek Román. Sao Paulo 1967.

(BURIAN, Cbrieljian): Túrén gar til Ungarn. Köbenhavn 1967.
BEÁK [István] Etienne - BEÁK Simonét Grand diotionnaire d*amerloanlemee. 

Paris 1966.
DEÉI} [József] Joseft Bie helllge Krone üngarns. Wien 1966.
GÁNOCZY [Sándor] Alexendret Le jeune Calvin, genese et évolution de sa 

vooatlon réformatrloe. Viesbaden 1966.
HAVASSY [Pál] Paul - TOMBOR Tibort Zusammenarbelt des Arohitekts des Bib- 

liothekars in unseren Tagén, lm Spiegel dér Prlnzipen und dér Praxis. 
Varszawa 1965.

KÁLLAY Istvánt Bas Flnanzwesen dér könlgllchen ungarlsoben Preistádte zűr 
Zeit Maria Tbereslas. Wien 1966.

KÖNNYŰ [László] Leellet Hungarlans In the United Stateet an lmmlgration 
study. St. Louis 1967.

KURUCZ Jenőt Struktur und Punktion dér Intelligens wöhrend dér Velaarer 
Republlk. [Köln] 1967.

LAVOTHA Ödönt Studien su dem ungarlsoben Potentialsuffix bat/het. Uppeala
,1957.

LENÁRD [Sándor] Alexandert The flne árt of Román oooklng. New York 1966* 
NABLER Herbertt Spari nel boeoo. Bal mio diario dl saoola. [A Bakonyt ól a 

Tátrába.] Milano 1966.
PÁLFAI Jánost Qzövremenni metodi ▼ trenirovkata futboliszta. [Korszerű mód

szerek a labdarugó-edzésben.] Steofija 1967.
RÉDEI Károlyt Nord-oetjakisohe Texte /Kazym-Dialekt/ mit Sklzze dér Gramma- 

tik. Göttingen 1968.
RÓNAI [Pál] Paulot A vida de Balzao. Rio de Janeiro 1967.
SCHŐN Dezső: Istenkeresők a Kárpátok alatt. Tel Aviv 1964.
[SOMOGYI József, de] DESOMOGYI Josepht A short history of orientál trade.

HlIdősbeim 1968.
SZABÓ Lászlót Kolalappleoha Volksdiohtung. Göttingen 1967.___
SZABÓ László: Cs tekefalvi] jVéres drágakő. Két tanulmány a XVI. századi 

Angliáról. Róma 1967.
TAKÁCS András - ÁG Tibor: Népi tánc- és ritmusgyakorlatok. Bratislava 1966., 
TEILHARD de CHARDIN, [Pierre]: Az emberi jelenség. Sao Paulo 1967.
TEILHARD de CHARDIN, Pierre: Az ember megjelenése. Sao Paulo 1967.
VARGA [Sándor, Klbédl] Alexander: Maoht und Ohnmaoht dér Vernuft. Zűr Bln- 

führung in die PJűloeophie Kants. München 1967.
WEÖRES Gyula: Kalevala-alhelta uuelmmassa unkarilaieessa runoudessa. 

[Helsinki] 1968.
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KIADVÁNYAINK

A Széchényi Könyvtár évkönyvének he
tedik kötete került ki most a nyomdából. 
Kiállítása - as eddigi kötetekhez hason
lóan - Igen szép, valamennyi cikkről an
gol, franola, német vagy orosz nyelvű ki
vonatokat kapunk.

Az egyes tanulmányok - a korábbi gya 
korlatnak megfelelően - négy főcsoportra 
oszlanak. Közülük az első a könyvtár mun

kájával, oéljaival, eredményeivel foglalkozik, Itt olvashatjuk a hivatalos 
beszámolót Is. Kereszturv Dezső meleg hangú nekrológban emlékezik meg a ze
nei gyűjtemény elhunyt vezetőjéről, Vócsey Jenőről. Dezsényl Béla a 60 esz
tendős Tróosányl Zoltánt köszönti. KI kell emelni Karácsonyi Rózának a Köny
vek Központi Katalógusával kaposolatban végzett statisztikai felmérését. En
nek segítségével próbálja megállapítani, hogy milyen tényezők korlátozzák a 
katalógus hatékonyságát. Qombooz István a könyvtár nemzetközi kapcsolatairól 
számol be, Tombor Tibor pedig számos alaprajz segítségével azt mutatja be, 
hogy az uj budavári palotában hol fognak helyet kapni a különgyüjtemények és 
a kiállítási termek.

A könyvtár gyűjteményeinek anyagát Ismertető közleményosöpörtbán külö
nösen fontos Pukánszkvné Kádár Jolán és Berozellné Monorl Erzsébet közös irá 
sa a Színháztörténeti Tár keletkezéséről, gyűjtési elveiről, fontosabb be
szerzéseiről, a nagyközönség előtt Ismeretlen értékeiről. Soltész Zoltánné 
a XVI. században Oyöngyösön működő ferenoesek könyvgyüjtő tevékenységét 
vizsgálja. Fazekas József as 1595 és 1688 között megjelent hivatalos törvény 
kiadványok nyomdászait állapítja meg. Meghatározásai a politikai történelem 
szempontjából is érdekesek, mert nem ok nélkül mellőzték a magyarországi 
nyomdákat. Németh Antal a Nemzeti Színház Iratainak kalandos sorsáról és sok 
veszteségéről számol be. Keleosényi Ákos. Nix Györgyné, Berlász Jenő, 
V.Windlsch Éva és Papp Ivánná Írásai a könyvtárban őrzött egyes dokumentumo
kat (vers, vers- és énekgyüjtemény, alapítólevél) vesznek alapos vizsgálat 
alá.

A könyvtári munka elméletével és gyakorlatával foglalkozó oikkek közül 
elsőnek Farkas Lászlóét kell megemlíteni. A könyvtárosok szolgálati felelős
ségével foglalkozik, ezzel kaposolatban minden körülményre felhívja a figyel 

met, és részletesen tárgyalja a büntetőjogi, a fegyelmi és az anyagi felelős 
ség mellett a paragrafusok által nem szabályozott erkölosl kötelességet. Két 
fontos tanulmány tárgya az állományvédelmi mikrofilmezést Bablczky Béla as

Oszégos Széchényi Könyvtár
Az-----évkönyve. Bp. NPT. - 24 cm
1965-1966. ( F'el.szerk.: Dezsényl Bé
la.) 1967, Egyet. ny. 535 1. illusztr.

02( 082)
027.54(439 Budapest) (058) 
050:027.54 (439 Budapest)
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országos mikrofilmezést programot ismerteti, Németh Mária pedig a hírlapok 
filmezésének Jelentőségét és feltétlen szükségességét. Kronsteln Gábor az 
utolsó két évtized külföldi könyvbeszerzéseivel foglalkozik országos viszony* 
latban, különös figyelemmel a többespéldányokra és a szak szerinti megoszlás- 
ra. Horváth Tibor arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarországon nincs or
szágos természettudományi könyvtár és nincs egyetlen, legalább helyi igénye
ket kielégítő biológiai könyvtár sem, Jóllehet a hazai biológiai kutatások 
nagyarányú fejlődésére lehet számítani. Prbán László a közművelődési könyv
tárakban mérte fel a kölcsönzéssel kapcsolatos adminisztráció idejét, s ezt 
igen soknak találta. Forradalmian uj módszert nem tud ajánlani, de feltétlen 
nül szükségesnek tartja a kérdés beható tanulmányozását, nehogy pár év múlva 
tehetetlenül álljunk a növekvő számú olvasók Jogos igényeivel szemben.Takáoe 
Menyhért az ETO két szakjának revízióját, Hagy Károlyné az OSzE betűrendes 
szolgálati katalógusának szabályzatát, Czettlerné Eozoosa Ildikó pedig az 
olasz könyvhlgénial intézetnek, az Istituto di Patológia dél Llbronak a mű
ködését ismerteti.

A könyvtörténeti részben Somlait1 Gabriella, Tardy Lajos, Els Eleraérné 
és Indall György Írásai Széohényl Fereno, Teleki László, Ivanlos Zslgmond és 
a Pest-Budai Eönyvnyomdászok önképző Egyesülete könyvtárai, valamint a "bu
dai Orosz Könyvtár" állományával és sorsával foglalkoznak. Markovits Györgyi 
a munkásmozgalomnak és a oenzurának a Horthy korszak idején folytatott küz
delméről fest Jellemző képet. Eozocsa Sándor a magyarországi Gonosarov iro
dalmat veszi számba, Eovéos Zoltán pedig szláv nyelvű szótárirodalmunkat a 
kezdettől 1945-ig. Borsa Gedeon néhány béosl ősnyomtatvány, Dezsényl Béla 
egy gráoi női folyóirat magyar vonatkozásait vizsgálja. Fallanbttohl Zoltán 
a reformkori magyar térképészet egyik reprezentatív műve kiadástörténetét ir
ta meg.

A Széohényl Könyvtár történetének megírása folyamatban van. Szerettünk 
volna erről a tárgyról többet olvasni, de a kötetben csupán egy oikket talá
lunk e témáról*az olvasószolgálat 1919-44 közti történetét dolgozta fel Fe- 
renozv Endréné.

A kötet 35 tanulmányát egy rövid ismertetés keretében nem lehet részle
tesen értékelni, annyit azonban könnyű megállapítani, hogy tárgyuk igen vál
tozatos, és a négy tárgyosoport egymáshoz való aránya is Jó. Kimondottan 
gyengének nevezhető Írás nlnos köztük, és nem egynek a színvonala a legmaga
sabb mérőét is megüti. Az évkönyv terjedelme messze felülmúlja az eddigi kö
tetekét, ám a mennyiségi növekedés nem a minőség rovására történt. Külön 
öröm, hogy az alkotó tudományos munkába egyre több könyvtáros kaposolódik be, 
mert egy nemzeti könyvtár annál Jobban tud megfelelni feladatainak, minél 
több munkatársa ismeri meg saját munkája révén a tudományos kutatást megköny- 
nyltő segédeszközöket, katalógusfajtákat, referensz-Jellegű müveket és magá
nak az alkotó munkának a módszertanát.
VÉRTESI MIKLÓS
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1968 a közmUvelődési könyvtári viták 
éve volt. B viták lényeget merre fejlőd
jék a közművelődési könyvtári ellátás. 
Voltak, akik - e könyvtárak valamennyi 
feladatát felsorolván - arra a következte
tésre jutottak, hogy a feladatokon belüli 
nagyságrendek az eddigi tevékenység foly
tatását és javítását sugallják, s némely 
közművelődési könyvtár esen tulmutaté tö

rekvései valéjában a funkolé-határokat lépik túl. Mások - a megnyllatkozék 
többsége közéjük tartozott - a társadalmi és közművelődési könyvtári fejlő
dés tényoire és trendjeire (uj gazdasági irányítási rendszer, a társadalom 
és gazdaság koncentráoléja párhuzamosan a Budapestről történő decentralizálás
sal, a lakosság magasabb műveltségi színvonala, az egész életen át tárté mű
velődés szükségessége, a több szabadidő, az életszínvonal általános növekedé
se, beleértve a közlekedési eszközök birtoklását is, illetve az országos tu
dományos és szakkönyvtárak budapesti elhelyezkedése, a vidéki nagy közműve
lődési könyvtárak fejlődésének elért foka) hivatkozva úgy gondolták, hogy itt 
az ideje mérlegre tenni a közművelődési könyvtárak érvényben lévő funkoió- 
meghatározását és a tudományos-műszaki és kulturális forradalom Jelenlegi 
szakaszának megfelelővé fogalmazni azt.

