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CIRILL HALÁLÁNAK EZERSZÁZADIK ÉVFORDULÓJA

A Béke Világtanáos ée az Unesco felhívására ez évben emlékeznek 
meg világszerte Cirillről, a szláv Írás megteremtőjénél, halélének ezerezáza- 
dlk évforduléja alkalmából.

Cirill, eredeti nevén Konstantin, a bizánol birodalomhoz tartozó Thessza- 
lonlkéből származott szerzetes (kb. 827-069), a "szláv apostol" ma elsősorban 
a róla elnevezett Írás megteremtőjeként él tudatunkban. így már maga az a 
tény, hogy kézirattárunk és régi nyomtatványaink tára déli éB keleti szomszé
daink kulturális emlékeiből gazdag oirllllka-gyUjteménnyel rendelkezik, önma
gában is indokolttá tenné könyvtárunk számára a róla való megemlékezést. 
Cirill Jelentősége azonban messze túlnő a tisztén paleográfiai és művelődés
történeti vonatkozásokon, s világtörtóneti fontosságúvá emelkedik.

Hagy átalakulások korának tanúja és cselekvő tényezője volt. Élete egy
beesik a feudalizmus és a kereszténység megerősödésével. Bizáno sikeresen 
vészelte át az aráb kallfátus és a Balkán félszigetre benyomuló szláv népek 
támadásait) s lerakta az alapokat egy szláv uralkodóhóz alatt bekövetkező 
uj nagy reneszánsz számára. Nyugaton létrejött a Németországot, Franciaor
szágot és Itáliát, igaz rövid időre, egységbe fogó frank birodalom,

B politikai eseményekkel párhuzamosan, hosszú évszázados visszaesés 
után a kultúra is uj virágzásnak indult. Mozgatóereje keleten éppúgy mint 
nyugaton az Írásbeliséget monopolizáló egyház, amely újból hozzákezdett 
apostoli missziójához, a kereszténység, s ezzel együtt saját befolyása elter
jesztéséhez, az Európában ekkor kibontakozó nj népek, a szlávok, normannok 
és magyarok között.

B népek közül elsősorban a szláv népek a feudális -cársadalmi rend kiala
kulásának szakaszában éltek s a kereszténység, a keresztény kultúra átvétele 
elősegítette számukra a társadalom és gazdaság gyorsabb fejlődését. Azonban 
mind bizánol, mind a római kereszténység felvétele a politikai függőség ve
szélyét vonta maga utón. Bzt akarták elkerülni a szláv népek vezetői, amikor 
kísérletet tettek az önálló egyház kialakítására. Rosztiszláv morva herceget 
is ez a oél vezette, amikor 862-ben szláv nyelvet ismerő téritőpapokat kért 
III. Mihály bizánol osászártól. S itt lépett a történelem színpadára Cirill, 
az egyszerű szaloniki szerzetes, akit kortársai hatalmas műveltsége és ki
emelkedő képességei elismeréseként a "filozófus" Jelzővel illettek.

Cirill kitünően ismerte a szláv nyelveket - anyja feltehetőleg szláv 
származású is volt -, s testvérével Metóddal a morva egyház leendő első 
püspökével ekkor már több misszióban bizonyította be rátermettségét.Most is 
felismerte, hogy a vallás, s ezzel a műveltség terjesztésének legoélraveze-
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több útja, ha a szláv nép c is saját nyelvükön ismerik meg a kereszténység 
tanait. Ehhez viszont ele fedhetetlen volt, hogy a szláv kiejtésnek megfele
lő Írást alakítsanak ki.

Elgondolásuk történelmi jelentőségű volt, A szláv nyelvű liturgia beve
zetése sertette a római egyház egyetemességre, vallási egyeduralomra törekvő 
érdekeit* A pápa ezért Cirillt, aki időközben Kocel pannoniai szláv fejedelem 
zalavári székhelyén is megfordult, Rámába idézte. A vizsgálat még folyt, a- 
mikor Cirill 869-ben Rómában meghalt*

Életműve azonban mind a mai napig fennmaradt, A cirill Írást és a szláv 
liturgiát nemosak az egykori morva birodalom fogadta elf hanem Bulgária, s 
rajta keresztül valamennyi, az ortodox keleti egyház tanításait elfogadó 
szláv nép is. A oirill Írás ősi formáját, a glagolita Írást pedig & római 
egyházhoz tartozó dalmátok mind a mai napig megőrizték és a XVI. századig a 
horvétok is használták.

A szláv Írásbeliség megteremtőjének e világméretű ünneplésében könyvtá
runk, sajnos a Jelenlegi szűkre szabott keretei között, csak egy kisebb ki
állítás megrendezésével vehetett részt. Jóllehet gyűjteményeinkben olyan ér
tékeket őrzürik, mint az 1494-ben Zenggben nyomtatott Missale glagolitioua 
egyetlen teljes példánya (kolofonjának fakszimiléjét a borítólapon közöljük), 
vagy kézirattárunkban az a nemrégen felfedezett, igen szép korai kódex, me
lyet az egykori réosai kolostorban másoltak*

így kiállításunk csupán azt kísérelhette meg, hogy bemutassa Cirill és 
Metód tevékenységének fő forrását, a bizánci kultúrát, a két testvér működé
sének és hatásának irodalmi és művészeti visszatűkrözéseit| tevékenységük 
fő területét a Nagymorva birodalmat, valamint a szláv államok korai történe
tének főbb kulturális vonatkozásait, befejezésként pedig a oirill Írás fejlő
désének főbb fázisait a glagolita abo kezdeteitől napjainkig.

Valószínű azonban, hogy a közeljövőben e kiállításunkon túl is hozzá
járulhatunk a Círillről való megemlékezésekhez. Ugyanis a Jugoszláv Tudomá
nyos Akadémia ez év szeptemberében^ mostani évforduló alkalmából)nemzetközi 
Jellegű szimpoziont és a glagolita Írásbeliség kiállítását rendezi meg 
Belgrádban, melyen (az MTA Nyelvtudományi Intézetének előzetes tájékoztatása 
szerint) a béosi egyetem szláv tanszékének vezetője, Josef Hamm professzor 
(aki a belgrádi szimpozion és kiállítás egyik előkészítője) ősnyomtatvény- 
gyűjteményünk páratlan ritkaságát, a zenggi Missale glagolitioum-ot is be 
szeretné mutatni.
FALVI ZOLTÁNNÉ
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTÓ ZÁ33K

üj munkatársaink* Csillag Lászlóné könyvtáros T ./Orsz. Gyár .Jegy z .szerk., 
Gyúrján János gepkocsivezető/Gazd.Hivatal., Hertelendy Imre segédmurikés/Kesst- 
helyi MUemlékgondnokság, Jávor Petemé gazd.csoportvezető/KMK, Konoz Béléné 
könyvtáros I./KMK, Kővári Jenő fényképész ezakmunkés/Mikrofilmtér, Mikulásik 
Vera könyvtáros II./könyvtárközi Kölcsönzés, Nagy Attila főkönyvtéros/KMK, 
Rauznitz Endréné könyvkötő szakmunkás/íönyvköteszetf Téglás! Márta könyvtá
ros II./Szakozó Osztály, Vásárhelyi Judit könyvtáros II./Orsz.Gyár.Jegyz. 
szerk., Zsigmondy Árpádné könyvtáros I./Gyarapítási Osztály.

Eltávoztak könyvtárunkbólt Halmos Tiborné adm.Ugyv.dolgozó, KMK/nyugdi- 
jazás, Hanke Lajos gépkocsivezető/kilépett, Király Sándorné kisegítő II.,KMK/ 
áth. MTAK soksz., Kovéos Béláné kiemelt könyvkötő szakmunkás/kilépett, Ónody 
Miklós osztályvezető, KMK/éth. MKKE, dr.Pataky Ernő osztályvezető KMK/nyug- 
dijazás, Háttér Perencné kisegítő III.,Keszthely/felmondás, Szendéné Lévai 
Katalin könyvtáros II./áth. Állami Gorkij Könyvtár, dr.Tombor Tibor osztály- 
vezető/nyugdijazás, Zsukán Erzsébet kisegítő III.,Keszthely/felmondás.

Átsorolások> Bereozky László osztályvezetőhelyettes/KMK, Duffek Károlyné 
adm.ügyv.dolg.II./KMK, Görgel Györgyné könyvtáros II./KMK, Iszlal Zoltán 
csoportvezető (egyben megbízás az Uj Könyvek fel.szerk. teendőinek ellátásé- 
val)/!KMKf Somogyi Anna főkönyvi ár os/KMK, Urosevics Daniló tud. munkát ér s/KMK.

Áthelyezések könyvtáron belüli dr .Berlász Jenő tud. főmunkatér s/0 lvasó- 
szolgélati és Tájékoztató Szolgálat, dr.Eallenbüohl Zoltán tud. munkatárs/ 
Kézirattár.

(Lezártuk! 1969*06.20.)

HÍREK ÉS KÖZLEMÉNYEK

Dr.Pethes Ivánt, könyvtárunk tud.munkatársét a Zenei Könyvtárosok Nem
zetközi Egyesületének (AIBM) elmúlt évi közgyűlésén a tudományos osztályozá
si albizottság elnökévé választották meg. E tisztség elfogadásét a Művelődés
ügyi Minisztérium 80.406A969.XV. sz.a. engedélyezte.

A Fővárosi Területi Munkaügyi Döntőbizottság 1969*máj.19-i nyilvános 
tárgyalásán Magyar Károlyné, a könyvtár volt részfoglalkozású dolgozójának
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fellebbezését 1788/1969* sz. határozatában elutasította ill. az OSzK Munka
ügyi Döntőbizottságának határozatét (ld. lapunk 1-2. számának 44. lapján) 
megerősítette.

^ír^-QPS2olfrálati korlátozások, lapunk elmúlt évi 11-12. számában "Az 
állományvedelem kérdései a Hlrlaptérbánw elmen mar tájékoztatást adtunk ar
ról, hogy hirlapgyüjteményűnknek a jövő száméra való átmentése elkerülhetet
lenné teszi a hírlapok olvasói forgalmának korlátozását. Az ezzel kapcsola
tos 1116/1969* sz. főigazgatói szabályozást, melyet az MM Könyvtérosztálya 
80.547/1969* sz.a. hagyott jóvá, ez alábbiakban ismertetjük.

1. 1952 előtti kiadású belföldi, továbbá külföldi magyar hírlapok (va
lamint újságpapíron nyomott egyéb időszaki sajtótermékek) arohivális példá
nyai csak közérdekből, vagy különösen fontos magánérdekből adhatók ki kuta
tási jellegű használatra.

2, Súlyosan rongált archiválté hirlapanyag igazolt kutatási óéira is 
osak előzetes restaurálása (javítása, bekötése) után adható ki.

3* A mér filmezett hírlapok filmen boosétandók az olvasók rendelkezésé
re és az eredeti archlvélis hirlappéldényok általában filmezés után sem ad
hatók használatba.

4. Az 1. pontban említett hírlapok kiszolgálási határideje az OSzK Hir- 
laptárában általában a kérés benyújtásától számított 24 óra, azaz az olvasó 
a kért anyagot - első Ízben - a kérést követő napon kapja kézhez. K’lső rak
tárban tárolt anyag kiszolgálási határideje a kéréstől számított 2-3 munka
nap. Külső raktárból történő igénylés esetén a kiszolgálás vállalt pontos 
időpontját az olvasóval előre közölni kell.

5* A hírlap-olvasószolgálatban rendelkezésre álló mikrofilmek használa
ta minden igénylő olvasó számára biztosítandó. Mégis, a mikrofilmek, vala
mint a film-olvasókószülékek használatában - ütközés esetén - az elsőbbség a 
kutatómunkát végző olvasót illeti.

6. Nem ujságpapiron nyomott időszaki kiadványok (folyóiratok) forgalma
zásában az OSzK Hirlaptára általános szabályainak megfelelően az 1850 előtti 
kiadású, valamint az egyéb, különösen értékes muzeális, illetve egypéldányos 
folyóiratanyag kiadását köti külön engedélyhez, az esetleges rongált példá
nyokat pedig megjavításukig az olvasói forgalomból esetileg kivonja.

Nyári zárvatartás - Könyvtárunk többéves gyakorlatának megfelelően ez 
év augusztusában is - raktárainak, nyilvános szolgálati helyiségeinek taka
rítása és rendezése céljából - olvasószolgálatait szünetelteti és olvasóter
meit zárva tartja.

