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KtóOTKá.
A november 11-1 főosztályvezetői értekezlet "A Megvár Könyvé azat íqgl.. 

1944. o. retrospektív bibliográfia szerkesztésének kérdéseiét tárgyalté meg 
Komjáthy Miklósné h.osztályvezető előterjesztésében.

Mint ismeretes, a könyvtár vezetősége 1959-ben döntött úgy, hogy e,z 
1921-1944 közé eső időszak hezai könyvtérmését egy összefoglaló retrospektív 
bibliográfiában kell közzétenni. S nagyfontosságu döntés teszi lehetővé,hogy 
egy egész történelmi korszakról nyújthatunk majd könyvészeti áttekintést a 
tudományos kutatás számára.

' A munkálatok a meglevő források kiegészítésével indultak meg. A ma kb. 
150 ezer elmet tartalmazó kézirat kiegészítésével 1962 óta, a tényleges 
szerkesztéssel 1969 óta foglalkozik a Bibliográfiai Osztály Retrospektív Cső- 
portja. (A jelenlegi 5 fő + 2 részfoglalkozású létszámmal a bibliográfia kb, 
10 és fél év alatt készülhetne el.)

A főosztályvezetői értekezletnek abban a tekintetben kellett állást 
foglalnia, hogy a korszak könyvészeti összefoglalásába bekerüljenek-e azok 
s kiadványfajták, amelyeket pl. ma a kurrens nemzeti bibliográfia regisztrál* 
de az éves, ill. tízéves összefoglalásokba azonban már nem kerülnek be. 
Komjáthy Miklósné, a sorozat szerkesztője leszögezte, hogy mivel a Horthy- 
korszakban egyáltalán nem, vagy csak rendszertelenül jelent meg nemzeti bib
liográfia, az anyag jelentős része most kerül először közreadásra, igy ez a 
kiadvány bizonyos szempontból a kurrens nemzeti bibliográfia regisztráló 
szerepét is be kell töltse. Javasolta ezért a gyűjtőkör kiterjesztését az 
iskolai értesítőkre (a programértekezések analitikus feldolgozásával), a 
különlenyomatokra, a magánvállalatok, cégek éves beszámolóira, mérlegeire, 
zárszámadásaira, a naptárakra és kalendáriumokra, a tankönyvekre (csak a 
korszakban jelentkező első kiadás részletes leírásával). Az értekezlet — a 
különlenyomatok kivételével - valamennyi kategória felvétele mellett dön
tött. Határozat született arra vonatkozólag is, hogy a gyűjtést ki kell egé
szíteni az 1938-1944 között ideiglenesen Magyarországhoz visszacsatolt terü
leteken megjelent nyomtatványok címanyagával is annak az elvnek megfelelően, 
hogy az állam területén megjelent nyomtatványok mindenkor beletartoznak a 
pemzeti bibliográfiába.

A november 26-i főosztályvezetői értekezlet a Segédkönyvtári Bizottság 
feladatkörével és egyéves munkatervének a szakmai ismereteken túlmenő tájé
kozódást szolgáló folyóiratok beszerzésének, ügyvitelének, költségkihatásá
nak, valamint az intézeten belüli "tartós kölcsönzés" bevezetésének kórdé-
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seit vitatta mag dr.PaJkossy György főosztályvezető előterjesztésében.
A hozott határozatok értelmében a Segédkönyvtári Bizottság feladatkörei 

az intézet aegédkönyvtári ellátásának körébe tartozó kérdéaek vizsgálata,ide 
tartozó javaslatok kidolgozása. A Bizottság negyedévenként tartja üléseit.Az 
egy évre elfogadott munkaterv egyes pontjait 1. az 1972. jen. 1-től beveze
tésre kerülő "tartós kölcsönzés" szabályainak kidolgozásai 2. javaslat a se
gédkönyvtári és használati példányok elhatárolása kérdésében! 3* a segéd- 
könyvtárak teljes gyűjtőköri- és példányszámszabály kérdéseire vonatkozó fe
lülvizsgálat és javaslat kidolgozásai 4. javaslattétel a segédkönyvtári tájé* 
koztatás kérdéseiben.

Bizonyára nagy érdeklődést vált majd ki a könyvtár dolgozóinak körében 
az a határozat, mely lehetővé teszi a szakmai ismereteken túlmenő tájékozó
dást és általános művelődést szolgáló folyóiratok beszerzését és házi köl
csönzését. Idézünk Faragó Iászlóné és Fügedl Pétérné osztályvezetők által ki
dolgozott javaslatbólt

1. A könyvtár nemcsak gyűjteménye, megőrzője a kiadványoknak, hanem tá
jékoztatási intézmény is. F funkció feltételezi (a szakrefératúra mellett) a 
könyvtári munka általános színvonalemelését, ezen belül különösen az irodalom 
feltárásának színvonalemelését, a katalógusok, bibliográfiák információs tar
talmának növelését. Vagyis a könyvtár egészében (a gyarapítástól a feldolgo
záson, bibliográfián át a tájékoztatásig) a könyvtártechnikai ismereteken 
túlmenő, magukra a müvekre, szerzőkre, irányzatokra stb. vonatkozó ismeretek
re van szükség - legalább az általános tájékozottság szintjén.

•2. Tízeket a munkájához szükséges ismereteket még a közelmúlt könyvtáro
sa is általában munkája természetes velejárójaként megszerezhette, vagy leg
alább is "karbantarthatta", megújíthatta. A modern könyvtárakban - ezek közül 
elsősorban a nagy könyvtárakban — az "Üzemszerű szervezés, a "tiszta" munka
körök kialakítása, a részfeladatokra szakosodás, a norma szerinti teljesít
mény, a kiadványoktól való - gyakran teljes - elszakadás a könyvtári munko 
mechanizálódásához, elszürküléséhez vezetett. A munkával járó ismeretszer--it 
a kedvezőbb esetekben is, rendszerint puszta tényismeretre redukálódott.

3. Az OSzK-ban e problémát tovább élezte a rossz elhelyezés, a szétta
goltság.

4. Sok szó esik napjainkban arról, hogy a tanulás életformává vált. Egy
re nagyobb szerepet kap az önképzés az ember életében. Helyes, hogy nem eről
tetjük sem az ideológiai, sem a szakmai továbbképzésben a tanfolyami formá
kat. de ugyanakkor ösztönözni, támogatni kellene az önképzést. Különösen in— ^ 
dokolttá teszi ezt az a tény, hogy pályánk feminizálódott. Az olvasásszocioló-: 
giai vizsgálatok szerint, a nők heti 3-4 órával kevesebbet olyasnak, mint az 
iskolai végzettség, foglalkozás stb. alapján, azonos kategóriába sorolható 
férfiak. Hasonlóképp ösztönzést kiván a fiatalok önművelése is.

5. A szabad szombat bevezetésével, a több szabad idő értelmes felhaszná
lását támogatni kellene.

6. A könyvolvasás kettőspontos példányokkal könyvtárunkban jól megoldó
dott. Ugyanez nem mondható el a folyóiratokról, holott épp a folyóirat az ál
talános tájékozódás legfontosabb forrása.

Fentieket figyelembe véve az értekezlet úgy döntött, hogy a könyvtárban 
"olvasóköröket" kell kialakítani 80-90 fővel az épületenkénti elhelyezés fi
gyelembevételével. Átlagosan 5 főre 1 folyóiratot, ill. folyóiratpéldányt 
kell megrendelni. A folyóiratok megrendelését a Gyarapítási Osztály végzi. A 
megrendelhető folyóiratokat az Intézetvezetőség által jóváhagyott sokszorosí
tott jegyzékből a KISZ által társadalmi munkában folytatott közvéleménykuta
tás alapján ez olvasókörök választják meg. Ugyancsak a KISz (olvasókörönként
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2-2 KISz-tag) gondoskodik társadalmi munkában a folyóiratok kezeléséről, a 
folyóiratok használatát az olvasókörök körözésas, vagy előjegyzéssé rendszex- 
rel alakítsák ki*

Ugyancsak régi probléma oldódott meg az intézőben belüli tartóé kölcsön
zés gyakorlatának bevezetésévei. Az egyes osztályokon átmenetileg v, idősza
kosan szükséges szakmai Jellegű segédkönyvek fél- vagy egyéves időtartamú 
kölcsönzésére nyílik ily módon lehetőség*3z a módszer feleslegessé tessi majd, 
hogy az egyes osztályok a számukra esetleg osak időszakosan ssükséges szakmai 
segédleteket segédkönyvtári állományukba iktassák, a elmarad a segédkönyvt&rak* 
bán elavulttá, v* feleslegessé vált szskkönyvek sok munkát kívánó kiiktatása* 
nagyraktári állományba való visszavétele*

December 2-án a főosztályvezetői értekezlet az osztályvezetők és önálló 
csoportvezetők részvételével a következő tájékoztató Jellegű beszámolókat 
hallgatta meg: Fügedl Pétérné beszámolóját az MNB számítógépes előállításának 
első kísérleteiről és Bzilvássv Zoltánná tájékoztatását a KFKK kurrens lelő
helyjegyzékének első számú gépesítési kísérletéről,

A főosztályi keretbe nem tartozó Zárolt Kiadványok Iáiénak felügyeletét 
f.Avi november 15-tői újra a Főigazgató vette át, A Tár munkájának figyelemmel 
kisérésével - különös tekintettel a ZKT 1971-es felülvizsgálatára, és az ennek 
eredményeképpen hozott határozatok végrehajtására - a Főigazgató £gAl&Ü2^ 
Gabriellát, az Igazgatási Osztály vezetőjét,és dr. Németh Máris osztályvezető 
tudományos titkárt bízta meg, esetenkénti konzultánsként bevonva azokat a 
szakértőket, akik a ZKT felülvizsgálatában VÓsst vettek (Faragó Uszlónét, a 
Katalogizáló Osztály vezetőjét és Ferenczv Bndrénét, a Gyarapítási Osztály 
h.vezetőjét ).

