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HAJDÚ HELGA RAVATALÁNÁL

A Széchényi Könyvtár nevében buosuzom Juhász Lászlóné Hajdú 
Helgától, de nem tehetem ezt méltó módon, ha nem egyesítem az antyi időn át 
főmunkahelyéül, szinte második otthonául szolgáló intézmény tiszteletadását 
a szükebb szakma, a magyar germanisztika és a jóbarátok tiszteletadásával s 
mély fájdalmának kifejezésével.

Hadd szóljak elsőül ez utóbbiak nevében. Tehetem ezt azért is, mert mun
katársai körében is legrégibb ismerősei, barátai közé tartoztam.A bécsi Egye
temen találkoztunk először, a germanisztika ottani mestereinek óráin s aztán 
baráti társaságban is. Ha az ifjúságnak ezekre a szép éveire gondolok vissza, 
az a kedves, mindig komoly s mégis mindig mosolygós, szép növésű, de egyete
mi polgárnőként is naiv lelkű barna lány tűnik fel előttem, aki egyetlen órá
ról sem hiányzott, aki szívesen segített nekünk, akkor még botladozó német- 
tudásu társainak, kölcsönadta pontos, gondosan irt jegyzeteit, s bár rangos 
tiszti gyermek volt, katonás legfeljebb viselkedésének tartózkodó voltában, 
fegyelmezettségében, egyenességében; különben kedves, közvetlen, minden fe
szesség és pöffeszkedés nélküli jó iskolatárs, első a tanulásban, de mindig 
kése jókedvű diákkirándulásokra, társas együttlétekre.

Ilyen maradt mindvégig. Későbbi, már itthoni találkozásaink alkalmával 
legfeljebb annyiban módosult a kép, hogy a diáklány felnőtt, látóhatára ki
tágult, szakmai műveltsége elmélyült, asszony lett, egyénisége határozott 
formát öltött. Sok kiváló jellemvonását idézhetném fel itt újra. Számomra há
rom maradt a legemlékezetesebb. Szótartása, amihez a legnehezebb körülmények 
közt sem lett hűtlen; hűsége azokhoz, akiket rábízott a sors s akiktől - amint 
halálának megrendítő körülményei is bizonyítják - az életen is túllépő hűsé
get kapott viszonzásul; végül finom, könnyű humorba öltöző öniróniája, amely 
oly tiszteletreméltó módon segített neki elviselni az élet, a kor, a növekvő 
idő és sokasodó betegség nehézségeit.

Tevékenysége nem egy vonatkozásban - a maga fitogtatásnélküli szerény 
módján - hézagpótló volt. A magyar germanisztika olyannyira elszegényesedett, 
elsivatagosodott területein a megbízható kalauz, a gondos tanítómester, ha 
úgy adódott; a derék tanulótárs; röviden; a jó szaktanár szerepét törekedett 
betölteni. Tanítványainak serege bizonyíthatja, hogy ezt a nagy hozzáértést, 
türelmet, és szeretetet kívánó munkát is mintaszerűen látta el. Tanárként 
kezdte pályáját. A pályakezdő fiatal doktor sub auspiciis, a Pécsi Egyetem 
büszkesége, a világot járt kitűnő szakember akkoriban örült hogy óraadó ta- 
n£r lett, az Erzsébet Hőiskolában; azután - férjét követve - egy kolozsvári 
leánygimnáziumban. Csak később hívták meg a Budapesti Egyetem Germanisztikai
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Tanszékére dooensül. Egészen 1968-ig a régi német irodalom történetét adta 
elöl ebben a tárgykörben lett az irodalomtudományok kandidátusai ebből a 
tárgykörből merítette főképpen tanulmányainak tárgyát is.

Főmunkaterülete az Országos Széchényi Könyvtár, azon belül is a Kézirat
tár volt. 1945-ben lett a könyvtár dolgozója. A Kézirattárban a kódexek tu
dománya, meg a németnyelvű kéziratok feldolgozása vált közvetlen területévéi 
de részt vett a Tár mindennemű munkájában. 1952-ben lett a Kézirattár veze
tője. Akkoriban óriási anyag érkezett bet ennek elrendezését, feldolgozását 
ö szervezte meg. Az állomány gyarapodásáról, alapos tanulmányban be is szá
molt könyvtárunk Évkönyvében. Szerkesztésében jelent meg a magyar kéziratok 
katalógusa és irányításával jelentősen előrehaladt a latin kéziratok kataló
gusának munkálata, ömaga a német kéziratok katalógusán dolgozott haláláig. A 
Kézirattár gondjai jóformán egész életét betöltötték. Gondosságára jellemző, 
hogy 1956. október 24-én, amikor a Muzeum épülete kigyulladt, bement az égő 
épületbe, hogy a Kézirattár tárlóiban lévő legértékesebb anyagot biztonságba 
helyezze. 1956-ban főosztályvezető lett, széleskörű elfoglaltsággal. 1962-ben 
vonult nyugalomba, hogy tudományos munkáját zavartalanul folytathassa. Érde
meinek elismeréséül megkapta a munkaérdemérmet és a szocialista kultúráért 
való elismerést.

Közvetlen munkatársként én is a Kézirattárban ismertem meg. Ilyenként 
is hű maradt önmagához) a maga helyét, szerepét, munkáját minden körülmények 
közt vállaló s rendíthetetlen kötelességtudással betöltő emberként. Nagyon 
pontos, lelkiismeretes munkás éa nagyon kedves, figyelmes, tapintatos munka
társ volt. Udvariasságát szívesség, fegyelmezetteségét előzékenység, megbíz
hatóságát a jellem erőssége hitelesítette. Azt hiszem, nyugodtan, a valóság 
pátosztalan hitelével mondhatom: mindenki szerette.

Aki testi valóságában véglegesen eltávozott, kétféle módon lehet tovább
ra is közöttünk: az élők emlékezetében s munkáinak maradandóságában.

Hajdú Helga vonzó és tartalmas egyéniségének emlékét szeretettel és tisz
telettel őrizzük meg mindannyian, akik ismertük. Tanítványai, munkatársai, 
barátai újra meg újra fel fogják idézni a múló idő messzeségében egyre áttet- 
szőbbé és foszlékonyabbá tisztuló alakját; - mindaddig, mig csak mi magunk is 
mindannyian emlékké nem válunk. Megőrzik emlékét munkái is. Az a gazdag, bár 
semmiképpen sem látványos tevékenység, amelynek nyomén mindegyre rá-rábukkan- 
nak az utódok tudásának és kezének személytelen nyomára a könyvtár, főképpen 
a Kézirattár területein, az anyag elrendezésében és feldolgozásában. Őrzik 
emlékét azok az Írásban rögzített, nyomtatásban közzétett munkák is, amelyek 

nélkülözhetetlenek lesznek, pontosságuk, hitelességük miatt. De - 
bízom benne - azok a munkál Is, amelyeknek elkészítésére annyi szerető gon
dot, türelmet és figyelmet fordított s amelyek befejezésére, közzétételére 
már nem lehetett érkezése.

most búcsút veszünk testi lényétől, fokozott erővel kell fel
támadnia bennünk a kötelesség érzésének: be kell fejeznünk és közkincosé
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kell tennünk félbemaradt szép és hasznos munkáit. Ezzel adjuk meg a tiszte
letet legméltóbban s legmaradandóbban munkás élete emlékezetének.
KERESZTÚRI DEZSŐ

KÖNYVTÁRUNK ANTIQUA-GYUjTEMfeNYE

A Régi Nyomtatványok Tára nagyhírű ősnyomtatvány, RMK és Apponyi 
hungarika gyűjteményei mellett viszonylag eltörpül, bár mennyiségileg legszá
mottevőbb a 16. században (pontosabban 1601-ig) külföldön nyomtatott, nem ma
gyar szerzők által irt nyomtatványok un. antiqua-gyüjteménye.

Keletkezését tekintve a fiatalabb gyűjtemények közé számítható, mind
össze húsz éve alkot külön gyűjteményt. Valószínűleg az egyre gyarapodó anyag 
fokozottabb decentralizálásának szükségessége is közrejátszott abban, hogy az 
ötvenes évek elején Sajó Géza, a Tér akkori vezetője elkezdte a nagyraktári 
anyagból a müncheni szakrepertóriumok alapján a 16. századi nyomtatványok ki
választását, melyeket azután méret szerint csoportosított és beszámozott. U- 
gyancsak ő állapította meg az antiqua vagy más néven vetustissima gyűjtemény 
kronológiai határát 1600. dec. 31-ben. (Más könyvtárakban, pl. a MTA Könyvtá
rában ez a határ 1550.) Állományrevíziónk alkalmával, sőt még ma is időnként 
előkerülnek 16. századi nyomtatványok, melyek automatikusan az antiqua gyűj
teménybe osztódnak. Komoly gyarapodást jelentett a gyűjteményben az 1950-195* 
között az államosított könyvtárakból bekerült könyvmennyiség. A gyűjtemény, 
ha nem is számottevően, de fennállása óta folyamatosan gyarapodik vásárlások 
utján és lassan eléri a tízezres számot.

Ezt pl. az ősnyomtatványokhoz viszonyítva tekintélyes számot elsősorban 
a 16. századi könyvtermés nagyarányú felduzzadása magyarázza, ez az a század, 
melyben a nyomtatott irásmü fokozatosan, de végérvényesen fölénybe kerül a 
kézírásossal szemben.

Antiqua—gyűjteményünk tartalmi megoszlását egyrészt meghatározza maga a 
kor, melyben ezek a nyomtatványok születtek, a 16. század szellemi irányzatai 
és történelmi eseményei, másrészt a könyvek provenienciája, mely igen tarka 
képet mutat. Csak nagy vonalakban rekonstruálható ennek a tízezres könyvanyag
nak könyvtárunkba való kerülése. Egy része, mintegy 150 mű a törzsanyagba, 
vagyis Széchényi Ferenc nagycenki könyvtárába tartozott. Ez aránylag pontosan 
megállapítható a Széchényi-féle könyvtárról készült katalógus segítségével. 
Ennek a könyvjegyzéknek valamennyi 16, századi tétele, egy—két kivétellel, ma 
is megtalálható gyűjteményünkben. Ennek a régi nyomtatott katalógusnak a most 
elkészült uj, adrémázott katalógussal való összevetése megmutatta, hogyi egy
részt Tibolth Mihály, a Széchényi-féle könyvjegyzék elkészítője kitűnő munkát 
végzett. Leírásai nemcsak pontosak és megbízhatóak, de a lehető legteljeseb
ben fel is tárják az egyes külföldön megjelent nyomtatványok hungarika vonat
kozásait is. Másrészt az is kiderül, hogy Széchényi a legfontosabb, legjelen
tősebb hungarikákat mind megszerezte könyvtárába. Gyűjteményének 16, századi
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anyaga, ma beolvasztva az antiqua-gyüjteménybe, komoly hungarlka gyűjtemény
nek számit Apponyi mellett.

A könyvtár állományának gyarapodásával együtt fokozatosan gyarapodott a 
16. századi anyag is. A feldolgozás alatt sorra kerültek elő a bejegyzések 
vagy exlibrisek alapján azonosítható müvek Nagy Iván, Illésházy, Horvát Ist
ván, Bacsányi stb. könyvtárából. Ide került számos értékes és díszes kötet az 
Apponyi Rariora et curiosa gyűjteményéből is.

A hungarlka vonatkozású müvek mellett a gyűjtemény nagyobb részét a kor 
könyvtermésének tetemes részét képező teológiai, jogi, filozófiai, kisebb a- 
rányban orvosi, botanikai, csillagászati müvek alkotják. Igen szép számot 
képviselnek a régi szakbeosztás szerint a philologiához tartozó ókori görög- 
római auktorok, latin és görög egyházatyák müvei. Ez utóbbiak, a teológiai, 
jogi müvek tetemes részével együtt az 1950-1954—©n években kerültek be az ál
lamosított könyvtárakból.

Kevésbé mutatós, bár tartalmilag annál színesebb képet mutatnak a kor 
különböző vallásirányzatait tükröző, többnyire 1-2 iv terjedelmű nyomtatvá
nyok. Azt a köztudott tényt, hogy a protestantizmus szorosan összefonódott a 
könyvnyomtatás elterjedésével és népszerüsödésével, jól illusztrálja gyűjte
ményünk, mely meglepően gazdag anyagot tartalmaz a korai reformáció nyomda- 
terméséből. Az időnként érkező külföldi levelek több oldalt kitevő kérdései 
- mint pl. legutóbb az erlangeni egyetem Osiander-bibliográfiát készítő mun
kacsoportjáé - ébresztenek bennünket is rá arra, mi mindenünk van ebben a 
gyűjteményben, hozzáférhetően, feldolgozva.

Mert az 1963-ban megkezdett feldolgozó munka ma mór a legvégéhez közele
dik, és ezzel a 16. századi könyvtermés leggazdagabb és legalaposabban fel
tárt magyarországi gyűjteménye vált hozzárérhetővé. Szerzői betűrendes kata
lógusunk nemcsak a szerzőket, de valamennyi szellemi közreműködőt, kiadót, 
fordítót, kommentátort, összeállítót tartalmazza a legszigorúbb könyvtárosi 
elvek szerint beosztva. Ezenkívül valamennyi, a oimben előforduló személynév, 
valamint nagyobb földrajzi egységek, hires események, deklarációk megtalálha
tók külön kivetítve. A szerzői betűrendesen, helyrajzin és a városok szerinti 
nyomdászkatalóguson (100—nál több német, kb. JO olasz, 20 francia, 3 németal
földi, 6 cseh, 5 spanyol nyomdával) kivül újdonságnak számit nyelvi katalógu
sunk.

A klasszikus nyelvi anyagból külön figyslmet érdemelnek a mai filológia 
igényeit is kielégítő, nagy apparátussal készült Aldus és Estienne-féle auk
tor-kiadások, melyek nagy számmal szerepelnek gyűjteményünkben. A kiemelkedő
en szép darabok közé számit még pl. Pigouchet horés-könyve (1502) Oláh Miklós 
könyvtárából, vagy a század második feléből az antverpeni nagy 8 kötetes "ki
rályi" poliglott biblia, melyet két teljes példány is képvisel. Említést érde
mel a Ribay-hagyatékból származó gazdag cseh nyelvű anyag vagy ószláv nyomtat
ványaink is.