X Zárolt Kiadványok Tára helyiségeinek teljes felújítása máj.19-án kez
dődött meg és előreláthatóan Julius közepén fejeződik be. A munkák tartama 
alatt olvasószolgálata és állományának használata szünetel.

A Könyvkötészet/Sokszorositó máj.19-től aug.31-ig 06.30-tól 15 óráig 
(szombaton 12 óráig), a Restauráló Laboratórium Jun.16-tól szept.15-ig 
07 órától 15,30 óráig (szombaton 12,30-ig) dolgozik.
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PJABB OLASZ KÓDEXSZEL GYARAPODOTT KÉZIRATTÁRIJUK

Különös az a tény, hogy a 13. században nagy energiával meginduló olasz 
népnyelvl Irodalom és a korai középkor óta folyamatos olasz-magyar kapoeola- 
tok ellenére osak hét olasz nyelvű kódexe van a Kézirattárnak. Ez a szám az 
utóbbi hetekben eggyel szaporodott: a Központi Antikvárium közvetítésével 
sgy 13* századi olasz orvosi kódexet vásároltunk.

Szerzőjéről máig sem tudunk bizonyosat. Arab orvos volt, a középkorban 
Johannes Mesue vagy Johannes Damasoenus név alatt másolták és adták ki nyom
tatásban (mér 1471 óta) latinra fordított müveit. A korai bio-bibliográfiai 
összeállításokban még nagy bizonytalanság uralkodik e személyek kiléte körül.

Jöoher és kiegészítői két Mesue nevű szir orvosról számolnák be, az 
egyik a 9. században, a másik a 10-11. században működött Bagdadban.A Johannes 
Damasoenus neve alatt feltüntetett adatok nagyjából megegyeznek az idősebb 
Mesue életrajzával, de a lexikon még egy fiatalabb azonos nevű orvost is em
lít.

A 18. században J. 0. Hahn - aki maga is orvos volt - igyekezett tisztáz
ni e személyek kilétét (Epistola ad.J.S.Fabricium de veris Mesue 3yri sorip- 
tis ... Brieg 1735). Hahn, Joh. Damasoenust azonosította az idősebb Mesueval, 
aki az összes e néven szereplő Írások szerzője lett volna.

Wüstenfeld, aki 1840-ben összegezte az arab orvosokról és természettu
dósokról való ismereteket (Geschichte dér arabisohen Arzte und Naturforsoher. 
Göttingen 1840), összeállította a két Mesue arab és fordításokban - főleg 
héber, görög és latin fordításokban - meglévő müveit. Ebből kitűnik, hogy a 
középkorban ismételten kiadott Írások a fiatalabb Mesue (Jahja Ben Maseweih 
vagy luhanna Ibn Masawaih) munkái. Legnevezetesebb volt ezek között a "De 
oonsolatione medioinarum" (a gyógyszerekről és a gyógyászatról általában), 
melynek olasz fordítását kódexünk is tartalmazza. Ezt általában két másik 
traktátussal kaposolták össze: az egyik az egyszerű, a másik az összetett 
(vegyitett) gyógyszerekről szól. Mindkettő benne van az Cod.Ital.8-ban is, 
az összetett gyógyszerekről szóló traktátus az olajok 12. őistinctiojéval 
megszakad.A kódex végén a scriptor is megnevezi magét ("Bartholomeus de Columpnis-) 
és a másolás befejezésének idejét* U53.jun.25. A másoló személye eddig sem 
volt ismeretlen. Vogel-Gardthausen jegyzéke (Die grieohisohen Schreiber des 
Mittelalters und dér Renaissanoe. Leipzig 1909) feltünteti őt a reneszánsz 
ismert, görögül is iró soriptorai között, Bartholomeus müveit humanista le
hetett, mert a görög nyelv ismerete a 15. század közepén még nem volt gyakori. 
Másik ismert kódexét a leideni Bgyetemi Könyvtár őrzi.

Kódexünkben lévő traktátusok hamarosan nyomtatásban is megjelentek olasz 
fordításban. Hain az ősnyomtatványkorban 4 kiadásról tud (11.113-U.U6), az 
első H75-ben Jelent meg Modenában.A kézirat külső kiállítása egyszerű, de Ízléses. A traktátusok kezdetét
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öt-hat szövegsor magasságú, tollrajzokkal díszített vörös iniciálék emelik 
ki, az egyes szakaszokat pedig háromsoros egyszerűbb iniciálék jelzik. Az 
egykorú fatáblés bérkötés mai rongált állapotában is érezteti az eredeti, 
egyes és görgős vaknyomással díszített kötés szépségét.
VIZKELETX ANDRÁS

MAGYAR VONATKOZÁSÚ 
UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEINKBŐL

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN
FEJES Endre: II olmitero dalia ruggine. (Rozsdatemető.) Milano 1967. (MOLNÁR) MOL'NAR Gézát Odicsavsie godti. (Holtak fogságában.) Moszkva 1968. 
SZABQ Magdat La ballada de la Viorge. (Pilátus.) Paris 1967.
SZABÓ Magdat I. Moses 22. IMózsb egy, huszonkettő.1 Frankfurt ara Main 1968. VÉGH Györgyt la volpe gialla. [Paosaji osalafinta kalandjai.] Napoli 1968.
MISCELLANIA HUNGARICA
Epigraphisohe Studien 3. ALFÖLDY Gézát Die Legionslegaten dér römisohen 

Rheinarmeen. Köln-Graz 1967.BARCZA Gedeont La sfida Lasker - Tarrasoh per il oampionato mondiale /1908/.
(Párosmérkőzés a világbajnokságért.) Milano 1967.

BOBA Imrét Nomads, Northmen and Slavs. Eastern Európa in the IXth oentury.
The Hague - Wiesbaden 1967.BOROS (László] Ladislaust In dér Versuohung. Meditationen über den H'og zűr 
Vollendung. Öltén - Freiburg 1968.BRANDENSTEIN Bélát Grundlegung dér Philosophie. 6. Bd. Lebenslehre - Bthik - 
Religionsphilosophisoher Anhang. Milnohen - Salzburg 1968.BRUNS, Ursula: Ungarns verborgene Herden. ZUrioh - Stuttgart - Wien 1967. 

CSEKONICS Endrét lm land dér 363 Jagdtage. Jagdpassion im altén Ungarn. 
Hamburg - Berlin 1965.EGRI Lajos: The art of oreative writing. New York 1965. .FERENCZI Sándort Oeuvres complétes. Tom.l. 1908 - 1912. Psychanalyse 1.
Paris 1968.HARASZTI [Emil] Émilet Franz Liszt. Paris 1967.HERCZEG [Gyula] Giuliot Lo stile nominale in italiano. Firenze 1967.KAPOSSY Balázst Römisohe Wandmalereien aus Müssingen und Hölstein. Bern 1966. 

LEADER, Ninont Hungárián olassioal ballada and their folklóré. Cambridge
LUKACS*[György] Georgt Balzao et le réalismo fra^ais. Paris 1967.
LDKÁCS [György] Georgt Ausgewühlte Sohriften 1. J1* a^Berünl

Deuteohlana* Eesays zűr deuteohen Literatur dae XIX• Jahrhundert8♦[Berlini
LDK?CS*[György] Georgt Ausgewfihlte Sohriften 2. |aust und Faustus. Vöm Drama 

dér Menschengattung zűr Tragödie dér modernen Kunét. [Berlin] 1968. 
MOHOLY-NAGY Lászlót Malőréi, Fotográfia, Film. Berlin 1967.
SIEGERT, Heinzt Ungarn heute. Wien - Düsseldorf 1967.SEARLE, Humphrey: The musio of Liszt. New ^ob. íognSUCIU, I.D.t Revolu^ia de la 1848-1849 in B,Anftí * .Bu0ST®f^stuttSZONDI L[ipót]t Freiheit und Zwang im Schioksal des Einzelnen. Bern - Stutt-
VACATELLO^Marzio: Lukács, da storia e ooscienza di clasee al giudizio Bulla
VÉB^ÍáíoíJt^aitoaSsSS! iíaiter Zeit. (Vadászlesen.) Zürich - Stuttgart.

VINCZE Lészió - VINCZE Flórát Die Erziehung zum Vorurteil. [A gyermeki vi
lágkép problémája a gyermeklélektanban.] Wien ©te, 1964. ,VÖLGYESI [Ferenc] Franz Andreast Die Seele ist alles. [Minden a lélek.j
Zürich 1967.
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KÜLFÖLDI VENDÉGEINK
A magyar-Jugoszláv kulturális egyezmény keretében a belgrá

di Nemzeti Könyvtárnak egy négytagú bibliográfiai munkaközössé
ge dolgozott május-junius folyamán két hétig könyvtarunkban.
A munka irányitója Ksenija Lázié. a Nemzeti Könyvtár bibliográ
fiai osztályénak vezetője, munkatársai Jelene Jelió. Miien Ni- 
kolió és Miograd Zivanov voltak. A belgrádi Nemzeti Könyvtár az 
1868-1944 közötti időszak szerb retrospektiv nemzeti bibliográ
fiájának kiadására készül s most alkalmuk volt az összegyűjtött 
anyagot könyvtárunk katalógusaival egybevetni. A negyven kar

tondobozban elhelyezett oédulaanyagot külön bibliobusz szállította Budapest
re.

Az újvidéki Matioa Srpekaval fennálló személycsere keretében könyvtá
runk vendégel voltakt ápr.21-méj.17. között DobrivoJ Nadjvlnskl levéltáros, 
máj.15-Jun.l2. között Alexander Tiama. a Matioa Srpska könyvkiadójának szer- 
kesztője.

D.NadJvinski 19« századi szerb eredetű irodalmi kéziratokat kutatott 
könyvtárunkban, az Országos Levéltárban és a szentendrei Szerb Püspöki Könyv
tárban. Sárospatakon meglátogatta a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtár ót és Miskolcon a Műszaki Egyetem 
Könyvtárának uj épületét. A.Tisma. aki több szépirodalmi mü szerzője s szá
mos magyar mü (Jókai, Babits, Déry) fordítója, könyvtári kutatásain kívül 
könyvkiadókkal, a Magyar írószövetséggel és a PEN Klubbal tárgyalt. A magyar 
irodalom népszerűsítése, 111. fordítása terén kifejtett munkássága elisme
réséül a Magyar írószövetség oklevelét és emlékplakettJet kapta meg.

A moszkvai Lenin Könyvtár olvasószolgálatának vezetője, Tamara Vladjl- 
gytrovna Kiloskóva egy hetet töltött Magyarországon. MáJ.28-30-a között könyv
tárunk olvasó- és tájékoztató szolgálatával ismerkedett, majd felkeresett 
több budapesti nagykönyvtérat. Vidéki útja során meglátogatta az uj veszpré
mi Megyei Könyvtárat.

Iris Bettembourg. az Unesoo Könyvtári Osztálya munkatársa, az "Unesoo 
Bulletin fór Librariea" szerkesztője méj.24-ón látogatta meg könyvtárunkat. 
Máj.26-én délelőtt a KMK vendége volt, délután a Magyar Unesoo Bizottság óa 
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének rendezésében könyvtáros szakemberekkel, 
elsősorban a hazai könyvtári szaklapok szerkesztőivel találkozott. A baráti 
hangú megbeszélésen könyvtárunk több munkatársa is rósztvett.

gallx Liebesny. az angol könyvtáros egyesület (ASLIB) képviselője 
máj.27-én; T.AAkkonen és Eli na Koski nen finn könyvtárosok Jun.4-ón lá
togatták meg könyvtárunkat. Máj.31-én pedig belgrádi könyvtárosok egy 30 fős 
csoportja tekintette meg a könyvtárat.
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MUNKATÁRSAIM KÜLFÖIDÜH
A magyar-Jugoszláv kulturegyezmény keretében dr.Gombooz István, a Nem

zetközi Csereszolgálat vezetője ápr.21-máj.2. között a Matloa Srpska vendé
geként két het-t Jugoszláviában töltött.

Kafer István tud.kutató, aki "A szlovák és a oseh Irodalom magyar bib
liográfiája" c. kiadványon dolgozik, a Magyar Tudományos Akadémia kiküldeté
sében Csehszlovákiában Járt. Tanulmányútja során Prágában, Pozsonyban és 
Turóoszentmartónban több száz adattal sikerült kiegészítenie a készülő bib
liográfiát. Egyidejűleg tájékozódott "A magyar irodalom szlovák és cBeh bib
liográfiájáénak csehszlovákiai munkálatairól.