A Hunearica. Koordinációs Bizottság dr.<flajCMiÜII 0^“ főosztályvezető 
elnökletével deoember 5-án tartotta meg második ülését. Az értekezlet tárgy- 
sorozata a "Magyar Folyóiratok Repertóriuma. Külföldi magyar nyelvű folyóira
tok" (Szark* 8,Orvos Mária) próbaszámának éa a "Hungarica, Miföldi folyó
iratszemle" (Szerk. dr,Szentmihályi János) első évfolyamának értékelése volt**
A résztvevők ez elismerés hangján szóltak mindkét kiadványról, majd élénk vi
ta keretében tettek észrevételeket és Javaslatokst e folyóiratok fejlesztése 
érdekében. Bejelentették az értekezleten, hogy elkészült és sajtó alatt van 
két sajtóbibliográfia ill* címjegyzék {Miföldi magyar nyelvű hírlapok éa fo
lyóiratok címjegyzéke és adattára, 1945-1970., valamint a Miföldi Könyvek Or
szágos Gyarapodási Jegyzékének Hungarica c, próbaazánujL

SOMKUTI GABRIELLA

SZEMÉLYI HÍREK JSS VÁLTOZÓ80K

Megbízások: 1971. október 1—1 hatállyal
nr.Németh Mária osztályvezető - változatlan besorolásban - a Hirlaptár 

vezetésére kapott megbízatása alóli egyidejű felmentése mellett, megbízást
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kapott a könyvtár tudományos titkári teendőinek ellátására. Ebben a beosztá
séban munkájának irányítása és ellenőrzése közvetlen főigazgatói hatáskörbe 
tartozik.

Pálvölgyi Endre osztályvezető megbízást kapott a Hirlapfeldolgozó Osz
tály vezetésére.

Uj munkatársak! Fodor Béla kiemelt lakatos szakmunkée/Gazdasági Hivatal 
Gazdaéné Csontos Katalin könyvtáros I./Nemzetközi Csereszolgálat, Halmai 
Tibor gépkocaivezető/Gazdasági Hivatal, Katsánvi Sándor tud.főmunkatárs/KMK,, 
Oláh Béláné könyvtáros II,/Könyvelosztó, Szabó Borbála könyvtáros I./Könyvek 
Közp.Katalógusa, Szűcs István gépkocsivezető/Gazdasági Hivatal.

Eltávoztak könyvtárunkból Polyánszkv Zoltánná könyvtáros I./éth. Közp. 
Statisztikai Hivatal.

Átsorolások: Pele.ltei Tibor könyvtári csoportvezető, dr.Urosevics Danilo 
tud.főmunka tá rs,

(Lezárva: 71.11.30.)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

S.Orvos Mária, a Bibliográfiai Osztály tud.főmunkatársa a jugoszláv-ma- 
gyar kulturális munkaterv keretében szeptember 24-október 23 között egy hó
napot töltött Jugoszláviában, mint az újvidéki Matica Srpska könyvtárának 
vendége. Tanulmányútja során számos könyvtárat és kulturális intézményt kere
sett fel Újvidéken, Belgrádban, Zágrábban, Szarajevóban, Versecen és Karlócán,, 
Kutatómunkája elsősorban hungaricumok bibliográfiai gyűjtésére irányult.

Óvári Sándor, könyvtárunk Állományvédelmi és Reprográfiai Főosztályának 
vezetője és Ozettlerné Kozocsa Ildikó, a Restauráló Laboratórium vezetője 
október 27-30.között Lengyelországban részt vettek a poznani Egyetemi Könyv
tár és a varsói Nemzeti Könyvtár által a szocialista országok részvételével 
rendezett restaurálási konferencián. Czettlemé Kozocsa Ildikó "Az OSzK 
Restauráló Laboratóriumának szervezete és tevékenysége. A hírlapok restaurá
lásának problémái’* cimmel tartott előadást.

Dr.Vizkeletv András, a Kézirattár h.vezetője október 11 - november 10 
között ez NDK és Magyarország között fennálló kulturális munkaterv keretében 
négy hetet Berlinben töltött. Utjának célja a magyarországi német kódexek ké
szülő katalógusával összefüggő kutatómunka volt. A Humboldt Egyetem könyvtár^ 
tudományi tanszékén a leendő kézirattáros-könyvtárosok szemináriumán beszámolt 
a középkori kódexek feldolgozási problémáiról és a magyarországi könyvtárak 
kéziratos állományáról. Meglátogatta a gothai Forschungsbibliothek-ot is,mely 
az NDK leggazdagabb középkori kéziratállományát őrzi.

Kastély Beatrix, a Restauráló Laboratórium munkatársa október 27-től kez
dődően mint a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa, egy hónapot töltött Olasza 
országban. Rómában a Gallo Intézetben, Firenzében a Nemzeti Könyvtár restaurá
ló laboratóriumában tanulmányozta a különböző restaurálási eljárásokstr.
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Szűcs Jenőné. a Bibliográfiai Osztály munkatársa november folyamán egy 
hetet töltött Prágában mint a Státni Knihovna Módszertani Központjának ven
dége. Horváth Tiborral, a KMK osztályvezetőjével közösen tanulmányozták a 
csehszlovákiai könyvtári gépesítés eddigi eredményeit és jövő terveit.

SzilvássT Zoltánná, a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusának veze
tője november első felében az OSzK és a pozsonyi Egyetemi Könyvtár közötti 
közvetlen személycsere keretében Pozsonyban és Prágában tanulmányozta a köz
ponti katalógusok problematikáját,

Kostvál István, a Könyvelosztó vezetője november 10-től két hetet töl
tött Csehszlovákiában (Pozsonyban, ill. Turócszentmártónban) ugyancsak az 
OszK és a pozsonyi Egyetemi Könyvtár közötti közvetlen személycsere kereté
ben. Útja során ez 1945 után állami tulajdonba került könyvállomány tárolási, 
feldolgozási és felhasználási kérdéseivel foglalkozott.

Kovács Ilona, a Katalogizáló Osztály csoportvezetője november 16-tól az 
OSzK és a Deutsche Bücherei közötti személycsere keretében töltött két hetet 
Lipcsében. A Katalogizáló és Bibliográfiai Osztályon a könyvtári feldolgozás 
kérdéseivel foglalkozott.

Somkutl Gábriella. az Igazgatási Osztály vezetője az OszK és a prágai 
[llami Könyvtár (Státni Knihovná) között fennálló közvetlen személycsere kere
tében november 16 - 30. között két hetet Prágában töltött. Útja során a prá
gai nagy tudonényos könyvtárak szervezeti kérdéseit tanulmányozta, valamint 
több, az OSzK-t közvetlenül érdeklő egyéb szakmai kérdésben tájékozódott.

BGT DICSÉRENDŐ XFZnttMÉWYTSZÉSRŐL

Példaként is említhetnénk a Katalogizáló Osztálynak azt a tájé- 
coztatóját, melyet novemberben adott közre, a továbbiakban pedig időről időre 
civán megjelentetni az olvasói betűrendes negykatalógus használói részére,

A tájékoztató beköszöntőjéből idézzükt "Katalógusaink állapota, szerke- 
Eete is ki van téve az idő csendes változásainak. A szolgálati katalógusunk 
rekonstrukciója és a Nemzeti Bibliográfia élő gyakorlata egyaránt hat címle
írásainkra. Az elkészült leírások keresik helyüket a katalógus szigorú rend
jében és a címleírásban mutatkozó szükséges változások óhatatlanul a merev 
szabályok apró áthágásához vehetnek. így, ha akarjuk, ha nem, tudomásul kell 
rennünk, hogy a katalógus élő szervezet, nem statikus, sokkal inkább dinamikus 
Is naponta vet fel besorolási problémákat, amelyeket igyekszünk egységes gya- 
corlat alapján megoldani.

Úgy véljük, a katalógust használóknak nyújtunk segítséget, ha a kataló
gus rendjében beálló változásokról, azok okáról időről időre tájékoztatást 
idunk, feltételezve, hogy a katalógus rendje, annak alapvető szabályai ismer
tek.*

A tájékoztató 1.száma a prominens személynevek rendjét, a besorolásnál 
ídódó problémákat, a prominens név választólapjáig, majd a választólap utáni 
beosztást, a választólapon belül érvényes rendet és a kiegészítések változó
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formáit ismerteti.
Illusztrálására a "prominens személynevek rendig” c. részt közöljük* 

"Többször felmerült kívánság volt, hogy egy szerző müveit az olvasói betű
rendes katalógusban hozzuk össze. Intézetvezetősünk döntése alapján a munkát 
megkezdtük. A jelentősebb magyar szerzők, illetve a névrokon magyar szerzők 
müveinek leírásait kiemelten kezeljük, A tartalmi szempontok érvényesülése 
azonban megbontotta a katalógus eddigi formai rendjét. Az uj elrendezésnél 
törekedtünk, hogy az eltérést a katalógus szerkezetén belül a minimálisra 
osökkentsük.