Elképzeléseik szerint a közművelődési hálózatok vezető intézményeit,el
sősorban a megyei könyvtárakat adottságaikban és szolgáltatásaikban az értel
miségi nívójú általános és - részben - szakmai igények kielégítésére is képes 
könyvtárakká kell fejleszteni. B könyvtáraknak székhelyükön, valamint megyé
jük területén működő többi közművelődési könyvtári intézményt és ellátási 
formát - szintekbe rendezve és az összekötő osatornákat megteremtve - úgy 
kell állományukhoz és szolgáltatásaikhoz kaposolniok, hogy könyvtári szem
pontból fokozatosan eltűnjék a különbség a városi és a falusi ellátás, a bel
város és a külterületek ellátása között. A szóbanforgó könyvtáraknak fel kell 
használniok és közvetíteniük kell az országos szakkönyvtárak szolgáltatásait, 
illetve a kis helyi szakkönyvtárakat is segíteniük kell lnterdiszoipllnárls 
igényeik kielégítésében.

Meghatározó mozzanata a továbbfejlesztésért sikraszállók gondolatmeneté
nek, hogy a közművelődési könyvtári funkolók Ilyetén való megfogalmazása, il
letve a közművelődési könyvtárak ezzel párhuzamos szintekbe sorolása, ellá
tási rendszerbe szervezése és abban való működtetése megerősíti, ténylegesen 
megvalósíthatóvá teszi azt a vitathatatlan alapfunkoiót, hogy a közművelődé
si könyvtárak a lakosság minden rétegét szolgálják, hatókörűket - gyorsabban 
mint eddig - kiterjesszék a kevésbé műveltekre és az átlagosnál műveltebbek
re is.

Végűi még egy fontos gondolatot vetettek fel a továbbfejlesztés érdeké
ben vitatkozók, nevezetesen azt, hogy az ellátási modelleket a vároEok-megyék

Nagyobb közművelődési könyvtárok 
gyűjtőköri szabályzata. (Összeáll. ónó- 
dy Miklós.) Bp. NP1, 1968. 302 1. - 
20 cm

/A Könyvtártudományi és Módszer
tani Központ kiadványai 30j

Soksz.
Blbllogr. 297-302. 1.

025.21:027.5.022( 439)
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sajátosságainak megfelelően, a társadalmi szükségletek és a könyvtári környe
zet gondos tanulmányozása alapján kell kidolgozni.

Mindezt azért kellett előreboosétani, mert az ismertetendő mü Valijá
ban e vitákba szél bele. Mégpedig úgy, hogy a továbbfejlődés egyik meghatá
rozd Ja, az állomány, az állományépités felől közelit! meg a vitatott problé
mákat, és - a városok-megyék társadalmi-gazdasági-kulturális helyzetét, a 
reális társadalmi elvárásokat és a könyvtári környezetet gondosan feltárd 
gyűjtőköri lndoklásbdl kiindulva, ezen az alapon konkrét gyűjtőköröket meg
fogalmazva - érvel azok mellett, akik a közművelődési könyvtárügy előadott 
rangemelésének és hatékonyabbá tételének szükségessége mellett szdltak.

Három megyei könyvtár (Tatabánya, Debreoen és Miskolc) és két vidéki 
nagyvárosi háldzat (Debreoen és Miskolc) könyvtárvezetői és könyvtárosai 
vállalkoztak - előzményekre alig-alig támaszkodhatva - e munka elvégzésére.
Az a körülmény, hogy nem a EME dolgozta ki ezeket a gyűjtőköröket az illeté
kes könyvtárak bevonásával, hanem megfordítva: az illetékes könyvtárak dol
goztak a EME irányításéval (s ez örvendetesen osak az általános alapelveket 
vitattatta a könyvtárakkal közössé, de nem kötötte gúzsba sem a Jelenségek 
értékelésénél, sem a munkamódszereket tekintve az egyes könyvtárak munkatár
sait), már önmaga is a rangemelkedés mellett, pontosabban annak szubjektív, 
emberi feltételének megléte mellett bizonyít.

A kidolgozott gyűjtőköröknek annál is Jobban örülünk, mivel különösen 
Debreoen és Miskolo példáján mutathatd be szemléletesen, hogy a megyei könyv
tári funkoidknak ez a teljesebb, korszerűbb értelmezése egyáltalán nem "ka
szál* bele a nagy tudományos és szakkönyvtárak területébe, valamint hogy a 
városi ellátást nagyon elvszerüen lehet szintekbe szervezni a megyei könyv
tárakhoz • mint központi városi könyvtárakhoz - képest. Sajnálható - erre 
különösen a tatabányai Megyei Könyvtár gyűjtőkörének kialakításával kapcso
latban lett volna lehetőség -, hogy ugyanezt a kapcsolódást nem dolgozták ki 
mindjárt részletesen az egy megyében működő többi közművelődési könyvtár, te
hát a járási-falusi könyvtárak vonatkozásában is. .

Őnódy Miklós bevezető tanulmánya igen érzékenyen veti fel a gyűjtőköri
megfogalmazásoknál a közművelődési funkciók sajátosságaiból következő problé
mákat. Mind a tanulmány, mind a további gyűjtőköri megfogalmazások tanulmá
nyozása országszerte megindíthatják a közművelődési könyvtárak gyűjtési tuda
tosodásának folyamatát.

A részletező szakmai kritika bizonyéra megkérdőjelezi majd a gyűjtőkörök 
egyes döntéseit, hiszen úttörő vállalkozásról lévén szó, szükségképpen vált
nak bennük fogyatékosságok, átfedések. így pl. szívesebben vettük volna, ha 
Debrecen és Miskolc funkció-meghatározásból és gyűjtőköri indoklásból indult 
volna ki, s Így fogalmazott volna meg konkrét megyei, kerületi, fiókkönyvtá
ri gyűjtőköröket. A miskolci Megyei Könyvtár gyűjtőköre - s ez nem szolgál a 
javára - lakonikusabb á többinél. Jó lett volna, ha a tatabányai Megyei 
Könyvtár gyűjtést kizáró szabályai dialektlkusabbak.

Az elmondottak azonban nem teszik kétségessé az összegezést: nagyon 
fontos, úttörő, színvonalas, máris bizonyító erejű, a jövőben sok elmélyülő, 
munkálatot és törekvést támogató, gyakran idézendő kiadvány jelent meg.-fti.
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MÚLTmg.
"m

A SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
az 1638-1 Árvíz idején

A néhány évvel ezelőtt lezajlott nagy észak-olaszországi árvizve 
ezedelem, különösen a firenzei művészeti és tudományos gyűjtemények kataszt
rófája nehezen múló, mély benyomást tett valamennyiünkre. De a szomorú ese
mények valószínűleg osak Igen kevesekben Idézték fel az 1838-1 pestbudai ár
víznek s annak a veszélynek emlékét, amelybe akkor nagy nemzeti gyűjteménye
ink kerültek, A belváros régi épületein elhelyezett rőt színű mérványtábláos 
kék, amelyek az utókor számára az árvíz emlékét megörökítették, ma már alig 
keltenek bennünk remlnlezoenoiákat.

Heg kell Jegyeznünk azt Is, hogy a oentennárlum alkalmával, 1938-ban 
megjelent kiadványok sem nyújtanak az Idevágó kulturális vonatkozások felől 
kellő tájékoztatást. Ami keveset adnak, ez Is hiányos és téves, ügy véljük 
tehát, nem lesz Jelentőség nélkül való, ha egy Idáig Ismeretlen forrás alap
ján elmondjuk, hogyan sikerült megmenteni annak idején a vízár pusztításától 
fiatal kulturintézeteinkett a Széchényi Könyvtárat és a vele szoros szervezz 
ti kaposolatban álló Nemzeti Múzeumot, Éz a forrás a Széohényi Könyvtár akko 
rl őrének József nádorhoz, a Muzeum elnökéhez intézett, 1838. március 18-án 
kelt hivatalos Jelentése.

A Nemzeti Muzeum mai palotája 1838 tavaszén még nem állt, de fundamen
tumának építése az előző nyár óta már folyamatban volt. A Muzeum gyűjtemé
nyei, köztük a Széohényi Könyvtár azonban már ugyanezen a helyen, a mai mu- 
zeumtelken voltak elhelyezve egy XVIII, századi főúri villában, néhai 
Batthyány József esztergomi érsek nyaralójában,amelyet az örökösöktől 1814- 
ben közköltségen vásárolt meg a nemzeti kulturintézet. Az Országos Könyvtár 
őre (vezetője) akkoriban, 1815 éta Horvát István egyetemi tanár volt, a ha
zai romantikus nyelv- és történettudomány bizarr képviselője. Ez a köztisz
teletben álló nagymüveltségü patrióta egy hivatalszolga, név szerint Gróman 
András segítségével egymaga látta el a könyvtár minden feladatát. Működésé
nek osak egy hiánya mutatkozott, az ti. hogy lakása - az akkori szokástól 
eltérően - nem a muzeum-épületben volt, hanem a városban, közelebbről a mai 
Engels-tóren, az un. tfrményl-házban,

Mároius 14-én reggel fél 8 órakor Gróman famulus lélekszakadva azzal a 
hírrel állított be Horvát Istvánhoz) jöjjön azonnal a múzeumba, mert a med
réből kilépett Duna vize mór az épület felé áramlik,