KUliPÖLDI KAPCSOLATAINK
Az IFLA bibliográfiai bizottsága véleményezésre küldte meg H. Sawoniak 

lengyel könyvtárosnak egy nemzetközi bibliográfiák bibliográfiájának kiadásá
ra vonatkozó tervezetét. A Javaslatot a tavalyi frankfurti IFLA közgyűlésen 
terjesztették elő s az idei közgyűlésen részleteiben is megtárgyalják. Az ez
zel kapcsolatos magyar állásfoglalást Fügéd! Péterné, a Bibliográfiai Osztály 
vezetője foglalta össze.

m
A Zeneműtárban felszerelték és üzembehelyezték a könyvtárunk által már 

régebben megvásárolt uj elektroakusztikai berendezést. A berendezés lemez
játszóból, két magnetofonból, erősitő készülékből, két hangszóróból, három 
fejhallgatóból és egy elektroakusztikai asztalból áll. Ezzel lehetővé vélt a 
lehallgatás lemezről, ill. magnetofonszalagról, hangátvitel lemezről-szalag- 
ra, valamint szalagról-szalagra, lehallgatás hangszóróból és fejhallgatókkal, 
rindkét változatban monauruális és sztereofónikus módon is.

A keszthelyi Helikon Könyvtárunkat máj.31-én Kállai Gyula elvtárs, az 
Országgyűlés elnöke és dr.Belek Sándor országgyűlési képviselő látogatták 
meg. A vendégek tájékozódtak a kastélyfelújítás menetéről, a könyvtár problé
máiról; a gyűjtemény gondozásáról, a kiállítások és egyéb rendezvények fel
újításának terveiről. Tájékoztatásukra Rákos József, a könyvtár vezetője el
mondotta; a felújítási munkák első szakaszában - 1970 őszéig - elkészül a 
tulajdonképpeni könyvtári- és az összekötő épületszárny, illetőleg a volt 
lakosztály egy része, mely a reprezentatív kiállítású tölgyfa-lépcsőházi be
járattal megnyitható lesz a látogatók számára. Eddig az időpontig kell gon
doskodni a könyvanyag, s a meglevő felszerelési ás berendezési tárgyak kar- 
bahelyezéséről, a bútorok, osillárok stb. felújításáról. A kastélymuzeumi 
Jellegű bemutató-tvmek belső berendezésére, az egész tárlat feluj-tására 
- egységes irányelvek alapján - külön terv készül.
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TUDÓSKLPB" A KÖNYVTÁRBAN?

Tavaly októberben, egy szombat délelőttre könyvtárunk helyettes 
főigazgatója összehívta azt a hat egyetemet végzett fiatalt, akik a leg
utóbbi időkben kerültek be az intézménybe. Többségében mi is itt ismerked
tünk össze, kezdve a bemutatkozással. A találkozó célját Sebestyén Géza fő
igazgatóhelyettes ismertette? a könyvtár kötelességének érzi, hogy törődjön 
fiatal munkatársai további tudományos fejlődésével, ehhez segítséget kiván 
nyújtani, ezért minden hónap első szombatján lehetőséget biztosit arra,hogy 
egymással találkozzunk, számot adjunk tudományos érdeklődési körünkről és 
munkánkról. Ennek irányítását Keresztury Dezső főosztályvezető vállalta,aki
nek mindig is szívügye volt a fiatal értelmiség nevelése, sorsa, és akit tág 
érdeklődési kőre és szerteágazó ismeretei alkalmassá tesznek az általunk kép
viselt sokféle diszciplína összefogására.

Valóban meglehetősen heterogén kör gyűlt össze a megbeszelt szombatokon 
Doncsev Toso telefon-értesitéseire. Ő maga bolgár - orosz szakos és a balká
ni népek irodalmának kitűnő ismerője. Mintegy személyében testesíti meg azt 
a kérdést, amelynek megvitatáséhoz a bevezetést mondtat a hungarlca fogalom 
értelmezései. A többiek is vagy addigi munkájuk valamelyik oldalát ismertet
ték röviden, vagy olyan kérdésekről számoltak be, amelyek őket is foglalkoz
tatják. A sort Maróth Miklósné Jeremiás Éva nyitotta meg. Latin mellett 
perzsa szakot végzett és Magyarország középkori, keleti kapcsolatait mutat
ta be. Kreppel Márta szakjai sem gyakoribbak: magyar - román - ukrán. 6 a 
szláv nyelv szerepéről számolt be a román művelődésben. A humán végzettségű 
és érdeklődésű társaság számára a-másik kultúrát", a természettudományokat 
Rakovsrkv Miklósné képviselte kémia-biológia szakjával és témájával: a bio
lógia a tudományok rendszerében. A többi "fő" téma még hátra van: Ngraj.
Judit (angol-orosz) a kibernetika szerepéről a könyvtárban fog beszelni, a 
körhöz később csatlakozó Karsal Orsolya (latin-görög-magyar szak) a magyar- 
országi bizantinológia kérdéseivel kivan foglalkozni, mig e sorok iroja tor- 
ténelem-angol szakjához hiven "Két Magyarország képe az angol gondolkodás
ban" cimen az 1848 és 1918 közötti magyarság-képet foglalja össze. Ezeken a 
"főszerepléseken" kivül kisebb ismertetések is hangzottak el könyvtári vo
natkozású témákról: a bibliográfiai adatok mágneses szalagon történő rögzí
téséről és használatáról, a MARC programról; a szakreferatura kérdéséről; az 
Akadémia keleti gyűjteményéről; végül a library of Congress tevékenységéről.

A lista azt hiszem igazolja a szerteágazó érdeklődést. De álékor mi a 
közös bennünk, mi fűzött össze minket ezeken a szombatokon? Mindeneké o a 
lón sorsunk egy közös vonósa: nem-könyvtárosi végzettseggel könyvtárba e- 
rültühk - ki rögtön az egyetem után, ki egy-két év lehúzásával más he y 
Valamennyien szerettünk volna, sőt szeretnénk egyik szakunkban elmélyedni, 
az egyetemi végzettséget meghaladó tudást szerezni, és "parancs, sors, szán
dék, alkalom" úgy hozta, hogy a Széchényi Könyvtárba kerültünk, ahol - azt
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hiszem - nem is érezzük magunkát rosszul* Mindannyian "homo novue"-ok va
gyunk a könyvtárban, hasonló nehézságekkel, nagyjából azonos életkorral* Kö
rüknek, találkozóinknak nincs neve (a oimben szerepló elnevezéssel Kováos 
Ilona aposztrofált bennünket, de ez még csak nagyon előlegezett bizalom),ne
künk a legjobban a "kollégium" elnevezés tetszik, talán az egyetemi "speo- 
kol"-ra emlékeztet, vagy inkább a "testület", az együvé tartozás Jelképeként* 

Vissz atekintve az első évre megállapíthatjuk, hogy egészében véve ezek 
a találkozók szamunkra nagyon hasznosak voltak* Elsősorban megismerkedtünk, 
kicseréltük véleményeinket, könyvtári tapasztalatainkat* Feltétlenül Jó volt 
az az érzés, hogy a könyvtár vezetősége érdeklődik munkánk iránt és Sebestyén 
Géza h*főigazgatón keresztül, aki az ülések nagy részén Jelen volt, személyes 
közvetlen kaposolatban állunk a vezetéssel. Az egyetemről kikerülve mindenki 
számára érezhetővé válik a szellemi kapcsolatok meglazulása, hiányzik a rend
szeres szakmai vita - bér e téren az egyetem is hagyott kívánnivalót, de leg
alább potenciálisan megvolt, és akadt egy-két jobb szeminárium. Közös ambi- 
oiónk a további tanulás, doktorátus és egyéb fokozatok szerzése, ehhez is 
szükséges a viták, ellenvélemények nyújtotta ösztönzés* Ha szükebb szakmai 
kérdések megtárgyalása nem is lehetséges, a rendelkezésünkre álló idő, sem 
társaink eltérő szakterülete nem tette ezt lehetővé, de maga a szombatok 
nyújtotta fórum, a kevés vita is pótolt valamit* Nemcsak a beszédkészség, az 
előadói képesség javult, hála Keresztury Dezső érzékeny fülének, st.-lusérzé- 
kenek, nemcsak műveltségűnk tátongó hiányosságaira derült fény, de egy-ket 
kérdést önmagunk előtt is tisztáztunk. Különösen sikeres volt a hung&rioa- 
kórdésről folytatott vita, amelyet kibővített formában, a könyvtár több mun
katársának részvételével egy második alkalommal is napirendre tűztünk* Van
nak tanulságai is az elmúlt évnek. Ha a találkozók folytatódni fognak - és 
mi ezt nagyon szeretnénk - akkor az eddiginél több eleven vitara, ellenkező 
nézetek összecsapására lesz szükség, hiszen jó gondolatok csak ebből szoktak 
születni. A témáknak is olyanoknak kell lenni, amik mindenki részéről érdek
lődést és vitakedvet váltanak ki, legyenek akár aktuális általános műveltségi 
kérdések, akár önálló munkánk nyitott, kritikát igénylő pontjai, akár pedig 
könyvtári vonatkozásnak (külföldi újdonságok - hazai gyakorlat).

"mikor beléptünk a könyvtárba, vegyes házasságot kötöttünki valamelyik 
szaktudományt párosítottuk a könyvtárossággal. Érdekházasságnak éppen nem ne
vezhető ez a frigy, legalábbis anyagi vonatkozásban nem. Minthogy a társaság 
többsége fiatal házas, tudjuk, hogy a Jó házasság mindkét fél részéről lemon
dást követel* Nekünk a könyvtári munka részben lemondást Jelent valamilyen 
másik tudományág "tiszta", kizárólagos műveléséről (amelyre persze nem is 
voltak meg a lehetőséCeink), a könyvtártól viszont azt várjuk, hogy ne kíván
jon tőlünk teljes lemondást az eddig müveit területről, tegye lehetővé az ön
álló kutatómunkát. Ez többünknél meg is történt munkaidőkedvezmény nyújtásá
val, a havonkénti találkozók folytatása is ezt Jelentené. És talán még egyt 
próbálják hasznosítani munkánkat azon a szakterületen is, amelyet eddig ta-
nulmányoztúrik.
JESZENSZKY GÉZA
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A MAGYAR TELEVÍZIÓ
ás a KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

Olvasóink bizonyára valamennyien ismerik a Televízió "Századunk” 
o. kltünó dokumentumfilm sorozatát, Bokor Péter alkotását. Könyvtárközi köl- 
osönzó szolgálatunk nem egyszer segítette már a szerkesztókét egy-egy ritka 
külföldi, Magyarországon nem található mü megszerzésében. Legutóbb, amikor a 
Televízió egy, a Tanáosköztársasággal kapcsolatos bécsi dokumentum meghozata
lát kérte, a Könyvtárközi Kölosönzés szocialista brigádja a Magyar Tanáosköz- 
t ár saség 50. évfordulójának tiszteletére felajánlotta, hogy a Tanácsköztársa
ságról szóló filmek elkészítéséhez a kölcsönzések lebonyolításán tulmenóleg 
is segítséget nyújtanak. Vállalták, hogy felkutatják és megszerzik a Magyar 
Tanácsköztársaság korabeli nemzetközi visszhangjának válogatott dokumentum
anyagát. B óéiból leveleket küldtek a szocialista országok nemzeti és más 
nagykönyvtáraihoz, kérve ókét az ottani sajtóban található cikkek és képek 
mikrofilmen való elküldésére. Maguk sem gondolták, hogy kérésük ilyen vissz
hangra talál; mintegy 5-600 kocka mikrofilmet és kb. 30 fotókópiát kaptak.