A címleírások elkészítésénél a katalóguscédulán - Hung. jelzéssel utal
tunk arra, ha a mü, kisebb vagy nagyobb mértékben, hungarikum volt (ezek a cé
dulák alkotják külön hungarika-katalógusunkat). érdemes itt még egyszer visz-
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szatérni erre a könyvtárunk profiljából adódó fontos kérdésre. Az Apponyi 
hungarika gyűjtemény 16. századi anyagával való hozzávetőleges összehasonlí
tás azt mutatja, hogy az antiqua-gyüjtemény hungarikáinak Apponyi gyűjtemé
nyével egyenrangúan fontos forrása. Az Apponyi tételek mintegy fele megtalál
ható benne, sőt a hungarika szempontból leglényegesebb külföldi szerzőket 
rendszerint több művük, azonos művűk több kiadása, sok esetben több példánya 
is képviseli. (Ez egyben felveti az antiqua-katalógusnak a 16. századi Appo
nyi tételekkel való kiegészítésének gondolatát is.) így a külföldi antikvá
riusok diadalmasan "nicht bei Apponyi"-val jelzett tételei rendszerint meg
találhatóak az antiqua-gyüjteményben. Ezek a hungarikák természetesen igen 
eltérő mértékben '•hungarikák'*. Vagy kimondottan Magyarországról, Erdélyről, 
az itteni, főként török ellenes harcokról szólnak, vagy csak az egyetemes 
történelem, útleírások stb. keretében rövidebben-hosszabban megemlékeznek ró
lunk, vagy a dedikáció kiemelkedő magyar személyiségnek szól. Érdekes és még 
megoldatlan részét képezik az antiqua-gyüjtemény hungarikáinak a magyar szer
zőktől külföldi nyomtatványokban, főként latin nyelven, nem önállóan megje
lent munkái, melyek általában nagyobb kiadványok vagy gyűjtemények részét 
képezik. így szerzői katalógusunkban ilyen nevek is előfordulnak: Laskai Csó
kás Péter, Sámboky János vagy Prangepán Ferenc.

a katalógusok készítésénél csupán a posszeszor és egyéb bejegyzések re
gisztrálásáról kellett lemondani. Ha majd a nyomtatott katalógus elkészülésé
re kerül sor, együtt a többi könyvtáréval vagy külön — mint ahogy e század 
könyvtermésének katalogizálása világszerte előtérbe került az ősnyomtatványok 
felmérésének befejeztével — remélhetőleg ez a kultúrtörténeti és az OSZK tör
ténetének szempontjából oly fontos kérdés is megoldást nyer. Amennyiben a 
nyomtatott katalógus pár éven belül napvilágot látna, nemzetközi méretekben 
is elsők között lehetnénk ilyen nagymennyiségű anyagnak ennyire részletes fel
tárásával .

Ez a rövid ismertetés főként arra szeretné a figyelmet felhívni, hogy 
elkészült katalógusaink - noha a könyvtáros kritikus szeme bizonyosan talál 
majd hibákat bennük - teljes mértékben alkalmasak arra, hogy az olvasók min
den keresett müvet könnyűszerrel megtaláljanak, ha majd keresni fogják. Mert 
sajnálattal kell megállapítani, hogy ennek az értékes és gazdag anyagnak - 
mely hozzávetőleges becslés szerint a Magyarországon található müvek minimá
lisan felét tartalmazza - olvasói '•tábora" igen gyér, többnyire könyvtárunk 
volt dolgozói. Pedig az irodalom és történelem kutatóinak még számtalan uj a- 
datot, forrást tartogathat.
MARÓTHNÉ JEREMIÁS ÉVA
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A napi eseményekből három kérdés kerül most krónikánk lapjaira. Említé
süket az információ szükségessége és jelentőségük egyaránt indokolja.

Elsőként azt a még folyamatban levő, a továbbiakban nyilván szervezeti 
rögzítést is igénylő változást említjük, mely az 1970. évi munkaterv közpon
ti feladatát, a hirlap-állományvédelmi munkát kívánta végleges keretek közé 
hozni. Lényege az e munkát végző szervezeti egységek/üzemek munkájának össze
hangolása és azok egységes irányításának biztosítása volt. Eredményeként ala
kult ki május második felétől az a szervezet, mely a restauráló-laboratórlu- 
mot (különgyüjteményi és hirlapjavitó csoporttal), a mikrofllmtárat (könyvtá
ri és laboratóriumi csoporttal), külön-külön könyvkötészetet és hlrlapkötésze
tet (az előbbinél meghagyva még a sokszorosító üzemet is) egy egységbe hozta 
össze. További lépésként a személyi állományok feltöltését és (előre 3zámit- 
hatóan 1971 első felétől a Rosenberg-házaspár utcai uj épületben) elhelyezés
ben összehozásukat vették tervbe. Gépi felszerelésük már eddig is jelentősen 
bővült, további kiegészítésük csak hónapok kérdése.

Az üzemek első félévi teljesítménye (csak a hirlap-állományvédelmet em
lítve) 1511 kötet Javítása, 1 097 264 kocka mikrofilm és 1175 kötet kötése a 
tervezetten még alulmaradt, de az uj szervezet még csak néhány hete van kia
lakulóban. Az egységes irányítás, a munkák összehangolása, a terv- és munka- 
fegyelem biztosítása a következő időkre a teljesítmény fokozását igéri.

A július 1-én tartott főosztályvezetői értekezlet (másodikként ezt em
lítjük) azokkal az újból és újból visszatérő kérdésekkel foglalkozott, ame
lyeknek mindegyike a raktárakkal kapcsolatos. A raktári férőhelyek elégtelen
sége, uj és uj tárolóhelyek biztosítása, a raktári liftek hiánya, az állomány 
portalanítása, a svábbogár és más állati kártevők elleni védekezés, az olva
sótermek szellőztetésének megoldása régi, sokszor visszatérő kérdésekként 
szerepeltek az értekezlet napirendjén. Feltehetően másnak is, de a krónika i— 
rójának az a tapasztalata, hogy túl az objektív okokon (és ezek nemis kisszá
múnk) nem egy esetben a tehetetlenség, a tényekkel való megalkuvás, a teendő
ket összefogni nemtudás legalább annyira akadálya a meg nem oldott kérdések
nek.

A főosztályvezetői értekezleten e kérdésekben helyes döntések történtek, 
megvalósíthatóak. A hirlaptárl anyagnak Keszthelyen, a Raktári Osztályénak 
lehetőleg Kiscellen kell helyet biztosítani. A Gazdasági Hivatal saját munká-
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bán készíttet 50 kg-os, ellensulyos kézifelvonókat. A Hirlaptár a portalaní
tásra 2 újabb raktárosi helyet kapott. Augusztusban megkezdik a féregteleni- 
tést. Azonban azzal is tisztában kell lenni, hogy egy legszakszerübben elké
szített szakvélemény (ezt tették le az értekezlet asztalára) sem pótolja az 
olvasótermek szellőztetését és az állomány portalanítása sem oldható meg (uj 
munkaerők beállításával sem) a munka következetes végrehajtása nélkül.

És itt kapcsolódik az előbbiekhez a harmadik kérdés, amit említenünk 
kell. Junlus folyamán tartottuk meg az előirt munkavédelmi szemlét a központi 
épületekben. Azonos volt mindannyiunk tapasztalata, sorra oldódtak meg az ad
dig többször és eredménytelenül kifogásolt hiányosságok (elsősorban a Muzeum 
utcai és a Pollack-téri épületekben). Magyarázata is kézenfekvő volt. A Gaz
dasági Hivatal műszaki (most fenntartásinak nevezett) csoportjában a vezetés 
megfelelő kezekbe került, ahol a vezető példamutató helytállása a legfőbb 
biztosítéka a feladatok elvégzésének. Még az áramzavar esetére szolgáló akku
mulátoros lámpákat is felszerelték a főépület olvasói terében, melyeket évek 
óta hasztalanul sürgettünk. A gazdasági vezotésnek elismerés a végzett munká
ért, volt "szive és pénze" és volt megfelelő embere is és ez sem utolsó dolog, 
amint azt az ellenkező előjelű példák sora mutatja.
H0R7ÁTH VIKTOR

Személyi hírek és változások
Kitüntetések: A művelődésügyi miniszter nyugállományba vonulása alkalmá

ból, eredményes munkája elismeréséül dr.Munkácsi Piroskának, a Kisnyomtatvány
tár vezetőjének A SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetést adományozta (Művelődésü
gyi Közlöny 1970. junius 1.)

U.1 munkatársaink: Berecz Lajos kiemelt fényképész szakmunkás/Mikrofilm- 
tár, Dobál Miklósné könyvtáros II./Kisnyomtatványtár, Jónás Mária könyvtári 
raktáros/Raktári Osztály, Karakas Pétérné gyak. könyvtáros I./Gyarapítási Osz
tály, Kerekes Piroska fényképész szakmunkás/Mikrofilmtár, Liszkai Sándor ki
segítő II./Gazdasági Hivatal, Ritzl Antalné könyvkötő szakmunkás Aönyvköté- 
szet, Széchényi Tibor könyvtáros II./Színháztörténeti Tár, Szentgyörgyj Fe- 
rencné főkönyvtáros/Bibliográfiai Osztály, Tág Ottóné könyvtáros I./Mikrofilm- 
tár .

Eltávoztak könyvtárunkból: Doncsev A.Toso könyvtáros I./munkaviszonya 
megszűnt, Juhász Imréné kisegítő 17./munkaviszonya megszűnt, Kemény István 
osztályvezetőhelyettes/munkaviszonya megszűnt, Kerkai Jenőné könyvtáros II./ 
kilépett, Mussinver Gábor könyvtáros I./munkaviszonya megszűnt, Nándori Mária 
segédrestaurátor/kilépett, Tóth Bálint könyvtáros I./munkaviszonya megszűnt.

Megbízások: Könyvtárunk főigazgatója óvári Sándort főosztályvezetővé ne
vezte ki és megbízta a könyvtár állományvédelmi munkájának irányításával. Osz
tályvezetői besorolással Mllhoffer Alajos a Raktári Osztály, Szllvásay Zoltán
ná a Folyóirat Központi Katalógus kurrens és retrospektiv csoportjainak veze
tésére nyert megbízatást. Kovács Dezső osztályvezető (a Mikrofilmtár vezeté
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sétől való egyidejű felmentése mellett) a Gazdasági Hivatal állományában a 
biztonsági megbízotti teendőket látja el.

Átsorolások! dr.Bartók György könyvtári raktáros, Csillag Lászlóné 
könyvtári csoportvezető, Gál Ágnes könyvtáros I., Hajóssy Jánosné főkönyvtá
ros, Ispénkl, Perenc könyvtári raktérvezető, Kádár László könyvtári raktárve
zető, Hágj Zsigmond könyvtári raktárvezető, Petrovav Istvánná könyvtári cso
portvezető.

(Lezártuk! 70.07.11.)
Közlemények

Törzsgárda jelvény rendszeresítése. Könyvtárunk igazgatósága és szakszer
vezeti bizottsága f.évi junius 24-én 1461/1970 sz.a. a törzsgérda jelvény 
rendszeresítése és adományozásának irányelvei az Országos Széchényi Könyvtár
ban cimen az alábbi rendelkezést adta ki.

”Az Országos Széchényi Könyvtár Igazgatósága a könyvtár Szakszervezeti 
Bizottságával egyetértésben — abból kiindulóan, hogy törvényeink és más jog
szabályaink elismerést és jutalmat biztosítanak azoknak a dolgozóknak, akik 
tartósan azonos munkahelyen szorgalommal és becsülettel végzik munkájukat - 
törzsgárda jelvényt rendszeresít az Országos Széchényi Könyvtár dolgozói ré
szére és adományozásának irányelveit az alábbiakban határozza meg.
1. A jelvény kiadására először 1970. augusztus 20-a alkalmából, azt követő

en pedig minden évbon felszabadulásunk ünnepén kerül sor.
2. A jelvény annak a dolgozónak adományozható, aki 10, 20 és 30 éve megsza

kítás nélkül dolgozik az Országos Széchényi Könyvtárban. Az OSzK-ban 
töltött szolgálati évek megállapításánál figyelembe kell venni az Orszá
gos Könyvtári Központnál és a népkönyvtár! Központnál eltöltött évek szá
mát is abban az esetben, ha a dolgozó ez intézményektől áthelyezéssel ke
rült az Országos Széchényi Könyvtárba.

3. A törzsgárda jelvény első alkalommal történő adományozásakor nemcsak a 
folyó évben jogosultságot szerzett dolgozóknak kell a megfelelő fokozatú 
jelvényt kiadni, hanem visszamenőleg mindazoknak, akik arra 1969* decem
ber 31-ig jogosultságot szereztek.

4. A jelvény fokozatai!
10 éves munkaviszony esetén bronzfokozat - 
20 éves munkaviszony esetén ezüstfokozat - 
30 éves munkaviszony esetén aranyfokozat -

5. A jelvény adományozása évében 10 év után 6 nap, 20 év után 9 nap, 30 év 
után 12 nap jutalomszabadság illeti meg a dolgozót.
B jutalomszabadságoknál is figyelembe kell venni, hogy az MT.V.54.parag
rafusának rendelkezése szerint egy személy jutalomszabadsága — bármilyen 
cimen is kapja azt - az évi 12 napot nem haladhatja meg. A törzsgárda 
jelvény első alkalommal történő adományozásánál a jutalomszabadságokat 
a munkatervi feladatoktól függően kell kiadni. Ennek megfelelően e juta
lomszabadságokat részben vagy egészben az 1971. naptári évre át lehet 
vinni.
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6. Egyéb kedvezmények!
(a) Pénzjutalom. Az évenkénti általános jutalmak megállapításánál 

- mindaddig, amíg e jutalmazási forma fennmarad - a törzsgár
da- tagságot figyelembe kell venni. Mértékének megállapítása - 
a Szakszervezeti Bizottság javaslata alapján - fokozatok sze
rint történik. Az általános jutalmazási forma megszűnése ese
tén a pénzjutalom megállapításéra külön kell Intézkedni.

(b) Az adományozás évében az üdülések, különböző juttatások és e- 
gyéb kedvezmények adásánál - azonos feltételek esetén - a 
törzsgárda tagjainak elsőbbséget kell biztosítani.

7. A jelvényen, jutalomszabadságon és az egyéb kedvezményeken kívül a dol
gozónak szolgálata és törzsgárda tagságának igazolására "Emléklapot" kell 
adni.

KÜLFÖLDI KAPCSOLATAIKÉ:
A Kulturális Kapcsolatok Intézetének vendégeiként külföldi ösztöndíjasak 

keresték fel könyvtárunkat junius és julius folyamén. Az Indiana Egyetem urá
li és altajtudományi tanszékének h. vezetője Gustav Bayerle egyetemi tanár a 
török birodalom közgazdasági és demográfiai kérdései c. tanulmányán dolgozott. 
A berlini Humboldt Egyetem 7. éves finn-ugor szakos hallgatói Georg Lück és 
Bduard Rőt ugyancsak könyvtárunkban dolgoztak. Az Aberdeeni Egyetemről Alison 
Ar^na Copland ösztöndíjasként Zeneműtárunkban a solo-concerto története Auszt
riában 1750-1800 c. témájával foglalkozott.