A hír nem érhette váratlanul Horvátot, hiszen a Duna félelmetes áradása 
hetek óta izgalomban tartotta a főváros lakosságát. Mint évszázadok óta 

annyiszor, most is Jégtorlódásos áradás fenyegette Pest-Budát, A vész oka az
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alföldi Duna-szaksa* sajátságos hidrológiai Jellegében rejlett. A kis esésű, 
zátonyokkal, szigetekkel tele lomha folyam medrében télen könnyen képződtek 
vastag, gyakran fenékig érő Jégtorlaszok} ezek olvadás idején megakadályoz
ták az árhullámok sima lefutását, s a folyót medréből való kilépésre kénysze- 
rltettek. - Ez történt most is. A Csepel-sziget északi osucsánál keletkezett 
óriási torlasz feltartóztatta a jégzajlást, s megkezdődött a vlzszlnt roha
mos emelkedése* Buda mélyen fekvő szegény külvárosait (a Rácvárost és Vízi
várost) védőmüvek híján, már március 6-án elöntötte az 5 m 75 cm-re emelke
dett Duna vize, de Pest a gazdag kereskedőváros a AVill. század vége óta gá
takkal volt megerősítve s igy egy darabig sikerrel állhatott ellen az ár 
ostromának. Az északi kerületeket a magas vezetésű Váoi-úthoz osatlakozó un. 
váol-gát, a déli külvárosokat az ugyancsak magas fekvésű Soroksári-ut vona
lában a dunapartig húzódó un. soroksári gát biztosította. A Belváros külön 
védelmére a veszély kezdetén kb. a mostani dunakorzó szakaszán egy hevenyé
szett harmadik töltést emeltek. Mindez azonban elégtelennek bizonyult, az 
egyre növekvő árhullámmal szemben. Március 12-én már 6 m 75 om vízmagasságot 
Jeleztek a parti méroék, a következő nap reggelén 7 m-t, délután 7,5 m-t, 
este már több mint 8 métert. A szerencsétlenséget nem lehetett elhárítani.
A víz még ugyanez nap (13-án) előbb a belvárosi parterősítésen osapott ke
resztül, majd a váoi nagytöltést szakította át. A Belváros, a Lipótváros éá 
a Terézváros mélyebb részel víz alá kerültek. Másnap, 14-én reggel átszakadt 
a soroksári gát is, s a Jeges Duna behatolt a Pereno- és Józsefvárosba Is.

Ez volt az az óra, amikor Gróman, Horvát Istvánhoz rohant. A félrevert 
harangok zúgásából Horvát már éjfél óta tudhatta, hogy baj van, de a veszély 
nagyságát aligha mérte fel, minthogy ablakából kitekintve az egész piaoteret 
(Engels-tér) és az Országutat (Bajosy Zsllinszky-nt) száraznak látta. A víz 
ti. miután a mélyen fekvő utoákat és tereket kitöltötte, osak lassan nyomult 
a magasabb részek felé. Horvát még kooslval tudott a Múzsámhoz hajtatni. De 
itt láthatta, hogy a viz a Boráros-tér felől félelmetesen hömpölyög * Kálvin- 
tér felé. Utóbbi hamarosan viz alá került, ugyanősak az üllői-ut és BaroM* 
utoa torkolata, majd szemlátomást megteltek a Muzeum-kertet övező utcák is. 
Maga a kert, mivel terraszon fekszik, ekkor még szigetként emelkedett ki a 
vízből. Horvát István, amint áttekintette a helyzetet, sietve visszahajta
tott a Lipótvárosba, felkereste gr. Czlráfcy Antal országbírót, József nádor 
helyettesét és Pollaok Mihályt az nj muzeum építészét s velük együtt ismét a 
Múzeumhoz koosizott. Pollaok az nj fundamentumok védelmére semmit sem tehe
tett, mert a viz Időközben alámosta a Muzeum kerítését, birtokába vette az 
égész belső udvart a ellenállhatatlanul nyomult az alapozások felé. A könyv
tári és a múzeumi anyag, "az ország kínosé" biztonságba helyezése érdekében 
oélszerünek látszott a földszinten elhelyezett gyűjteményeket a villa emele
tére felhordatnl. Czlráky országbíró erre nyomban paranosot is adott Horvát- 
nak, de segítséget az általános zűrzavar közepette sem ő, sem Pollaok épí
tész nem nyújthatott. Minthogy pedig a Muzeum másik két tisztviselője (Sad- 
ler József és Privaldszky Imre) illetőleg két napidijasa (Bothkrepf Gábor és 
Ramisoh Antal) az elárasztott városrészekből nem tudott a Múzeumhoz Jutni,-
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Horvátnak egyedül kellett megszerveznie a mentáét.
Hogy emberéletben kár ne essék, Horrát először azt rendelte el, hogy a 

kertben külön állő lakóházaoskákb61 a múzeumi szolgák családtagjaikat ás hol
mijukat kiköltöztessék. Ez üdvös intézkedés volt, mert a szolgalakások, osak- 
hamar egymás után összeomlottak.

Ezután, kb. reggel 9 érakor a könyvtár és a természeti tér mentésére ke
rült sor, minthogy az alattuk lévő pincékbe a viz kezdett beömleni. Az érem- 
és a régisógtár plnoe nélküli épületrészben volt elhelyezve, kiköltöztetése 
tehát halasztást tűrt. A munkálatokhoz Horvét a Muzeum három szolgájával 
(0r6nan Andrással, Cserozika Andrással és Dreher Istvánnal), valamint egy volt 
•zolga özvegyével (Zimmermannéval) látott hozzá. Horribilis feladat volt! A 
könyvek tízezreit s a muzeális tárgyak ezreit kellett lehető gyorsasággal az 
emeletre félcipőin!, mert a víz szintje szünet nélkül fenyegetően emelkedett. 
Bevonták a munkába a szolgák családtagjait, majd azt a 11 katonát is, akik a 
Muzeum rendes biztonsági őrszolgálatát látták el. 11 éra körül váratlanul to
vábbi erősítés érkezett! újabb 12 katona, akik őrségváltásra voltak kirendel
ve. Horvát Istvánnak Jutalom Ígéretével sikerült az első kátonaosöpörtot 
is visszatartani, s Így most már viszonylag számot tevő gárdával folytatódha
tott a nehéz munka, amelynek során pánikhangulattal is meg kellett küzdeni.

A könyvtár mentése a kéziratokkal és ősnyomtatványokkal kezdődött, majd 
a hungarikumokkal meg a múzeumi irattárral folytatódott. Este 6 óráig szünte
len tartott a munka. Ekkor azonban abba kellett hagyni. Az étlen-szomjan dol
gozó emberek addigra teljesen kimerültek, s Horvát István aggódott, hogy a 
Muzeum körül felemelkedő víz miatt nem tud osaládjához jutni.

Alig ért azonban a könyvtárőr haza, Grőman András azzal a hírrel futott 
hozzá, hogy a víz már a Muzeum folyosójának küszöbén áll, s a földszinten 
visszamaradt külföldi könyvanyagot fenyegeti. Horvát nem tért vissza,de el
rendelte, hogy legalább a könyvállványok alsó polcain lévő könyveket próbál
ják még felhordani az emeletre. Grőman és családja, valamint özv. Zimmerman- 
né végső erőfeszítéssel még est a feladatot is végrehajtották.

Éjszaka 11 érakor osónakon a Múzeumhoz érkezett lóroray János az árvízi 
kir. biztos s miután az odahivatott szolgáktól értesült a könyvtár és termé
szeti tár biztonságba helyezéséről e tekintetben további intézkedéseket nem 
tett, - ellenben S^dler József és Frlvaldszfcy Imre őröket a lakásukról azon
nal elhozatta e velük az érem- és régisógtár zárait feluyittatva, a tár se
gédkönyvtárát úgyszintén az érmek tárlóit magasra rakatta, a biztos helyre 
tétette Széchényi Fereno olajfestésű nagy portréját is. Végül megparancsolta, 
hogy Frivaldszky az éjszaka folyamán a Múzeumban lnspekolót tartson.

A következő napon, mároius 15-én kulminált az ári du. 4 óratájt elérte 
a 9 métert, éjjel 11 órakor pedig 9 m 29 om-ig emelkedett. Valamivel később 
azonban a esepeli Jégtorlasz’ a ránehezülő nyomás alatt elmozdult s a duname- 
der szabaddá vált a lefolyás előtt. Ezen a napon Pest városa egészen a Város
ligetig, a mai keleti pályaudvar környékéig, a ludoviceumig és a mai Közvá- 
gőhidig viz alatt állt. Az árból osak egyes szigetek (a mai Szabadság-tér 
környéke, a József-tér egy része, az Engels-tér, Deák Fereno tér, a Szervi-
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ták és Ferenciek-tere) emelkedtek ki. A mai Bajosy Zsillnazky-utat osaknem 
1 m-nyi, a Muzeum-körutat pedig több mint 1,5 m-es viz borította. Horvát 
István esen a napon már nem tudta a Múzeumot felkeresni.

A várva vért apadás március 16-án kezdődött. A viz szintje a nap folya
mán lassan 8 m-lg szállt le, úgyhogy Horvát már de. 10 óra tájban eljutott a 
Múzeumhoz. Itt megnyugvással láthatta, hogy a katasztrófát sikerült elkerül
ni i a Száohónyl Könyvtár anyagéból csupán mintegy 10 kötet ázott össze, a 
Diderot-féle nagy franola Encyklopédla. Ez sem volt pótolhatatlan veszteség, 
mert az Illésházy-gyüjteményben megvolt a kiadvány másodpéldánya. Jelenték
telen volt a természettárl és réglségtári károsodás Is.

17-én a további (7 m-es szintig történt) apadás hatása alatt Horvát 
István a szorosan vett múzeumi törzsanyag mellett mór kiterjeszthette figyel
mét a Muzeum tulajdonát képező, de a Múzeum épületén kívül őrzött gyűjtemé
nyek biztonsága helyezésére is. Jankovich Miklóstól, a híres műgyűjtőtől 
1836-ban az országgyűlés által megvásárolt kódexekről, könyvekről és régisé
gekről volt szó. Ezeket még a mai Kossuth Lajos utoa és Petőfi Sándor u.sar
kán állt Jankovioh-házban tárolták. Átvételük azért késett, mert a leltár 
még nem készült el. A háznak az árvíz által történt erőteljes megrongálása 
azonban a kínosoknak késedelem nélküli elszállítását követelte. Horvát István 
tehát Frivaldezky múzeumi segédőrrel és a két múzeumi napldijassal, valamint 
24 katonával felvonult a Jankovich házhoz és három nap alatt mindent össze- 
osomagoltatott s letét gyanánt a vármegyeházéra szállíttatott.

Márolus 18-án az áradás hatodik, utolsó napján Horvát Istvánnak már arra 
Is volt ideje és nyugalma, hogy József nádor számára Írásba foglalja a válsá
gos napok eseményeit. Ez az a jelentés, amelyre fenti elbeszélésünk támasz
kodott .

A nádor két nappal később (20-án) külön levélben mondott köszönetét 
Horvátnak és a Muzeum egész személyzetének hősies helytállásukért. Utóbb 
(24-én) pedig Horvát javaslatára a mentésben résztvett három múzeumi szolgá
nak 100-100 ezüst forint jutalmat, tönkrement lakásuk helyett évi lakbért, a 
legderekasabb&n helytálló Gróman Andrásnak pedig esen felül 60 forint évi sze
mélyi pótlékot Is engedélyezett.