Különösen érdekes anyag érkezett Csehszlovákiából és az NDK-ból, sok, 
eddig ismeretlen dokumentummal gazdagítva a Magyar Tanáosköztársaságról kül
földön kialakult korabeli képet. Az egyik fénykép pl. szlovák és magyar vörös 
katonákat ábrázol közös tábortűznél, más képek a Magyar Tanáosköztársaság 
mellett, ill. ellen lezajlott németországi tömegtüntetéseket mutatják be. A 
moszkvai Lenin Könyvtár egy kész bibliográfiát küldött, aminek alapján a ná
lunk is megtalálható újságokból a Tanáosköztársaság szovjetunióbeli vissz
hangjáról kaptunk összefoglaló képet. Meglepetés volt a szófiai Nemzeti 
Könyvtár küldeményei a mintegy 200 kooka mikrofilm arról tanúskodott, hogy a 
tólünk földrajzilag távolesó Bulgária rendkívül érzékenyen reagált a Magyar 
Tanáosköztársaság megalakulására. Számos fényképfelvételt küldtek pl. a Ma
gyar Tanáosköztársaság mellett lezajlott tömegtüntetésekról és a küldött 
cikkek is azt igazolják, hogy az újságok rendszeresen foglalkoztak a Tanács
köztársaság eredményeivel.

Az alábbiakban a Magyar Televízió köszönóleveléból idézünk: "Abból az 
alkalomból, hogy a "Századunk" o. filmünket befejeztük, stábunk nevében se
gítségüket megköszönjük. Meghatott bennünket az Önök nagyvonalúsága és gyor
sasága, amivel az anyagokat részünkre biztosították. Nem beszélve az anyag 
politikai fontosságáról, olyan anyagokhoz Jutottunk, amelyek ragy ismeretle
nek, vagy fontosságuknál fogra nélkülözhetetlenek." Valóban elismerés illeti 
azokat - Ambrus Jánosnét,Pallier Erikák és Losonoi Andrésnét -, akik bebizo
nyították, hogy a látszólag adminisztratív munkát is lehet igazi tartalommal, 
a Jó ügyhöz méltó lelkesedéssel megtölteni.
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DEZSÉITXI BÉLA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉS GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ
TUDOMÁNYPOLITIKÁJA. GYŰJTEMÉNYEGYETEM ÉS BIBLIOGRÁFIAI
KÖZPONT*

Az Országos Széchényi Könyvtárnak nem volt megfogalmazott távla
ti programja, könyvtárpolitikával vezetői nem foglalkoztak, a Muzeum általá
nos működési és fejlődési irányvonaléhoz alkalmazták saját t evékeny se gilicét # 
De magának az országos kultúrpolitikának sem volt a Horthy-rendszer kezdő 
szakaszán valamilyen átgondolt vonalvezetése.

Némileg változott a helyzet, amikor az 1922. évi tavaszi választások u- 
tán a megszilárdult Bethlen-korraányban gróf Klebelsberg Kunó - az eddigi 
belügyminiszter - foglalta el Vass József helyét a Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztérium vezetésében.

Klebelsberg sem értette meg a múzeumok és könyvtárak szerepét a tömegek 
művelődési igényeinek és vágyainak hullámterében. A magasabb fokú műveltsé
get az intelligencia, a középosztály ügyének fogta fel.

De az ő sajátságos szemléletében a dolognak ez az oldala - a művelődés 
és a demokrácia kapcsolata - egyfajta kulturbelpolitika, amelynél fontosabb 
szerepet tulajdonított a kulturkülpolitikénakt nemzeti művelődésünk nemzet
közi elismerésének, ezáltal politikailag is értékesíthető, elsősorban Nyugat 
felé irányuló kapcsolatok teremtésének. Az ő gondolatainak egyik legfőbb 
hirdetője és részben adminisztratív megvalósítója Magyary Zoltán ezt igy 
fogalmazta meg*

"Ausztriával való kapcsolatunk megszűnése következteben közvetlenül a 
külföld színe elé kerültünk. A külfölddel való kulturális kölcsönhatá
sunk sokkal közvetlenebb és erősebb lett. A nemzeti becsület kérdésé 
és a Jobb Jövőnek feltétele, hogy a magyar tudomány a nemzetközi lég
nyomást kibírja, amihez az kell, hogy a tudomány minden munkásában ki
fejlődjék az amiatti felelősségerzet, hogy eredményeink nemzetközi mer
ték alá kerülnek. Terjed annak felismerése, hogy a megméretést elegem

noov arw -PHfrrr Vinír'ír VnnnvHnek. va£v neneznelc íoguní

^ A VKM miniszteri tanácsosa, majd egyetemi tanár
(2) Magyary Zoltánt Tudománypolitikánk mai állása és e mü programja. 

Múzeumok, könyvtárak, levéltárak. A magyar tudománypolitika alajw-
vetése. 3-17* 1#
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Nem tartozik az OSzK történetébe annak a sorsdöntőén fontos történelmi 
kérdésnek a megvitatása, hogy a huszas évek magyar értelmisége alkalmas 
volt-e ekkora feladatnak nem megoldására, de megértésére is. Egy látókörében 
és művelődési színvonalában megszükűlt, legtöbb tagjában a háború pusztítá
sai és a forradalmakra következő ellenhatás miatt kicserélődött uj vezetőré
tegnek kellett volna a világ szine előtt tekintélyt szerezni a magyar kultú
ra és annak alkotásai számára. Tiz évvel előbb, az azóta nagyrészt külföldre 
menekült vagy félreállitott, világszínvonalon álló nemzedék haza akarta 
plántálni nyugatról a művelődés uj Javait a nép felemelésére - a huszas évek
ben a világ színe előtt kellett volna tekintélyt szerezni kultúránknak,tehát 
exportálni abból, ami belső használatra is nagyon szerény volt.

Eb mégis, a nemzetközi kulturális kaposolatok súlya és kényszere alatt 
a kormányzat olyan művelődési politikát kezdeményezett, amely elsősorban ép
pen az állami kezelésben levő gyűjteményi intézmények száméra némi fellendü
lést és, különösen az ellenforradalom első három evéhez képest, átgondoltabb 
vonalvezetést hozott.

Első megnyilvánulása volt ennek az uj iránynak az 1922 második felében 
törvény alapján létesített un. Gyüjteményegyetem szervezete. A Gyűjtemény- 
egyetem a nagy állami múzeumokat és könyvtárakat szorosabb kapcsolatba hozta 
egymással, megszüntette az addig uralkodott szélső partikularizmust, az in
tézmények fejlesztését, közös elvi irányítását egy testületnek, a Gyűjtemény- 
egyetemi Tanácsnak rendelte alá, amelyben az intézmények vezetőin kivül 
egyetemi tanárok és külső szakemberek is helyet kaptak. A Tanács gyakorolt 
felügyeletet az intézmények vagyona és költségvetése fölött. Végül a Gyűjte
mény egy etemhez tartozó intézmények alkalmazottai közös státushoz tartoztak, 
egységesen meghatározott állásokba és illetményrendszerbe sorolódtak.

A Gyűjtemény egy etemhez az OSzK nem közvetlenül, hanem a Magyar Nemzeti 
Múzeumon keresztül kapcsolódott, továbbra is a Muzeum egy osztályát képezte, 
ami - bár ezentúl az intézmény vezetője igazgatói óimét és rangot nyert - 
nem volt minden tekintetben előnyös. De kétségtelen, hogy a múzeumok és 
könyvtárak koordinált vezetése és fejlesztése korszerű, a korhoz képest ha
ladó intézkedés volt.

A közgyűjtemények szorosabb együttműködése, munkájuk összehangolása 
egyfelől, a társadalom, a vezető rétegek érdeklődésének és támogatásának 
biztosítása másfelől,már az előző század utolsó évtizedeben két testület a- 
lapitására vezetett* Így létesült a Magyar Nemzeti Muzeum Tanaosa és másfe
lől a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa 111. Főfelügyelősége.

Az előbbi azonban csak reprezentatív színezettel birt, évente mindössze 
kétszer tartott ülést, nem volt beleszólása az ügyek intézésébe. Az utóbbit 
1922-ben "állampénzügyi okokból" oszlatták fel. "A tervszerű kultúrpolitikai 
irányítás hiánya mellett a közgyűjteményeket s általában a tudományt luxus
intézményeknek minősítő, szűklátókörű fináncpolitikai felfogás is bénította 
közgyűjteményeink rendszeres munkásságát és egészséges fejlődését". Az

Múzeumok ... i.m. 295-331* 1*
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1898-ban létesült múzeumi tanács inkább reprezentativ társadalmi testület 
volt, - jellemző, hogy tagjait nem szakértelem vagy gyűjteményi érdeklődés 
alapján választották, hanem politikai állás szerinti két főrendiházi és két 
képviselőházi tag kellett hogy legyen a testületben, más előkelőségek mel
lett*

Klebelsberg a Gyüjteményegyetem száméra országos hatáskört s valóságos 
intézkedési jogot kívánt.

A Gyüjteményegyetem keletkezése és működése csak annyiban függ össze az 
OSzK történetével, hogy a törvény életbelépésétől kezdve a könyvtár is az uj 
keretbe tartozott, ügyei felett felső fokon a Gyüjteményegyetem Tanácsénak 
véleménye alapján döntöttek, személyzetét is az uj közös létszámba sorolták 
ét, végül anyagi ügyei, költségvetése a Tanács keretei közt intéződtek. És 
természetesen hatással volt a Könyvtár fejlődésére a Gyüjteményegyetem léte
sítésével kezdődő uj, tervszerűbb tudománypolitika, az a néhány esztendő, a- 
mig az uj miniszter nemzeti tudományunk reprezentativ fejlesztésére, külföl
di, elsősorban nyugati megbecsülésünk kulturális bázisának kialakítására tö
rekedett s ebben a törekvésben a közgyűjteményeknek döntő szerepet szánt.

A Könyvtár vezetői nem mindjárt ismerték fel az uj lehetőségeket, ve
szedelmes modernséget láttak benne, beléjük rögződött s az ellenforradalom 
alatt megerősödött társadalmi előítéleteik veszélyt jeleztek talán magának a 
"Tanács" szónak hallatán, amely túl közelről emlékeztette őket a k'^elmultra.

És csakugyan, a hasonló hazai gondolatok - a két századvégi kísérlet 
után - először 1919. julius 1-én fogalmazódtak meg a Magyar Nemzeti Muzeum 
igazgatósági ülésén. "Az igazgatósági ülés, midőn a MNM egyes osztályainak 
négy önálló múzeumi átszervezését a maga részéről szintén helyesnek és szük
ségesnek tartja, egyszersmind azt az óhajtást fejezi ki, hogy az önállósí
tandó múzeumok továbbra is a MNM közös elnevezése alatt, közös főigazgatés 
alatt maradjanak és hogy az átszervezendő MNM-be a Szépművészeti Muzeum. és

Iparművészeti Muzeum is belllesztessék." ^^
A "nemzeti nagy közgyűjteményeink önkormányzatáról és személyzetéről" 

szóló törvény tervezetét - az 1922. XIX. t.c. első fogalmazását - Fejérpata- 
ky, mint a Muzeum igazgatója, 1922. Julius 24-én küldte le a Könyvtár akkori 
főigazgatójának, Meliohnek, azzal, hogy észrevételeit kéri, amelyeket az 
ugyanazon hó 30-én tartandó igazgatóségi ülés fog megvitatni.

Az akta mellett fekvő tervezet ceruzával irt széljegyzetekkel van tele
tűzdelve, nyilvánvalóan Melich kézírásával. A széljegyzetek túlnyomó része 
rosszalló* "hülyeség", "nevetséges", "bolsevista" stb. kitételekkel vannak 
tarkítva. Külön ivén pedig a tervezet paragrafusainak sorrendjében ir —£- 
-legvzések következnek, aléiratlanul, de Bajza Józsefnek, Melich hívének és 
sok fontos ügyirat fogalmazójának Jellegzetes, cikornyás kézíráséval. Bajza 
(illetve Melioh) szerint a történelmi fejlődés éppen a gyűjtemények megosz
lása, nem egyesítése felé mutat. A Gyüjteményegyetem legfőbb vezető szerve,

Gerelyes Ede: A magyar muzeumügy a két forradalom időszakában.
1918-1919. Bp. 1963. 240-244. 1. Aláhúzás tőlem. D.B.
OSzK Irattár 285/1922, 390/1922.
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a Tanacsf "gyakorlati kivitelben egy locsogó-fecsegő propagáló és korteskedő 
testület lesz, amely legfeljebb arra lesz Jó, hogy a diktátor intézkedései
nek bizonyos alkotmányos mázt adjon*, *E tanács teljesen abszorbeálja a Nem
zeti Muzeum eddigi kis autonómiáját, A múzeumi főigazgatói állás ezzel feles
legessé válik, E negatívumokkal szemben a Nemzeti Muzeum semmi pozitívumot 
nem kap, legfeljebb azt, hogy a tanácsban muzeális ügyekben tájékozatlan ele
mektől majorizálva lesz," Helyteleníti, hogy a Tanács egyetemi tanár tagjai 
egyedül a bölcsészkarról kerülnek ki, holott a szintén a Gyüjtemenyegyetem 
keretébe kerülő Egyetemi Könyvtár például az orvosképzést is szolgálja, az 
Országos levéltárnak pedig Jogi funkciói is vannak, A tervezet 4,§-a alapján 
"a tanács chaotikus intézkedéseket hajthat végre és bolsevik módra darabol
hatja fel a Nemzeti Múzeumot," "Kifogásolja az OSzK vezetősége az egyes gyűj
temények áthelyezését vagy átszervezését (ami szintén a Tanács hatáskörébe 
fog tartozni), s végül (ez utóbbi részben nem teljesen alaptalanul) kifogá
solja a tisztviselőktől egyöntetűen megkívánt bölcsészdoktori oklevelet: ez 
nemcsak a jogi és orvosi képesítés lebecsülését jelenti, de köztudomású, hogy 
"a bölcsészdoktorétusnál ma is komolyabb képesítés a középiskolai tanári ok
levél" .