A berlini Deutsche Staatsbibliothek könyvtárközi kölcsönzésének vezetője, 
Lucie KIlem tapasztalatcserére kereste fel könyvtárunkat.

Vendégeinkkel együtt az év második negyedében könyvtárunk olvasótermei
ben a szocialista országokból 42, más európai országokból 13, a tengeren túli 
országokból 13, összesen 70 kutató dolgozott. A külföldi látogatók száma 22 
volt.
Munkatársaink külföldön

Dr.Keresztury Dezső főosztályvezető máj.10-15. napjain FTiburgban/NSzK 
a Nemzetközi Lenau Társaság módszertani konferenciáján vett részt és Das Bild 
In dér Dichtung elmen tartott előadást.

Junius első napjaiban dr.Ruzslczky éva tud.munkatársunk a stockholmi e— 
gyetemen Éva Martina doktori értekezésének volt az opponense, aki értekezésé
ben (Studien zűr Prage dér linguistischen Interferenz - LehnprSgungen in dér 
Sprache von Franz Kazinczy) magyar vonatkozású kérdéssel foglalkozott.

Dr.Solté0* ftnitémié- a Hégi Nyomtatványok Tárának vezetője junius 9-től 
- kulturegyezményes személycsere keretében - 14 napot töltött Lengyelország
ban és az ottani gyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású ősnyomtatványokkal 
foglalkozott.

A Velencében tartott (junius 10-15*) nemzetközi történész konferenoián a 
magyar küldöttség tagjaként vett részt dr.Osapodl Osabéné. Kézirattárunk veze
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tője és "Riferiménti Veneziani della bibliotheca dél re Blattia Corvina" ci- 
men tartott előadást.

Az AIBM Lipcsében Junius 10-16. napjain tartott kongresszusán könyvtá
runk részéről dr.Petbes Iván tud.főmunkatárs és Vavrinecz Várnaira tud.munka- 
társ vett részt.

Óvári Sándor főosztályvezető junius 17-től - kulturegyezményes személy
csere keretében - Moszkvában a Lenin Könyvtár vendege volt. Tanulmányi mun- 
kéjében az olvasószolgálat és a raktárak kapcsolatával, állományvédelmi kér- 
désekkel és a gépi adatfeldolgozás ottani helyzetével foglalkozott.

A MÜLT NIOMABAN
Hozzászólás Wix Györgyné:A modern könyvállomány 
helyzete egykor és ma” c. cikkéhez (OSzK Híradó 
XIII. évf. 1-2.sz. 16-19.1.)

A sok helyes szempontot vizsgálat tárgyává tevő" igen jó közlemény a mo
dern könyvek feldolgozásának és katalógU3halózatának fejlődését veti egybe az 1941. és 1968. évi jelentés néhány adata alapján.

Bevezetésként ismerteti a Könyvtár szervezeti felépítését. A felsorolás
ból kimaradt a harmincas évek végén önállósult Reference Osztály (ld. az 1941 
évi jelentés 23# 1. A könyvtár használata c. fejezetben). Viszont az Iskolai Értesítők Gyűjteménye az akkori Nyomtatott Könyvek Tárához tartozott, gyara
podását a Tár dolgozója vette nyilvántartásba, csupán uj elhelyezése miatt 
kapott külön fejezetet. Hozzájárulhatott ehhez az is, hogy használata az Esz- 
terhézy palotában működő, ideiglenesen felállított Hitelesítési Osztályhoz 
kötötte ui. általában elkallódott iskolai bizonyítványok hiteles másolattal 
történő pótlása céljából kerestek az értesitőket.

A két jelentés számadatainak összehasonlításánál a közlemény a személy
zeti gyarapodást tekintetbevéve az 1941-es 16 500 és az 1968-as 17 660 adró- 
mazott címleírás között mutatkozó, viszonylag kis különbség okait kutatja.
Itt két félreértésre kell rámutatnom. Egyrészt a 16 500 felvételben a folya
matosan megjelenő gyűjtemények é^ az akkor még egy szám alatt elhelyezett 
"részcímes" sorozatok, nemkülönben az akkori terminológiában a "részcimnélkü- lin sorozatoknak nevezett, nem folyóiratjellegű periodikák "nyitott" felvéte
lei is beleértetendők. Másrészt soha nem dolgozott 7 címleíró az önálló müvek 
állomásán. A jelentésben felsorolt nevek az ev folyamán az állomáson dolgozó 
személyeket Jelentik. A váratlan elhelyezések, külön megbízások következteben szükségessé vált délutáni különmunka beállítása olyan volt, hogy az önálló 
müvekre két cimleiró teljes akkori munkaideje essen.

A gyűjtemény- és sorozat-kötetek felvételét egy fél cimleiró látta el, 
míg az akkori könyvkiadás nagyszámú, nem folyóiratjellegű periodikájának 
"ravezeteses" és "nyitott" felvételeit egy dolgozó latta el. A címleírás tehát 1941-ben is 3 - 3 és fél dolgozót igenyelt. Az 1160 adrémázott cimleiras- 
többlet aránylag kis számadaténak, továbbá a munkaidő különbségnek magyaráza
tét a címleírásokkal szemben támasztott igények megvalósításában kell keresni 
Az igények (pl. névkiegészitesre, eredeti cim megállapítására stb.) akkor is 
elvben megvoltak. Az osztály segédkönyvtárának szegénysége azonban a megvaló
sításra csak kis részben adott módot. A fokozatosan kiépülő segedkonyvtar mel 
lett, fokozatosan emelkedett a címleírások minősége az elmúlt huszonöt ev 
alatt. A közlemény szerzőjének helyesen megállapított végeredménye mellett, 
hogy a személyzet-többletet a rekonstrukciós feladatok nyelik el, bátran hoz
zátehető a címleírás minőségi emelkedése.
G0RIUPP ALISZ
- A hozzászólásért, amely a legautentikusabb szemmel 

igazítja helyre a tévedést és világítja meg az ak
kori és mostani helyzetet, e helyen is köszönetét 
mond a cikk Írója.
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UJ HUNGartka bibliográfia

"Hungarica" óimmal külföldi folyóiratszemle próbaszáma Jelent 
meg könyvtárunk kiadásában* Ebből az alkalomból szerkesztőségünk kerekasztal 
megbeszélésre hivta meg dr.Haraazthy Gyula főosztályvezetőt és dr.Szentmlhá- 
lyl János tudományos főmunkatársat, hogy a hungarlka-kérdésről tájékoztassák 
olvasóinkat.

- A hungarika-kérdés napjainkban egyszerre több fronton vált aktuálissá 
- mondotta dr.Haraazthy Gyula főosztályvezető.- Az elmúlt időszakban könyvtá
runk több osztálya ill. tára foglalkozott hungarika-nyilvóntartással, melye
ket részben indokolttá is tett a kiadványfajták eltérő volta, az anyag termé
szetének megfelelő speciális feltárás. De sok munkát párhuzamosan is végeztek, 
munkamegosztás és egységes szempontok nélkül. Az elmúlt év decemberében fő
osztályvezetői értekezlet is foglalkozott a problémával, ahol megbízást kap
tam tanulmány kidolgozáséra a külföldi magyar irodalom regisztrálásának 
könyvtáron belül való rendezésére. A tanulmány ez év őszén kerül megtárgya
lásra. E sajátos nemzeti könyvtári feladaton kivül azonban a külföldi magyar 
irodalom, - ós itt nemcsak a szépirodalomra, hanem a szakirodalomra is gondo
lok, - számontartása, figyelemmel kisérése egyre időszerűbb kulturális és 
tudományos feladattá válik. Különösen a szomszéd államok területén egy tömb
ben élő magyarság szellemi produktumaira kell nagyobb figyelmet fordítanunk. 
Az ott élő magyarság kultúrája kétarcú, anyanyelvileg a magyarsághoz tarto
zik, de része ugyanakkor saját országa irodalmának is. Nekünk, a magyar nem
zeti könyvtárnak, kötelességünk a magyar nyelvű szellemi termékek gyűjtése, 
nyilvántartása, bibliográfiai közzététele. Ezek az elvek ma a világ minden 
nemzeti, tehát anyanyelvi irodalmat gyűjtő könyvtárénak alapelvei, s nem 
azonosíthatók un. "nacionalista" törekvésekkel. Ezzel kapcsolatban hadd idéz
zem e helyen Illyés Gyulát! "Nemzeti, aki jogot véd, nacionalista, aki jogot 
sért, bármikor és bárhol".

Haraszthy Gyula ezután a "hungarica" meghatározásának problémájával fog
lalkozott.

- Ha a kérdést szemléletesebbé kívánnám tenni, úgy koncentrikus körök
kel ábrázolnám a különböző kritériumok szerinti tagolást. A külföldön megje
lenő magyarnyelvű irodalom képezné a legbelső kört, a kérdés magvát. A követ
kező, külső kör a magyarországi szerzők külföldön megjelent idegennyelvü 
munkáit tartalmazná, tehát a hazai szerzők külföldi publikációit, ideértve
a fordításokat is. A következő kör a voltaképpeni "hungarica", a külföldön 
nem magyar szerzőtől, nem magyar nyelven megjelent közlés, amelynek azonban 
tartalmiban valamilyen magyar vonatkozása van. (Magyarország földjét, népét, 
történetét, gazdaságát, kultúráját stb. részben vagy egészben tárgyaló mü.)
A legkülső kör a külföldön élő magyarok nem magyar nyelven megjelent, nem 
magyar vonatkozású munkái. Ennek az elhatárolása a legproblematikusabb, miu
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tán a külföldön élő és nem magyarul publikáló szorzók, különösen ha már a 
kivándoroltak Mmásodik nemzedékéhez" tartoznak, magyar nevük ellenére sem 
tekinthetők mindig magyarnak* Itt nem lehet minden esetre érvényes és egyér
telmű szabályt felállítani, áz Időbeli szempontot azonban mindenképpen érvé
nyesíteni kellt más az elbírálás ugyanis a régibb Időkben és más ma, amikor 
az irodalmi áradat miatt csak szelektív gyűjtés valósítható meg, s az alsó 
határt bár nehéz, de valahol mégis meg kell vonni. Az egész probléma-komp
lexus vizsgálatára közreműködésemmel a könyvtárban munkaközösség alakult, 
melynek tagjait dr.Faragó Lászlóné, Fügéd! Féterné, dr.Németh Mária, Somogyi 
Andrásné, dr.Szentmlhálvi János, Szilvássá Zoltánná, továbbá konzultánsként 
a könyvtár valamennyi tárának és különgyüjteményének vezetője.

D-r.s*gTvhn)lhAiyl János tudományos főmunkatársat, a "Hungarica" c. perio
dikust szellemi létrehozóját és szerkesztőjét elsősorban a próbasz&m létrejöt
tének körülményeiről és a szerkesztés elvi kérdéseiről kérdeztük.

— Az a felismerés, hogy napjainkban a nemzeti bibliográfia nem lehet 
teljes a külföldi könyvek és periodikumok nemzeti vonatkozású anyagának ana
litikus feltárása nélkül, már 1958-ban megfogalmazást nyert. (Vö.Szentmihályi 
János* A hungarika bibliográfia néhány problémája. Magyar Könyvszemle, 1958.
2. szám, 109-117 1.) Mivel a tudományos irodalom súlya a folyóiratokra tevő
dött át, egyetlen szalma területén sem lehet teljes áttekintésünk a magyar 
és magyarvonatkozásu szakirodalomról, ha a folyóiratok repertórizálását el
hanyagoljuk. Mind tudományos, mind politikai szempontból tudnunk kell azt, 
mit Írnak rólunk külföldön, mi a magyar tudományos produkció külföldi visz- 
hangja és végül* mit publikálnak külföldön a magyar tudomány képviselői.Cé
lunk elsősorban a szaktudományi igények kielégítése* úgy véljük, hasznos mun
kát végzünk azzal, ha a kutatók számára szakterületük magyar vonatkozású kül
földi közleményeit feltárjuk. Ugyanakkor a hazai tudománypolitikát is szol
gálja kiadványunk.

_ Már a szervezés kezdetén tisztába voltunk azzal, hogy ezt a munkát az 
OSzK egyedül elvégezni nem tudja, s csak több könyvtár együttműködésével s az 
érdekelt szakmák képviselőinek, elsősorban bibliográfusainak bevonásával tu
dunk eredményt elérni. Első lépésként a referálendó folyóiratok előzetes ki
választása helyett járhatóbb útnak bizonyult a könyvtári gyűjtőkör szerinti 
felosztás. Ezt megelőzően azonban a három legnagyobb budapesti könyvtár - az 
OSzK, az Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár - anyagára támaszkodva
kiválasztottuk azokat a folyóiratokat, melyeknek az országban egyetlen példá
nya a fenti három könyvtár valamelyikébe jár. E három könyvtár folyóirat-fi
gyelése ezenkívül kiterjedt azokra a nem egyetlen példányban hozzájuk járó 
periodikumokra is, amelyek szorosan vett gyűjtőkörükhöz tartoznak. így könyv
tárunk munkatársai figyelték a külföldi magyar nyelvű folyóiratokat, as iro
dalomtudományi folyóiratokat, a Zeneműtár a zenetudományi és a Színháztörté
neti Tár a színháztudomány! folyóiratokat, as Egyetemi Könyvtár munkatársai a 
filozófiai folyóiratokat. A további munkamegosztás már szakterületenként tör
tént. Megkíséreltük valamennyi tudományterületnél megtalálni azt a szakkönyv
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tárat, vagy tájékoztató-dokumentációs intézményt, ahol a szakterület folyó- 
iratházisa együtt megtalálható ás rendelkezésre áll az a szakember (szakkönyv
táros, bibliográfus), aki ezt bibliográfiailag fel is tudja dolgozni. Ilyen 
módon alakult ki az a munkaközösség, amelynek tagjai próbaképpen az 1969* jú
lius 1. és szeptember 30-a között a könyvtárukba érkező folyóiratokat feldol
gozták. Az elgondolás helyességét bizonyltja az a tény, hogy a közel 1000 
tételt tartalmazó próbaszámnál mindössze 3 párhuzamos tételt találtunk.