Epilógusként meg kell még említenünk, hogy - bármily nagy szerenosét je
lentett is a nemzeti gyűjtemények megmentése - a Muzeum és a Széohényi Könyv
tár fejlődésében az árvíz mégis olyan nagy fennakadást okozott, amelynek ká-. 
ros következményeit alig lehet felmérni. A veszedelem elvonulása után Pollack 
Mihály szakértői vizsgálata kiderítette, hogy a régi múzeumi épület annyira 
megrokkant, hogy feladatának ellátására többé nem alkalmas. Nem volt mit ten
ni t néhány héten belül össze kellett osomagolnl mind a könyvtár, mind a másik 
két tár teljes anyagát, s egy, a nádor által kijelölt raktárhelyre szállíta
ni. Ez a hely a Ludovioeum volt. Itt feküdt ládákba zárva kerek tíz éven át a 
Muzeum és a Széchényi Könyvtár állománya, mígnem 1847-ben az uj Muzeum-palota 
felépült és beköltözhetővé vált.
BERLÁSZ JENŐ
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TÁJÉKOZÓDÁS

TODOMÍffIOS KUTATÓMUNKA 
A könyvtarakban

A Könyvtártudományi de Módszertani Központtól, mint a hazai könyvtárak
ban folyó kutatómunka szervező ás nyilvántartó központjától érdeklődtünk a 
kutatások Jelenlégi helyzetéről. Kérdéseinkre Erey Tamásné. a Tudományos és 
Szakkönyvtárak Módszertani Osztályának munkatársa válaszolt,

A MüvelődésOgyi Minisztérium 1966-ban módosította a főhatósága alá tar
tozó könyvtárakban folyó kutatómunkával kaposolatos korábbi rendelkezést és 
a kutatások engedélyezésének Jogát a könyvtárigazgatók hatáskörébe utalta. 
Megtartotta azonban a könyvtárak éves beszámoltatásának és a kutatások érté
kelésének Jogát, továbbá azokat a nem Jogi természetű befolyásolási eszközö
ket, amelyek hatékonysága a kutatások tervszerűsltése tekintetében valamennyi 
könyvtár viszonylatában eredményesnek bizonyultak. Ezek a következők! az OKÚT 
közreműködésével kialakított távlati könyvtártudományi kutatási terv és az 
MM által rendszeresített könyvtártudományi pályázati rendszer,

A Jelenlegi kutatéspolltlkal törekvésekről elsősorban az éves Jelenté
sekből és a bejelentett kutatásokból alkothatunk képet. Megállapítható pld., 
hogy az Igazgatók - élve az engedélyezés Jogával - általában egyenlő arányt 
biztosítottak a könyvtártudományi és nem könyvtártudományi témáknak. Indokol
ják ezt azzal, hogy a könyvtári feladatok komplexitása (tájékoztatás, beszer
zés) a könyvtár tudományos munkatársaitól a könyvtári szakismeretek mellett 
azt Is megköveteli, hogy egy-egy szaktudománynak aktív művelői legyenek. Egy 
másik Jellegzetes szempont, mely a kutatások engedélyezésénél érvényesült: 
meglehetős nagy súllyal szerepelnek a helyi szükségletek kielégítését célzó 
kutatási témák, s ezek között gyakran találhatunk olyanokat, amelyek aligha 
tekinthetők kutatás tárgyának. Végűi az is megállapítható, hogy a kutatói 
káderutánpótlásról való céltudatos gondoskodást egyedül az OSzK tekinti fon
tos feladaténak.

A KMK kutatás-szervező munkája ez évben 103 intézményt érintett. Ezek 
közűi 31 intézmény Jelentett folyamatban lévő és befejezett kutatásokat,több 
intézmény osak befejezett kutatást jelentett, 36 könyvtár nemleges választ 
küldött, míg a többi könyvtártól nem érkezett válasz.

Néhány szóban az 1967-ben befejezett kutatásokról

A múlt évben 20 Intézményben 63 téma kutatása fejeződött be. Ebből az
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országos tudományos és szakkönyvtárak részesedése 37, az egyetemi könyvtára
ké 16, a közművelődési könyvtáraké 5, kisebb szakkönyvtáraké szintén 5 téma.

A befejezett és bejelentett kutatások részletes értékelésére nincs mó
dunk. Röviden talán csak annyit, hogy a kutatások többsége - legyen az elmé
leti vagy gyakorlati Jellegű - aktuális társadalmi szükségletek kielágitésá- 
re, problémák megoldására irányult, - különösen, ha ide számitJuk a nagyszá
mú különféle tájékoztató eszköz előállítását (bibliográfiák, repertóriumok, 
katalógusok).

Igen nagy ezen felül a be nem Jelentett és befejezett kutatások száma 
és Jelentősége. Gondolunk itt az OKDT önálló kiadványaira, a könyvtárak év
könyveiben és a szaksajtóban megjelent tanulmányokra, vagy a KMK munkatervi 
föladatainak keretében a szemléltető propaganda módszerekről, a nagyobb köz
művelődési könyvtárak gyűjtőköréről, a könyvtárosok szakképzettségéről, az 
igénykutatás módszertanáról, a referensz-szolgálatról, a könyvtári normákról 
stb. készült, vagy készülőben lévő kiadványokra.

A folyamatban lévő kutatásokról /Fontosabb adatai a következők/t

1968-ban 191 folyamatban lévő kutatást tartunk nyilván; ebből 66 a folyó 
évben Indult, mig a témák 65*4 százalékának (számszerűleg 125-nek) tanulmá
nyozása 1967-ben vagy még régebben megindult. A 31 kutatóhelyről Jelentett 
191 témát 155 egyéni kutató és 8 munkaközösség gondozza.

Az országos tudományos és szakkönyvtárakban engedélyzett kutatások száma 
1965-höz viszonyítottan 64-ről 80-ra növekedett, az egyetemi könyvtáraké 56- 
ról 48-ra, a közművelődési könyvtáraké pedig 50-ről 36-ra csökkent, mig a 
kisebb szakkönyvtárakból Jelentett kutatások száma alig változott) 7-ről 6-ra 
ősökként.

A témaválasztások közöl 10 éves Időszakban a következőképpen alakultak) 
a könyv- és könyvtártörténeti jellegű és a bibliográfiai kutatások 1959-ben 
az összes kutatási témák 60,.1965-ben J2, 1968-ban 47,8 százalékát alkotják. 
Az un. könyvtár- és tájékoztatósűgyi témák 1959-ben az összes kutatásoknak 
39*2, 1965-ben 62,8, 1968-ban pedig 52,2 százalékát képezik.

Ha azt vizsgáljuk, hogy a könyvtártudományi kutatások globálisan hogyan 
oszlanak meg a Művelődésügyi Minisztérium és az egyéb főhatóságu könyvtárak 
között, azt találjuk, hogy a 191 könyvtártudományi témából 157-et az MM fő
hatósága alá tartozó könyvtárakban gondoznak.

A jelentésekből kitűnik, hogy a kutatómunka tárgyi feltételeit általában 
a kutatónak nyújtott időkedvezmény és a többnyire biztosított publikáoiós le
hetőség képezi. A kutatási időkedvezmény az uj kutatásoknál heti 4 és 8 óra 
között változik; • ennél többet osák kivételes esetekben kaphatnak a kutatók. 
A publikációs lehetőséget szinte minden könyvtár biztosítja saját kiadvány
ban, évkönyvben esetleg folyóiratban. Ezen tulmenőleg további publikáoiós le
hetőséget az OKÉI, az egyes kiadók és a szakfolyóiratok kínálnak.

A könyvtárak kutatási megbízást és az ezzel Járó támogatást elsősorban 
azoknak a tudományos munkatársaknak adnak, akik többéves önálló és eredményes 
kutatómunkával bizonyították rátermettségüket. A fiatal kezdő kutatókkal a
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könyvtárak kevésbé szívesen kísérleteznek, holott a kutatói káderutánpótlás 
kinevelése, még ha ez gondosabb ellenőrzést és támogatást Igényel is, minden 
könyvtárnak érdeke.

A könyvtártudományi témán dolgozó munkaközösségek számának szaporodása 
azonban arra mutat, hogy több könyvtár ezt a formát látja alkalmasnak arra, 
hogy a fiatal kezdő kutatókat kellő vezetés alatt képessé tegyék, felnevel
jék az önálló kutatómunkára. Mindamellett azonban a könyvtárak többségében 
még nem általános a kutatói káderutánpótlásról és a kutatási eredmények 
hasznosításáról való tervszerű gondoskodás.

Bár a könyvtártudományi kutatások statisztikai adatai mind a kutatómun
ka bázisául szolgáló könyvtárak, mind a kutatási témák számának gyarapodásá
ról tanúskodnak, a kutatások állami befolyásolásának hatékonyságát kívána
tos tovább fokozni a kutatások korszerdsitése, tervszertisitése és hatékony
ságuk, felhasználásuk szorgalmazása tekintetében.

MAGYARORSZÁGON TALÁLT 
KÖZÉPKORI NÉMET SZÖVEGEMLÉKEK

Lapunk előző számában mér hirt adtunk arról, hogy könyvtárunk 
tudományos munkatársát, dr.Vlzkelety Andrást előadások megtartására kérték 
fel a mttnchenl és bonni egyetemek. Brre november folyamán került sor.

Az alábbiakban nyugat-németországi utjának beszámolójából Idézünk né
hány részletet,

1968 tavaszán előbb a müncheni egyetem Régi Német Irodalmi Tanszékétől, 
majd a bonni egyetem Germanisztikai Intézetétől kaptam meghívást, hogy a 
kalocsai Pőegyházmegyei Könyvtárban előkerült középfelnémet Cligés-eposz 
töredékeiről tartsak előadást.

Az eposz létezéséről sokáig csak korabeli (13.századi) szerzők hivat
kozásaiból tudott a germanisztika. A múlt század végén Züriohben tűnt fel 
először egy 60-soros töredék az eposzból, A szerzőséget akkor ossk stilus- 
kritikai Jegyek alapján tulajdonították Ulrioh von TUrkheimnek, e teóriának 
azonban voltak ellenzői is.

A múlt óv elején a kalocsai érseki könyvtár egyik ősnyomtatványának 
kötéstáblájában újabb Cligés-töredékekre bukkantam, amelyek (1) Jóval ter
jedelmesebbek az eddig ismerteknél (228 teljes vagy többé-kevésbé kiegészít
hető sort tartalmaznak), (2) azonos kéziratból valók, mint a zürichi frag
mentum, (3) a szerzőség vitáját végleg eldöntik, mert az iró az egyik sor
ban megnevezi magát. A töredékkel kapcsolatos könyv- és kötéstörténeti kuta
tásaim során sikerült körülhatárolnom annak a könyvkötőmühelynek a helyét, 
ahol a 15. században a Cliglés-kódexet szétvágták és makulatúrának felhasz
nálták. Amennyiben a továbbiak során a műhelyt csakugyan sikerült lokalizál
nom, ennek termékeiből újabb szövegemlékek várhatók,

A kaloosai töredékek feltűnése - a témának megfelelő viszonylag szűk 
körben - szenzációsnak mondható. Ugyanis 13. századi unikum-szövegemlekek
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a német lovagi epika terén mintegy fél évszázada nem kerültek elő. Magyaror
szágon. ez az egyetlen. A töredékek valamennyi (filológiai, paleográfiai, 
könyvtár- és kötéstörténeti) összefüggéseinek feltárása szinte iskolapéldá
ját nyújtja annak a komplex kutatási módszernek, amit ezen a területen alkal
mazni lehet; igy nagyon hálás előadási téma.