Az egyes szerzők müveinek leírását disztinktiv elemmel megkülönböztetve 
kiemeltük az azonos nevű szerzők betűrendjéből, a kiemelést választólappal 
jelöltük a katalógusban. Példa a választólapok szövegére* HORVÁTH János,1732- 
1799. jezsuita, egy.tanár - HORVÁTH János, 1769-1855. székesfehérvári püspök, 
HORVÁTH JÁNOS, 1878-1961, irodalomtörténész, egy.tanár - HORVÁTH JÁNOS,ifj., 
1911- klasszika-filológus, egy.tanár.

A tájékoztatót névreszólóan mindazoknak megküldi a Katalogizáló Osztály, 
akik azt Bánáti Istvánnétól szóban v. Írásban december folyamán igénylik.

BOY ADAT NYOMÍBAN

Bgy kiadvány pihen csendesen az asztalon, címleírására várva, llár 
kívülről sem Ígér sok jótt vékony, gépírásos, sokszorosított füzetke, szemmel 
láthatóan belső használatra. Hozzáértő szem rögtön gyanakodva nézi* milyen 
adat fog hiányozni róla? Julio Urbani Mistero en le anasejo.

Külföldi, idegenszerü szöveg, párbeszédes, nyilvánvalóan színdarab. A 
közhasználatú nyelveken kizárásos alapon végigfutva, megállapítjuk, hogy 
eszperantó. Senki sem tud a közelben eszperantóul, nem is tanul senki. Pár 
perc alatt kiderül, hogy a segédkönyvtárban nincs eszperantó-magyar szótár, 
csupán magyar-eszperantó, igaz, hogy az két példányban. A szomszédban, a sza
kozóknál sincs. Szerencsére, az eszperantó nemzetközi nyelv* 8Z elhelyezés 
alapján műfajjelzőnek gyanítható "pupteatra ludo en du partoj" kifejezést 
megértjük* bábjáték két részben. Magyar eredeti elme nincs feltüntetve a fü
zetkén, miért is lenne? A címleírásban azonban kell. Vajon, mi lehet?

Julio nyilván Gyula. A szerzőnek két bábjátékát találjuk a katalógusban, 
mindkettőt gyűjteményes kötetben, a Bábjátékos Kiskönyvtár sorozatban. Persze 
a sorozat bármelyik más gyűjteményes kötetében is lehet még, de ha nem első 
két szerző, nem találhatjuk meg. így lehozatjuk ezt s két kötetet, a szerep-
osztás alapján összevetjük, nem azonos.

Zsákutca. lássuk a telefontI Kit hívjunk? Kiadó, nyomda, szerkesztő a 
füzetkén nem szerepel, miért is szerepelne? Válasszunk nyomot könyvtáros szi
mattal. ürbán eddigi bábjátékai a Bábjátékos Kiskönyvtár sorozatban jelentek 
meg, ezt a sorozatot a Népmivelési Intézet szerkeszti, hátha ők tudnak vala-

mit?
A Művészeti Osztályon sajnálkozás: ürbán nem náluk dolgozik, munkahelyét
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nem tudják,a szóban forc^ó bábjátékot nem ismerik, egy "bábos" sincs bent, de 
az egyiknek, Hollós Róbertnének megadhatják az otthoni telefonszámát.

Felhívjuk. A kertben van, rövid várakozás. Nagyon kedves, meghallgat, 
sajnálkozik ő is, de a bábjátékot nem ismeri, lehet, hogy a Hupikék Péter, 
mert kedvenc bábjátéka, de nem biztos. Viszont tudja Urbán munkahelyét: az 
Állami Bábszínház. Szerencsére azt is közli, hogy a Bábszínház most nem a ré
gi helyén, hanem a Kisszinpadon üzemel, annak a telefonján kell keresni.

Rövid szünet következik, mert minket keresnek telefonon. Utána Kisszin- 
pad. Újabb sajnálkozás: igen, ott dolgozik, de most nincs benn, egy vidékre 
készülő csoporttal próbál a Városháza dísztermében, minden nap, utána már 
nem jön be, a lakásán nincs telefon.

lássuk a Városházát. Keresett vonal, többször mással beszél, végül azon
ban mégis jelentkezik. Ettől kezdve a szerencse mellénk szegődik: a díszterem
ben is van telefon, Urbán valóban ott van, és mennyei zene füleinknek: a 
kagylóban megszólal a Legilletékesebb, a Szerző és megtudjuk a rég keresett 
elmet: "A kacsalaki rejtélyt A rejtély megoldódott, megszereztünk egy hiány
zó adatot a mai harminc címleírás egyikéhez.

ÚJABB TÖRTÉNETI IRODALOM 
KÜLFÖLDI BESZERZÉSEINKBŐL

Bob a, Imre: Moravia's history reconsidered. A re-
interpretation of medival sources. The Hague 1971.
167 P.

A nyugati, bizánci és szláv források áttanulmányozása során a szerző ar
ra a meglepő (bér nem megalapozatlan) következtetésre jutott, hogy a "Nagy- 
morva Birodalom", Cirill és Methód tevékenységének központja nem a Dunától 
északra, a mai Nyugat-Szlovákia és Morvaország területén, hanem attól délre,
8 Pannónia Inferioris—nak nevezett vidéken jött létre, központja pedig a Drá
va és a Száva között, a szerémségi Marava városa volt.

Guldescu, Stanko: History of medieval Croatia.
The Hague 1964. 351 p.

A XVI. századdal záruló I. kötet bemutatja a horvát történelem számos 
sokat vitatott kérdését (pl. a horvátok eredetével kapcsolatban), a sokszor 
gyökeresen szembenálló interpretációkat. Egészében véve kedvezően értékeli és 
mindkét résztvevő számára előnyösnek tekinti a horvát—magyar uniót. Erre néz
ve érdekes bizonyítékot hoz föl: a horvát folklórban teljesen hiányoznak a 
magyarokkal szembeni ellenséges érzelmek jelei, ami korántsem mondható el pl. 
Velencével kapcsolatban.

Roskill, Stephen: Hankey. Mán of secrets. Vol.l.
1877-1918. London 1970. 672 p.

A könyv hőse, a tengerésztisztnek induló Maurice Hankey 1908 és 1936 kö
zött valóban "a titkok tudója" volt Nagy-Britanniában, hiszen ő volt a leg
fontosabb katonai és politikai bizottságok, majd a kabinet titkára és jegyző
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könyvvezetőjét ott volt az 1919-es párizsi bókekonferenola ülésein (beleért
ve a "Három Nagy" zártkörű tanácskozásait), a II. világháború első Időszaká
ban pedig különböző miniszteri tisztségeket töltött be. Részletes naplója 
alapján a biográfia napró1-napra követi tevékenységét s ezen keresztül bete
kintést nyújt a brit politika legfelsőbb szféráiban lezajló események meneté
be.

Woodward, Llewellynt British foreign polioy in the second 
world war. Vol.l, London 1970. LXI, 640 p.

Az öt kötetre tervezett sorozat a brit külügyminisztérium okmányai alap
ján ismerteti a háború alatti angol külpolitika menetét. Nem elemez és nem 
értékel, sőt nem is keresi a döntések okait, hátterét, csupán percről-percre 
- sokszor hosszasan idézve az eredeti dokumentumokat — követi a brit kormány 
és a külügyminisztérium külügyekkel kapcsolatos vitáit, memorandumait, utasí
tásait és akcióit. Számunkra az 1941 júniusáig terjedő első kötet negatív ér
dekessége, hogy Magyarország összesen négy Ízben lett megemlítve, pedig ez az 
időszak még viszonylagos külpolitikai önállóságunkkal esik egybe*.

Robbins, Keithi Munich 1938. London 1968. 398 p.
A winston Ghurchill-dijjal kitüntetett munka annak a magyarázatát kere

si, hogy 1938-ban miért fogadta szinte egész Nagy-Britennia örömmel a münche
ni döntéseket. Ennek során áttekinti a két világháború közötti brit—német- 
csehszlovák viszonyt, a három fél 1938-as tárgyalásait és a diktátum születé
sének körülményeit, valamint az angol külpolitikára befolyást gyakorló körök 
nézeteit és érveit. A szerző sok érdekes és ujsserü megállapítása gyakran 
váltja ki az olvasó meglepődését.

JESZENSZKY GÉZA
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KIADVÁNYAINK

ÉVTIZEDBE: HIÁNYÁ.T PŐTOflTA

Könyvtárosnak nem szükséges hangsúlyozni a bibliográfia jelentő
ségét, különösen nem a nemzeti bibliográfiáét. Mégis, ezen a helyen minden
képpen szót kell ejtenünk róls, hiszen olyan kötet született (Pótlások Petrlk 
Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860, c, müvének 1-4, kötetéhez.), a- 
mely hosszú évtizedek hiányát pótolva, nagy űrt hidal át a magyarországi mű
velődéstörténetben. Közel 8 ezer, Petrik munkájában nem található nyomtat
vánnyal teszi teljessé nemzeti bibliográfiánk 1712-től 1800-ig terjedő szaka
szát.