- Miiven elvek alapján választják ki a bibliográfusok a cikkeket?
— A hungarika kérdésnek Haraszthy Gyula által vázolt elveivel mi is 

egyetértünk. A folyóiratfigyelés konkrét munkájánál magyar vonatkozásúnak azt 
a müvet tekintjük, amelyik egészben vagy zömében magyar vonatkozásokat tartal
maz . Magyar szerzőnek tekintjük a Magyarországon élő szerzőket és azokat a 
jelenleg külföldön élő magyarokat, akik valamikor Magyarországon éltek és már 
Itthon is publikálták; végül azokat, akiket az illető szakma magyarnak ismer 
és tart számon. Ezzel az utóbbi meghatározással sikerült olyan megoldást ta
lálni, amelyik nem mechanikus, hanem a hazai szakmai közvélemény Ítéletére 
támaszkodik. Ami a közlemények tartalmát illeti* csak tudományos érdekű ill. 
értékű cikkeket tárunk fel, a népszerűsítő irodalomtól eltekintünk.

- Milyen tanulságokkal szolgált a próbeszám elkészítése?
- Az eddig végzett munka már bebizonyította, hogy az irodalom szóródását 

hungarika szempontból talán igy sikerül leküzdeni,s a jövőben is ezt a széles
körű kooperációt tekintjük az egyetlen lehetséges megoldásnak. Ami a biblio
gráfia szerkezetét illeti, úgy gondoljuk, az ETO szerinti szakbeosztás éppúgy 
beválik, mint a Magyar Nemzeti Bibliográfiánál, vagy a Magyar Folyóiratok 
Repertóriumánál. Ezen belül három kategóriát különítettünk el* a/ magyar vo
natkozású közlemények, b/ magyar szerzők munkái, c/ magyar szerzők munkájának 
ismertetése. A címleírások teljesek, minden esetben adunk cimfordítást, ahol 
szükséges (főleg a magyar vonatkozások feltárása miatt) annotálunk is. Idővel 
természetesen gondolnunk kell majd névmutatóra és a tételek számozáséra. Kiad
ványunkhoz most még nem csatoltuk az átnézett folyóiratok jegyzékét, de ter
vezzük, hogy a külföldi folyóiratok kurrens lelőhelyjegyzéke szakosított része 
alapján felfektetjük a mindenképpen figyelendő folyóiratok jegyzékét, s a jö
vőben ez lesz a repertorizálást végzők segédeszköze. A tartalmi tanulságok 
szint ás érdekesek* kiderült pl., hogy a gazdaságirányítás uj hazai rendszere
a külföldi közgazdasági szakfolyóiratokban erősen és kedvezően kommentált, 
hogy a hazai szerzők külföldi publikációinak egyharmadát az orvosi közlemények 
teszik ki, amit más szavakkal úgy is fogalmazhatnánk, hogy orvosaink zömükben 
nem itthon, hanem külföldön publikálnak. A történelmi tárgyú cikkek arra vilá
gítottak rá, hogy a külföld most előszeretettel foglalkozik Ausztria-Magyaror- 
szág közős történetével, a dualizmus korával. Az ilyen felismerések értékesek 
a hazai tudománypolitika számára. Hasonlóképpen hasznos a hazai müvek külföldi 
ismertetéseinek feltárásai nem is egy szerző figyelmét mi hívtuk fel arra, 
hogy munkájáról külföldön recenzió jelent meg.
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- Ml a "Hungarloa" folyóirat .lövője?
- A próbaszámot számos hazai intézménynek és a kérdés Irént érdeklődé 

szakembernek elküldtük, véleményüket és javaslataikat kérve. Magét a kiad
ványtervet több Intézmény - pl. a Kulturális Kapcsolatok Intézete, az MTA 
Történettudományi Intézete, a Művészettörténeti Dokumentációs Központ stb. — 
örömmel üdvözölte és Ígérte támogatását. Próbaszámunk azt is bizonyítja,hogy 
létrejöttével számos egyéb bibliográfiai 111. dokumentációs vállalkozás meg
szüntethető, mert kiadványunk valamennyinél gazdagabb és átfogóbb. Ahhoz, 
hogy a "Hungarloa" folyamatos lappá váljon, könyvtárunk vezetőségének dönté
sén kívül még a megfelelő anyagi alapok biztosítása is szükséges.

A próbaszámot lapozgatva azonnal feltűnik, hogy a magyarnyelvű cikkek 
nagy részét a Romániában, Csehszlovákiában és Jugoszláviában megjelenő magyar 
folyóiratok szolgáltatják. Megkérdeztük ezzel kapcsolatban Haraszthv Gyula 
főosztályvezető véleményét.

- Az említett folyóiratok cikkeinek feltárása valóban a nemzeti biblio
gráfia rendszerébe kívánkozna, mintegy annak mellékleteként. A Romániában 
megjelenő kb. 26, a Csehszlovákiában megjelenő kb. 16 és a Jugoszláviában 
megjelenő kb. 10 magyarnyelvű folyóirat repertorizálása régi adósságunk. Amíg 
azonban erre munkaerő hiányában nem vállalkozhatunk, a "Hungarlcá"-nák ezt is 
anyagába kell Iktatnia. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy miután 
ez a kérdés egyszerre több szervet és Intézményt foglalkoztat, mér most ele
jét kellene venni a párhuzamos munkáknak. Félreértés ne essékt az OSzK nem 
akar monopolhelyzetet a hungarika—kérdésben, de mint nemzeti könyvtárnak első
rendű feladatai vannak ezen a területen, továbbá helyzetének megfelelően sze
retne - sőt köteles - előzetes egyeztetésben, koordinálásban közreműködni.
Hem először fordult mér elő, hogy más Intézmény éppen OSzK dolgozót bízott 
meg az e témakörbe vágó bibliográfiai gyűjtéssel. Ml azt szeretnénk, ha min
den Ilyen vállalkozásról időben értesülnénk, továbbá azt, hogy az anyagi esz
közök s a bibliográfiai hozzáértés ne forgáosolódnának szét esetleg párhuza
mos munkákra, vagy szűk publicltésu, széles körben nem hasznosítható kézira
tokra. Könyvtárunk természetes gyűjtési központja a magyar és magyar vonatko
zású irodalomnak, ezt a központi koordináló szerepét az Irodalom feltárásában 
Is be kell töltenie.
80MKUTI GABRIELLA

Felhívás!
A Magyar Folyóiratok Repertóriuma kiadóhivatalánakaz»rlDt Sltehrtí, hogy * 1?P 19*9. <t1 2.,<lSÍíí::ln£t i ho£t“' 
idején nem Jutott el a lap minden előfizetőjéhez. Ezt a hiány

füzet utánnyomáséval kívánják pótolni.
Ezúton is kérik a könyvtárakat, hogy eilenőrizzák 

az 1949. évi 2.füzet meglétét és esetleges igényüket évi szeptember 15-ig közöljék Írásban az Orezágos Sz^ényi Könyvtár 
Igazgatási Osztályéval (Budapest VIII., Muzeum krt. 14/16.)
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MAGYAR VONATKOZÁSÚ 
UJ KÜLFÖLDI BZTCR7.TiMfcHYBINKBÖL

MAGYAR NYELVŰ SZÉPIRODALOM
ÁFRILY Lajost Legszebb versei. Bukarest 1969*FÉNYES Máriát örök ifjúság. Élmények és elbeszélések.

Los Angeles. 1969*GÁRDONYI Gézát Egri osillagok. Bukarest 1969*
MIKSZÁTH Kálmánt Szent Péter esernyője. Bukarest 1969*
MOLTER Károlyt Metánia RT. - Tibold Márton. Két regény.

Bukarest 1969*PETELEI Istvánt A kakukkos óra. Válogatott novellák. Bukarest 1969* 
SZABÓ Zoltánt Osztálykönyv. [Irodalmi riportok.] Bukarest 1969. 
SZÁNTÓ Györgyt Az ötszinü ember. Regény. Bukarest 1969*
SZEBENYEI Józseft Temetés a Cromwell Roadon. -- versei.Newark,

N.J. 1931.SZŐCS Istvánt Rovarcsapda. Bűnügyi regény. Bukarest 1969.

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN
FEJES Endrét Fryga.czyli czlowiek,któremu sip nie udalo. (Mocorgó.) 

Warszona 1969*FEHÉR Klárát Trauma mit fünfzehn. (Bezzeg az én időmben.)
Boriin 1966•JÓKAI Mórt NoW zemepán. (Az uj földesur.) Bratlslava 1969*

JÓKAI Mórt Velikas. (Egy magyar nábob.) Murska Sobota 1969.
MIKSZÁTH Kálmánt Csernüj gorod. [A fekete város.] Moszkva 1969. 
MIKSZÁTH Kálmánt Umbrela sflntului Petru. (Szent Péter esernyője.)
M0LN^aGáborf1V6krajine jaguárov. (Jaguárországban.) Bratlslava 1969. 
NÉMETH Lászlót Som stenen faller. (Iszony.) Stockholm 1968.
PASSUTH Lászlót Rim pochovali v Rávenne. (Ravennában temették Romát.;

Bratlslava 1968. _ . . .SIMON Magdat Pe marea bandá rulanta. (A nagy futószalagon.;
SOMOGYI TÓTH Sándort Bil si prerok. (Próféta voltál, szivem.;
SOMOGYI TÓTH^Sándort Bol si prorokom drahy. (Próféta voltál szivem.)

MTRfTRT.r.ANIA HPNGARICA
BURÁNY Béla - FABRI Jenőt Két szivárvány koszorúzza az eget.

142 népdal Zentán és vidékén. Zenta 1969*
OAMBELL TÓTH Juliannát Sing-out, go. Hungárián főik songs. 

Lorain, 0. 1969*
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DÉR Zoltán: Az árny zarándoka. (Osáth Géza emléke.) Szabadka 1969.
DOBOS János: Sencanski komunisti. - Zental kommunisták. 1Q1Q-1Q44.Senta 1969. 77-7
DOMOKOS István: Este a csorgónál. Libánfalvl táncok. Marosvásárhely 1968. 
DREISZIGER Nándor: Hungary*s way to World War 2. Toronto, Ont.1968.DUDÁS [Gyula] Gjula - POPOV, Petör: Budapescsa. Szofija 1969.
GÁBRIEL,Asztrlk: The médiáéval unlversltles of Pécs and Pozsony.

Notre Dame, Ind.- Frankfurt a.M. 1969.
GARA László: Az Ismeretlen Illyés. 2.kiad. Washington 1969.HOLLÓS Ervin: Csego oni doblvalisz'? (Kik voltak, mit akartak?)

Dokumentál*nüj ocserk. Moszkva 1969.
Hungarakan zsoghovrdakan hebiathner. "revan 1956.
LOFFLER A.Pál: A magyar emigráció Franciaországban a két világháború 

között. Kézirat. H.N* 1969 és 1970 között.
LOFFLER A.Pál: A franciaországi magyar baloldali Irodalom történetének vázlata. H.n. (196?). Kézirat.
LUKÁCS György: Marzlsmo e politica culturale. Torino 1968.
LUKÁCS George: La novela historica. [A történelmi regény.] Mexico 1966. 
LUKÁCS Georg: Probléma dér Ásthetik. Neuwied - Berlin 1969.
Magyarok Csehszlovákiában. Tanulmányok és visszaemlékezések.

Bratislava 1969*MANNHEIM Kari: Wissenssoziologie.Auswahl aus dem Work. Neuwied 1964. MÉLIUSZ József: Az uj hagyományért. (Irodalomtörténeti dolgozatok). 
Bukarest 1969*OLOSZ Katalin - Almás 1 István: MagyargyerőmonostorLnépköltószet.
Bukarest 1969.SCHOELLER,Phillpp: Tárogató 1914-1918. [Erlnnerungen.] Salzburg- 
Stuttgart 196/.SINKO Ervin: Pjesme u prozi. Pripovljetke. Zaplsi. ogledl. Zagreb 1969* 

Ungerska radsrepubliken 90 ár. Stockholm 1969.
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Az előző számokkal megegyezően vitatémánk továbbra is "Az 
Országos Széchényi Könyvtár szakkönyvtári funkcióinak és szak- 
referensi rendszerének kérdései•"
Az alábbiakban (l) DR•SEBESTYÉN GÉZA, könyvtárunk főigazgató
helyettesének "Szempontok a szakreferatura (lektorátus) kérdé
sének megvitatásához" c., a május 28-án tartott értekezlet a- 
1apját képező vitaindító téziseit és (2) TŐKÉS LÁSZLÓNÉ, a 
Szakozó Osztály vezetőjének hozzászólását közöljük,
A vita szabadságának biztosítására közléseinket a vita lezárá
sáig szerkesztőségi vélemény hozzáfüzése nélkül adjuk.

Az OSzK, mint minden tudományos könyvtár, számos olyan feladat előtt áll 
amelyet csak igen magas szaktudományos felkészültséggel lehet megoldani. A kü- 
löngyüjtöményeken kivül elsősorban a gyarapítás, a szakozás és a tájékoztatás 
területén jelentkeznek ezek a feladatok.

A gyarapításban - a kötelespéldányok és a külföldi magyar nyelvű müvek 
viszonylag kényelmesebb területe mellett - csak tudományos személyzettel old
ható meg: a) a szomszéd államok standard irodalmának kiválasztása, b) a ha
zánkra vonatkozó külföldi irodalomból a lényeges kiemelése, c) a kézikönyvtá
rak alapvető irodalmának összeállítása, d) általában a tartalmi szelekció.

Minthogy a szakozás lényege a müvek tartalmi elemzése s az illető szak- 
tudomány fogalmi rendszerébe való beillesztés, itt mások, mint szakemberek 
megfelelő munkát nem is végezhetnek. Egyéb hozzáállás szükségszerűen amatőr- 
séghez vezet.

A tájékoztatás területén mind a probléma átértése, mind a nyomozás s 
végül a szükséges szelekció és döntés előfeltételezi, hogy szakember végzi.

Könyvtárunknak tehát kiváló irodalomtörténészekre, történészekre, nyel
vészekre, néprajzkutatókra stb. van szüksége, de szüksége van közgazdászra 
és egyéb szaktudományos képzettségű munkatársakra is. Nyilvánvaló azonban, 
hogy ezt a szakértői testületet igen nehéz lenne több külön helyen is létre
hozni. Kérdés, tudnánk-e megfelelő számban státusokat biztosítani, másrészt 
leszögezhetjük, hogy a feladatok volumene az egyes állomásokon külön nem is 
olyan nagy, hogy minden szükséges szakembert mindenütt teljes munkaidőben le
hetne foglalkoztatni. Ezért vetődik fel az a megoldási forma, hogy vonja ösz- 
sze a könyvtár az említett tudományos munkaköröket és komplex feladattal lás
sa el a szaktudományi referenseket.
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A szakreferensi rendszer
Külföldön sok helyütt találkozunk az említett megoldási forma változa

taival. A szóbanforgó munkatárs neve a németeknél Fachreferent, az angolszász 
nyelvterületen subject speciálist, a franciáknál specialista, a Szovjetunió
ban szpecialiszt. Könyvtárosaink számára legismertebb a berlini Staatsbiblio- 
thek példája, márcsak Peter Kittel nálunk tartott előadása révén is. Itt 16 
főből álló szakértői testületre bízták a szaktudományi problémák gondozását. 
Közöttük minden fontosabb tudományág képviselve van, a történészek, filoló
gusok mellett pl. orvost is találunk. A referensek ügyköre lényegében a kö
vetkező :

1. A beszerzendő müvek kiválasztása. (Bibliográfiák, szakfolyóiratok át
nézése .)

2. A beérkező müvek irányítása. (Annak eldöntése, hogy mi megy az olva
sótermekbe s egyéb kézikönyvtárákba, ml a zártanyagba, mi gyorsított feldol
gozásra stb.)