Dr. Hugó Kuhn a münoheni egyetem régi német irodalommal foglalkozó 
professzora egyik tanársegédje utján szerzett tudomást a töredékről, aki köz
ben Magyarországon Járt és könyvtárunkat meglátogatta. Az ő szemináriumában 
ugyanis már 1965-66-os németországi tenulmányutam alkalmából is tartottam be
számolót a magyarországi középkori német kéziratokról általában: tematikai, 
időrendi megoszlásukról.

Mostani előadásom hallgatósága elsősorban Kuhn végzős hallgatói, a tan
szék és más intézmények munkatársai köréből került ki. Az előadáson résztvett 
a mér nyugdíjas Joaohlm Kirohner professzor, a középkori német paleográfia 
legnevesebb szakértője, több ilyen Jellegű kézikönyv szerzője.

A kaloosai töredékek szövegét Javaslatomra a tanszék sokszorosította és 
- miután Bonnból vleszaértem MUnohenbe - 12-15 kollégával, akiket a téma kü
lönösen érdekelt, a Bajor Akadémián mintegy két és félóráé kollokviumra Jöt
tünk össze, melynek során a csak töredékesen fennmaradt részeket sorről-sorra 
véglgbeszéltük, mérlegelve a szóbajöhető kiegészítési lehetőségeket. Szak
mailag ez volt számomra az egész ut legjelentősebb eseménye. Meglepett az 
érdeklődök viszonylag nagy száma és az a "nyomozási láz", ami az együttest a 
csonka sorok kiegészítésének kérdésében áthatotta.

Bonni előadásom más Jellegű volt. Az ottani meghívóra,dr.Hugó Moser 
professzor a bonni egyetem germanisztikai intézetét vezeti. Az előadásra nagy 
közönség gyűlt össze, a meghívások Is szélesebb körre terjedtek ki, mint 
MUnohenben. Képviseltette magát a frankfurti és freiburgl egyetem, a "Deutsche 
Forschungsgemein8chaft",a "Deutsoher Akademisoher Austausohdienst" és az 
Inter Nationes" (részben a ml Kulturális Kapcsolatok Intézetünknek megfelelő 
szerv).

Utazásom, előadásaim visszhangja ismét alátámasztotta azt a következte
tést, amit a germanisztikai publikációk figyelemmel való kisérése is megerő
síti az srősen szellemtörténeti, fllozőfikus Jellegű monográfiák és dolgoza
tok mellett nagy súlyt fordítanak a szövegpublikációkra, kritikai kiadásokra, 
főleg az eddig viszonylag felderítetlen későközépkori prózairodalom területén. 
Erre utalnak a már említett nagyszabású kézirat-katalogizálási vállalkozások 
is. Különös érdeklődésre számíthat igy magyarországi gyűjteményeink anyaga, 
amely, mint ezt a néhány példa is mutatja, ezen a területen még több ismeret
len szövegemléket tartalmaz.
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KÖNYVTARUNK 
t L ETÍRÓL

KÖUÖLDI VENDEGEINK

Október folyamán lengyel állami ösztöndíjjal néhány hé
tig Magyarországon tartózkodott Vfanda Plotrovska. a varsói 
nemzeti Könyvtár munkatársa. Könyvtárunk több osztályának mun
káját tanulmányozta s meglátogatott több budapesti és vidéki 
könyvtárat. Ittléte alatt alkalma nyílt magyar nyelvtudásét 
tökéletesítenie és - elsősorban Szegeden - Juhász Gyula kuta
tásokat folytatnia.

Az NDK-val fennálló államközi kulturális egyezmény keretében november 
11-17 között Hlldegard Glass és fferner Buhs. a lipcsei Deutsohe BUcherei 
munkatársai voltak könyvtárunk vendégei. Werner Buhs elsősorban könyvtárunk 
szakkatalógusát és szakozási gyakorlatát, Hlldegard Glass a csoportos feldol
gozása anyag és a kisnyomtatványok kezelését, valamint a Könyvelosztó munká
ját tanulmányozta. V. Buhs, aki a Deutsche BUcherei szakszervezeti elnöke, 
Milhoffer Alajos szakszervezeti titkárral a két könyvtár szakszervezetei kö
zötti együttműködésről is tárgyalt. Vendégeink meglátogatták a tatabányai 
Megyei Könyvtárat és megtekintették Esztergom nevezetességeit.

A Jénai Egyetemi Könyvtár hat munkatársa október 9-én; Maria Prokopo- 
vioz. a varsói Nemzeti Könyvtár osztályvezetője és Maria Sameoka.a wroolawi 
Egyetemi Könyvtár osztályvezetője október 22-én: Maxim Mauriolu. a román 
Állami Könyvalap igazgatója november 12-én) a turóoszentmártonl (Csehszlová
kia) Matloa Sloveneka négy munkatársa november 12-én; R. Sz. GilJarevszklJ. 
a moszkvai Lomonoszov Egyetem tudományos tájékoztatási tanszékének docense 
november 18-án látogatták meg könyvtárunkat.

MUNKATÁRSAIM KÜLFÖLDÖN

Dr.Komjáthy Miklóéné, a Bibliográfiai Osztály h.vezetője a római Colle- 
gium Hungarioum könyvtárának rendezési munkálataiban vett részt Julius 27-től 
október 27-ig«

Sasvári Dezső, a Restauráló Laboratórium vezetője Julius-augusztusi uta
zása során meglátogatta a leningrédi Akadémiai Könyvtár, a drezdai, helsinki!, 
stockholmi, kopenhágai és a münoheni állami könyvtárak restauráló laborató
riumait. Tanulmányozta e laboratóriumok szervezetét és az ott folyó munkála
tokat.

Dr.Tardv Lajos könyvtárunk tud.főmunkatérsa, a történettudományok kandi
dátusa augusztusban résztvett a "Centro di Studi Uraanistlci" Montepulcianoban 
rendezett kongresszusán. A kongresszuson Laskói Csókás Péterről tartott elő
adást ill. világszerte ismeretlennek mondható, nálunk is osak részbep lefor-
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ditott bölcsészeti munkáját, 8 "De homine"-t (egyes részeinek olasz forditá- 
Bával) ismertette. Előadásában felvázolta azt a magyar, közelebbről erdélyi 
kulturális talajt ie, mely lehetővé tette, hogy személyén és munkáján keresz
tül hazánk felzárkózhatott a kor filozófiai színvonaléhoz.

A szófiai konferencián (melyről lapunk előző számában már hirt adtunk) 
Tombor Tibor, könyvtárunk osztályvezetője "Haladó irányzatok a nagy- és kö- 
zépnagy könyvtárak építése eorán", Hasznosné Sfeőllős Ilona az Országos Levél
tár restaurátora "A nagy tömegben sérült könyvtári és levéltári anyag megmen
tésének raoionélls, gépesített módszerei", Czettlerné Kozocsa Ildikó, könyv
tárunk restaurátora "Az állományvédelem általános helyzete Magyarországon. 
Könyvkonzerválási és restaurálási módszerek az Országos Széchényi Könyvtár
ban" , Szabados László építészmérnök, a KMK munkatársa "Könyvtárak Alvar 
Altao építészetében" oimmel tartottak előadást.

A konferencia anyagát a bolgár nemzeti könyvtár összeállítja ée a részt
vevő országok rendelkezésére bocsátja. A tanácskozás alkalmából kiállított 
anyagokat vándorkiállítás formájában valamennyi szocialista országban bemu
tatják. A konferencia záró-nyilatkozatában azzal a kéréssel fordult a magyar 
Művelődésügyi Minisztériumhoz, ho?y a Jövőben Magyarország lássa el a két 
konferencia közötti Időszakban működő nemzetközi koordináló központ felada
tait. Ugyanakkor felkérték a következő konferencia megrendezésére is. Ennek 
fő témái "A könyvtári épületek hálózata regionális és városépítészeti szem
pontból" és az "Egyetemi és főiskolai könyvtárak építése" lesznek.

Dr.Sebestyén Géza, könyvtárunk h.főigazgatóJa az MM Könyvtárosztálya ve
zetőjének kíséretében november folyamán tizennégy napos romániai tanulmány
utat tett. Felkeresték Bukarest nagy tudományos könyvtárait és meglátogatták 
a Román Tudományos Akadémia Dokumentációs Központját. Jasi-ban és Kolozsvá
rott az egyetemi és városi könyvtárakban Jártak.

Dr.Wittek Lászlóné. a Kienyomtatvénytár csoportvezetője november 12-26 
között a kulturegyezményes személycsere keretében a liposei Deutsohe BUcherel 
vendége volt. Tanulmányi munkájának célja a DB állományában lévő kisnyomtat
ványok, a hivatalos és egyesületi kiadványok gyttJtésánekffeldolgosásának, 
nyilvántartásának és raktározásának, szemrevételezése volt.

Papp Ivánnétól. a Kézirattár párizsi kiküldetésben levő munkatársától 
kaptuk a következő üdvözletét, egy szép üdvözlőkártya kíséretében! "A könyv
tár Igazgatóságának, minden dolgozójának és osztálytársaimnak őszinte szere
tettel kívánok minden szépet és Jót karácsonyra és az uj esztendőre."

EX LIBRIS RÉTHY ISTVÁN 
51x45 nm
P6k» György munkája
Az OSzK 1968 deaemberi ex libris
kiállításának katalógusából.

170



un
IGAZGATÓSÁG

A belgiumi Nemzeti Könyvtár február 17-i felavatására könyvtárunk fő
igazgatója is meghívást kapott. Az ünnepi eseményt nemzetközi tudományos 
konferenciával kötötték össze, melynek témája a nagy általános gyűjtőkörű 
tudományos könyvtárak időszerű problémái. Az előadók között szerepel 
B.Llebaers. a belga Nemzeti Könyvtár igazgatója, I.Kondakov. a moszkvai Lenin 
Könyvtár Igazgatója és F.Francié. a British Museum Könyvtárénak igazgatója,az 
IFLA elnöke.

BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLY

Az osztály a Jövő év folyamán megkezdi a két világháború közötti (1921- 
1944) évek retrospektív bibliográfia olmanyagának szerkesztési munkálatait.
Az anyag gyűjtésével kapcsolatban külön problémát Jelent az 1944-es év kiad
ványainak felderítése. E óéiból a Bibliográfiai Osztály munkatársai több vi
déki könyvtár állományában is kutatásokat végeznek az OSzK anyagénak kiegé
szítésére. Eddig a szegedi Egyetemi Könyvtárat és a miskolci Megyei Könyvtá
rat látogatták meg.

HIRLAPTÁR

A közelmúltban a Hlrlaptér munkatársai megbeszélést tartottak, melyen 
összegezték az állományvédelem terén eddig elért eredményeket és kijelölték a 
közelebbi és távolabbi teendőket. Németh Mária osztályvezető beszámolójában 
az állományvédelem közvetlen és közvetett módját határozta meg, a közvetlen 
módszerek közé sorolva a restaurálást, a köttetést, a raktári viszonyok Ja
vítását; a közvetett módszerek közé pedig a használat kényszerű korlátozását 
és ezzel kapcsolatbem a mikrofilmen való olvastatást. A kialakult szakmai vi
ta sorén a résztvevők is elmondták észrevételeiket, Javaslataikat. A terve
zett intézkedések az anyagi és személyi erők fokozott koncentrálását igény
lik. Egyik legfontosabb intézkedés, hogy a hirlaptéri restauráló részleget a 
Pollack-térl díszterembe helyezik át és létszámát felemelik.

A hirlaptéri állományvédelem sikere érdekében szükséges, hogy a könyvtár 
minden dolgozója értse és támogassa a Tár dolgozóinak munkáját, hiszen mind
nyájunk közös érdeke, hogy hírlapkincBűnket megmentsük a pusztulástól. Az ál
lományvédelmet tárgyaló tanáosűlési előterjesztés helyesen állapította megt 
"energikus lépések elmulasztása esetén nem is az úgynevezett utókor, hanem 
néhány éves távlatban talán a Jövő évtized magyar tudomány- és művelődéspoli
tikája által fogunk tehetetlen mulasztás óimén elmarásztaltatni".

KÖNYVELŐSZTÓ
Elkészült a szépirodalmi müveket tartalmazó fölöspéldány-Jegyzék. A Jegy-
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Béke anyagát 1963-64-ben gyűjtötte be a Könyvelosztó a tanácsi- és szakszer
vezeti közművelődési könyvtáraktól. A beküldött nagy mennyiségű anyagból (tar
talmi és formai Jegyek alapján) megőrzésre érdemesitett könyvek egyik részét 
foglalja magában a most elkészült Jegyzék! 258 lapon 6227 cimet. A Jegyzéket 
a KMK Jelentette meg és a Népművelési Propaganda Iroda sokszorosította 5000 
példányban. így mód nyílik arra, hogy közvetlenül a községi könyvtárak kapják 
kézbe még deoember hónapban és igényüket felettes könyvtárak utján 1969. már
cius 31-ig Juttassák vissza a Könyvelosztóhoz. - Reméljük, hogy ez az akció 
Jelentős segítséget nyújt a falusi könyvtárak állományának kiegészítéséhez.

KÖZPONTI FOLYÓIRATKATALÓGPS

A csoport ismét kiadja a "KURRENS KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK A MAGYAR KÖNYVTÁ
RAKBAN" o. lelőhelyjegyzéket. Ez a kiadvány már háromszor Jelent meg, először 
1962-ben, majd 1964-ben és 1966-ban. A mostani kiadás valószínűleg már 1969 
első félévében megjelenik. A Jegyzék túlnyomórészt a Posta Központi Hírlap
íródéhoz beküldött megrendelő cédulák alapján készül, továbbá hat budapesti 
nagykönyvtér (OSzK, MTAK, BEK, BMEKK, OMKDK és a Statisztikai Hivatal Könyv
tára) nemzetközi osere és ajándék révén megszerzett folyóiratainak elmeit,il
letve lelőhelyeit tartalmazza. A mostani kiadást előreláthatólag szakmutatő 
fogja kiegészíteni. A kiadvány ezúttal először csak azokat a lelőhelyeket 
fogja tartalmazni, amelyek meg is őrzik az általuk megrendelt folyóiratokat.

RÉGI NYOMTATVÁNYOK TÁRA

A Katalogizáló Osztály deoember havában kísérletképpen megkezdi azoknak 
az 1600 után megjelent külföldi nyomtatványoknak és 1711 után közreadott ma
gyarországi kiadványoknak a feldolgozását, amelyeket, mint régi magyar nyom
tatványokkal egybekötött müveket, a Régi Nyomtatványok Tára őriz. Ezeket a 
nyomtatványokat ugyanis a kutatók nem a Régi Nyomtatványok Tárában, hanem a 
központi katalógusokban keresik. A RNyT évekkel ezelőtt kimutatást készített 
a RMK-müvekkel egybekötött nem RMK-müvekről. A XVI. századi külföldi nyomtat
ványokról a Tárban készül folyamatosan oimlelrás az antikva-gyűjtemény kata
lógusai számára. A későbbi nyomtatványok feldolgozása deoember elején indult 
meg a Katalogizáló Osztályon.

HÁROM HÍR A "MUSICA RIHATA" TILÁPÁBÓL

Az ura rádiója deoe.mber 6-án 20.30-tól 22 óráig a mai magyar ze
nei életről adott műsort. Ennek keretében közvetítette azt a beszélgetést9 a- 
melyet a német rádió munkatársa drc Kecskeméti István osztályvezetővel a Ze
neműtárban folytatott, könyvtarunk értékes zenei kéziratairól, A beszélgetést 
a kéziratok alapján készült zenei felvételek illusztrálták.

A Zeneműtár polcain őrzött, több mint két évszázados kézirásos hangje
gyek elevenedtek meg egy-egy vasárnap délelőtt (november 24-én és december 1-
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én) az Iparművészeti Múzeumban rendezett "Szép magyar hegedűk" o. kiállítás 
keretében lezajlott hangversenyeken. Az első alkalommal Beethoven tanárának, 
Albreohtaberger-nek kamaramüveit szólaltatta meg a Győri Szimfonikus Zenekar 
tagjaiból alakult kamaraegyüttes, a másik vasárnapon Keosfcemét város zeneka
ra elevenítette meg Werner-nek, Joseph Haydn eszterházai karmester-elődjének 
gyűjteményünkben lévő müveit.

A "Kiváncsiak klubja" - dr. Béllev Pál népszerű rádióműsora - Vavrlneoz 
Veronika közreműködésével válaszolt a Véosey Jenő által életrehlvott "Musioa 
rinata" kotta-kiadvány és az ennek alapján megindult hanglemez-sorozatra vo
natkozó kérdésekre, a Magyar Rádió novemberi műsorában. A műsor keretében 
több részlet hangzott el ez "újjászületett muzsika" felvételeiből. /V.V./

HÉZAGPÓTLÓ HÉZAG - Bizonyára mások is ol- 
vasták a Magyar Hírlap egyik vasárnapi számának 
(1968. dec. 8. A. Kovács Györgytől) ezt a oik- 
két, mely azonos oimmel egyes értekezletek hasz
náról és értelméről elmélkedett. Ez a szójáték, 

hogy "hézagpótló hézag" azt Jelentij szükséges arról a bizonyos témáról be
szélni, de nem úgy,ahogyan beszélünk, mert az lényegében csak arra Jő, hogy 
a hézagot egy újabb - a legtöbb esetben kisebb - hézaggal tömje be.

Mi az oka, a magyarázata ennek? A cikk igy folytatja* 1/ a tárgyalt té
ma időszerű, 2/ mindenki tudja, hogy abban melyek a vitatott, a döntésre vá
ró kérdésokj 3/ de érmék ellenére az egészről beszélünk, nemcsak a lényegről, 
az időszerűről} 4/ amit pedig elmondunk az nem arról szól, ami van, amit 
ténylegesen tenni lehetne, hanem amit úgy általában szeretnénk elérni és 3/ 
mindebből eredően napokig beszélünk arról, amire egy félnap is elegendő len
le és nem hozunk semmi konkrét határozatot.

Nem tudom megmondani - állapította meg a oikk lrója,- hogy mennyire ál
talánosak ezek a pontokba szedett tapasztalatok, de én, aki olvastam úgy 
gyanítom, hogy másutt is, de nálunk bizonyosan van alapja feltételezésének.

A KESZTHELYI KASTÉLY átalakításának terveiben olvastuk, hogy a földszin
ti nagy kapuátjáró jobboldali részén egy reprezentatív büfé helyiséget kell 
kialakítani, a környezethez illő berendezéssel; a baloldalon pedig egy 
prospektus Ó3 képeslevelezőlap árusításra alkalmas helyiséget belső beépí
tett bútorokkal. Milyen jó lenne - gondoltam - ha hasonlóképpen az ttdülő- 
szobákról is szót ejtettek volna? Ezzel azonban még nem találkoztunk! Pedig 
Ígéretként is Jól jönne, ha az illetékesek erről könyvtárunk dolgozóit tájé
koztatnák.

OLVASÓSZOLGÁLATUNK ÉS A TALÁLÓS KÉRDÉSEK - A "Füles"-be kívánkozna, ha 
nem tájékoztatást kérőén kaptuk volna ezeket a sorokat* "Keresek egy olyan 
régebben kezemben tartott könyvet, melynek elmét nem tudom." És utána követ
kezik a pontos meghatározás. "A könyv nagysága a szokványos könyvnagyság,ke
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mény táblával, három kötetes. Az első lapokon az előbbi kötet fejezetcímei, 
az utolsó oldalakon az illető kötet fejezeteinek a óiméi sorakoznak, mig a 
második vagy harmadik kötetben ábra mutatja a világ, illetve a föld kelet
kezését Tojásból.Ez az egyetlen konkrétum, s lehet, hogy délen adták ki."

CSALÁDIAS HANGULATÚ ÜNNEPSÉG szintere volt deo. 2-án a bejárati elő
csarnok. Az Ünnepséget - amelyen a könyvtár dolgozóin kivül a törzsolvasói 
gárda szinte teljes számban vett részt - abból az alkalomból rendeztük,hogy 
az előtér sarkában éppen tiz esztendeje helyezték el a maoskaetető tálkát 
és az ételmaradékokat. Az ünnepség fényét fokozta a megjelent külföldi ven-- 
dégeknek teljesen egybehangzó kijelentése, miszerint az általuk látott leg
nagyobb külföldi könyvtárakban (Lenin Könyvtár, British Museum Library stb.) 
són találkoztak a belépő látogatók első impresszionálását célzó ilyen erede
ti megoldással. Valamennyien azzal a jó érzéssel távoztunk a ünnepségről, 
hogy bizonyos [elő]téren máris sikerült a világszínvonalat túlszárnyalnunk.-

32AKSZERVEZETI KRÓNIKA - Szerkesztii Mllhoffer
Alajos szaksa. titkár

Október 7-án a Szakszervezeti Bizottság részt- 
vett a Pártszervezet kibővített vezetőségi ülésén. 
8-án szakszervezeti bizottsági ülést tartottunk, a- 
melyen Lajka László a BB instruktora is résztvett. 
Ezen a napon a könyvtár vezetői kis ünnepség kere
tében, melyet az SzB rendezett, köszöntötték a ju
bileumi jutalomban részesült dolgozóinkat. 12-én a 
GH a szakszervezeti bizottsággal együttesen megbe
szélést tartott a könyvtár takarító személyzete ré

szére. 17-én a Budapesti Bizottságon előadás volt a szakszervezeti könyvtá
rosok számára, melyen Fodor Adrienné vett részt. 29-én bizalmi ülést tartot
tunk. 30-án pártvezetőségi ülésen vettünk részt és TT ülést tartottunk.