Az egész munkára tiszteletre méltó szerénység jellemző. Bevezetője nem 
szól a nehézségekről, amelyeket a szerkesztőnek és munkatársainak le kellett 
győznie. E soroknak sem feladata megzavarni ezt a szellemet holmi nehézség
elismerésekkel, egyet mégis meg kell kockáztatnunk: a nyelvi problémák magas 
szintű megoldását. A Pótlások ugyanis - mint egész retrospektív nemzeti bib
liográfiánk - túlnő szorosan vett nemzeti kultúránkon, és elsősorban a szlo
vák, a hazai németf valamint a román és más nemzetek könyvtermését is magá
ban foglalja. Nos, elmondhatjuk, hogy a kötet ebből a szempontból is jól si
került, s a gondos munka ellenére ezen a téren észrevétlenül maradt apró hiá
nyosságok és hibák még egy teljesen magyar nyelvű bibliográfiában is jelen
téktelenek lennének. "Házon belül" lévén hadd mondjam el, mennyire jóleső 
volt tapasztalni a gondosságot a szerkesztő és az egész munkaközösség részé
ről a számukra éppen ismeretlen nyelvű, régi nyomtatványok helyes leírásával 
kapcsolatban, s egy—egy "cédula" bizony nem is egyszer jutott el olyan kollé
gákhoz, akik az illető nyelvben vagy kultúrában járatosak. Olyan finomság 
sem kerülte el a figyelmet, mint például a Jlrí cseh keresztnév-forma szlovák 
Juraj változatára való utalás. És éppen ez jelzi az igényességet, a lelkiis
meretességet, ami teljes mértékben kamatozik, hiszen a Pótlásokat nagy ha
szonnal forgathatják — nyelvi nehézség nélkül — a szomszédos országokban is'.
Ez pedig nem is egy szempontból rendkívül figyelemreméltó pozitívum.

A Pótlások pótol, nem korrigálja Petrik adatait, csak a hiányokat közli, 
mégis - különösen a liber gradualisok utalózásával - eddig megoldatlan kérdé
seket is tisztáz. Nagyon helyesen külön egységnek veszi a sokszor csak cimlap- 
variánsokat, s utal a közreműködőkre, illetve azoknál a műre, amelyben szere
pelnek. Ez az igényesség, az anyag nagyságára való tekintettel, szintén a kö
tet külön is kiemelendő pozitívumai közé tartozik, hiszen uj adatokkal gazda-
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gitja az egész középkelet-európal művelődéstörténetet, és járt utat biztosit 
más, hasonló Jellegű bibliográfiák számáré. Bár egységesíthetnénk egyszer 
llyn szinvonelon Magyarország egész retrospektív nemzeti bibliográfiáját.

Mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet a kötet gazdag forrás.-jegyzé
kére. amely korántsem teljes. Sokkal többet láttak és feldolgoztak - he köz
vetve is(— a bibliográfia munkatársai, mint amennyi a "hivatalos" Jegyzékben 
szerepel. Ami a magam szakmáját illetii biztosan tudom, hogy a szlovák ada
tokat mindig egybevetették nemcsak a "Knihopis"-szal, hanem V.Rizner bibliog
ráfiájával is, de ez utóbbi nem szerepel a forrásjegyzékben, sőt magam'lát
tam, hogy a felsorolásból ugyancsak hiányzó Zelliger-féle "Pentheon Tyrna- 
viense" is forgott gyűjtő és szerkesztő kezében.

Köhelynek számit az a megállapítás, hogy nincs teljes bibliográfia. Jó 
példa erre a nemrég megjelent "Régi magyarországi nyomtatványok" első kötete 
vagy az OSzK régi cseh és szlovák nyelvű könyveinek katalógusa. Mindig akad
nak ujsbb adatok, s e hiányok egyáltalán nem csökkentik a kiadványok értékét 
(a Pótlások esetében is kimaradt néhány szlovák nyelvű könyv, az említett 
katalógus 351, 352, 403, 484, 683, 731* tételei). És közhely az is, hogy a 
bibliográfiai munka hálátlan feladat. Talán a minduntalan felbukkanó uj ada
tok miatt is, az egyéb köztudott indokokat figyelmen kivül hagyva. De bizta
tó műfaj is ez, hiszen sohasem évűi el, és felbecsülhetetlen szolgálatot 
tesz nemzet, nemzetek művelődéstörténetében.

A fentiekre is utalva megkülönböztetett tisztelet és elismerés illeti 
Komjáthy Miklóanét és munkatársait. E sorok különösen ezen a helyen nem tűn
hetnek túlzásnak vagy frázisnak. Azon a helyen, ahol különösen tudatában va
gyunk a ""inlm rendkívüli hasznának, színvonalának és Jelentőségének - nemze
ti könyvtárunkban.

KÁFSR ISTVÁN

EPRI TANULSÁGOK

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének 18. századi kutatócsoportja 
és a 18. századi Munkaközösség Eger Város Tanácsának védnöksége alatt októ
ber 28-31. között tudományos ülésszakot rendezett Egerben a magyarországi ko
rai felvilágosodás kérdéseiről. Az ülésszak megrendezésében részt vettek a 
Egri Tanárképző Főiskola és a Heves megyei TIT-szervezet. Tevékeny résztve
vői voltak a konferenciának a tudományegyetemek Magyar Irodalomtörténeti In
tézeteinek XVIII. századi korszakkal foglalkozó oktatói is.

A tudományos ülésszak színhelyéül nehezen lehetett volna alkalmasabb he
lyet választani Egernél. Ez a város, mely kulturális hagyományaiban, egész 
városképében hiven őrzi a barokk szellemnek a felvilágosodással megterméke
nyült s nér korán a klasszicizmus felé kiteljesedő légkörét, ihlető hátterűi 
szolgált az itt összegyülekezett kutatók megbeszéléseinek. Talán ezért volt 
olyan meghitt és baráti hangulat, ezért volt a vitaszellem olyan élénk. A 
konferencia eredményességéhez azonban az a tényező is hozzájárult, hogy az
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adott témát - a korai felvilágosodás kérdéseit - az elhangzott előadások a 
maga komplexioltásában közelítették meg, sokoldalúan feltárva és megvilágít
va az eszmetörténet e fontos hazai korszakát, A mélyfúráshoz hasonlítható, 
gazdag tényanyagra támaszkodó kutatási módszelj s a komparatista törekvés 
jellemezte csaknem valamennyi elhangzott előadást, az előadók és hallgatók 
között az irodalomtörténészekon kívül ott voltak a történészek, a nyelvészek, 
a filozófia-, a tudomány- és művészettörténet képviselői és természetesen a 
könyvtárosok is, (Az Országos Széchényi Könyvtárat dr.Borsa Gedeon és e so
rok Írója képviselték.) Ez a különféle érdeklődésből fakadó, a korszak sok
oldalú elemzését lehetővé tevő módszer volt talán az a legnagyobb élmény, a- 
mit a résztvevők Egerből magukkal hozhattak.

Az elhangzott 17 előadásnak sajnos nemesei ismertetésétől, de még rövid 
felsorolásától is el kell tekintenünk. Itt most csak egy előadással - Ivánri 
Sándor: "Az egri nyomda a 18- században” c. referátumával - kívánunk foglal
kozni, mivel ez az előadás szorosan kapcsolódik a könyvtárunkban folyó bib
liográfiai munkához. Iványi Sándor elmondotta, hogy a most megjelenés előtt 
álló OszK kiadványban, amely a 18. századi hazai nyomtatványok nyomdahely, 
ill. nyomdászmutatója lesz (Patrik 6.kötete), 533 egri nyomtatvány szerepelj 
Ezzel szemben ő már eddig 755 egri nyomtatvány adatait regisztrálta. Vélemé
nyünk szerint csaknem bizonyosra vehető, hogy — különösen a nyomdász—mutató- 
kötet megjelenése után - a helytörténettel foglalkozók fel fogják mérni a 
helyi nyomtatványok számát és az egri példához hasonló eredményekre fognak 
jutni. Ezeknek az újabb bibliográfiai adatoknak, melyek lényegében a Patrik 
kiegészitósei, mindenképpen publicitást kellene teremteni s ez - úgy véljük - 
az OSzK feladata. Ilyen tömegű bibliográfiai adat közlésére a Magyar Könyv
szemle természetesen nem vállalkozhat. De elgondolható lenne az, hogy az 
OszK kiadványsorozatot nyitna, akár csak házi sokszorosítás formájában a ha
zai 18. századi nyomdák ismert termékei, az újabb Petrik—kiegészítések lelrá— 
sánek rögzítésére. Ebbe a munkába bizonyára szívesen kapcsolódnának be a 
helytörténészek, de számítani lehetne a megyei könyvtárak hatékony együttnü- 
ködésére is. Egyébként a már megjelent Petiik 5» kötetről a konferencián 
több Ízben esett szó — jól esett hallani, hogy ez a bibliográfiai munka milyen 
hasznos és nélkülözhetetlen munkaeszközévé vált máris a kutatóknak.