3. Szakozás.
4. Szakirodalmi tájékoztatás.
Az ilyen megoldás mindenképpen törést Jelent a könyvtár hagyományos mun

kaszervezetével, amely általában a könyv útját követi (gyarapítás, feldolgo
zás, olvasószolgálat). A szakreferensi rendszer egy uj dimenzió elfogadását 
Jelenti, amit legjobban a Magyarországon is elterjedt "vertikális munkaszer
vezet" kifejezés érzékeltet.

Gyarapítás Feldolgozás Nyilvános
szolgálat

(A vázlaton a sávozott rész Jelöli a szakreferensi - egyesített - szerep
kört. )

Meg lehetne azonban állapítani, hogy a szaktudományi feladatoknak a ha
gyományos osztálykeretekből való kiemelése és szervezeti egyesítése korántsem 
"kényszermegoldás", hanem igen előnyös. Lényegében arról a munkaszervezési 
elvről van szó, hogy helyesebb homogén munkaköröket alkotni, mint ugyanazzal 
a személlyel eltérő képességeket igénylő és más-más színvonalú munkákat vé
geztetni. De előnyös a szóbanforgó egyesítés azért is, mert az összekapcsolt 
részmunkák nemhogy nem akadályozzák, hanem egyenesen segítik egymást. Hiszen 

az uj anyaga kiválasztásánál alapvető fontosságú a témakör meglevő anya
gának (a szakkatalógus vonatkozó szakcsoportjainak) alapos ismerete, éppúgy, 
mint az olvasói igények, szükségletek figyelemmel kisérése,

a szakozásban fontos kivánalom, hogy az olvasó, a használó felől is néz
zük a katalógust,

a tájékoztatás sikere feltételezi az állományismeretet és a katalógus
ban való alapos Jártasságot.
Személyi összetétel

Ha egy könyvtár dönt a szakreferensi rendszer bevezetése mellett, a leg
fontosabb kérdések egyike a testület összetételének a meghatározása. (A lét
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szám két forrásból adódik. Az átcsoportosítandó munkára bizonyos Időkeret 
rendelkezésre állt a régi szervezetben Is. Ezt azonban rendszerint növelni 
kell, mert a szakreferensi rendszer bevezetése általában a minőségi Igények 
növelésével kapcsolatos.)

Nyilvánvaló, hogy a szerepkörök meghatározása messzemenően függ a könyv
tár .lenesétől. Támpontul szolgálhatnak a könyvtár beszerzésének megoszlása, 
a szakkatalógus arányai, a tájékoztatási igények alakulása, de egyéb ténye
zők is. Az OSzK esetében pl. nyilvánvalóan sajátos, külön feladatként jelent
kezik a külföldi magyarok szellemi tevékenységének figyelése.

Talán legkomolyabb problémát a nyelvi megosztás és a szaktudoménvi meg
osztás kettőssége okoz. (Tárgyi referatura esetén a nyelvtudással lehet baj, 
nyelvi referatura esetén a szaktudás területén jelentkeznek a hézagok. Az 
ideális helyzet szakemberek beállítása lenne - széleskörű nyelvtudással.) A 
humán tudományok területén az ellentétet áthidalhatja a területi referaturák 
kialakításai ebben az esetben a referens a számára kijelölt terület (pl.Észak- 
Amerika) teljes szellemi világát figyelit az irodalmat, történelmet, népraj
zot, társadalmi életet stb.

A döntés az összes feladatok tüzetes számbavétele alapján és az adott 
létszám tekintetbevételével hozható meg. Maga ez a kérdés külön vizsgálatot 
és vitát igényel.
Telepítés

Fontos kérdés az is, hol legyen a szakreferatura helye a könyvtár szer
vezetében. A Deutsche Staatsbibliothek a feldolgozó munkában helyezte el, en
nek történeti okai vannak. Az OSzK-ban a Gyarapítási Osztályon kezdett jege- 
cesedni. Másutt a tájékoztató szolgálat a telepítési hely. Ha a vertikális 
szervezés konzekvenciáit levonjuk, külön csoport vagy osztály is felállítható! 
a komplex feladatkörnek ez logikusabb megfelelője.

Ez is külön vitatéma.
Sz<»>T»<*ferensi szervezet helyett lektorátus?

Bármelyik fenti megoldást választjuk is, a szakreferensi rendszer ese-^ 
tében teljes munkaidejű foglalkoztatásról van szó. Felvethető egy ilyen szer
vezeti reform az OSzK-ban is. Ennek azonban - legalább egyelőre - nem kis 
gyakorlati akadályai vannak.

Különleges formaként merülne fel a részidőkön alapuló lektorátus meg
szervezése. Ennek lényege röviden a következő.

A lektorok státus szempontjából a könyvtár meglévő osztályain helyezked
nének el, elvileg a könyvtár bármelyik osztályában működhetnek. Idejük egy 
részére azonban (heti 1 napra, 2 napra, 5 napra) speciális feladatot kapnak* 
a lektorátus keretében a beszerzendő irodalom kijelölését, a beérkező müvek 
minősítését végzik és szaktudományos tájékoztatást nyújtanak. A szakozás egye
lőre nem tartozik a lektorátus feladatkörébe, lehet, hogy később sem kerül 
oda. (A lektori testületet úgy kell összeállitani, hogy az ellátandó terüle
tek szempontjából zárt egészet alkosson, az igényeket hézagtalánul fedezze. A 
lektori időt a feladat munkaigénye alapján lehet megállapítani, ezzel a rend
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szerrel ui. igen nagy rugalmasságot tudunk elérni.) A követelmények rögzítése 
után az intézet káderpolitikájának központi kérdése kell legyen a hiányzó, de 
szükséges munkatársak beállítása. A lektori testület annak vezetője irányítá
sa alatt áll, az osztja szét és ellenőrzi a munkát.

Várható előnyöks
- nincs éles törés a jelennel,
- "oldottabb forma", az egyes szakterületek eltérő súlyához igy könnyeb

ben lehet alkalmazkodni,
- a lektorok kevésbé különülnek el, nem szakad meg kapcsolatuk az egyéb 

könyvtári munkával (nem válnak„kaszttá"),
- egyes területeken külső személyek is bevonhatók.
A lektorátus felfogható átmeneti formának is a szakreferensi szervezet 

felé, de lehet, hogy megszilárdul, hogy a feladat még jobb, végleges megoldás
nak bizonyul.
SEBESTYÉN GÉZA

A szakreferaturával kapcsolatos legutóbbi (szóbeli és Írásbeli) megnyi
latkozások alapján úgy tűnik, hogy a kérdéskör középpontjában jelenleg a 
gyarapítási és - kisebb mértékben - a tájékoztatási szempontok állnak, a sza
kozás pedig ebben a vonatkozásban úgyszólván lekerült a napirendről, holott 
kezdetben a probléma vizsgálatának egyik fő kiindulópontja volt. E fordulat 
közelebbi indokait nem ismerem, ezért nem is kívánok a kérdés részletes elem
zésébe bocsátkozni, csupán néhány szempontra szeretném felhívni a figyelmet.

A szakozás feladata a könyvállomány tartalmi feltárása a kutatás és 
tájékoztatás számára. A feladat kielégítő megoldásának előfeltételeit, többi
rányú tárgyi és személyi összefüggéseit, kapcsolatait az alábbi vázlat szem
lélteti:

I. SZAKOZÁS
(szakozó könyvtáros)

1/ szaktudományok ismerete 
(szakember)

2/ szakrendszer ismerete
3/ kutatási, tájékoztatási igények, 

az igényelt feltárási szempontok 
ismerete(tájékoztató könyvtáros)

II. SZAKTÁJÉKOZTATÁS
(tájékoztató könyvtáros)

szaktudományok ismeret© 
(szakember)
szakrendszer és szakkatalógus 
ismerete(szakozó könyvtáros)

A vázlat alapján a következőket szeretném hangsúlyozni.
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A sokoldalú könyvtárosi és az egyéb (szaktudományi) szakismeretek együt
tesen feltételei a Jó munkának. Ugyanakkor azonban nem látszik valószínűnek, 
hogy a felvázolt összefüggések érvényesítését az egyes szaktudományok terüle
tén a munkakörök egy személyben való egyesítésével (szákreferens) minden eset
ben meg lehetne oldanit jó szakember, aki egyúttal jó könyvtáros és jó szako
zó is - kivételes jelenség. (A már sokszor elhangzott munkaszervezési, státus- 
és bérezési problémákat, melyekhez szakozási vonatkozásban további speciális 
nehézségek csatlakoznak, azt hiszem nem szükséges részletezni.)

Ha azonban a szakozás - szaktudomány - tájékoztatás egymással kölcsönö
sen összefüggő és feltétlenül szükséges kapcsolatai ilyen módon nem - vagy 
legalábbis nem minden területen - valósíthatók meg, mindenképpen törekedni 
kell arra, hogy aktív, kölcsönös kapcsolat alakuljon ki szakozó könyvtáros - 
tájékoztató könyvtáros - és, adott esetekben, (a könyvtárban dolgozó, vagy 
esetleg külső) szakemberek között.

Szakemberek tanácsadói minőségben való igénybevételét a szakozásnál és 
szakkatalógus-szerkesztésnél, a szakozó könyvtáros számára idegen szakterüle
teken tartom elképzelhetőnek. Ugyanilyen hasznos lehet a szakozó számára a 
kutatási igények, a leginkább keresett feltárási szempontok ismerete, az erre 
vonatkozó felvilágosítást részben szintén a szakembertől, részben pedig a tá
jékoztató könyvtárostól kell megkapnia. Másrészről feltétlenül szükséges,hogy 
a tájékoztató könyvtáros is ismerje a szakrendszert, elsősorban a szakkataló
gus felépítését, e nélkül a szakozás munkája gyakorlatilag kárbavész.

Ezeknek a céloknak a kitűzése és megvalósítása, azt hiszem, közelebb vin
ne bennünket, ha nem is a szakreferensi rendszerhez, de általában a magasabb- 
sz~' ti vonalú könyvtári munka eléréséhez.
TŐKÉS LÁSZLÓNÉ
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DEZSÉNYI BÉLA.
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI EMIGRÁNS-KTÁSVÁNYOK
BESZERZÉSE BÉCSBÖL ÉS BÉCSEN ÁT
(Befejező rész)

Az adásvételi szerződést 1924. május 13-án kötötték meg; a távol 
levő Bénóczit Braun Róbert képviselte, Szabó Ervin egykori munkatársa a Fővá
rosi Könyvtárban, aki ebben az időben a Lantos könyvkiadó és antikvárius cég 
alkalmazásában állott, mint szakértő. Jelen volt Bánóczi Dénes testvére Bénó- 
czy László is, valamint természetesen Lukinich igazgató és Sikabonyi Antal, 
az OSZK tisztviselője.

Jegyzőkönyv

Felvétetett a Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchényi-Könyvtárában 1924. 
május hó 13-án a nevezett Könyvtár és a Bánóczy Dénes wieni lakos 
megbízásából eljáró Bánóczy László dr. budapesti lakos közt kötött 
adás-vételi ügylet tárgyában ...
Bánóczy László dr. mint Bánóczy Dénes megbízottja, a Magyar Nemzeti 
Muzeum Orsz. Széchónyi-Könyvtárának eladja az alulirt érdekeltek ál
tal ismert kézírásos katalógusban felsorolt könyv-, folyóirat-, röp- 
iratokból álló gyűjteményt, és kötelezi magát arra, hogy azt a mai 
naptól számított három nap alatt a vevő Magyar Nemzeti Muzeum részére 
a wieni magyar követségnél hiánytalanul leszállítani fogja.
A vételár 25.000.000 azaz huszonötmillió magyar korona, mely azonban 
a vételár—törlesztések napjait megelőző utolsó hivatalos deviza-árfolyamon számítva 23.000.000 azaz huszonháromj1lió osztrák koronánál 
kevesebb nem lehet.
A vételár törlesztésére a Magyar Nemzeti Muzeum Könyvtára ezúttal le
fizet 4.786,597 millió osztrák koronával a fenti átszámítási kulcs 
szerint egyértékü hatmillió azaz(6.000.000) magyar koronát, melynek 
felvételét Bánóczy László dr. a jelen jegyzőkönyvnek aláírásával elis
meri.
A vételár fennmaradó része a megvásárolt gyűjtemény leszállítása után 
14 nap alatt fizetendő.
Bánóczy László dr., a megjelölt gyűjteménynek a wieni magyar követség
re való kifogástalan és hiánytalan leszállításáért saját személyében 
felelősséget vállal.
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Braun Róbert dr., a Fővárosi Könyvtár volt aligazgatója, budapesti 
lakos, a jelen ügyletből folyólag, Bánóczy Dénes doktort és Bánóczy 
László doktort terhelő kötelezettségekért kezességet vállal.
Kmf. Dr. Lukinich Imre a Magyar Nemzeti Muzeum Orsz.Széchényi-Könyv- 
tárának igazgatója. Dr. Bánóczi László. Dr. Braun Róbert. Dr. Sika- 
bonyi Antal könyvtárnok.”