A Megjegyzések, amelyek aláiratlanul és befejezetlenül maradtak, oda 
csúcsosodnak ki, hogy "az intézetek beléletébe való avatkozás ellentétben áll 
a tudományos élet szabadságával,"

A törvénytervezetből - a Könyvtár észrevett vagy észre sem vett ellenál
lása ellenére - szokatlanul gyorsan, már 1922 októberében, törvény lett. Az 
év végén Melich távozott az OSzK éléről, helyére Hóman került,

Klebelsberg a Gyüjtemenyegyetem 1922, november 19-én tartott alakuló ü- 
lésén, mintha Melichnek válaszolna, megállapítja, hogy a Tanács nem korlátoz
za az egyes intézmények vezetőinek szabad intézkedési jogát, A Tanács hatás
körét nem az intézmények, hanem a minisztérium hatásköréből hasította ki. 
Alapgondolata az, hogy a magyar megyei autonómia Jobb példa az intézmények 
szervezeti autonómiájának megalapozásánál mint az osztrák, vagy főleg a nemet 
centralizált bürokrácia. Nem porosz mintájú "policáj" kell, hanem önkormány
zati szabadság a középkori egyetemek és a felvilágosodáskori akadémiák - igy 
a Nagy Péter alapította orosz akadémia - mintájára. Éppen azt akarja elkerül
ni, hogy a tudományos ügyekben a minisztériumi hivatalnoki szemlélet érvénye
süljön, szemben a szakemberekkel.

Az OSzK történetében a Gyüjtemenyegyetem megalapítása kétségtelenül a 
szervezettebb, tervszerűbb vezetés tényezőjét Jelentette az ellenforradalom 
kezdetét jellemző iranytalansággal szemben. Más kérdés, hogy Klebelsberg, de 
főleg egyes múzeumi munkatársai talán őszintén, talán a soviniszta ellenfor
radalmi közvélemény legyezgetése miatt harcos honfiul frázisokkal köritettek 
tudomány fejlesztő terveiket. A megnyitó ülés második szónoka, a Gyűjtemény- 
egyetem első ügyvezető alelnöke, ezt igy fejezte ki:

"... a szó teljes értelmében földrengések mentek itt végbe, melyeknél az 
alsóbb, sőt legalsóbb, terméketlen rétegek kerültek felülre, ami, sajnos, azt 
jelenti, hogy a kormányzás élére is. A szabadság és egyenlőség - fogalmilag
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egymással feszült viszonyban elő jelszaván [!] ekként létrejött egység és ön- 
kormányzat (ti# a forradalmak alatt) megcsonkítással fenyegetett minden ér
tékesebb emberi fejet és pusztulással minden alkotást*.. S csodálkozhatunk-et 
ha hivatást érző éllamfórfiu e szellemi földrengések megszűnte után ... a 
tudományos testületeknél inkább bevált és történelmünk századaiból is igazol
ható önkormányzat szerint akarja megszilárdítani a megrendült alapokat." Az
az s soviniszták és műveletlenek, ne féljetek, nem készül itt semmi uj, inkább 
uj bástyákat épitünk minden volt és várható turbulens megmozdulás elé...
Folytatjuk.
^Részlet a "Szervezet, ügyvitel és igazgatás 
az Országos Széchényi Könyvtárban a Horthy- 
korszak elején" ©.tanulmányból.
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TÁJÉKOZÓDÁS

KÖNYVTÁRAIM MŰSZAKI FEJLESZTÉSE

Könyvtáraink műszaki fejlesztése csak széleskörű kooperáció ut
ján valósítható meg, ugyanakkor az együttműködés erős központi magvat is 
feltételez* E tekintetben könyvtárunkra a jövőben fontos szerep vár* Cikk
sorozatunk keretében ismertetjük azokat az országos terveket, amelyek megva
lósításéban könyvtárunk is közreműködik, valamint azokat az elgondolásokat, 
amelyek saját belső gépesítési programunk kezdeti lépéseit jelentik*

□ □ □
A probléma

A műszaki fejlesztés Jogosultságának kérdését felvetni a könyvtári és 
tájékoztatási ügy területén éppen annyira felesleges, mint ugyanezt tenni a 
népgazdaság ágazataiban* Nyilvánvaló, hogy a könyvtárügy egy olyan átfogó 
információs rendszer része, amely a legszorosabban kapcsolódik e népgazdasá
gi ágasatokhoz és a tudományos kutatáshoz*

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ körülbelül két éve tűzte na
pirendre a műszaki fejlesztés problémáit, s tervet dolgozott ki a könyvtár
ügy egészének gépesítésére* A program külön füzet formájában (Horváth Tibort 
A könyvtárak műszaki fejlesztése. Bp.-Veszprém, 1969. OSzK-KMK. Könyvtárgó- 
pesitósi Munkabizottság, Veszprémi Vegyipari Egyetem soksz. 77 1.) a napok
ban látott napvilágot. A fejlesztés kidolgozása sorén kiindulási alapelvként 
az alábbiakat vettük figyelembe.

- A könyvtárakban levő dokumentumanyag nincs kellőképpen feltárva, sőt 
egy része feltáratlan.

- Akadozik a dokumentumok rendelkezésre bocsátása, ennek következteben 
a felhasználókat sorozatos károsodás éri.

- Egyre gyakoribb, hogy a legjelentősebb egyetemes dokumentációs-könyv
tári szolgáltatásokat valamilyen gépi információhordozón adják közre, 
hasznosításukhoz tehát gépek szükségesek Magyarországon is, hacsak 
nem akarunk kiesni a tudományos információk egyetemes áramlataiból. 
Ezzel párhuzamosan a nemzetközi együttműködési tervek gépesített 
rendszerekben valósulnak meg, bekapcsolódásunk feltétele tehát a ha
zai gépesítés.
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A műszaki fejlesztés természetesen kihatással van könyvtárügyünk szerve
zetére, az alkalmazott eljárásokra, módszerekre és a szolgáltatásokra is.

Könyvtárügyünk szervezetet a gépesités kettős irányú fejlődésre kénysze
ríti. Egyrészről nagyobbfoku, átgondolt munkamegosztás kiépitésére ösztönöz, 
amely munkamegosztás főleg tudományterületenként, ezen belül a szolgáltatások 
szintjei szerint valósul meg. Másrészről az érdekelt intézmények tevékenysé
get integrálja, nem tűri az izolációs törekvéseket, a könyvtárakat egységes 
szervezetben fogja össze, amely szervezet minden tagjának kapcsolódnia kell 
a többihez.

Szükséges, hogy az igy kialakult rendszernek igen erős központja legyen 
és ez a központ elsősorban országos szolgáltatásaival (pl, központi kataló
gusok, lelőhelymegállapitó eszközök) a rendszer motorjának szerepét töltse 
be.

Ebből már az is következik, hogy a műszaki fejlesztést "felülről lefelé" 
kell elkezdeni, ellenkező esetben ugyanis az egyes könyvtárak külön-külön ut
jai szerint kialakult rendszerek nem kapcsolhatók egymáshoz, a szolgáltatások 
csak kis körben hasznosíthatók, s végeredményben kevésbé gazdaságos és igen 
kis hatásfokú megoldást választanánk.

A fentieknek megfelelően a műszaki fejlesztésnek két fő területe van.
Az első a szakirodalom feltárásának, a másik szolgáltatásának (reprográfia) 
területe.
Az irodalom feltárása

Az irodalom korszerű szinten megvalósuló feltárásénak Magyarországon nem 
elsősorban gépi problémái vannak. Sokkal komolyabb korlátozó tényező a feltá
rásra rendszeresített eljárásaink korszerűtlensége, elsősorban az Egyetemes 
Tizedes Osztályozás egyeduralma. A korszerű követelmény a feltárást illetően: 
egy folyóiratközlemény terjedelmének megfelelő dokumentumra 20-40 specifikus 
osztályozási kifejezés jusson átlagosan, és visszakeresését valamennyi kife
jezés (mint vezérszó) alapján el lehessen végezni, továbbá bármelyik kifeje
zések alapján együttesen is. Nyilvánvaló, hogy e követelmény valamennyi pont
jában nagyok elmaradásaink, és az is, hogy elterjedt eljárásaink e feladatra 
alkalmatlanok. (Megjegyzendő, hogy ez az elérendő mélység nem egyformán vo
natkozik a magyarországi szakirodalom minden részére. Ez a kivánalom a szak- 
könyvtári feltárás mélysége, általános gyűjtőkörű könyvtár erre képtelen,de 
nem is feladata ilyen rendszerek kiépítése. S ha már itt tartunk, hadd je
gyezzük meg: az OSzK bizonyos területeken szakkönyvtár isf a gondozásra vál
lalt tudományok irodalmát tehát egészen másként kellene kezelnie, mint tel-
Jes állományétl)

Azon túlmenően, hogy a gépesítés szellemi előfeltételei közt a korszerű 
osztályozások foglalják el az első helyet, még két, szintén "szellemi" exő- 
feltételt kell emliteni. Az egyik a rendszerelemzé_si kérdésekben való Jár as- 
ság, a másik a korszerű munkaszervezési módszerek alkalmazása. Az előbbi a 
dokumentumállomány nagyságrendje, az osztályozási rendszer kifejezéseinek 
száma, specifikussági foka, az osztályozásban bevezetett szabályok es a



visszakeresés eredménye között állapit meg egzakt összefüggéseket - ha na
gyon leegyszerüsitve egy mondattal meg kell fogalmazni.

Mielőtt a gépesitési rendszerek bevezetésre kerülnének, az alapképzés
iek ®s a továbbképzésnek vannak komoly feladatai. A hozzáértés előzetes biz
tosítása nélkül a műszaki fejlesztés kudarcra van Ítélve. (Sajnos, az eddigi 
spontán gépesitési törekvések főleg arra irányultak, hogy a meglévő eljárá
sokat alkalmazták gépi technikára, az eredmény ennek következtében nem volt 
több, mint eddig.)

A szakirodalom feltárása tekintetében szükséges egy központi géppark 
feléllitésa. Ez egy közepes teljesítményű elektronikus számítógépből és a 
hozzátartozó periferikus egységekből állna. A bemeneti-adatok előállítására 
szolgáló iró-automaták deoentralizáltan a könyvtárakban lennének, ahol a 
feldolgozás szellemi része és a bemenetek előállítása történik meg. A köz
ponti gép a feldolgozást végezné, mégpedig a következőket:
1* Jegyzékek, kötetkatalógusok, bibliográfiák, indexek előállítása. A gép 

sokszorosítható (azonnal offset sokszorosításra alkalmas) szövegeket 
produkál, vagy ami még szerencsésebb: a számítógép közvetlenül vezérel
het nyomdai szedőgépet is.)