A tudományos ülésszak résztvevőit Eger városa és a Tanárképző Főiskola 
valóban saját vendégeinek tekintette. Megnyilvánult ez nemcsak abban, hogy a 
megnyitó ülés Eger Városi Tanács dísztermében zajlott le, s a további napokon 
a Tanárképző Főiskola fogadta falai közé a konferenciát - hanem abban a való
ban szives vendégszeretetben is, melynek lépten—nyomon részesei lehettünk*. 
Kedves színfoltja volt az egri napoknak az esti fogadás a Főiskola Pinceklub
jában, ahol a jóféle egri borokat számolatlanul kinálgatták a főiskolás lá
nyok. A tudományos ülésszak befejezéseképpen szakszeiü vezetéssel Eger mű
emlékeit nézhettük végig, majd másnap autóbuszkirándulással fejeződött be a 
program. Ritkán látott műemlékeket - a feldebrői románkori templomot, al
templomában XI. századi freskókat, a kisnánai várat, a népi építőművészet né
hány fennmaradt szép emlékét, eredeti tárgyakkal berendezve stb. - látogat

na



tünk végig.
Úgy érezzük, e gazdag programú, eredményea tudományos ülésszak megren

dezéséért az MTA Irodalomtudományi Intézetét mindenképpen köszönet és elis
merés illeti. Az Intézet 18. századi'kutatócsoportja példát mutat arra, ho
gyan kell a különböző tudományterületek kutatóit egy korszak komplex törté
neti feltárása érdekében egymással kapcsolatba hozni.

SOMKUTI GABRIELLA

A SZAKREEERATURÁRÓL - BIBLIOGRÁFIAI SZEMSZÖGBŐL
A Magyar könyvéézet kiegészítő hungarioa kötetei

Érdeklődéssel olvastam Tököly Száva korét meghaladó, lelkes tö
rekvését a Híradó legutóbbi számában. A másfél évszázad előtti indítvány 
- egy szerb tolmács! állás megszervezésére a Széchényi Könyvtárban - mai meg
fogalmazásban és feladatainkra vonatkoztatva késztetett arra, hogy saját 
munkánk problémái egyikének tekintsem.

Könyvtárunk megkezdte a külföldi hungaricumok bibliográfiai feltárását*; 
Az 1971-es munkaterv a hungarice-munkaállomáa reorganizációját tűzte ki fel
adatként és megjelölte bibliográfiai tevékenységének irányát is. A hungarlca 
anyag bibliográfiai feltárása szervesen illeszkedik a magyar nemzeti bibliog
ráfia rendszerének szervezeti kereteibe. Első lépésként a külföldön megjele
nő magyar nyelvű publikációk — tehát a primer jellegű hungaricumok — feltárá
sára kerül sor.

A folyóiratok tanulná nyalnak, cikkeinek feltárására kurrens repertórium 
tornájában történt döntés. Elkészült ez évben - terveink értelmében - a Bib
liográfiai Osztály szerkesztésében a “Magyar Folyóiratok Repertóriumai Kül
földi magyar nyelvű folyóiratok" próbaszáma, 1972-től a Magyar Folyóiratok 
Bepártóriuma negyedéves mellékleteként fog megjelenni,

A külföldi magyar nyelvű köij£2§fc esetében a retrospektív feltárás mutat
kozott célszerűnek, mivel a különböző nemzeti bibliográfiák kurrens füzetei
ben az érdeklődő megtalálja a magyar nyelven megjelent könyvek cimleirásait*. 
Egyes nemzeti bibliográfiák, pl. a Szlovák Nemzeti Bibliográfia (Bibliogra- 
ficky katalog CSSR. Slovenské knihy), jelöli a nemzetiségi irodaimatt a Ro
mán Nemzeti bibliográfia (Bibliográfia Republicii Socialista Románia), mely
ben a román irodalom egyik alcsoportja /Opera literare ale scriltorilor 
nationalita-filor conlocuitoare din Republica Socialista Románia/ 6 nemzetisé
gek Íróinak munkásságán belül a magyar anyagot is közli*. Ezt figyelembe véve, 
a külföldi magyar nyelvű hungarlca könyvek bibliográfiai feltárása a Magyeg 
Könyvészét szerves kiegészítéseként, és periodicitásának megfelelő ciklusok
ban történik (1945-1960•, 1961-1970). A legfrissebb anyaggal kezdtük a munkát, 
az 1961-1970-es években megjelent müvekkel*.

A több kötetesre tervezett bibliográfia első lépésként a tömbökben élő 
magyarság (Románia, Jugoszlávia, Csehszlovákia) publikációit országonként és 
kötetenként, a szétszórtan élő, de magyar nyelven publikáló Írók, művészek.



szakemberek müveit, egy közös kötetben tárja fel.
Az 1971-es munkaterv a Romániában megjelent magyar nyelvű müvek feltáxá* 

sát jelöli meg feladatként. Az ezzel kapcsolatos szerkesztési munkálatok fo
lyamatban vannak. 1972-ben jelenik meg a kiadvány,

A külföldi magyar nyelvű hungerica bibliográfia feldolgozási problónAi 
részben eltérnek - tapasztalataink szerint - a Nemzeti Bibliográfia eddigi 
feltárási problémáitól,

A megjelent müvek (könyvek és tanulmányok) egy része magyar szerzők mun* 
kája. Másik része fordításokat tartalmaz, döntő többségében az illető ország 
szépirodalmát, továbbá történelmi, gazdasági, művészeti stb. életének múlt
ját és jelenét reprezentálja, üzért annak ellenére, hogy magyar nyelvű müve
ket dolgozunk fel - mint minden magyar nyelvű bibliográfiának - vannak ide
gen nyelvi vonatkozásai is. De szűkül a kör, nevezetesen ez illető ország 
nyelvében vsló jártasságot igényel. Ez azonban nem a világnyelvek egyike, A 
nyelvi leszűkítés mellett jelentkezik a vonatkozó ország múltjának és jele
nének mélyebb ismerete. Történelmi, társadalmi és gazdasági összefüggések 
helyes értelmezése szükséges egy-egy mű tárgyának megállapításához.

Természetesen igénybe veszünk minden rendelkezésünkre álló segédeszközt, 
lexikonokat, szótárakat, atlaszokat, az illető ország nemzeti bibliográfiáit 
és egyéb segédleteket, mind a magyar kiadásokat és az illető ország kiadvá
nyait, mind pedig a világnyelvek idevonatkozó segédkönyveit. A segédkönyvek 
azonban nem minden esetben adnak választ vagy egyértelmű választ a felvető
dött kérdésekre. Ezek tisztázásának problémája vár megoldásra.

Ezek lehetnek nyelvi (pl. eredeti elmek) és egyéb, az illető országot 
érintő (gazdasági, történelmi stb.) kérdések. Továbbá lehetnek olyan termé
szetűek (névkiegészitések, anonym müvek felvételének kérdései, földrajzi fo
galmak, intézmények és testületek eredeti nyelven történő névmegállepitása), 
melyek a rendelkezésünkre álló segédkönyvek szintjén nem oldhatók meg.

A fenti, nyitott kérdések esetében eddig könyvtárunk egy-egy munkatársát 
kerestük fel. S el kell mondanunk, hogy a legnagyobb készséggel igyekeztek 
választ adni, illetve megoldást keresni kérdéseinkre. De úgy érezzük, hogy 
munkaköri tevékenységükben zavartuk meg kérdéseinkkel,Egy—egy tudományos te
vékenységet folytató munkatárs nyelvi, irodalmi témái általában ismertek.
Bár a nyelvi kataszter minden bizonnyal hasznos "rejtett tartalékokat” is 
felszínre hozhat. Nem ennyire köztudott azonban, hogy egy bizonyos ország 
egyéb problematikájának ismeretében kihez lehet fordulni. Ennek a felmérését 
is igen hasznosnak tartanánk.

Szükségesnek látszik az elkészült bibliográfiák anyagának lektorálása 
olyan szakember által, aki a vonatkozó ország nyelvét, irodalmát és egyéb, 
társadalmi, gazdasági kérdéseit ismeri. Ehhez a munkához esetenként szer
ződéssel látszik megoldhatónak a szakember biztosítása.

Problémáink a ma és a holnap problémái, ezért várjuk a szakreferatuxa
kibontakozásának lehetőségeit.