Ugyancsak május lj-án azonban egy másik, bizalmas kikötést tartalmazó és 
nyilván nem a nyilvánosságnak - még csak nem is a Könyvtár, vagy a Muzeum 
nyilvánosságának szánt jegyzőkönyv is készült. Ez utóbbin a jelenvoltak közül 
hiányzik Lukinich, Braun és Sikabonyi, viszont jelenvoltnak van feltüntetve 
maga Bánóczi Dénes (!), Hóman Bálint és Hóman bizalmas munkatársa, Tóth Lász
ló. E pillanatban lehetetlen eldönteni, hogy Bánóczi mégis (titokban) Buda
pesten volt a szerződés kötésének idején, s az adás-vételi jegyzőkönyvben 
csak azért nem szerepelt, mert, mint ismert emigráns, jelenléte illegális 
volt (a Muzeum vezetőségének tudtával!) - vagy (lényegében ugyancsak illegá
lis eljárással) Budapestről keltezték az általa Bécsben vagy máshol aláirt 
jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv érdemi pontjai:

I. Dr. Bánóczy Dénes, vonatkozással az Országos Széchényi Könyvtárral kötött adásvételi ügyében dr. Hóman Bálint főigazgatóval dr.
Braun Róbert utján és közvetlenül folytatott előzetes tárgyalásaira 
s az ezek folyamán tett kikötéseire, jegyzőkönyvbe kivánja foglalni 
a következőket:
Dr. Bánóczy Dénes ügyvéd a tulajdonában volt u.n. emigráns- és bol- 
sevikl-gyüjteményt azzal a feltétellel adta el a Magyar Nemzeti Mú
zeumnak, hogy a gyűjtemény magukat kellőképpen igazoló tudósoknak 
kizárólag tudományos használatra rendelkezésre álljon, de egyébként 
a könyvtár többi anyagától elkülönítve, zárt helyen, mint egyelőre a 
közhasználatból kivont, zárt gyűjtemény kezeltessék. E kikötést dr. 
Bánóczy abból az okból tartja szükségesnek, mert a gyűjtemény össze
hordásában nagy részük van a jelenleg külföldön tartózkodó és rész
ben már hazatért u.n. emigránsoknak, akik tudva, hogy e gyűjtemény 
a Magyar Nemzeti Muzeum birtokába kerül, saját müveiket es kiadványa
ikat ingyen vagy jutányos áron bocsátották az ő rendelkezésére, mi 
által lenetővé vált, hogy az egyébként nagyértékü gyűjtemény arány
lag olcsó áron szereztessék meg legnagyobb nemzeti közgyűjteményünk 
számára. Nem volna ezért méltányos, hogy e gyűjtemény nevezett emig
ránsok ellen politikailag kihasználható legyen s esetleg birói eljá
rás vagy sajtó-campagne megindítására szolgálhasson. Kijelenti egy
ben, hogy amennyiben a Magyar Nemzeti Muzeum igazgatósága hajlandó 
e feltétel érvényét a további gyűjtésre is kiterjeszteni, a külföl
dön megjelenő u.n. emigráns és más hasonló természetű nyomtatványok 
összegyűjtésében szolgálatait a Magyar Nemzeti Múzeumnak továbbra is 
felajánlja.
Dr. Hóman Bálint a Magyar Nemzeti Muzeum főigazgatója az 1. pontban 
foglalt kikötést a Magyar Nemzeti Muzeum illetőleg az Országos Széc
hényi Könyvtár igazgatóságára kötelezőnek ismeri el és kijelenti, 
hogy a szóbanforgó gyűjtemény mindaddig zárt letétként fog kezeltet- .. 
ni, a kérdés politikai aktualitása fennáll. Felkéri továbbá dr.
Bánóczy Dénes urat, hogy a gyűjtemény folytatólagos kiegészítésében a Magyar Nemzeti Múzeumot támogatni szíveskedjék.
J. A jegyzőkönyv felolvastatván és két egyenlő példányban kiállít
tatván, aláíratott s egyik példánya az Országos Széchényi Könyvtár 
igazgatójának, a másik példány dr. Bánóczy Dénes urnák adatott át. 
Hóman Bálint a Magyar Nemzeti Muzeum főigazgatója, Dr. Bánóczi Dénes 
ügyvéd. Dr. Tóth László főigazgatói titkár.’*
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A Muzeum főigazgatója tehát - a kommunista és emigrációs anyag relatí
ve liberális kezelésmódjával szemben és éppen Bánóczi és elvtórsai érdekében, 
de persze a további gyűjtés és főleg a politikailag üldözött gyűjtők biztosí
tása és a Muzeum iránti további bizalmuk megnyerése érdekében - a Bánóczitól 
vett anyagot szigorúan bizalmasként kezeli.

Két dokumentumot őriz a Könyvtár irattára, amely bizonyltja, hogy Hóman 
és a vezetése alatt álló intézmény megtartotta Ígéretét. Az első egy - nyil
ván formális - utasitás Hómantól Lukinichhozt

Az 586/1924. főig. sz. alatti iratokhoz csatolt és a Széchényi- 
Könyvtár emigráns gyűjteményének megszerzésére vonatkozó iratok egy
idejű visszacsatolása mellett értesítem Méltóságodat, hogy a gyűjtemény használatára engedélyt kérő ügyvédeknek, megbízottjuk, dr. 
Vémbéry Rusztem ügyvéd ur nevére címzett levelemben, a gyűjtemény 
használatának engedélyezését az eladóval kötött jegyzőkönyvi megál
lapodás értelmében megtagadtam. Mivel Az Újság f.é. október 26.i 
számában megjelent közlemény szerint a vádhatóság is tervbe vette a gyűjtemény áttanulmányozásét, felhívom Méltóságodat, hogy amennyi
ben ily irányú megkeresés érkeznék közvetlenül Méltóságod kezeihez 
arról minden intézkedés mellőzésével nekem haladéktalanul jelentést 
tenni szíveskedjék.
Egyben értesítem Méltóságodat, hogy a f.é. május hó 15-án felvett s 
az ennek kiegészítésekében dr. Bánóczy Dénes eladóval Budapestre 
történt hazaérkezése után felvett jegyzőkönyvek feltételeihez min
denben ragaszkodni kívánok. Szíveskedjék ezért az u.n. emigráns 
gyűjtemény zárt letétként való kezelését a legszigorúbban végrehaj
tani s amennyiben ez eddig meg nem történt volna, a jegyzőkönyvi 
megállapodás tartalmát, illetőleg feltételeit a külön letétekről 
vezetett naplóba bejegyezni és nyilvántartani.”

A másik dokumentum az a "Jegyzék a Széchényi-teremben levő üvegszek
rényben elhelyezett Corvin-kódexekről és egyéb értékekről”, amelyet 1934. 
szeptember 1-én már Fitz József irt alá, amikor elődjétől Jakubovich Emiltől 
a Könyvtár vezetését átvette.21 Az ebben felsorolt 20 tétel között a 16. he
lyen áll a "Bánóczy Dénestől vásárolt" emigr. gyűjtemény* Lt. npl. 35. 1924. 
V. 13." - bizonyítékául annak, hogy legalább eddig a dátumig a gyűjteményt 
nem dolgozták fel, azaz a katalógusokba nem sorolták be és a közönségtől sőt 
a kutatástól is elzárva kezelték.

A Bánóczi-gyüjtemény teljes történetéhez tartozik, hogy a vételár ki
fizetését voltaképpen a Fővárosi Könyvtár burkolt kölcsöne tette lehetővé. A 
Bánóczi által kivánt vételárnak a jegyzőkönyv aláírásakor csak egy része ke
rült kifizetésre. A Fővárosi Könyvtár igazgatója, Kremmer Dezső 10 millió ko
ronát előlegezett azzal, hogy ebből a Bánóczi-gyüjtemény duplumait és eset
leg az OSZK más fölöspéldányait fog ja megvásárolni.22 Végső fokon a Fővárosi 
Könyvtár azonban nem részesedett a Bánóczi-gyüjteménybői: helyette 1926-ban 
- nyilván akkor, amikor az OSZK a gyüjteményegyetem Tanácsának engedélyével 
értékes duplumait kezdte áruba bocsátani, - XVIII. - XIX. századi könyveket 
vásárolt az OSZK-tól, továbbá régi hírlapokat és folyóiratokat. A vételár 
1,776.000 koronával túl is haladta az OSZK által 1924-ben felvett összeget, 
amely - az ügyletet lezáró jegyzőkönyvből ez világiik ki - csak formálisan 
szólt vételről, voltaképpen az OSZK megsegítésére tudatosan nyújtott kölcsön 
illetőleg előleg volt. Lukinich még 1924. május 13-án, tehát a Bánóczival
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való szerződés napján, meleg köszönetét mondott igazgató-kartársának "azért 
a megértő és Igazán erős kollegialitásról tanúskodó fáradozásaidért, amellyel 
az emigráns gyűjtemény megszerzésében segítségünkre lenni szives voltál."

Nemcsak a Könyvtár, de a kor történeti jellemzéséhez, meg persze az 
emigráns anyag történetének lezárásához is hozzátartozik, ha megállapítjuk 
most már, hogy ki is fizette meg a vételárnak a Kremmer-féle kölcsön, meg ta
lán az OSZK szokásos javadalmából fedezhető részen kivül fennmaradt nagyob
bik részét. Az iratok közt nyomát sem találjuk annak, hogy a minisztérium a 
Hóman által kért póthitelt megadta volna. Viszont Bánóczi 1924 szeptember 14- 
én nyugtáz 1.000.000 koronáról szóló átutalást, mint a vételár utolsó részle
tét, amely utón több követelése nincs.

Nos, a kiegészítő összeget - 20 millió koronát - az ebben az Időben 
szűkös helyzetében a társadalom nagylelkűségére appelláló Könyvtárnak 2^ há
rom nagybank adományozta: a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület, a Ma-

0/1gyár Általános Hitelbank és a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank.

Jegyzet
2<“* A két jegyzőkönyv az OSzK Irattárában 506/1924 sz.a.

Uo. 150/1934. Az Újság 1924.okt.26-i számában a jelzett cikk nem ta
lálható. A Bánóczi-anyag zárt kezelése csak 1947-ben szűnt meg, amikor - a 
kézirattári zárt letétek naplójának 1924/34. tételénél olvasható bejegyzés 
szerint "a megfelelő osztálynak" átadták. A felbontást Tolnai Gábor főigazgató és Waldapfel Eszter osztályvezető aláírása tanusitja. (Csapodiné Gárdonyi 
Klára szives közlése.) - Hogy a Bánóczinak tett Ígéretet, az anyagnak zárt 
kezeléséit illetően, az OSzK mennyire komolyan vette, annak legbeszédesebb bizonyítéka, hogy a szélsőjobboldali Szózat c.ujságl923.nov.l5-i számában Hóman 
saját szavait idézi, amelyekkel tanusitja, hogy a "zárt letétként" átvett a- 
ny8got, a Könyvtár hagyományaihoz hiven, fenyegetések ellenére sem adja ki. ügyészségi megkeresésre sem. (L. Markovits Györgyi-Tóbiás Áron: A cenzúra ár- 
nyékában. Bp. 1966. 76-78.1. Uo. Domokos József szóbeli közlése arról, hogy Bánóczi bántatlan hazatérését a Nemzeti Muzeum tette lehetővé.)

22 Uo. 470/1924 ld. még 325/1924. és 659/1926.
23 Vö. Dezsényi Béla: Szervezet, ügyvitel és igazgatós az OSzK-ban a 

Horthy—korszak elején. OSzK Évkönyv. 1967* 124—181.1.
24 OSzK Irattár 355/1924.

Részlet a "Fejezetek az Országos Széchényi 
Könyvtár gyarapítási politikája és állomá
nyának fejlődése köréből a két világháború 
között" c. tanulmányból.
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TAJÍKOZÓMS

O "SZAKIRODALMI KALAUZ"

1968-ban jelent meg a Művelődésügyi Minisztérium utasítása a tudo
mányos és szakkönyvtárak gyűjtőköréről és a szakirodalom beszerzésében való 
együttműködéséről. Az utasítás kijelölte és kategóriákba sorolta az együtt
működő könyvtárakat és intézkedett az egyes tudományterületeken kialakítandó 
kooperációs körök szervezéséről. A kooperációs körök feladata a tudományos 
és szakkönyvtáraik állománygyarapítási együttműködésének előmozdítása és szer
vezettebbé tétele, a későbbiekben pedig az egyéb könyvtári, ill. információs 
szolgáltatások összehangolása. Az intézkedések lehetővé teszik az azonos, ill. 
rokon gyűjtőkörű könyvtárak kapcsolatainak felvételét hálózati hovatartozá
suktól függetlenül, s ezzel jelentős mértékben járulnak hozzá a szakirodalmi 
igények szervezettebb és magasabb színvonalon való kielégítéséhez.

A "Sv,nV1 rodalmi kalauz" cimen most megjelent kiadvány ennek a több év ó- 
ta tartó munkának eredménye s egyúttal a további együttműködés ösztönzője. A 
ttmut Tudományos és Szakkönyvtárak Osztályán Pataky Ernő és Bereczky László ál
tal szerkesztett munka célja kettős* egyrészt az állománygyarapítási együtt
működésben résztvevő könyvtárak gyűjtőkörét határozza meg, ügyelve arra, hogy 
az egyes tudományágak és szakterületek irodaiménak könyvtári gyűjtésében ne 
legyenek fehér foltok; (a gyűjtőterületek ilyen felosztása természetesen a 
már működő kooperációs körök résztvevőinek közös megegyezésén alapszik); más
részt a könyvtárosokat, tájékoztatókat és a kutatókat informálja arról, hogy 
mely tudományos és szakkönyvtárakban és milyen mértékben található meg az e^ 
gyes tudományágak irodalma s ezek a könyvtárak milyen szolgáltatásokkal áll
nak az olvasók rendelkezésére. A főbb tudományágak közül nem szerepol a Kala
uzban a földrajztudomány, a műszaki, a mező- és erdőgazdasági alkalmazott tu
domány - ezek kimunkálása még a jövő feladata.

A kiadvány első része a szakterületi beosztást követve és az ETO-számok- 
ra hivatkozva sorolja fel a szakterület irodalmát gyűjtő könyvtárakat, különb
séget téve az "országos jellegű tudományos szakkönyvtár" (pl. állam- és Jog
tudomány területén az Országgyűlési Könyvtár), a "tudományági szakkönyvtár"
(a fenti példát folytatva, pl. az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára) 
és a gyűjtésben érdekelt egyéb könyvtárak között (példánkban többek között az 
Országos Kriminalisztikai Intézet Könyvtára). Az egyes tudományágak részlete
zése meglehetősen különböző fokú - részletesebb a természettudományok terüle
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tón és kevésbé részletes a humán tudományoknál9 - ez a kooperációs körök meg
alakulásának idejétől és eddigi tevékenységétől függő; a későbbi kiadások 
nyilván kiküszöbölik ezt az egyenetlenséget.

A "Könyvtárak és szolgáltatásaik" c. rész betűrendben sorolja fel a 
könyvtárakatf megismételve a gyűjtött szakterületeket és ismertetve a gyűj
temény nagyságára és használatára vonatkozó főbb adatokat. (Nyitvatartásf 
helybenolvasás lehetősége, kölcsönzés, katalógusok, tájékoztatás, kiadványok, 
reprográfiai szolgáltatás.) Bár ismertetést és nem recenziót Írunk, mégsem 
hallgathatjuk el, hogy az OSZK-nak egyetlen kiadványát sem említik meg, el
lentétben pl. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeummal, melynek kurrens 
kiadványai két oldalon keresztül hiánytalanul szerepelnek. Az Országos Műsza
ki Könyvtár és Dokumentációs Központ számtalan kiadványát is azzal a nagyvo
nalú megjegyzéssel intézik el, hogy azok "nem a könyvtári tevékenység kere
tében jelentkeznek." Vájjon a "dokumentációs tevékenység" olyannyira kivül 
esik a könyvtári szemléleten, hogy egy könyvtárosok által összeállított 
"szakirodalmi kalauzba" már nem fér bele?