November 1-én a Szakszervezeti Bizottság megvitatta a könyvtár bérgaz
dálkodási programját. Ugyanezen a napon főigazgatói megbeszélésen vettünk 
részt, melyen a nov. 7-i jutalmak elosztását beszéltük meg. 5-én a Közalkal
mazottak Szakszervezetétől Füzessy Imre munkavédelmi főfelügyelő tárgyalt a 
könyvtár vezetőségével. 6-án rendeztük meg nov. 7-1 ünnepségünket, 11-én 
pedig kibővített SsB-ülésen a jövő évi költségvetést beszéltük meg. 12-én 
könyvtárunk nyugdíjasait láttuk vendégül. 13-án Blohner Ernő, a BB revizora 
az SzB 1967. évi gazdálkodását vizsgálta felül. 15-én a lipcsei Deutsohe 
Bücherei szakszervezeti titkárával, aki könyvtárunknál tett tanulmányi láto
gatást, folytattunk megbeszélést. 21-én OScK Híradó szerkesztőbizottsági 
ülést tartottunk. 25-én Szilágyi Erzsébet temetésén vettünk részt. 28-án. a 
szakszervezeti választásokat előkészítő titkári értekezlet volt a BB-on. 
29-én jelen voltunk az OMKBK SzB ülésén. Deoember 4-én a számvizsgáló bi
zottság ülésezett. 7-én Télapó ünnepséget tartottunk. 9-én a könyvtár veze
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tőivel Zirore látogattunk

SZIliGn ERZSÉBET 
1890-1968

Másfél értizedig volt munkatársunk, s még élete utolsé éveiben 
is szorgalmas látogatónk. Hivatásának, életének igazi művésze volt. Mindig 
meg tudta találni a kedvére valótt itthoni és olaszországi egyetemi, főisko
lai képzése során éppúgy, mint ének-zenei diplomája elnyerése után, könyvtá
rosként éppúgy, mint énektanárként. Különösen tanítani szeretett és örömmel 
emlegette, ha egyik-másik énekszakos növendéke sikereket ért el pályáján.

Könyvtári működése során a Zenmütárban dolgozott s nyugállományba vonu
lásának ideje, 1957 óta is szívesen tartotta a kaposolatot könyvtárunkkal. 
Utolsó életévében is többször Járt nálunk, amerikai útjáról történt vissza
érkezése után is. Terveiről beszélt, újabb liszt-kutatásairól, amelyeket már 
nem válthatott valóra. Be amit néhány tanulmányában, oikkében s ragaszkodó, 
rokonszenves egyéniségének hatásában ránk hagyott, elegendő arra, hogy sze
retettel őrizzük emlékét.

A KESZTHELYI ÉS ZIRCI 
SÍÁRI ÜDÜLTETESÜHKItOL

Az előző évekhez hasonlóan ismét sikerült mindkét helyen biztosi 
tanunk dolgozóink részére az üdülőszobák használatát.

Keszthelyen a könyvtár szolgálati szobájával együtt hét szoba állt ren
delkezésünkre. Itt mondunk köszönetét a könyvtár vezetőségének, hogy azt 
használatra átengedte szakszervezetünknek és ilyen módon lehetővé tette dol
gozóink igényelnek kielégítését. Itt hat turnusban 37 osalád 77 személlyel 
üdült.

Igen szép számmal vették igéiqrbe dolgozóink a zirci üdülőszobákat is. 
Itt az előre tervezett turnusokat betartani nem lehetett, mert az igények 
másképpen alakultak. A rendelkezésre álló három szobában 20 osaládunk 41 sze 
méllyel üdült.

Üdülési számvetésünket "nyaralóink11 közül Takács Menyhért és Szllvássy 
Zoltánná egyéni hangvételű beszámolóival folytatjuk.

KESZTHELY

Most, hogy a vendégszobák a földszinten vannak, gyakran előfordul, hogy 
a parkban sétáló látogatók be-bekiváncsiaskodnak az ablakon. Egy délután a 
szobában olvasgattam, amikor meghallottam a Jellegzetes kavlosesíkorgást az 
ablak alatt és meg is jelent egy kislány aroooskája a ráosok között. Egyide
jűleg megszólalt a mama hangja ist De Kati mit oslnálsz? Az nem illik!" A
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kislány sietve visszaszaladt édesanyjához, de még hallottam, amikor ezt mond 
tat "Csak látni akartam, hogy élnek a klrálykisasszonyokn.

Hát igazad van Katikám, valóban királyok módjára élünk mi Keszthelyen. 
Láttad ugye a gyönyörű parkot zöld pázsitjával, remek fapéldányaival, gon
dozott utaival és szökőkútJávái? És milyen vigan szaladgálnak, játszanak 
ott a királykieaeszonyok és királyfiak, mig az öreg királyok és a mindig 
fiatal királynék olvasgatnak, beszélgetnek. De az ablakon benézve is barát
ságos látványban lehetett részed. A délutáni nap beragyogta a nagy, tágas, 
tiszta szobákat. A bútorzat ugyan még nem egészen felséges, sőt talán még 
nem is fenséges, de ha tudnád, hogy mennyit szépül és mennyit gazdagodik 
szinte évről évre, azt mondanád, hogy nem méltó birodalmára az a király, aki 
elégedetlen vele. Aztán meg azt sem szabad elfelejteni, hogy az, akinek min
den elképzelése valóra válik, a legszegényebb a szegények között, mert meg
fosztották vágyaitól. Csak ravasz fogás tehát (olyan mint a zenében a kés
leltetési) hogy még nincs televízió - van mire várni. Vagy hogy a világítás 
lehetne jobb Is, olyan, hogy esténklnt kényelmesen lehessen olvasgatni, Hogy 
jó lenne ehhez az olvasgatáshoz egy kényelmes karosszéki - Mindez csak azért 
hiányzik, hogy legyen ml után vágyakozni és legyen minek örülni, ha majd meg 
lesz.

Tan sok olyan is Katikám, amit az ablakon bekukucskálva sem láthattál. 
Azt, hogy van strandbérletünk, kabinunk, gumimatracunk és minden egyéb ké
nyelmünk. Nem tudhatod azt sem, hogy az a gyönyörű könyvtár és muzeum, aho
vá éppen Indultatok kedves szüléiddel, mindig nyitva áll előttünk. Tan még 
egy másik könyvtár is, a megyei. Onnan szerezzük be olvasmányainkat. Egész 
délutánokat eltöltünk ott keresgéléssel. És milyen jól esik hazatérni a 
zsákmánnyal és olvasni, olvasni. Hét még a hangversenyek! Minden évben vau 
belőlük egy-kettő. A legjobb kül- és belföldi művészeket hallgathatjuk as 
ablakból vagy az ajtóból, ha a szabadtéren játszanak.

Hét igaz, ami igazt királyi módon élünk Keszthelyen. De igazi királyi 
öntudatunkat nem a kényelem adja meg, hanem az a barátságos gondoskodás, a- 
melyben keszthelyi üdülésünk helybeli és budapesti felelősei részesítenek. 
Sok sok köszönet érte valamennyiüknek valamennyiünk nevében. - TAKÁCS 
MENYHÉRT

MÉG EGYSZER ZIRCHŐL...

Még egyszer lehet Írni Ziroről, szépet és Jót, de semmi esetre sem ob
jektívat - legalábbis én nem tudok. Valahányszor Zirore gondolok, napsütöt
te hegyek, erdők villannak elém. A táj varázslatos szépsége, osöndje feled
teti a kellemetlen emlékeket.

"Anyu minden évben jöjjünk Zirore" - kiáltottak fel a gyerekek, szinte 
egyszerre, mikor tavaly nyáron először betoppantunk kedvesen berendezett, 
színes függönybe háromablakos szobánkba. Lerámoltunk és felfedező körútra 
Indultunk. Minden érdekes volt, minden újszerűi maga a könyvtár (sajnos máig 
is szétszedett állapotban), a Vörös-torony, a tetőterasz, melyről csodálatos
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kilátás nyílik, a széles klasszlolsta stílusa léposőház, a szépen berendezett 
Tájmúzeum. Másnap máx tovább Jutottunk, ki az épületből és sorra vettük a 
látni, Járnlvalékatt az Igényesen restaurált barokk templomot, a romkertet, 
a csodálatos szépségű botanikus parkot, Reguly Antal szülőházát - sőt még a 
volt apátsági épület pinoéjében üzemelő sajtgyárba Is bemerészkedtünk (indo
kolt a szó, mert az ott terjengő Illatok elviseléséhez valóban bátorságra és 
kitartásra volt szükség).

A környékre minden Irányba Indulnak buszok, sűrűén, pontosan, megbízha
tóan. Vonat-összeköttetés a külvilággal csak naponta kétszer van, reggel és 
délután Győr, 111. Veszprém irányába. A Ziro közelében lévő bányáig, Dudarlg 
az általunk AZÚR expressnek keresztelt "vonat" közeledik. (AZÚR * mert osak 
"az Ur" tudja, mikor Indul). Aki sportéletet akar élni, gyalog Indul a szebb
nél szebb kiránduló helyekre. Felsorolni is nehés lenne, milyen szép utakat 
tettünk tavaly is, idén is - mert természetesen idén ismét elmentünk csalá
dostul Zirore. A Bakonyt (úgymond! szerenosére) még nem fedezték fel a kül
földiek és az Ibusz, órákig sétálhattunk tökéletes csöndben, anélkül, hogy 
emberrel találkoztunk volna. Annál Inkább látni vadat, madarat, mókust és az 
erdőben lelhető töméntelen gombaféle arra indított, hogy egy gombáss szak
könyvet vásároljak* Jövőre már magunkszedte gombából szeretnénk vaosoráznl.