S. ORVOS MÁRIA
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tájékozódás

SZAKIRODALMI TALLÓZÁS

ITTHON

Az ősz folyamán több általános érdeklődésre számottartó cikk je
lent meg a Könyvtárosban. Papp István: Meditációk a Magyar Könyvtárosok Egye
sületéről c. tanulmánya, amelyben az egyesület jelenlegi helyzetét, szerepét 
és jövőjét elemzi. Felveti a hiányosságokat, s felvázolja a szükséges teendő
ket az egyesület súlyénak növelése érdekében. (Könyvtáros 1971. H. sz. 571— 
573. 1.) Gönczi Imre: A SzOT és a KMK együttműködésének eredményei c. elem
zése, amely áttekinti két év közös munkáját, s felméri azokat az eredménye
ket, amelyek a SzOT és a KMK 1969-ben kötött megállapodása óta a szakszerve
zeti könyvtáraknak nyújtott módszertani munka területén mutatkoztak. Továbbá 
több beszámolót olvashattunk ismét a nyári szakmai összejövetelekről. így a 
Könyvtáros 1971. szeptemberi száma ad hirt a Szovjet-magyar könyvtárügyi sza
rni nárium- ró 1 (9.sz. 5O9-5II. 1.). Tanácskozás a könyvtárak, levéltárak és 
múzeumok együttműködéséről címmel Csömör Tibor cikke ugyanott (524-528. 1.) 
rövid összefoglalást ad Kondor Imréné a Művelődésügyi Minisztérium Könyv-tx - 
osztálya vezetőjének megnyitó beszédéről^majd Várkonyi Imre, a Somogy megyei 
Tanács VB elnökhelyettesének vitaindító beszédéről, s az elhangzott korrefe
rátumokról, valamint a további előadásokról.

A könyvkiadás területén kiemelkedő esemény volt az állami Könyvterjesztő 
vállalat 20 éves jubileuma. A Könyv 1971. 3-4•száma (3-7. 1.) közli Zala Imre 
ez alkalomból elhangzott, történeti visszapillantást nyújtó ünnepi beszédét.
A könyvterjesztés a jövő évben jelentős átszervezés előtt áll. Az uj rendel
kezések 1972, január 1-től lépnek életbe. Az előre látható változásokról, s 
azok indokairól: A könwter.iesztés u.1 szervezete, interjú a Kiadói Főigazga- 
t6sé£_jrezetcyével cimen alapos beszámolót találunk a témáról A Könyv 1971. 5. 
számában (3-16,1,)',

A jövő év nemzetközi szakmai eseményeiről újabb források tájékoztatnak. 
Megjelent a Nemzetközi Könwévl Híradó magyar kiadásának 1. száma, amelynek 
célja, hogy rendszeresen beszámoljon az elkövetkező óv, az UNESCO programjá
ban meghirdetett Nemzetközi Könyvév hazai és külföldi eseményeiről. Az 1, 
számban a Nemzetközi Könyvév céljáról, programjáról és az eddigi tevékenység
ről olvashatunk. A Könyvtári Figyelő 1971.3.számában (200.1.) rövid híradást 
kapunk az 1972. évi IFLA é3 FID magyarországi rendezvényeivel kapcsolatos 
előkészítő munkálatokról. - KOVÁCS IK)NA
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A VILÁGBAN

"A kipukkasztott léggömb, avagy a leleplezett komputer" elmen 
metszőén gúnyos hangú, szellemes vádirat jelent meg a komputerek könyvtári 
felhasználásáról. Sorra veszi a hívők igéit és tényekkel cáfol. Belvázolja a 
komputer erőltetett könyvtári használatának szociológiai, társadalmi okait 
is. Megállapítja, hogy a komputer az a gép, amely alkalmas a pénz leggyorsabb 
eltüntetésére, (college and Research Libraries 1971. 3.)

A fenti cikkre ellenkező előjellel rímel a Library Assoc. Rec. 1971, 7. 
számában megjelent cikk, mely a nagy angol egyetemi könyvtárakkal száll vitá
ba. (Vádirat a MARC ellen, mennyire helytálló?) Az angol Nemzeti Bibliográfia 
gépi előállításának széleskörű hasznosítása, a mágneses szalagok felhaszná
lása helyileg ma még nem megoldott kérdés. A cikk szerint az egyik ok ez a 
helytelen könyvtárosi szemlélet, amely a MARC-ot egyszerűen át akarja venni, 
és a hagyományos katalogizálás helyettesének tekinti. A MARC akkor lesz hatá
sos, ha integráljuk saját rendszerünkbe. Ma már rendelkezünk azzal a techno
lógiával, amellyel előállítjuk a MARC szolgáltatásokat, de a technológia ma
gasabb szintjére van szükség, hogy a benne rejlő minden lehetőséget felhasz
náljuk. - FARAGÓ IÁSZLÓNÉ

AZ ETO MAGYAR NYELVŰ TELJES KIADÁSA

Bár az ETO magyar nyelvű teljes kiadásának munkái még nem fejeződ
tek be, időszerű rövid tájékoztatást adni az előzményekről és az eddig vég
zettekről.

Ismeretes, hogy Magyarországon az ETO-t már régen alkalmazzák (az OSzK 
már 1936-ban bevezette némileg módosított "szabóervini" változatát), 1949 
óta a legtöbb hazai könyvtár és dokumentációs intézmény az BTO-t használja.

Ez időponttól kezdve mind sürgetőbben merült fel a táblázatok beszerzé
sének, illetve magyar nyelvű fordításának szükségessége, Ezt az igényt pró
bálták kielégíteni az egymás után megjelenő rövidített kiadások, melyek azon
ban egyrészt a hivatalos nemzetközi táblázatoktól való kisebb—nagyobb eltéré
sek, másrészt a szakkönyvtárak számára elégtelen részletezésük miatt csak át
meneti segítséget jelentettek.

1966-ban látott napvilágot az ETO első hivatalos - a FID (Federation 
Internationale de Documentation) által elfogadott - magyar nyelvű rövidített 
kiadása. Ez már megszüntette a nemzetközi táblázatoktól való eltéréseket és 
- az egységes használat érdekében - a Magyar Szabványügyi Hivatal kiadósában, 
"ajánlott szabványaként 3 ezer példányban jelent meg.

Ugyanabban az évben indultak meg a teljes magyar nyelvű kiadás előmunká
latai is. Ezt - nagykönyvtáraink mellett - főként a szakkönyvtárakban és do
kumentációs intézményekben a tájékoztatással szemben megnövekedett igények és 
ezzel párhuzamosan a feltárómunka hatékonyságának növelése tették szükséges-



só, (Közbevetőleg meg kell jegyezni, hogy ez ETO nálunk sem egyetlen eszköze 
a feltáró munkának.Uj módszerek - többek között gépi rendszerek - vannak ki
alakulóban. Keresik az utat pl, a tezauruszok és az ETO fogalomkincsének egy
behangolására, ami a szisztematikus ETO-rendszer fennmaradására, vagy az ed
diginél is szélesebb körben való használatára nyújthatna lehetőséget,)

A teljes magyar kiadást eredetileg 40 füzetre tervezték. (Összevonások
kal ez a szám némileg csökkent.) Ebben a látszólagos elaprózódásban szerepet 
játszott az, hogy a szakkönyvtárak, a szakdokumentáció csak bizonyos szükebb 
szakterületeit: táblázatait igényli, de ugyanakkor a szerkesztés munkája is 
megnehezült volna, ha nagyobb egységek egyszerre kerültek volna kiadásra. 
Ugyanis maga az a tény, hogy a mü hivatalos FID-kiadványként kerül forgalom
ba, fokozott felelősséget és egyben adminisztratív kötelességeket is ró az 
Országos iüszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ keretében működő szerkesz
tő bizottságra.

Az egyes szakterületek táblázatainak elkészült fordítását - lektorálás 
és ismételt számellenőrzés után - el kell küldeni a FID Osztályozási Bizott
ságának, a felmerült szám- és szövegproblómákkal együtt. Az ott jóváhagyott 
kéziratot szakértői megbeszéléseken (úgynevezett szabványtárgyalásokon) meg
vitatják, főleg a magyar terminológia szempontjából.

Mellőzve a további ügymenet részletezését, csupán azt a nehézséget kell 
megemlíteni, amit a fordítások elkészültétől a nyomdába adásig eltelt - meg
lehetősen hosszú idő okoz. Ugyanis az ETO élő, fejlődő szakrendszer, éppen az 
utóbbi években nagyon megélénkült a revíziós munka, azaz az egyes szakterüle
tek kisebb nagyobb átdolgozása, módosítása, amit az élő, fejlődő tudományok 
nyomon követése tesz szükségessé. (Ezeket a változásokat figyelemmel lehe:; 
kisérni az "Extensions and Corrections to the UDC" cimü, félévenként megje
lenő kiadványban.) Előfordul, hogy éppen nyomdába adás előtt lép életbe egy 
jelentősebb változtatás, amikor a procedúrát élőiről kell kezdeni. Természe
tesen az is megtörténik, hogy a már nyomdába adott, illetve megjelent füze
tekben levő szakterületek szenvednek változtatást, Így azok máris elavultak. 
Minden ETO-kiadás versenyfutás az idővel. Ez a magyarázata annak, hogy mindig 
újabb és újabb kiadásokra van szükség.

Hogy az előbbiekből adódó nehézségek áthidalhatók legyenek, az OMKDK 
- szinte 8z első füzetek megjelenésével egyidőben - megindította a "Kiegészi* 
tések és módosítások az Egyetemes Tizedes Osztályozáshoz” c. kiadványsoroza
tot, amely az "Extensions and Corrections to the UDC" magyar fordítása és 
ugyancsak hivatalos FlD-kiadvány. A teljes kiadás füzeteivel való együttes 
használata biztosítja, hogy az ETO-t mindenkori állapotának megfelelően le

hessen alkalmazni.
Természetesen a szerkesztés számára Így la nagy nehézségeket okoz az 

időbeli eltolódás, pl. a rokonfogalmskra való utalásoknál, alkalmazási pél
dáknál, amelyek sűrűn fordulnak elő minden füzetben, de talán leglényegesebb 
kérdés a betűrendes index készítése, amelynek előkészítő munkáit ugyancsak az 
OMKDK vállalta és megjelentetése az egész kiadás befejezése után várható.