2. Eseti visszakeresést lehet végezni, legalábbis a legfontosabb szakterüle
teken.

3. Figyelőszolgálat, egyénre szabott szétsugárzó tájékoztatás szervezhető 
kiemelt szakterületeken.

4. E gép segítségével oldható meg a külföldről mágnesszalagon megvásárolt 
szolgáltatások hasznosítása.

5. Ezzel a géppel valósíthatók meg azok az elemzések és kísérletek, amelyek 
elengedhetetlenek a korszerű rendszerek kiépítéséhez.
A géppark táplálására minimálisan 15-20, maximálisan 350-400 lyukszalag- 

Írógép szükséges. Ezek a könyvtárakban lennenek elhelyezve.
A központi géppark és a szervezet kb. ötéves időszakban állítható be, 

úgy, hogy először a könyvtárak kapják meg a lyukszalagiroberendezéseket, 
fokozatosan áttérnek - egy szimulációs rendszer kiépítésével - az uj eljá
rásokra. A számítógép beállítása a végén szükséges. Addig is bérmunkában, 
vagy gépkapaoitás lekötésével elvégezhetők a legszüksegesebb munkák.

A számitógépes rendszerek mellett közepes nagyságrendű gyűjtemények
re - hazai tapasztalatok híjén a szakirodalom alapján - mikrofilmes vissza
kereső eszközök beállítása célravezető, ha a mikrofilmeknek az eredeti do
kumentummal méretazonos másolását biztosítani lehet. Egyelőre - tapasztalat 
szerzés céljából - egy korszerű berendezés beszerzése szükséges lenne.

Lyukkártyagépek alkalmazását igen korlátozott mértékben, de minden
képpen átmenetileg lehet pártolni. Ennek oka a szövegproduktumok gyenge mi
nősége és a gépeknek korlátozott logikai döntésekre való alkalmassága.

Ugyanakkor a kézi lvukkártyék elterjesztése igen kívánatos, kis szak- 
könyvtárakban, illetve bármely könyvtár Jól elkülöníthető 15-20 ezer egyse
get meg nem haladó állományrészei számára. Ennek oka a feltárás igen Jó ha-
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tásfolca és a lyukkártyák olcsósága*
Reprográfia

A szakirodalom feltárásának akkor van értelme, ha a visszakeresett do
kumentumokat biztositottan, azonnal szolgáltatni tudjuk. Az eredeti dokumen
tum kölcsönzésével vagy helyben! rendelkezésre bocsájtáeával ez nem oldható 
meg, részben, mert n kölcsönzés az újabb igényló kielégitését akadályozza, 
részben, mert az igény felmerülésének helye területileg távol eshet a dokumen
tumot őrzó könyvtártól.

A megoldás az eredeti dokumentummal méretazonos (legalábbis szabad szem
mel olvasható) másolatok szolgáltatósa. Ez főleg az igények nagyobbik hánya
dát kitevő folyóiratcikkekre, illetve ezekkel azonos terjedelmű dokumentumok
ra vonatkozik.

A másolatokat készítő berendezések közül két típust kell előnybe része
síteni.

A xerografikus eljáráson alapuló berendezések nagy tömegű másolási igé
nyek esetén allitandók be. A XEROX-berendezések közül néhány csak másolásra 
alkalmas és igen nagy teljesítményű, mások másolásra és offset sokszorosítás
ra alkalmas aluminiumfóliák előállítására valók, teljesítményük viszont ki
sebb. Ismét más típusok mikrofilmről másolnak az eredeti dokumentummal méret- 
azonosán. A beszerzéseknél e tulajdonságokat mérlegelni kell.

Hatásosnak mutatkoznak a cinkoxldos papírral működő berendezések. A ma
gyarországi gépek tapasztalatai kiválóak. Csak másolásra alkalmasak.

A mikrofilmek jelentősége elsősorban állományvédelmi célokból figyelem
reméltó. Ez nem lebecsülendő, hiszen nemzeti értekek megóvásáról van szó. 
Szolgáltatási célokból viszont a könyvtárközi kölcsönzés tarthat rá igényt, 
de csak abban az esetben, ha lehetséges a mikrofilmek visszamásolása szabad 
szemmel olvasható nagyságra. (A mikrofilmes leolvasók elterjedt hasznalatara 
korlátozott mértékben lehet számítani.)
A gépesítés könyvtári szintjei

A fentebb elmondottakat kivetítve könyvtári nagyságrendre, az alábbi kép 
alakul ki.

Mivel a korszerű eljárások erős központosítást és egybehangolt munkát 
tételeznek fel, nagyfokú munkamegosztással, szükséges a központi..szolgálta
tó sok mindenekelőtt! korszerűsítése. A korszerűsítés elsősorban a lelőhely- 
megállapité eszközök hiánytalanná és pontossá tételéből áll, továbbá a vég
zett keresések felgyorsításából. Bz nem tételezi fel feltétlenül a gépesítést 
(legalábbis a Könyvek Központi Katalógusa esetében kérdéses). Valószínű azon
ban, hogy gépesítésük elkerülhetetlenne válik.

A központi szolgáltatások válnak az információ- és dokumentumáramlés 
motorjává. Ezért szükséges újabb központi szolgáltatás kiépítése is. Ez az 
uj szolgáltatás a hazai referensz-eszközők és tájékoztatási szolgáltatások
sokrétű központi nyilvantartaBa.

A központi szolgáltatások gépesítését megoldja*

96



- a számítógép igénybevétele (gyarapodási jegyzékek indexei és az indexek 
kumulációi, illetve a folyóiratJegyzek előállítása, az MNB és MER);

- másolóberendezések beállítása a könyvtárközi kölcsönzés mellé (közelebbről 
egy eredetiről másoló XEROX és egy mikrofilmről másoló XEROX);

- a megfelelő adattovábbító eszközök beállítása (pl. távgépíró).
Országos könyvtárak a számítógépes bemenetek előállítására alkalmas iró- 

automatát (vagy automatákat) igényelnek. E gépek egyéb könyvtári munkákra is 
felhasználhatók.

Kiemelt fontosságú állományrészeikre mikrofilmes visszakereső eszközt 
állíthatnak be, összhangban a számítógéppel végeztetett munkákkal, illetve, 
ha ez az állományrész kisebb nagyságrendű, kézi lyukkártyákat használhatnak.

Az országos könyvtárak nagytelj esitmónyü másoló-berendezést igényelnek, 
amelyet a szakirodalom szolgáltatására használnak fel. Kapcsolatot létesíte
nek távgépíróval a többi könyvtárral.

A közepes ás kis szakkönyvtárakat elsősorban cinkoxidos másolóval szük
séges felszerelni. Igen hatékony feltárást biztositó visszakereső rendszere
ket építhetnek ki kézi lyukkártyákkal, esetleg - kooperációban - lyukszalag- 
Írógép segítségével nagyobb lélegzetű feldolgozó munkában vehetnek részt. Ha 
az anyaintézetnek még nincs, TELEX beállítása szükséges.
HORVÁTH TIBOR
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HÚSZ ÉVES A gONYVTÁRTUDOMÁm TANSZÉK

Húsz évvel ezelőtt, 1949-ben létesült az BLTE Könyvtártudományi 
Tanszéke s ezzel végre Magyarországon is megindulhatott a felsőfokú könyv- 
tárosképzés. Éhből az alkalomból máj.12-én ünnepi ülésre és munkaértekezlet
re gyűltek össze a tanszék jelenlegi és volt oktatói, s a húsz év alatt 
diplomát nyert 750 hallgató képviselői. Az összejövetelnek különös jelentő
séget adott az a tény, hogy egyidejűleg az intézményes könyvtárosképzés 
50 éves évfordulójáról is megemlékezhettek az egybegyűltek. Ugyanis ötven 
esztendeje, 1919. május 12-én nyilt meg az egyetem keretében az első magyar- 
országi könyvtáros szaktanfolyam, mely a Magyar Tanácsköztársaság haladó 
kőnyvtárpolitikáJénák egyik Jelentős lépése volt a könyvtárügy fejlesztése 
terén. A régi tanfolyam egykori megnyitóján Fogarasl Béla mondottéi "'Ennek 
a társadalomnak könyvtárosai nemcsak a könyvtárban dolgoznak, az ő számukra 
a könyvtár nem hivatal, hanem a kommunista társadalom egy integráns alkotó 
része. Ebből következik, hogy ennek a társadalomnak Jó könyvtárosa csak az 
lehet, aki nemcsak a könyvtártudományhoz ért, hanem aki magáévá teszi ennek 
a társadalomnak az eszméit is.”

E ma is időszerű eszmék Jegyében emlékezett és tanácskozott a mai 
könyvtáros nemzedék is. Elsőnek Kőhalmi Béla Kossuth-dijas ny. egyetemi ta
nár, a Tanácsköztársaság egykori könyvtárügyi megbizottja szólalt fel, aki 
az ötven évvel ezelőtti tanfolyam megnyitóján is részt vett. Beszédében em
lékeztetett arra, hogy bér könyvtárosok régebben is voltak, maga a könyvtá
rosi pálya a sző mai értelmében, a viszonylag uj pályák köze tartozik.Hosszú 
ut vezetett a Lessing-tipusu tudós könyvtárostól a mai könyvtárosokig, akik 
feladatukat mint a könyvtáros szakma specialistái látják el. Óva intett 
azonban attól, hogy a könyvtárosok a szűk szakmai problémákban megrekedjenek, 
elengedhetetlen, hogy a könyvtáros legalább egy tudományágban maga is el
mélyedjen, annak értőjévé, sőt művelőjévé is váljon.

Ezután dr.Kováos Máté tanszékvezető egyetemi tanár tartott előadást a 
felsőfokú könyvtárosképzés mai helyzetéről és problémáiról. Bevezetőjében 
érdekes adatokat sorolt fel a könyvtárosi pálya alakulásáról. A könyvtáros
képzés 1821-ben a párizsi egyetemen indult meg először, majd London 1880, 
Göttingen 1886, USA Columbia Egyetem 1887, Olaszország 1891 következett. A 
Szovjetunióban 1918 óta működnek könyvtáros főiskolák, - ma mór 16 egyetemi 
tanszéken, 6 önálló főiskolán és 54 könyvtáros technikumban folyik az okta
tás. A szooialista országok közül Magyarországon 1949-ben, Csehszlovákiában
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és Lengyelországban 1950-ben, NDK-ban 1951-ben, Bulgáriában 1953-ban, Ro
mániában 1966-ban indult meg az egyetemeken a könyvtárosképzés. Jelenleg 
52 országról tudunk, ahol 170 felsí és 630 középfokú intézményben folyik 
rendszeres könyvtárosképzés.

Az 1884* évi György Aladár-fóle statisztikai felmerés szerint Magyar- 
országon 245 könyvtári dolgozó volt, ebbíl 115 volt a könyvtárosok és 130 
a segédszemélyzet létszáma, 1966-os adat szerint kb, 4000 könyvtári dolgozó 
van, ebbíl 1000 a technikai és fizikai dolgozó. Évente mintegy 60-80 felsí- 
foku végzettségű könyvtárosra van szükség az uj és a megüresodó munkahelyek 
számára. Elgondolkoztató adat, hogy a könyvtári munkahelyek kétharmada a 
fívárosban van,

A továbbiakban az elíadó az egyetemi könyvtárszak tantervének uj ter
vezetét ismertette. Ezek szerint a Jövőben a könyvtárszakra nem lehet mind
járt az elsí évben beiratkozni, A két egyéb szakot választó hallgató az el
ső évben bevezeti jellegű előadásokat hallgathat a könyvtártudományi tanszé
ken és a második évtől kezdve egyik választott szakja helyett felveheti a 
könyvtárszakot. Ekkor kezdődik a tulajdonképpeni könyvtárosképzés (törté
nelmi alapvetés, katalogizálás, osztályozás, bibliográfia, dokumentáció, ol
vasásszociológia, stb.) hat féléven keresztül, majd végül az utolsó két fél
év a specializálódás korszaka.

Az előadást élénk vita követte. Többen kifejezetten hátrányosnak ítél
ték, ha a könyvtárszak nem egyenrangú szakként választható közvetlenül az 
első évben és igy a tanszéknek az egyetemi felvételiknél semmi szerepe 
nincs. Mások örömüket fejezték ki afelett, hogy a történeti stúdiumok végre 
kellő súllyal szerepelnek a tantárgyak között, viszont túlzottnak talaltak 
a szociológiával foglalkozó tantárgyak számát. Több felszólaló szóvátette 
a szervezett és intézményesített könyvtáros-továbbképzés megoldatlanságát, a 
könyvtáros képzéshez elengedhetetlenül szükséges "tan-kÖnyvtar", 111, könyv
tári műhely" hiányát. Egyik hozzászóló hiányolta a tantervből a tudománytör
ténet oktatását, valamint a könyvtárszervezés és vezetés szakkollégiumát. 
Elhangzott felszólalás a. képzettségi rendelet be nem tartásával kapcsolat
ban is. A vita kétségkívül pozitívan járult hozzá a közeljövőben végső for
májában kialakításra kerülő uj tantervi beosztáshoz, (sg)

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK első vidéki vándorgyűlése Julius 
27-28-án Tatán mintegy száz könyvtáros résztvételével zajlott le. A vándor
gyűlésről, melynek központi témája "Az Olvasó Népért" mozgalom volt, lapunk 
következő számában részletesen beszámolunk.