A befejező rész egy betűrendes szakterületi tárgymutatót ad. ahol a 
tárgyszó mellett hivatkoznak az első rész nagyobb szakterületi egységére, to
vábbá közük a nevezett szakterületen gyűjtést folytató könyvtárak sorszámát. 
A sorszámból ügyes szerkesztési ötlettel azonnal megállapítható a könyvtár 
jellege is. Ez a lexikon-szerű rész tulajdonképpen a teljesen laikus olvasó 
számára is gyors tájékoztatást nyújt arról, hogy egy adott kérdés tanulmányo
zásához melyik könyvtárban található szakirodalom.
(sg)

O "CATAL0GU3 INCUNABULQRUM"

A kiadvány nemcsak Széchényi-kezdemény, túlmegy az intézmény kö
rén, amennyiben a hazai ősnyomtatvány—kutatás szintézise, s a magyarországi 
ősnyomtatványok katalógusa. De éppen e tulmutatás okán az Országos Széchényi 
Könyvtár tudományos szellemének igen feltűnő kifejeződése. Mert a Széchényi 
érdeme a folytonosság biztosítása, a szervezés. Nyilván, Soltészné Juhász 
Erzsébeté az érdem, hogy a kiadvány gondozása autentikus kezekbe került.
Mert az anyaggyűjtésben és a nem Széchényiben anyag identifikálásában Csa
pod! Csaba és Vértesy Miklós volt a segítő, mig a lektorálást Borsa Gedeon 
és Mezey László végezte. A régi magyarság és középkori latinság, a hazai 
könyvószet legjobb szakemberei bábáskodtak a katalógus születése körül.

Soltészné bevezetője nemcsak az ily munkához nélkülözhetetlen kalauz 
szerepét vállalja, de a hazai ősnyomtatványkutatás története, jelen állásá
nak meghatározása. S minthogy ez a tudományág természeténél fogva egyetemes, 
a nemzetközi szinthez képest jellemzett, s meg kell hagyni - a kívülálló is 
felismerheti - ősnyomtatvány-kutatásunk világszinten is állja a helyét. Evi
dens belátásra maga a katalógus kényszerit bennünket.

A munkát kritikailag megítélni nem ez a fórum, s nem ez a toll való.
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Hírt adni róla és gratulálni, ez a dolgunk. Annyit azonban meg kell látnunk, 
hogy a bevezetőbe foglalt szerkezeti elképzelés, az anyag természete és a ka
talógus rendje harmonizál.

5550 ősnyomtatványt Ír le a katalógus. A müvek nagyobb része a fővárosi 
nagykönyvtárak gyűjteményeiben, leginkább a Széchényiben találhatók. A kata
lógushoz csatolt regiszterek közül a legérdekesebb, mert igen sokrétű művelő
déstörténeti tanulságot rejt, az országok, városok, s ezen belül időrendben a 
nyomdászok feltüntetésével képzett regiszter. A többi és az ily munkánál szo
kásos konkordancia-jegyzékek logikusan, a használhatóságot gazdagítva-jobbít
va egészítik ki a katalógust, melynek megjelenése az ősnyomtatvány-kutatás e- 
redményességének bizonyítéka, de a Széchényi Könyvtár szellemi jóhirét is bő
ven öregbiti.

(Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungáriáé 
asservantur. Ed. Géza Sajó et Erzsébet Soltész. Vol. 1-2. Bp. 1970,
Akad. K.)

BATA IMRE ‘o SZAKIRODALMI TALLÓZÁS
A szaksajtóban ismét több Ízben olvashatunk önmagunkról, a Szé

chényi Könyvtárról. - 1969. december 9-12-én az OSZK adott otthont bulgár, 
cseh, jugoszláv, lengyel és természetesen a magyar könyvtárosok egy csoport
jának, amelyen a nagykönyvtárak berendezésének kérdéseit vitatták meg több 
referátum alapján. A nemzetközi megbeszélésen megvitatott témákról számol be 
Sebestyén Géza a Könyvtári Figyelő 1970. 1. számában (62-65. 1.). Óvári Sándort 
A gépi adatfeldolgozás bevezetésének előkészületei az Országos Széchényi 
Könyvtárban c. cikke (Könyvtári Figyelő 1970. 1. sz. 80-84. 1.) érdekes átte
kintést nyújt a gépi adatfeldolgozás programjának kibontakozásáról könyvtá
runkban, s az e területen tett első lépésekről.

Az egész magyar könyvtárügy jelentős eseményének Ígérkezik a III. Orszá
gos Könyvtáros Konferencia, amelynek előkészületeiről olvashatunk a Könyvtá
rosban (1970. 5. sz. 251-255. 1.) Gerő Gyula tollából. - Bár nem kifejezetten 
a nemzeti könyvtár feladataival kapcsolatos, de általános értékű megállapítá
sai igen érdekessé teszik a Könyvtáros két tanulmányát. Az egyik Páldy Róbert* 
A városok könyvtári ellátása c. cikke (1970. 6, sz. 515-524. 1.) a másik meg
változott körülmények között uj, igényesebb olvasószolgálati munka feladatai
ról Szente Ferenci Hogy szolgál az olvasószolgálat. (1970. 5. sz. 264-266. 1.) 
cimü Írása. A témához kapcsolódik két tanulmány, mely külföldi könyvtári ta
pasztalatokat összegez. B. Nagy Ernő* A tamperei városi könyvtár közművelődé
si és szakkönyvtári funkciói (Könyvtáros 1970. 6. sz. 527-529. 1.) és Sallai 
István* Az angol megyei könyvtári (county library) rendszerről (Könyvtári Fi
gyelő 1970. 1. sz. 45-55. 1.) cimü cikke.

Több tanulmány ismét lehetőséget nyújt történelmi visszapillantásra, s 
az elmúlt 20 év eredményeinek összefoglalására a könyvtárügy egy-egy terüle
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tén. Igen hasznos és tanulságos Bereczkv László összeállításai A felszabadu
lás utáni magyar könyvtárügy kronológiája elmen. (Könyvtári Figyelő 1970. 1. 
sz. 5-56. 1.)

A Magyar Könyvszemle hasábjain az egyetemi könyvtárak 1945 óta lezajlott 
fejlődésének állomásairól ad számot Havasi Zoltánt Egyetemi könyvtáraink 
felszabadulás utáni tevékenységének irányairól c. tanulmányában. (1970.1/2.sz. 
4-5-54. 1.) Ugyanott Bikáé31 Lászlóné cikkében viszont a Szabó Ervin Könyvtár 
gyermekkönyvtári hálózatának kialakulásáról és a gyermekkönyvtárak későbbi 
fejlődéséről olvashatunk. (Gyermekkönyvtárak a felszabadulás évfordulóján a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatában. 1970. l/2.sz. 55-66. 1.)

A sajtótörténetet két tanulmány képviseli, mindkettő a Népszava múltjá
nak feltárásával foglalkozik. Sándor Pált A Népszava és a kommunisták a fel- 
szabadulás előestéjén. (Magyar Könyvszemle 1970. 1/i.sz. 1-15. 1.) és Marko- 
vlts Györgyi: A Népszava harca az UJ Magyarországért. (Magyar Könyvszemle 
1970. l/2.sz. Iá—20. 1.) cimen.

A könyvtárügy Jelenének és múltjának tanulmányozásán túlmenően igen ér
dekes kitekintésre ad lehetőséget A Könyv c. folyóirat és a Magyar Grafika Ju
bileumi száma. Mindkettő igen sok érdekes tanulmányt közöl a nyomdászat, a 
könyvkiadás és könyvkereskedelem minket is érdeklő problémáiról. Zala Imre 
cikke A könyvkereskedelem helyzete és problémái (A Könyv 1970. 1. sz. 7-19.
1.) Jó Jellemzést ad a hazai könyvforgalom arányairól és Jellegéről az utolsó 
10 évben. Boytha György: Szerzői Jogunk reformja és a könyvkiadás (A Könyv 
1970. 1. sz. 46-52. 1.) cimen az uJ szerzői Jogi törvényt és végrehajtási u- 
tasitést ismerteti, amely 1970 Január 1-én lépett életbe.

A Magyar Grafika Jubileumi száma (1970. 1. sz.) éppen az évfordulók kap
csán több figyelemre méltó összefoglaló tanulmányt közöl a nyomdászat témakö
réből. Ezek közül érdemes kiemelni Willert Andor: A nyomdaipar 25 éve (4-11. 
1.) Sikló3 Margit: Könyvkiadásunkról a 25. évfordulóra; (12-15. 1.) és Horni 
György: A Kossuth (Szikra) könyvkiadó 25 éve (16-25. 1.) cimü Írásokat.
KOVÁCS ILONA

O VÁNDORGYŰLÉS MISKOLCON 
1970. Junius 5-4.

Hideg széllel, ám ragyogó napfénnyel fogadta Miskolc a Magyar 
Könyvtáros Egyesület második vidéki vándorgyűlésének résztvevőit. Az ország 
minden részéről összesereglett több mint száz könyvtáros tanácskozásának ide
ális környezetet nyújtott az Egyetemváros modern, impozáns épülettömbjeinek 
és virágos parkjainak együttese. Akik még nem látták, azok számára élmény 
volt az Egyetem Központi Könyvtárának uj épülete, amely a felszabadulás után 
épült első nagykönyvtári létesítmény s mint ilyen, mintául és tanulságul szol
gálhat a nagyarányú könyvtérépitések — reméljük meg nem szakadó — láncolatá
nak.
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A könyvtár első emeletének csupa-üveg falu olvasói terében elhelyezett 
folyóIrat-olvasóban tartották meg a vándorgyűlést. Dr.Mátrai Lászlónak, az 
Egyesület elnökének megnyitó szaval után az egyetem rektorhelyettese üdvö
zölte a megjelenteket, majd Kondor Imréné. az MM Könyvtárosztálya vezetője 
adott tájékoztatást a III. Országos Könyvtáros Konferencia előkészületeiről. 
Kiemelte az előkészítő szakasznak azt a fő jellemzőjét, hogy a különböző 
szekciók ülésein a könyvtárosok mellett tevékenyen közreműködnek egyes szak
területek képviselői, vagyis az Irodalom felhasználói. így kívánják biztosí
tani az olvasó-centrikus szemléletet, a társadalomnak a könyvtárakkal szem
ben támasztott igényeinek alapos és körültekintő megfogalmazását. A szekció
üléseket a szakemberek körében végzett nagyarányú kérdőíves felmérések előz
ték meg; ezek egyik érdekes tanulsága, hogy a szakemberek a munkahelyi szak- 
könyvtárakat előnyben részesítik, tehát ezek fokozatos fejlesztése látszik 
célszerűnek.

Ezután Kiss Jenő, az Orsz. Népművelési Tanács ügyvezető titkára számolt 
be az Országos Közművelődési Konferenciáról, összegezte azokat a fő elveket, 
amelyek az uj közművelődési koncepció alapját képezik. A konferencia egyér
telmű állásfoglalása szerint, a közművelődés olyan társadalmilag szervezett 
tevékenység, amely nem csupán a művelődési tárca, hanem az égész társadalom 
ügye, s előmozdítása egy kiterjedt intézményrendszer feladata. Korunk a per
manens művelődés és az ember képességei minden oldalú kiteljesedésének kor
szaka, a müveit ember egyre inkább politikai-termelési tényezővé válik s ez 
automatikusan kiterjeszti a régi "népművelő", "ismeretterjesztő" tevékenysé
get az egész társadalomra, annak- minden rétegére. E korszerű alapelvek egyet
értő elfogadása a továbbiakban számos gyakorlati intézkedést fog maga után 
vonni.

Kovács Mátá egyetemi tanár előadásában a könyvtáros pályaképet rajzol
ta fel és foglalkozott a könyvtárosok képzésének és továbbképzésének kérdése
ivel. Az információkban és problémafelvetésben igen gazdag előadásnak sajnos 
csak néhány részletére térhetünk itt ki. Vázolta az előadó azokat az ellent
mondásokat, amelyek a könyvtárosok képzését ma világszerte jellemzik! külön
bözők a követelmények a könyvtárosokkal szemben nemcsak a képesítés foka fa
lap-, közép- és felsőfok) hanem az ellátandó szakterület s az ennek megfelelő 
könyvtár nagyságrendje, típusa, (közművelődési, általános tudományos, műsza
ki, orvosi stb.) szerint. Kérdés, hogy szakkönyvtáros számára elegendő-e a 
könyvtárosi ismeretek és megfelelő nyelvtudás mellett egy általános áttekin
tés a szakmáról, vagy szükséges a szakma behatóbb ismerete is? Az általános 
érdeklődésű, sokoldalú egyén való-e inkább könyvtárosnak, vagy egy szakterü
let elmélyült kutatója? Mit tanítsunk a könyvtárosnakj a régi kéziratok olva
sását, vagy a számitógépes programozást, - esetleg mind a kettőt? Ezek a kér
dések nyitottak, a megnyugtató megoldást még világszerte keresik. A helyes 
alapelv mindenesetre az, hogy a könyvtáros pálya követelményeiből kiindulva 
kell a képzést és továbbképzést kialakítani, nem pedig fordítva* hipotetikus 
utón "megtervezett" és a régi hagyományoktól befolyásolt képzést erőltetni.
Az előadó továbbiakban a Könyvtártudományi Tanszék jövő terveit és javaslata
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it ismertette. 1971-t61 valószínűleg újra megindul a kétéves kiegészítő kép
zés "teljes", ill. "szakos" formában és megkezdődik az intézményesített könyv
táros továbbképzés. Ez utóbbit olyan munkaterületek dolgozói számára tervezik, 
ahol a létszámszükséglet ezt indokolttá teszis tájékoztatás, feldolgozás, ol
vasószolgálat, kiilöngyüjteményi munka, könyvtárvezetés A kétéves továbbképzés 
végbizonyítványt adna, s mint különleges kvalifikáció beszámítást nyerne a 
könyvtárosok előmenetelénél és bérezésénél is. Az önképzés lehetőségeiről 
szólva megállapította az előadó, hogy bár a hazai szakirodalom nő, kiaknázá
sa és hasznosításának módja még nem megfelelő.

A délutánt a vándorgyűlés résztvevői az uj könyvtárépület megtekintésé
vel töltötték el, majd este Tapolcán a fehérasztal mellett találkoztak.