Ez vetette fel egy újabb - második - teljes kiadás gondolatát, amelynek
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minden füzete - ha nem is egy időben, de azonos érvényességi időponttal (te
hát a módosítások azonos szintjén) készülne,

Hz azonban még távolabbi terv, most a jelen kiadásról még egy gyorsmér
leg, Eddig megjelentek} a Segédtáblázatokon kivül a 0, 37. 5* 62, 63, 677,
69t 7* 8, 9 szakok füzetei, rövidesen megjelennek* az 1, 30/32, 39* 64/63* 
67/68 szakok és nyomdában vannak a 2, 61, 66 szakok kéziratai, A .még fennma
radó 33/36 és 38 szakok is előreláthatólag 1973 folyamán napvilágot látnak*. 
Folyamatosan készülnek a "Kiegészítések is, Így a használók már most is
jelentős segítséget kaptak osztályozó munkájukhoz.

SCHNELLER KÁROLY
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KÉT KÖZGYŰLÉSRŐL 
St.Gállen - Moszkva

Bt.Gálién. 1971. augusztus 22-28.

Az utóbbi Idők legnagyobb létszámú közgyűlésén találkozott idén a Zenei 
Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének - az AIBM-nek - tagsága a festői st.Gal- 
lenben. Már a közgyűlést bevezető teljes ülés is ezt tükrözte, hiszen a Rot- 
monten oldalában épült modern közgazdasági főiskola aulájában megjelent mint
egy 250 küldött, közöttük távoli világrészek képviselői foglaltak helyet. A 
közgyűlést üdvözlő felszólalók között a Nemzetközi Zenei Tanács (CÍM), a Nem
zetközi Zenetudományi Társaság (IMS) mellett az IFLA képviselője is köszön
tötte a résztvevőket. Ez utóbbinak azért kell különös figyelmet szentelnünk, 
mivel az IFLA és az AIBM között eddig semmilyen kooperáció nem létezett. Most 
megtörtént az első közeledés és remélhetően a két egyesület közötti kollegiá
lis együttműködés a jövőben gyümölcsöző lesz.

A tényleges munka augusztus 25-án a plenáris üléssel kezdődött. A t' 
melyet sz AIBM Rádiós Könyvtári Bizottsága exponáltba rádiós könyv- és hang
tárak funkciójáról, munkamódszereiről adott részletes tájékoztatást. Már ezen 
az ülésen és a továbbiak során is előtérbe került - főleg 8 fonetikai doku
mentumokkal kapcsolatosán — a gépesítés, a gépi feltárás problémaköre. így 
többek között e tárgykörben Virginia Cunningham a Library of Congressben fo
lyó MARC II. program zenei vonatkozásairól, Nanna Schidt a Dán Királyi Könyv
tár zenei kéziratainak incipites és gépi feldolgozásáról, Folke Llndberg a 
Svéd Rádió hanglemezeinek gépi adatfeldolgozásáról számolt be. Ez utóbbi, te
kintettel a tervezett és már részben működő skandináv rádiós "adatbankra” kü
lönös figyelmet érdemelt, mivel mind nyilvánvalóbb, hogy a fonetikai dokumen
tumok ijesztő adatmennyiségének feltárása ma már kizárólag az automatizált 
gépi adatfeltárástól várható. Szinte valamennyi küldött megjelent a RILM Bi
zottság nyilvános ülésén, ahol a HILM Abstract hatékonyságának vizsgálata, a 
folyóiratban közölt anyag szelekciójának kérdései állottak a vita középpont
jában.

A közgyűlést nemcsak a festői környezet, de több zenei előadás, hangver
seny, a St.Galleni kolostori könyvtár felkeresése, a liechtensteini és appen- 
zelli kirándulások is tarkították. A mintaszerű lebonyoiitás, a valóban bará
ti fogadtatás 8 svájci AIBM Nemzeti Csoport és elsősorban Hans Steinbeck ki—
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váló munkáját dicséri, aki ezen a kongresszuson a winterthuri Bárónk Kvintett 
oboistáJakónt uj oldaláról mutatnozott be és elmélyült muzsikálása bizonyítot
ta, hogy a két tevékenység aktiv gyakorlása mindkét hivatás javára válik.

Az ünnepélyes záróülés uj elnököt választott és üdvözölt John H, Davies 
személyében. Ugyanezen az ülésen - elsőizben az AIBM történetében - képvise
letet kaptak a szocialista országok is az elnökségben, amikor dr, Galina 
Koltiplnát a megüresedett alelnöki helyre jelölték, A hetvenedik életévét au
gusztus 18-án betöltött Vladimír Federovot. akinek az AIBM megteremtésében és 
egész létében elévülhetetlen érdemei vannak, a közgyűlés teljes egyetértésé
vel az AIBM örökös diszelnökévé választották meg-. Reméljük és kivánjuk, hogy 
ezt a posztot még hosszú időn át töretlen munkakedvvel és jó egészségben tölt
se be.

Moszkva. 1971. október 4-Q.
A Nemzetközi Zenei Tanéca — a CÍM — hetedik közgyűlését Yehudi Menuhin, 

a testület elnöke nyitotta meg, A közgyűlésen az AIBM négy küldötte képvisel
tette magát. Az elnökség a közgyűlés anyagát tizennyolc pontból álló program
ba sűrítette, mely során a CÍM egész munkáját vizsgálat alá vetette. Jelentős 
szerepet kapott a napirendi pontok között, valamint a megbeszélések során az 
afro-ázsiai országok zenei tanácsainak munkája. Tízen országok zenei életéről 
és az újonnan alakult nemzeti tanácsok munkájáról számos érdekes beszámoló 
hangzott el. Külön magyar sikernek könyvelhetjük el, hogy Sárai Tibort, a Ma
gyar Zeneművészek Szövetsége főtitkárát a CÍM Végrehajtó Bizottsága tagjául 
választotta a közgyűlés.

A hét második felében a zenei kongresszus ülésezett. Ennek központi té
mája "A népek zenei kultúrája: tradíció és korszerűség" elmet viselte. Ezt a 
témát exponálta az ünnepélyes megnyitón többek között Borisz Jarusztovszkij 
ás Narayana Menőn. Felszólalásuk után a kongresszust színesen pergő műsorral 
köszöntötték a Szovjetunió különböző vidékeiről érkezett népművészek. A kül
döttek tárgyalásaikat hat szekcióban folytatták, melynek során hazánk képvi
selői közül az elsőben Maróthv János, mig az ötödik szekcióban Szávai Magda 
tartott előadást. Gazdag hangversenysorozat, városnéző körút, Kreml-, muzeum^, 
és tárlatlátogatás tette teljessé a kongresszus programját. Az események min
taszerű lebonyolítását, munkáját egyértelmű elismerés illeti.

Az AIBM-küldöttek további két hivatalos és több nem hivatalos találkozón 
vettek részt. Meglátogatták a Lenin Könyvtárat, ahol annak helyettes igazga
tója, Alexandra Hrenkova ismertette a könyvtár és ezen belül a Zeneműtár te
vékenységét, A látogatás során mód nyílott dr. Galina Koltlpina. a Zeneműtár 
vezetőjének szives kalauzolása mellett a mintegy 280 ezer kottát és 7 ezer 
hanglemezt őrző, 196o-ban alapított zenei gyűjtemény megtekintésére és a tár 
munkájának behatóbb megismerésére. A második hivatalos látogatás a Csajkov
szkij Konzervatóriumba, illetőleg annak Taneevről elnevezett könyvtárába ve
zetett. Az 1860-ban alapított gyűjtemény - amint arról Tamara. Eliszeevna 
Lűszenko könyvtárigazgató beszámolójából értesültünk - mintegy egy
millió egységgel rendelkezik és saját intézményén túlmenő, a konzervatórium!
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könyvtárakra kiterjedő hálózati központi feladatokat tölt be.
A két nem hivatalos megbeszélés egyikén az osztályozási kérdések kerül

tek szőnyegre. A második ilyen jellegű program az Össz-szövetsógi Ifjúsági 
Könyvtár zenei részlegének meglátogatása volt. A két esztendővel ezelőtt fel
avatott modern, közművelődési könyvtári feladatokat betöltő peremkerületi 
könyvtár kizárólag ifjúsági igényeket lát el. Birtokában 20 ezer hanglemez,
5 ezer kotta és 3 ezer zenei könyv van. Mint 0. Antonina. a fonotóka vezető
je elmondotta, mindezt kevésnek tartják, mert az igények már ma is meghalad
ják 8 rendelkezésre álló lehetőségeket. A szívélyes légkörű, nyilt beszélge
tések során feltett számos kérdésre adott válaszok nyomán, ha nem is telje3 

mélységében, a látogató betekintést nyerhetett a moszkvai zenei gyűjtemények 
sokrétű színes tevékenységébe.
PETHES IVÁN

A BÉCS-BUDAPESTI ÉS A PÓZNANI 
RESTAURÁTOR-KONFERENCIÁKRÓL

Az idén mintegy kettőszáz levéltári, könyvtári és grafikai 
restaurátor találkozott két nemzetközi konferencián'.