UJ FORMÁBAN JELENIK MEG a közeljövőben a "Könyvtári Figyelő", mely ez 
évtől kezdve a Könyvtártudományi ás Módszertani Központ és az Országos Könyv
tárügyi és Dokumentációs Tanáos közös lapja. A folyóirat a jövőben fele-fele 
arányban közöl eredeti cikkeket és külföldi szemléket.
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A BECSI CQLIEGIÜM HUNGARICÜMBAN

Ez év januárjában a Művelődésügyi Mi
nisztériumtól megbízást kaptam a béosi 
Collegium Hungaricum könyvtárának rendezésé
re. Bécsben a Collegium Hungaricum fő felada
ta a magyar kultúra megismertetése és az 
osztrák-magyar kulturális kapcsolatok ápolá
sa. Fontossága miatt talán nem lesz érdekte
len, ha e külföldi intézményünk működését 
személyes tapasztalataim alapján vázlatosan 
ismertetem.

A Collegium Hungarioum az egykori régi 
barokk palota helyett egy újonnan épült nyolo 
emeletes házban lelt otthonra, a Donaukanal 
tőszomszédságában, közel a város központjá
hoz. Az uj épület eleve az intézet számára 
készült: úgy terveztek, hogy bőséges hely le
gyen benne kultur- és előadótermek, továbbá 
a magyar egyesületek, a Schulverein? \rbei- 

terverein, Österreichisch-Ungarisohe Vereinigung klubhelyiségei száméra.
A Collegium Hungarioum, rendeltetésének megfelelően, kultúránk külföldi 

megismertetésére irodalmi és szakmai előadásokat, hangversenyeket, filmvetí
téseket, kiállításokat szervez. Az idei óv programját a debreoeni Kodály- 
kórus fellépése nyitotta meg. Legutóbb egy igen színvonalas modern magyar 
iparművészeti kiállítás szőnyegei, változatos, kéziszövésü, hurkolt és fes
tett faliszőnyegei, különleges fémtárgyai keltettek megérdemelt érdeklődést. 
A német nyelven tartott irodalmi előadások tóméi közül azokat idézem, ame
lyeket ottlétem idején tartottak: Vajda György Mihály a XIX. sz. magyar 
irodaiméról, Keresztury Dezső a Balatonról beszélt. Hajnal Gábor az osztrák 
költők magyar nyelvű antológiáját ismertette, osztrák műfordító költők pe
dig a magyar versek fordítása közben támadt nehézségeikről számoltak be a 
Nagyvilág és a Literatur und Krltik o. folyóiratok közös irodalmi estjén, 
kifejtve, hogy a magyar nyelv az asszonáno és a valtozatoB versmertékek al
kalmazása revén a költői kifejezésmód igen gazdag lehetősegeivel rendelkezik, 
azonban az eredeti vers zeneiségéből, ritmuséból, a kifejezés árnyalataiból 
a német nyelvre való átültetés alkalmával sok minden elsikkad. A modern 
osztrák műfordítók a múlt századiakkal ellentétben, akik a monarchia idején 
kétnyelvű közönség számára fordítottak, - megelégszenek azzal, hogy tartal
mában és hangulatában megközelítsék as eredetit, és eleve lemondanak arról, 
hogy minden formai elemet átültessenek németre. Közben Illyés Gyula, Weöres 
Sándor, Juhász Fereno néhány versének fordítását szavalta el egy osztrák 
színész. Örültem, hogy ott lehettem ezen az irodalmi esten, és igy módomban
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állt bepillantanom a fordítás műhelytitkaiba és megértenem milyen nehézsége
ket kell megoldania annak, aki idegen versnek anyanyelven való megszólalta
tására vállalkozik.

Az Ősztrak-Magyar Egyesület általában nagyobb engedményt tesz a szóra
kozni vágyó közönség Ízlésének, mint a Collegium Hungarioum, amikor lehető
séget biztosit pesti színészek es énekesek vendégfellépésevel beat-müsorok, 
divatos tánodalok, kabarószámok, Kálmán és Lehár operettáriék előadására, 
melyek mindenkor magukkal ragadják a lelkes hallgatóságot. nAranyos volt a 
közönség" - mondta előadás után az egyik ismert színész. Nem osoda, mert az 
egész terem együtt dúdolta vele: "Legyen a Horváth-kerben Budán". Az idősek 
még beleélik magukat ifjúkoruk hangulataiba, de unokájuk nem érti a szinész 
magyar szavait, neki már németül magyarázgatJák, hogy mi történik a színpa
don. Ha belép az ember az osztrák-magyar egyesületi klubhelyiségbe, van al
kalma megismerni az osztrák dialektust, mert csak itt-ott hallhat magyar 
mondatokat vagy félmondatokat; A magyar nóta és a oigányzene ellenben válto
zatlanul népszerű az egyesületi tagok körében.

A magyar kulturértékeknek komoly terjesztője a Collegium Hungarioum 
könyvtára. Ide Járnak olvasni a követségi tisztviselők, hozzátartozóik, az 
ösztöndíjasok és a beiratkozott bóosi, többnyire magyar származású olvasók. 
Itt kapnak felvilágosítást az osztrákok a magyar zenére, irodalomra, művé
szetre vonatkozó kérdéseikre.

A könyvtár az épület első emeletén helyezkedik el. Az olvasóterem olyan 
tetszetősen és otthonosan van berendezve, mintha klubhelyiség lenne - négy- 
zetalakú, kisméretű asztalokkal, Ízléses ujdivatu fekete székekkel. A szoba
növények üde zöld foltja, a sárga polcok és falboritás, a katalógusfiókok 
kéksége, a tarka vászonfüggönyök sikeresen ellensúlyozzák a szürke asztalok 
és a hasonló színű műanyagpadló egyhangúságát. Az olvasó már osak azért is 
Jól érezheti itt magát, mert a terem világítása kitűnői két fala csupa ablak. 
Este is Jól lehet látni, noha olvasólámpák nincsenek az asztalokon, mert ha
talmas világítótesteket szereltek fel a mennyezetre.

Az olvasóteremben szabadpolcos fölállításban megtalálhatja az olvasó 
a magyar szépirodalom válogatott anyagát. Legtöbbje meg is elégszik az itt 
elhelyezett könyvanyaggal, valamint a magyar és osztrák napi sajtó átnézésé
vel. A nagy olvasóteremhez kis raktárszobák csatlakoznak, melyek keresztben 
és hosszában elhelyezett állványaikkal valóságos labirintusként hatnak. 
Ezeken tárolják az ismeretterjesztő- és szakirodalmat, továbbá a folyóirat- 
anyagot. A könyvállomány - a folyóiratokat nem számítva - mintegy 10 ezer 
kötet, ami hasonló intézetek könyvtáraihoz mérve nem mondható nagynak. Ter
jeszkedésre nincs lehetőség: a könyvtár számára az épület tervezésekor sem 
szántak nagyobb helyet, mint ami a jelenlegi nagyságrend mellett elegendő. 
Hamarosan égető lesz a helyhiány, melyen csak egy mádon? selejtezéssel lehet 
segíteni, ha - ugyanagy, mint egy szabadpoloos olvasóteremben - állandóan 
felújítják a könyvanyagot, nem tűrve meg semmit, ami elavult.

A könyvtár anyagát az uj kivánalmaknak megfelelően néhány éve válogat- 
ta össze az akkori főfoglalkozású könyvtáros. Legtöbb az újonnan megjelent
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kiadvány. Múlt század végénél korábbi könyv alig tóad. A magyar után a német 
nyelvű könyvanyag van leginkább képviselve. Más nyelven irt munkák csak gyér 
számban akadnák. A nem nagy folyóiratanyag újkeletű és magyarországi kiadású, 
A magyar könyvtermée beszerzését a Kulturális Kapcsolatok Intézete biztosítja 
a könyvtár számára.

A könyvek nagyrészének tárgyköre megfelel a hungarioum-profil követelmé
nyeinek. Ezekben a szakokban a mtlvek válogatása eléggé jó. Közülük talán az 
irodalomtörténet szorulna rá leginkább a további fejlesztésre. Viszont a ter
mészettudományi és mUszakl könyvanyag gondot okoz az illetékeseknek. E tudo
mány fejlődése és specializálódása következtében ui. még a monográfiák is oly 
nagy számuak, hogy az ottani azükreszabott helyviszonyok között nagyobb ará
nyú gyűjtésűk lehetetlen. Maguk az ösztöndíjasok sem igénylik a magyar nyel
vű szakirodalmat, hiszen ők kinttartózkodásuk idején elsősorban az osztrák 
sztókönyveket akarják megismerni és tanulmányozni.

Többször fölvetődött már az a kérdés, hogy mit tehetne a könyvtár annak 
érdekében, hogy a magyar szerzők uj természettudományos müveinek eredményeit 
megismertesse az osztrák szakemberekkel. Ez a feladat, megítélésem szerint, 
a Jelen körülmények között meghaladja a könyvtár lehetőségeit. Valószínűleg 
több eredményt hozna az azonos profilú osztrák és magyar kutatóintézetek ki- 
adványoseréjének megjavítása, mert helyes szervezéssel uj kutatási eredmé
nyeink ahhoz a kevés szakemberhez jutnának el, akiket valóban érdekel. Talán 
az ösztöndíjasok is figyelemmel kísérhetnék, hogy szakterületükön a meglévő 
kiadyányosere-kaposolatok saját intézetük, valamint az őket fogadó osztrák 
kutatóintézet között megfelelőek és rendszeresek-e, és ha valamilyen uj al
kalom nyílnék könyv- vagy folyóiratoserére, az illetékes intézmény figyelmét 
fölhívhatnák rá.

Általában minden huzamos külföldi tartózkodás sok uj élménnyel tesz 
gazdagabbá, legmaradandóbb emlékem az, hogy közvetlen közelről tapasztalhat
tam, hogy a mi itthoni könyvtári és közönség-nevelő munkánk mindennapi prob
lémái, a kinti adottságok, lehetőségek és fokozott nehézségek közepette,egé
szen más síkon, más oldalról és más vetületben merülnek föl. Azóta tisztáb
ban látom, mit kell tennünk itthon, hogy segítséget tudjunk nyújtani külföl
di intézményeinknek, hogy kultúránk terjesztése, megismertetése érdekében 
eredményesen működhessenek.
GALAMB GYÖRGYÉÉ
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KÖNYVTARUNK 
í1ETÍRŐI

SZAK SZERVEZETI KRÓNIKA
Április 25-én M.V.Minokin szovjet akadémikus 

"Mai szovjet irodalom" óimén tartott előadást a Köz
alkalmazottak Szakszervezetének székházéban* Az elő
adáson és az utána következő vitában dolgozóink szép 
számmal vettek részt♦