Az uj könyvtárépületről már egy Ízben beszámoltunk olvasóinknak (OSZK 
Híradó, 1969. 5-4. sz. 68-69 P.) Ezért most csak néhány, a könyvtár működésé
vel kapcsolatos jellemző tényt sorolunk fel. Az impozáns, 40x70 m^ alapterü
letű, ipari televízióval ellenőrzött olvasói térben a könyvtár látogatói mini
den szolgáltatást együtt találnak! helybenolvasást, kölcsönzést, tájékozta
tást, fordító- és másolószolgálatot, könyvtárközi kölcsönzést. A 30 másod
perc alatt papirképet adó gyorsmásoló-készülék igénybevétele ingyenes az e- 
gyetemi hallgatók számára. E mindnyájunk számára meglepő tényt azzál magya
rázták, hogy egy egyetemi hallgató kiképzése kb. 160 ezer Ft-ba kerül s ebbe 
bőven belefér a négy alatt igénybevett kb. 200 Ft. fotóköltség. (A könyvek
ből vagy folyóiratokból kitépett műszaki ábrák pótlása lényegesen többe kerül
ne!) A külső megrendelőknek szállított másolatok után befolyó összeg a jövő
ben valószínűleg fedezni is fogja az egyetemi hallgatók által "fogyasztott" 
mennyiséget. Még egy érdekesség1 az olvasóteremben szabad dohányozni.Ennek 
ellenére a levegő kifogástalan, az épületben hatféle szellőzőberendezés műkö
dik. Meg kell még emlékeznünk a selmeci müemlékkönyvtár légkondicionált helyi
ségéről, amely hatásosan idézi fel a XVIII. századi teremkönyvtár hangulatát.

A vándorgyűlés másnapján Bencze Károlyné. az MM Közművelődési Főosztályá
nak munkatársa a könyvtárosok társadalmi helyzetéről és bérezéséről tartott 
előadást. Elmondotta, hogy a kérdés érdemben történő tárgyalásához különböző 
előkészítő mnnVAir folytaki az OKDT összeállította a könyvtári munkakörök jegy
zékét, a Közalkalmazottak Szakszervezete felmérést végzett a könyvtárosok 
helyzetéről és ez év elején országos felmérés készült a MM Közművelődési Fő
osztályán a könyvtárosok munka- és életkörülményeiről. A legújabb adatok sze
rint Magyarországon jelenleg kb. 4000 főfoglalkozású, 3000 részfoglalkozású, 
6000 tiszteletdíjas és 2400 társadalmi munkás könyvtáros működik. Ha ehhez a 
számhoz még hozzávesszük azt a mintegy 10 ezer pedagógust, akik az iskolai 
könyvtárakkal foglalkoznak, közel 25 400-ra emelkedik azoknak a száma, akik 
valamilyen formában könyvtári munkát végeznek. A könyvtárosi munka társadalmi 
megbecsülése azonban még távolról sincs arányban a társadalomban betöltött 
fontos szereppel. Az anyagi megbecsülés hiánya az elmúlt években a könyvtárak
ban jelentős fluktuációt eredményezett. Különösen a jobban fizetett dokumen
tációs-információs intézmények elszívó hatása érződik, főleg a minőségi mun
kaerők körében. Ma már mindenki előtt világos, hogy uj könyvtárosi bérrend
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szerre van szükség, mert a jelenlegi nem elég ösztönzi, s nem érvényesül ben
ne eléggé a szaktudás elismerése. Bár a nagyobb intézményeknél a tartós bér
megtakarítások felhasználásának engedélyezése javított valamit a helyzeten, 
az átfogó bérrendezés szükségességét senki sem vitatja. Figyelemreméltó ja
vaslat e tekintetben az un. pontozásos bérrendszer, - ezek és más javaslatok 
megvitatása az elkövetkező idők feladata.

Ezután került sor a hozzászólásokra. Miután mind a négy elhangzott re
ferátum felett csak most nyilt alkalom vitára, a rendelkezésre álló másfél
két óra nem tette lehetővé sem a vita kibontakozását, sem az érintett problé
mák akár csak töredékének megbeszélését. Véleményünk szerint a vándorgyűlés
nek több alkalmat és időt kellett volna hagynia a hozzászólásokra, hiszen az 
elhangzott előadások által felvetett problémák mind közérdekűek voltak s a 
folyosókon élénk visszhangot is váltottak ki. B helyen csak néhány felszóla
lás ismertetésére térhetünk ki.

A könyvtáros pályával kapcsolatban Zsidai József, a Nehézipari Műszaki 
Egyetem Könyvtárának igazgatója a könyvtáros pálya "szürkeségét", "másodla- 
gosságát" hangsúlyozta, ami véleménye szerint a csekély társadalmi megbecsü
lés egyik okozója. Az uj bérrendszernek nemcsak a megfelelő szakmai utánpót
lást kell biztosítania, hanem országosan más pályákhoz viszonyítva is méltá
nyosnak kell lennie. Tvroler Gyula, a FSzEK igazgatóhelyettese felhívta a fi
gyelmet arra a bérszint-különbségre, amit különböző ipari tárcák tudnak biz
tosítani a most végző könyvtárazakós egyetemi hallgatóknak, szemben a műve
lődésügyi tárca által engedélyezett bérekkel. A szelekció kárát a közművelő
dési könyvtárügy fogja megadni. Csűr? István, a Debreceni Egyetemi Könyvtár 
igazgatója felszólalásában nem osztotta a könyvtárosképzésnek azt a pragma
tista felfogását, miszerint a könyvtáros számára elegendő a tudomány fogalom- 
rendszerének ismerete. A tudományos könyvtárosnak a tudományág problematiká
jában is otthon kell lennie. Békés György, a Hatvani Járási Könyvtár igazga
tója a középfokú könyvtárosképzésben a KMK tanfolyama és a tanítóképző inté
zetek népművelő-könyvtár szaka között vont párhuzamot, az utóbbi kárára, ahol 
az általános népművelési ismeretek erősen háttérbe szorítják a speciális 
könyvtári ismereteket. Sérelmezte a vidéki könyvtárosok alacsony anyagi és 
társadalmi megbecsülését, s a vidéki tanácsok gyakorlatát, ahol a könyvtárosi 
állások betöltése távolról sem a szakképesítési rendelet elvei szerint tör
ténik.

Az egyéb témákkal kapcsolatban Csttrv István hozzászólását kell még kie
melnünk, aki annak a véleményének adott kifejezést, hogy a könyvtári törvény 
tervezett "javítgatása" nem elegendő; vagy újra fogalmazzuk és kodifikáljuk a 
kor követelményeinek megfelelő szocialista könyvtári modellt vagy ha ez még 
korainak bizonyulna, halasszuk el a törvény uj kiadását arra alkalmas időre. 
Aggodalmának adott kifejezést azzal a jelenleg ható tendenciával kapcsolatban, 
hogy a könyvtárakat egyre inkább visszaszorítják a hagyományos könyvtári mun
katerületekre s a dokumentációs-információs tevékenységet könyvtáron kívüli 
intézmények feladatának tekintik. Veszélyesnek minősítette azt a szemléletet 
is, amely a könyvtári tevékenységet a szükebb értelemben vett népművelés, ill.
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közművelés részének tekinti.
Befejezésül meg kell még emlékeznünk a Miskolci Egyetemi Könyvtár dol

gozóinak vendégszerető Buzgalmáról, akik igazán dicséretes módon vették ki 
részüket a szervezés nehéz - itt-ott zökkenőkkel is tarkított - munkájából.
A maguk részéről mindent elkövettek, hogy a könyvtárosok számára igazi kong
resszusi légkört teremtve, biztosítsák a nyugodt és zavartalan tanácskozás 
feltételeit.
SOMKUTI GABRIELLA

HEHinnEíi-onnnn
NYÁRI SZÜNETEI? tart könyvtárunk minden olvasóterme augusztus folyamán.
MÜEMLÉKKÖNYVTÁRAINK közül a gyöngyösi Bajza József Müemlékkönyvtár és a 

zirci Reguly Antal Müemlékkönyvtár felújított helyiségeivel a nyár folyamán 
nyitva tart. A keszthelyi Helikon Könyvtár a kastély átépítése miatt zárva 
van.

KIADVÁNYAINKRÓL
Megjelent a "Magyar könyvészet 1945-1960. A Magyarországon nyomtatott 

zenemüvek szakosított jegyzéke." c. kiadványunk. Ára: 56 Ft.
Sajtó alatt van a Magyar könyvészet (Tankönyvek) 1967-1968. évi kötete. 

Megjelenésével szeptember folyamán számolunk.
A Magyar Nemzeti Bibliográfia mellékleteként első alkalommal jelent meg 

a Magyar Zenemüvek Bibliográfiájá-nak összevont 1-2. füzete és az MNB 12. 
számával együtt nyert kiküldést. A továbbiakban negyedévenként jelenik meg.

Kiadványainkat az ÁKV Könyvtárellátó Osztálya terjeszti, de megrendel
hető az OSzK Igazgatási Osztályánál (Bp.VIII., Muzeum krt. 14/16. sz.)is. Az 
MNB és az MFR a Posta Központi Hirlap Irodánál fizethető elő.

HÍRADÓ—ANKÉT
Szerkesztőségünk kérésére megbeszélésre hivta meg az SzB könyvtárunk 

néhány munkatársát, hogy a "Hiradó" aktuális kérdéseiről véleményüket és ja
vaslataikat kérje. Az összejövetel célja elsősorban az volt, hogy megkísérel
jük közösen meghatározni azokat a módszereket, amelyekkel a "Hiradó" az eddi
gieknél is hatékonyabb formában támogathatja a könyvtár szakmai munkáját s 
erősítheti kapcsolatait a könyvtár és a dolgozók mindennapi életével. A jól 
sikerült értekezleten sok értékes javaslat hangzott el. A meghívottak egyet
értettek abban, hogy a könyvtár előtt álló szakmai feladatok megoldásában 
értékes segítséget jelenthetnek a "Hiradó" hasábjain helyet kapó vitacikkek.
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Többen annak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy a Szerkesztő Bizottság 
esetleges kibővítése a könyvtéri élet több területével való és elevenebb 
érintkezést segítené elő*

Az értekezlet tanulságait Szerkesztő Bizottságunk következő ülésén meg
tárgyalta s javaslatok közül többnek megvalósítását határozta el. Első lépés
ként dr.Faragó Lászlómét, a Katalógizáló Osztály vezetőjét és Jeszenszky 
Gézát, a Szakozó Osztály munkatársát a Szerkesztő Bizottságba meghívta.

SZAKSZERVEZETI HÍREK
A Magyar Vöröskereszt VIII. kerületi szervezetének felhívására könyvtá

runk 11 dolgozója vett részt az önkéntes véradáson.Véradóink! Bánátiné Kapuvá
ri Mária, dr.Bata Imre, Bókay Béláné, Grallert Izabella, Indali György, Kapi 
Zoltán, Papp András, Párkai Istvánná, Rauznltz Endréné, Schneller Károly, 
Szamosi Erzsébet.
Áldozatvállalásukat ezúton is köszönjük.

A könyvterjesztést julius 2-től Székely Ágnes (Szakozó Osztály) vette át.
A könyvvásárlás ideje minden hétfőn 13 órától 14 óráig a párthelyiségben. En
nek az időnek betartását mindenkitől kérik.

A szakszervezet kétszemélyes sátra Majtényi Árpádnétól (Igazgatási Osz
tály) kölcsönözhető.

Baráti vendéglátás keretében vették át a Katalogizáló Osztály és az 
Adréma-üzem dolgozói a Gazdasági Hivatal illetékeseitől felújított helyiségei
ket.

SEGÉLYEZITEK - Munkaadói segélyt kaptak májusban* Maczika Béláné, 
Susánszky Zoltánná, Száraz Erzsébet, Túrán Frigyesné, Wolf Magda; juniusbant 
Nagy Péter. Szakszervezeti rendkívüli segélyben részesültek májusban: Alföldi 
Jenő, Bánhidi Lajosné, Faragó Lászlóné/NCs, Radnai Márta, Szalay Andorné; 
júniusban: Bánhidi Lajosné, Szász Andrásné, Zimnloz Jánosné és Zsigmondi Ár
pádjáé .

Szakszervezeti kedvezményes beutalót kaptak: Balatonföldvár/máj.18—
Szabó János és felesége, jun.26- Hegyi Andrásné és családja; Balatonöszöd/ 
máj.26- Nemere Zoltánnó és családja; Solt/jun.2- Béri Gézáné és gyermekei, 
Kausey Tiborné és gyermekei.

Szátszervezéti gyermeküdültetési Balatonakali/jun.lö- Birck Mercedes és 
Soltész Lili; Fonyód/jun.24- Bánhidi Gábor.

A Művelődésügyi Minisztérium önköltséges üdültetésében vettek részt* 
Balatoniéiig/jun.4- Kiszely Olivér és felesége, Miklóssy János és családja, 
Szűcs Jenőnó és családja; jun.lö- Somogyi Andrásné és gyermeke - Sopron/jun.9' 
Schneller Károly és gyermeke.

A Szakszervezeti Bizottság által bérelt villában Zamárdi/önköltséges 
üdültetés* jun.21- Hajós Osábáné, Kiss Győrgyné, Szász András családjukkal; 
jul.3- Gelléri Péteroé, Párkay Istvánná, Sándor István családjukkal; jul.15“
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éppel Károlyné, Pál Albertné* Sajtos Endre családjukkal.
PKLHIYiS
Az év második felére a következd szakszervezeti kedvezményes üdülési 

beutalók Igényelhetőkt szeptemberre Balatonföldv&r 4-17-• Balatonkenese 10- 
2J., Siófok 19-okt.2. (a beutalók egyszemélyesek)) novemberre Badacsony 5- 
16/házaspár, Mátraháza 21-deo.4/egyszemélyes, Siófok 14-27/egyszemélyes, Ze- 
begény 5-11/házasp&r} decemberre Hévíz 16-29/házaspár, Lillafüred 5-lS/házas- 
pár. A beutalásokra az Igényt a jelzett Időt 1 hónappal megelőzően be kell 
jelenteni. Későbbi igénylésére nincs lehetőség.

A Közalkalmazottak Szakszervezete szeptember 19-21. napjain kirándulást 
rendez Sopronba. Szállás campingben v.turistaszálláson személyenként 20 Pt, 
melyből a helyszínen 4 Pt-ot térítenek. Utazás vasúton (a résztvevők 50 szá
zalékos menetjegyének felét a szakszervezet a helyszínen megtéríti.) Győrtől 
Sopronig külön 12 Pt-os betétlapot kell váltani. Jelentkezés és a szállás- 
költség befizetésének határideje julius 30.. az egyéb költségeket szept.2-ig 
kell befizetni Illyés Katallnnál/Hlrlaptár 20-as mellékállomás.