Apropos! étkezés. Zlrcen működik, túlzás nélkül mondhatni az általunk 
Ismert legjobb kisvendéglő, a Patkó, gyors, udvarias kiszolgálás, változatos 
étlap, hatalmas adagok, házisütésü kenyér, Jégbehütött sör és kovászos ubor
ka... Ugyanősak remekül működik a tej- és a népbolt, mindkettőt a hallatlan 
árubőség (és változatosság!) s a megértő, nyugodt légkör Jellemzik.

Eddig a szép és Jó, melyből nem maradhat el a ziroi könyvtárosok és ve
zetőjük, kovács Jóska dicsérete! kedvesek, szolgálatkészek, barátiak mind
annyian - hozzátartoznak a hely hangulatához. És most Jön a nehezebbje, még
is megpróbálom levetni a rózsaszín szemüveget, és elmondani, mit éreztünk 
kellemetlennek.

A legsúlyosabb nehézség kétségkívül a vízhiány. Az OSbK Szakszervezeti 
Bizottsága lehetővé tette a 4 vendégszobához Járó fürdőszobában egy 100 li
teres boyler felszerelését, igen ám, de ml haszna, ha nincs, ami felmeleged
jék benne. Tavaly voltak a nap folyamán időszakok, mikor vékonyabb sugárban 
folyt a víz, vagy egy-egy félórára elállt, de ez rendszeres időpontban volt, 
tehát alkalmazkodni lehetett hozzá. Idén egyáltalán nem volt víz, illetve 
osak hajnali fél 5-től legjobb esetben fél 6-ig, amikor végre meleg vízzel 
zuhanyozhattunk (már aki belefért ebbe a rövid időbe), de őrök rettegésben 
tartotta éjszakáimat: már hajnali háromkor fülelni kezdtem, hallanl-e a víz 
csöpörgését vagy sem. így aztán alvásról - sőt mi többi klalvásről szó sem 
lehetett. A könyvtár egyik alkalmazottja naponta 70 liter vizet huroolt fel 
4 vödörben (mosdásra) és 3 nagy kanosóban (főzési ill. mosogatási célokra).
Ez a mennyiség, ha a 156 lépcsőre gondolunk, melyen fel kell kapaszkodni az 
alagsorból, rengetegnek hangzik, mégis igen kevés. A mi turnusunkban 5 
rek és 7 felnőtt lakott a vendégszobákban egyezerre, bővebb magyarázat azt 
hiszem nem szükséges. Tény az, hogy naponta a 70 literen kivül elfogyott az
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a mennyiség is, mellyel hajnalban az összes edényt feltöltöttük és ezen túl
menően még osaládi vizhurcolás is szükséges volt minden este. Amennyiben ez
a helyzet állandósul, úgy gondoljuk szükséges lenne egy hivatásos takarítót 
beállítani♦

Itt torkollik a vizkérdés egy másik problémába* a takarítás, pontosabban 
a mellékhelyiségek tisztántartásának hiányéba. Ahhoz, hogy ezek is takaritha- 
t<5k legyenek, naponta további legalább 30 liter vízre lenno szükség, ami a 
Jelenlegi könyvtári dolgozót már túlságosan megterhelné. Ez a nyári idényre 
beállítandó takarító gondoskodhatna a napi kétszeri vizhordásról is, mert ar~ 
ra is gondolni kell, hogy a könyvtári üdülők nem mind ifjú hölgyek, vagy ép-' 
pen atléták, akik egykönnyen felviszik a 10-20 liter vizet négy emelet magas
ságba. Biztos vagyok benne, hogy szívesen fizetnénk a mostani takarítási dij 
helyett magasabb összeget, hogy ez a nyomasztó helyzet megszűnjék.

Bemeljük - ml zlrol ősnyaralók és a jövőéviek is, akiket e néhány sor 
meggyőzött Ziro varázsáról, hogy az SbB szokott rugalmasságával megoldja a 
kérdést és igy maradéktalanul nyugodt, pihentető légkörben tölthetjük majd 
szabadságunkat. - SZILVÁSSY ZOLTÁNNÉ

SEGÉLYEZÉSEK ÉS ÜDÜLÉSEK

Munkaadói segélyt kaptak - októberben Burján Ignácné, Gáli József, Kádár 
László, MUrsohberger Ferenonó, Szabó Kálmánná, Szalai Zoltánná, Széchenyi 
Tibor, Ventura Eduardnó - novemberben Hajós Csabáné, Nyékhelyl Tiborné,Sajtód 
Endre, Zágonyi Ilona.

Szakszervezeti rendkívüli segélyben részesültek - októberben Gordon 
Miklósné, özv. Juhász Jánosné, Németh Lajos, Sebestyén Gáborné - novemberben 
Horváth Gyuláné, Tasi József.

üdülési ó-fr kaptak októberben Debrecenben Herke Rózsa, Siófokon
Balogh György - novemberben Mátrafüreden Csákvári Elekné, Galyatetőn Farkas 
László, Dömöaön Konoz József - decemberben Párádon Tombor Tibor és felesége.

KISZ-KRÓNIKA

Októberben vezetőségünk a kerületi KISz Központ 
megbízásából, Érdekvédelmi Bizottságot hozott létre, 
összeállította a kérdőívet, melynek alapján felmérést 
végzünk könyvtárunk ifjúságénak, KI&-fiataljainak 
helyzetéről, lehetőségeiről, tanulás és munka terüle
tén. A kérdőivet a Párt jóváhagyása utón a tagság e- 
lé terjesztjük. Október 8-án és 22-én kerületi titká

ri értekezlet volt.
November 3-án egésznapos kirándulást rendeztünk Budafokra, 12 fő rész

vételével. Reggel 9-kor indultunk a Körtérről, délelőtt mig jó idő volt lab-
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déztunk, azután közösen, igen Jó hangulatban ebédet főztünk. Délután az eső 
fedél alá zavart bennünket, ahol óriási kártyaadatába kezdtünk. Este felé 
szalonnát sütöttünk, közben az alakuló művészeti klub számára kisfilmet ké
szítettünk. Fémjelzi a kirándulás sikerét, hogy észre sem vettük az idő mú
lását, 9 óráig beszélgettünk, vitatkoztunk, szórakoztunk. 5-én kerületi tit
kári értekezlet volt, majd előadás A kultúra és a műveltség korszerű fogalma 
elmen. Előadőt Kardos Jánosné filozófus docens.

Kálóczy Lajos titkárunk kitüntető oklevelet kapott a KISz Központi Bi
zottságától Jó munkájáért.

November 6-án ünnepélyes megemlékezés a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom 21. évfordulójáról, 19-én kerületi titkári értekezlet, 22-én a Kommu
nisták Magyarországi Pártja megalakulásénak 50. évfordulója tiszteletére 
rendezett fáklyás felvonuláson vettünk részt. 20 fő jelent meg, & koszorúzá
st ünnepségen Storch Zsuzsa képviselte szervezetünket.

November 28-án az MSzMP megalakulásának 50. évfordulójáról a Párt és a 
KISte szervezet közös taggyűlésen emlékezett meg.

Decemberben az oktatási év keretében "Könyvművészet" címmel előadás- 
sorozatot indítunk. Előadói Dr.Soltész Zoltánná az RNyT vezetője lesz. 20- 
elvégezzük a KISz Központi Bizottsága által elrendelt tagösszeirást, az ér
vényesített igazolványokat bélyeggel látjuk el és ünnepélyes taggyűlésen ad
juk vissza azokat tulajdonosaiknak.

hírek
INNEN-ONNAN

A SZÁZ ESZTENDŐS FENNÁLLÁSÁT ünneplő Gyulai Járás! és Városi Könyvtárat 

köszöntötte könyvtárunk azzal az ex libris kitiltással, melyet Meskó Anna és Fóka György 

alkotásaiból rendezett és nyitott meg december 17-én. A kiállítás katalógusát Fóka György 
2 linómetszet mellékletével és Ábrahám Rafael emlék-exlíbrlsével adtuk közre.

MUZ 3JMI RESTAURÁLÓ KONFERENCIÁT rendezett november 19-21. között a Muze- 

mok Központi Igazgatóságának technológiai osztálya. A konferencián az általános restaurá

lás kérdéseivel foglalkoztak és azon a szocialista országok több szakembere Is résztvett. 

Megbeszélésre került néhány könyvtári szempontból is fontos konzerválás! és restaurálási 

kérdés. Könyvtárunk részéről Szólal Zoltánná vett részt a konferencián.

HARMINCNYOLC NŐ ÉS TÍZ FÉRFI a huszonhat éven aluli fiatal dolgozók száma 

könyvtárunkban azon statisztika szerint, melyet a Vili. kerületi KISz-BÍzottság megkeresé

sére állítottunk össze.

KÉT HETES SZOVJETUNIÓBELI UTAZÁST kapott Jutalmul Kastaly Beatrix, a Raktári 

Osztály dolgozója azon a vetélkedőn, melyet a Fest Megyei Könyvtár a Pest Megyei KISz- 

Blzottsággal együttesen rendezett. A döntőt, melynek győztese Kastaly Beatrix volt, novem

ber 24-én tartották Vácott. A kérdéseket az őszi rózsás forradalom, a KMP megalakulása, 

a Tanácsköztársaság, a két világháború közötti ellenállási mozgalom, a KIMSz Illetve a 

KISz történetének témaköreiből tették fel.
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HETVENÖTODIK SZÜLETÉSNAPJÁT ünnepelte Németh János , a Zeneműtár "kiváló 

dolgozói jelvénnyel” kitüntetett raktárvezetője. Munkatársai bensőséges ünneplésben ré

szesítették.

NYUGDÍJAZÁSA ALKALMÁBÓL a Raktári Osztály és az Olvasószolgálat meghitt, ba

ráti légkörben búcsúztatta Hejmásl Sándornét . könyvtárunk régi dolgozóját.

HERNÁDY FERENC TÖL, könyvtárunk nyugállományban levő volt dolgozójától kaptunk 

Üdvözletét a könyvtár valamennyi munkatársa részére, amit a Híradó utján ezúton tolmá

csolunk.

Még november folyamán minden egyes osztálytól személyreszólóan kértünk fel könyvtá- 

ruic cügozói közül egyeseket a tudósítói feladat vállalására. Név szerint azokat regisztrál

juk, akik felhívásunkra már híranyagot küldtek be osztályaik munkájáról.
így lapunk munkatársaiként köszönjük Batári Gyulát ( Központ! Folyóirat-Katalógus), 

Illyés Katalint ( Htrlaptár)/' Kostyál Istvánt ( Könyvelosztó), dr.Soltész Zoltánnét ( Régi 

Nyomtatványok Tára), Takács Zsuzsáimét (Raktári Osztály) és Vavrlnecz Verát (Zenemű

tár).

Lapunk következő számával 1969 február végén jelentkezünk. Olvasóinknak ezúton 

kívánunk eredményes és boldog utf esztendőt!

EX LIBRIS SASS ERVIN 
73x53 mm
Páka György alkotása
Az OSzK 1968 decemberi ex libris
kiállításának katalógusából.