Május 1-én a VIII# kerület dolgozóival együtt 
vettünk részt az ünnepi felvonuláson. 5-én a Szám- 
vizsgáló Bizottság tartott ülést. 12-án a keszthelyi 
családos üdülési lehetőség pótláséval kapcsolatos 

megbeszélésen vettünk részt. 13-án csatlakoztunk a Magyar Vöröskereszt 
VIII.kér. szervezete véradó akciójához. Ezúton mondunk köszönetét a váradók- 
nak: Bókay Béláné, Borsos Józsefné, Farkas László, Hajdú Lajosnó, Indali 
György, Potyondi Margit, Tiszai István kollégáinknak. 14-én az aug.20-i 
kitüntetésekre tett javaslatok megvitatásán vettünk részt. Ugyanezen napon 
bizalmi értekezletet is tartottunk, melynek keretében "A szakszervezetek 
szerepe a szocializmus építésének időszakéban, a bizalmiak hatásköre" cím
mel Gyulai Árpád tartott előadást. 17-én Bolgár Pálné h.gazd.igazgató,
Gyulai Árpád titkár és Hoffer Rezsőné, a TT elnöke a családos üdültetés meg
szervezése ügyében Zamárdiba utaztak. 19-én. 20-án es 22-en a TT elnöke a 
Közalkalmazottak Szakszervezete által szervezett tanfolyamon vett részt. 
19-éa jelen voltunk a Budapest Főváros Területi Munkaügyi Döntőbizottság 
ülésén, mely Magyar Károlyné ügyével foglalkozott. 21-án a Közalkalmazottak 
Szakszervezetében a színházi közönségszervezők számara tartottak tájékoztató 
előadást. Az előadás témája a nyári szabadtéri programok és az őszi színházi 
bérletek kérdéseinek ismertetése volt. Az előadáson közönségszervezőnk is 
résztvett. 23-án a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságén 
titkári értekezlet volt. Még ezen a napon kulturfelelőseink és könyvterjesz
tőink száméra tartottak értekezletet az "Olvasó népért" mozgalomhoz való 
csatlakozás, az ünnepi könyvhét, a könyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok
ról és a szakszervezeti könyvtárak selejtezéséről. 26-án OSzK Hiradó szer
kesztősége tartott ülést. 29-én SzB-ülésen foglalkoztunk ez évi munkatervünk 
kérdéseivel, megvitattuk a Jutalomszabadságok tárgyában tett javaslatunkat, 
foglalkoztunk alapszervezetünk aktuális problémáival: családos üdültetés, 
romániai utazás, szakszervezeti könyvtár selejtezése stb. 30-&B a ülése
zett. Junius 2-án tájékoztató megbeszélést tartottunk a romániai utazás 
résztvevőivel.
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A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG MUNKATERVE
1969.május-december

Könyvtárunk március 14-én megválasztott szakszervezeti bizott
sága szem előtt tartva a Közalkalmazottak Szakszervezete VI. Kongresszusá
nak határozatét, az alábbiakban összegezi a f.év május - december időszak 
feladatait.
Célkitűzés

1. Rendszeresen figyelemmel kísérjük a dolgozók élet- és munkakörülmé
nyeinek alakulásét, szorgalmazzuk a bérkeretgazdálkodásban rejlő lehetőségek 
feltárásét, a fejlesztést és Javításokat szolgáló intézkedéseket.

2. Támogatni kívánjuk a könyvtár munkatervében rögzített feladatok 
minél sikeresebb végrehajtásét, szem előtt tartva a vari építkezés elhúzó
dáséból adódó problémákat.

3. A szakszervezeti munka minden területén alapvető feladatként jelöl
jük meg a dolgozóink szocialista tudaténak formálásét: a mindennapi munká
ban való helytállást, a szocialista munkafegyelem és munkaerkölce kialakítá
sét, a fe1adatok végrehajtáséban megnyilvánuló öntevékenységet és felelős
ségvállalást.
Program

I# A könyvtári munkát segítő tevékenységgel kapcsolatos feladataink
1. A munkahelyi demokrácia erősítése és kibontakoztatása érdekében

elősegítjük a munkaértekezleteket, termelési tanácskozások rend
szeres megtartását és azok színvonalénak emeleset. Felelősek: 
a főosztályi instruktorok és a titkár.

2. Segíteni kell a szakmai továbbképzés uj rendszerének kialakítá
sét. Felelős: Ferenczy Bndróné

3. A könyvtárban működő két szocialista brigád munkájának hathatós 
segítése és ellenőrzése# Felelős: Ferenozy Endréné

4. A könyvtár szakmai kérdéseiben való állásfoglalások kialakításé
ra, egyes kérdések iniciálására - a szükségnek megfelelően - 
szakbizottságot hozunk létre. Felelős: titkár.

II. A dolgozók élet-és munkakörülményeinek Javitéea területén a rend
szeresen végzendő teendők ellátása mellett az alábbi feladatokat
kell végrehajtani.
1. A könyvtár bérhelyzetének javítására javaslatot kell kidolgozni, 

figyelemmel a bórkeretgazdélkodás adta lehetőségekre. Felelőst 
Milhoffer Alajos2 Biztosítani kell a munkavédelmi és munkaegészségügyi előírások 

* betartását, azok rendszeres ellenőrzését és az ellenőrzések elő- 
Írásainak, eredményeinek közzétételét. Felelős: Mencsik Pál
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3. Elő kell készíteni a zirci vendégszobák nyári felhasználásának 
tervét. Javaslatot kell kidolgozni a keszthelyi üdülési lehető
ség pótlására. Felelős? Hoffer Rezsőnó.

111• Feladatok a tagság politikai-világnézeti és kulturális nevelése te
rületén
1. A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottsága által meg

adott tematika alapján meg kell tartani a szakszervezeti bizal
miak f.évi oktatását, melynek lebonyolításához a könyvtár párt
szervezetének segítségét kell kérni. Felelős: szervezőtitkár és 
titkár.

2. El kell végezni a szakszervezeti könyvtár ez évi selejtezését a 
Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottsága irányelvei 
alapján. Felelőst Froemelné Jáky Éva

3. Tanulmányi kirándulást kell szervezni Miskolcra, az egyetemi 
könyvtár uj épületének megtekintésére. Felelőst Froemelné Jáky Éva

4. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján külföldi autóbusz kirándulást 
kell szervezni Romániába. Felelőst Gordon Miklósné és Somogyi 
Andrésné.

5. A közönségszervezés vonalén előtérbe kell helyezni a bérletrend
szer propagálását. Felelős: Jenik GyőzŐné.

IV. A szervezés, vezetés és irányítás területén súlyponti feladataink
1. Biztosítani kell az SzB ülések, valamint a bizalmi értekezletek 

rendszeres és tervszerű megtartásét a szükségnek megfelelően, de 
legalább havonta. Felelős? a titkár.

2. létre kell hozni a főosztályi instruktor-rendszert, amelynek fel
adata, hogy segítséget adjon a bizalmiak munkájához, valamint az, 
hogy az SzB kapcsolata erősödjön mind a vezetők, mind a tagság 
irányéban. Felelős: a titkár és az instruktorok.

3. Elő kell segíteni az "OSzK Híradó11 rendszeres megjelenését és 
ezen keresztül a tagság tájékoztatását. Felelős: Szerkesztőbi
zottság.

4. A Számvizsgáló Bizottság feladatait külön munkaterv tartalmazza.

NYÁRI ÜDÜLTETÉSEINKRŐL
és az azzal kapcsolatos problémákról adott tájékoztatást lapunk 

munkatársának Hoffer Rezsőné, társadalombiztosítási tanácsunk elnöke.
Ebben az esztendőben - mondotta - elsősorban a családos üdültetés meg

oldása jelentett igen nagy gondot szakszervezeti bizottságunk szamara. Az 
elmúlt években könyvtárunk Keszthelyen és Zircen levő vendégszobái ötven
hatvan dolgozónk számára tette lehetővé a családdal együttes önköltséges 
üdülést. Sajnos a keszthelyi Festetics-kastély felújítási munkái miatt (mely 
már az elmúlt esztendőben megkezdődött) ez a lehetőségünk néhány esztendőre
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megszűnt, Zircen pedig beázás miatt váltak használhatatlanná vendégszobáink* 
Ez utóbbiak rendbetételére azonban Gazdasági Hivatalunktól ígéretet kaptunk 
és úgy reméljük, hogy júliusban már dolgozóink rendelkezésére fognak állani,

A nehezebben megoldható problémát azonban a keszthelyi vendégszobák 
kiesésének pótlása jelentette* Erre az egyetlen lehetőségként az IBUSZ fize
tő vendégszolgálatának igénybevétele kínálkozott; ezt megelőzően pedig egy 
oéljainkra alkalmas épület felkutatása, majd a bérlet anyagi feltételeinek 
megteremtése volt szükséges* Végül is sikerült és ebben elsősorban könyvtá
runk vezetőségét illeti a köszönet* Újsághirdetés, majd a helyszínre való 
kiutazás utján Zamárdiban (Damjanich u. 20/a) találtunk egy háromszobás, 
összkomfortos modern kis villát, mely igényeinknek minden szempontból megfe
lelőnek látszott* Julius 7-től augusztus 31-ig vettük bérbe, költségeit 
könyvtarunk, szakszervezeti bizottságunk hozzájárulása és a dolgozóink ál
tal fizetett terítési dijakból biztosítottuk* Ide szállítottuk Keszthelyről 
az ottani vendégszobák felszereléseit és úgy reméljük, hogy ha nem is egészé
ben, de Zirocel együtt mintegy 25-30 dolgozónk részére ez évben is biztosí
tani tudjuk a családtagjaikkal együttes önköltséges üdülés lehetőségét.

Zamárdlba 15 dolgozónk nyert beutalást: Jul.7-től 17-ig/Appel Károlyné, 
Bántai Vilmo3no és Szabó Kálmánná; Jul.18-tól 28-ig/Gatl Béláné, Hajós 
Csabáné és Sándor István; jul.29-től aug.8-ig/dr.Berlász Jenő, Pál Albertné 
és dr.Sebestyén Gáborné; aug*9-től 19-ig/Belencsik Lajos, Galamb Györgynó és 
dr.Losonoi Andrásnó; aug.20-tól 31-ig/Eekete Etelka, Miklóssy János : : és Ra- 
kovszky Istvénné*

Igen örültünk annak is - hangzott a további tájékoztatás - hogy néhány 
családunkat sikerült junius folyamán elhelyeznünk a MÜvelődesügyi Miniszté
rium halatonlellei és földvári üdülőjében. így Balatonlellére Jun.10-től 
23-ig Szüos Jenőné, 17-től 23-ig Somogyi Andrásnó; Bálátonföldvárra jun*10- 
tol 16-ig Schneller Károly, 10-től 23-ig Nemere Zolténné-Patay Lászlónő- 
Szász Andrásnó, 17-től 23-ig pedig ^encsik Pál kapott beutalást*

Úgy gondoljuk nem lesz elhamarkodott az a megállapításunk, hogy szak- 
szervezeti bizottságunk (személy szerint titkárunk es Hoffer Rezsone) ered
ményes és Jó munkát végzett a nyári üdültetés megszervezésében* Munkájukat 
köszönjük, beutalt munkatársainknak pedig jó pihenést kívánunk.

SEGÉLYEZÉSEK ÉS ÜDÜLÉSEK
Munkaadói segélyt kaptak májusban: Korber Károlyné, Nemes Zsuzsa es 

Sfcalay Andorne* Szakszervezeti rendkívüli segélyben részesültek: Frledmarm 
Zsigmondné és Piros Eerencné.

Szakszervezeti kedvezményes üdülési beutalást nyertek májusban: Báláton- 
lelle - Csáti Alajos (nyugd.) és felesége, Háviz (szanatórium) - I.Tóth 
Zoltánná, Mátraháza - Molnár Ágnes (nyugd.), Siófok - Sajtós Endre es csa
ládja, dr.Szabó János és felesége; Júniusban: Hévíz - Kádár László ás fele
sége, Siófok - Mártyán Gyuláné és gyermekei, Solt - Béri Gézáné és gyermekei.
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pályázatot hirdet természettudományos Ismerőttörjeőzt6 cik
kek Íráséra.
Bármely kiemelkedő Jelentőségű széle3 köri) érdeklődésre
számottortó téma tárgyalható, de különösen kiemeljüki

- az egy-egy tudományág közelmúlt fejlődését átfogóan is
mertető témákat;

- a különböző természettudományok határterületi problémá
ival foglalkozó témaköröket;

- a pszichológia természettudományos módszereit ismertető 
/összehasonlító pszichológiai/ témákat;

- a tudományok kialakuló uj szintézisével foglalkozó tó- 
mákat;

- azokat a témákat, amelyok a természettudományok tanítá
sának szerepét tárgyalják a tudományos gondolkodás fej
lesztésében;

- a gyakorlattal kapcsolatban álló kémiai kérdéseket;
- a műszaki tudományok eredményeit érintő témákat és
- a hazai kisebb tájegységek ismertetéseit,

A pályázat részletes Teltételeit a Természet Világa 1969*
6. és 7> száma közli.

A pályázat Jeligés. A cikkeket 5 példányban kell bekülde
ni. Beküldési határidői 1969 szeptember 15*
Pályadijak; 1 db. I.diJ; 2.000*- Ft értékű,

1 db. II. dijt 1.000.- Ft értékű óe
2 db.III. diji 500.- Ft értékű vásárlási

utalvány
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