BÉCS-BUDAPBST

Az első találkozóra Bécsben és Budapesten került sor, A Levéltári, 
Könyvtári és Grafikai Restaurátorok Nemzetközi Szövetsége (IADA) konferen
ciáját az österreichische Nationalbibliothek és a Magyar Országos Levéltár 
rendezésében szeptember 6-11 napjain tartotta'.

Az előadások és gyakorlati bemutatók a legújabb restaurálási eljáráso
kat kívánták ismertetni, majd vitára bocsátani, de bemutattak néhány olyan 
módszert is, amelyet már évek óta alkalmaznak, különböző módosításokkal a 
restauráló műhelyekben.

A legújabb eljárások közül talán a legfigyelemreméltóbb az, amelyet 
p-p.Havwort (New York) ismertetett "Régi okmányok és könyvek konzerválása 
Regnál 7-tel" cimü előadásában. E szerint a törékeny, savtartalmu papírokat 
polivinilacetáttel és egy semlegesítő oldattal egyidejűleg kezelik. A mód
szert két csehszlovák restaurátor dolgozta ki, majd a Nemzetközi Szabadalmi 
Hivatal megvette az eljárás jogát és alkalmassá tette a módszert bekötött 
könyvek automatikus kezelésére is. Bennünket különösképpen azért érdekel ez 
s konzerválást mód, mert alkalmasnak látszik hírlapok és folyóiratok tömeges 
és gyors kezelésére.

A bécsi bemutatók közül nagy érdeklődésre tarthat számot a grazi 
Trobas féle un. "móretváltoztatnsos" rodnsitó berendezés, amely a szófiai 
pepiröntési eljárás egyik, talán egyszerűbb de ötletesebb változata. Az el
járás lényege, hogy segítségével - a vacuum elv alapján - papirpóppel, auto
matikus módon egészítik ki a sérült papírlap hiányait.

A Bécsben hallott előadások többsége elméleti jellegű volt. Az előbb
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említett paplröntésl eljárás során látott néhány konzervált levél kivételével 
nem jutattak be restaurált anyagot. Az elhangzott•referátumok a savtalenihá— 
si, fehéritési-tisztitási eljárások elméletével és az illuminált kódexek 
festék— és kötőanyagainak elemzésével foglalkoztak,

A bécsi program Budapesten folytatódott. A Magyar Országos Levéltárban 
és az Iparművészeti Múzeumban további előadások hangzottak el. Magyar könyv
kötő störténeti jellegzetességeket ismertető előadást hallottunk Sz.Koroknay 
Éva muzeológustól, majd _£^g;L33^_'^olhg^, a Technológiai Csoport munkatársa is
mertette a bőrmunkák restaurálásának módszereit,

A Magyar Országos Levéltár, sz Iparművészeti Muzeum és könyvtarunk 
restauráló műhelye kiállítással egybekötött szakmai bemutatókat is tartott.
A három bemutató - bár vitákat is kiváltott - szinte osztatlan tetszést ara
tott. A szakemberek méltányolták a magyar restaurátoroknak azt a törekvését, 
hogy a szakmai problémákat inkább gyakorlati oldalról - konkrét esetek bemu
tatásával és ezek megvitatásával — közelítsék meg. A Magyay Országom L^véltfrj 
műhelyének kiállítása szemléletes módon bizonyította, hogy a ma ismert és al
kalmazott laminálás! eljárások területén munkájukkal méltán vívtak ki nemzet
közi elismerést. Az Iparművészeti Múzeumban szép kiállítást láttunk művészi 
bőrmunkákból. A restaurátorok tablókon mutatták be - fényképekkel illusztrál
va módszereiket, eredményeiket. Könyvtárunk restauráló laboratóriuma a Kéz
irattár és a Régi Nyomtatványok Tára helyiségeiben - e tárak aktív közremű
ködésével - mutatta be a szakembereknek és az érdeklődő könyvtárosoknak eddig 
elért eredményeit; restaurált pergamen és papirkódexeket, kéziratokat, ősnyomr- 
hatványokat, régi könyveket. Amitől leginkább tartottunk; az anyag nagy ré
szét asztalokon és nem zárt tárlókban helyeztük el, bizonyult a legnagyobb 
vonzerőnek. A restaurátorok nagy gyönyörűséggel vették tudomásul, hogy e 
"rendhagyó” kiállításon a könyveket kézbe lehet venni, ki szabad nyitni.

POZNAN/Lepgvftlország
A másik konferencia színhelye Poznan volt, október 27-30. napjain a 

Poznan! Egyetemi Könyvtár a Varsói Nemzeti Könyvtár közreműködésével. Témája 
"A könyvtári állomány konzerválásának és restaurálásának problémája a szocia
lista országokban" volt. Amint a jelzett programból is kitűnik, ez a symposion 
sokkal szükebb körű volt a bécsi-budapesti konferenciánál.Poznanban csak 
könyvtári restaurátorok voltak jelen, nyolc szocialista országból. Ebből kö
vetkezik. hogy az előadásokban felvetett problémák mindegyike közvetlenül 
dekelt bennünket. Inkább volt arra mód, hogy egy-egy eljárást részleteiben is 
megtárgyaljunk. A bemutatott módszerek közül számunkra talán leghasznosabbnak
Günther Műller. jénai restaurátor eljárása Ígérkezik. Szép és változatos anya
got mutatott' be, amelyet az un. papirhasitás módszerével restaurált. Úgy gon
dolom, hogy e módszer alkalmazása egyes esetekben - különösen tintamarásos 
kéziratoknál feltétlenül javasolható. Érdekes volt Husarka (Varsói Nemzeti
Könyvtár) bemutatója az un. hideg laminálásról.

A poznani Egyetemi Könyvtár igazgatójának, dr. Kubiak professzornak a 
felkérésére a konferencián magam is előadást tartottam, amelyben az OSzK
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restauráló laboratóriumának szervezetét és munkáját ismertettem. Referátumom 
második részében, Kastély Beatrix összeállítása alapján, a hírlapok és folyó
iratok konzerválásának és restaurálásának és restaurálásának problémáival 
foglalkoztam.

A konferencia csaknem valamennyi előadásából kitűnt a szakembereknek az 
a kívánsága és törekvése, hogy a könyvvédelem területén egységes alapelveken 
nyugvó országos szervezeteket, illetve hálózatokat kell létrehozni. Unnék ke
retében országos központi kutató laboratóriumot kell létesíteni, és meg kell 
oldani a vidéki gyűjtemények értékes anyagának védelmét és restaurálását. A 
legtöbb szocialista országban ui, ez a probléma még megoldatlan.

A másik általános igény a restaurátorok képzésének, illetve továbbképzé
sének központi módon történő megszervezése, valamint a könyvtárosok és 
restaurátorok közötti együttműködés kialakítása vagy szorosabbra fűzése.

A poznani konferencián baráti légkör alakult ki, amelyben legfőbb részűk 
a lengyel kollégáknak volt, akik a leggondosabb előrelátással szervezték meg 
a konferenciát. Lehetővé tették számunkra azt is, hogy megtekinthéssűk Kómik
ben a híres kastélymúzeum értékes gyűjteményét és könyvtárát, valamint Gnies- 
noban a muzéális jellegű, középkori anyagban igen gazdag egyházi könyvtárad.

Befejezésül Így foglalhatnám össze a két konferenoia elvi tapasztalatait. 
Megerősített abban a meggyőződésemben, hogy nincs olyan univerzális restaurá
lási eljárás - akár régi, akár uj - amely minden esetben alkalmazható lenne. 
Sllenkezőleg, minden módszernek speciális alkalmazási területe van. A módsze
reket mindenkor a restaurálásra kerülő egyed állapotához, anyagi és egyéb 
minőségi jellemzőihez igazodva kell kiválasztani. Szórt kell lehetőleg min
den restaurálási eljárást megismerni és arra törekedni, hogy a gyakorlatba 
mindig a legcélravezetőbbet alkalmazzuk.

A meglátogatott műhelyek és gyakorlati bemutatók pedig azt a véleményt 
alakították ki bennem, hogy műhelyünk a gépi berendezés, felszereltség tekin
tetében még messze van a korszerűen felszerelt laboratóriumoktól. A jelenlegi 
helyviszonyok sajnos egyelőre lehetetlenné is teszik a fejlesztést. Ha azon
ban megvizsgáljuk, hogy más, a mienknél jobban felszerelt műhelyek.milyen 
munkát produkálnak, ennek ellenére sem kell szégyenkeznünk. Restaurált bői>- 
és pergamen kötéseink szakmai szempontból nemzetközi színvonalon állnak. Vi
szont a hagyományos, ídőtrabló kézi munkával nehezen vagy nem megfelelően 
restaurálható savtertalraa, törékeny papíranyagok (többnyire újkori anyag) 
vagy tintamarásos kéziratok konzerválása nálunk még nagy gondot okoz. A 
neutralizálást - megfelelő ellenőrző műszerek ób kidolgozott eljárás hiányá
ban - nem tudjuk megnyugtató módon elvégezni. Égetően szükséges lenne az is, 
hogy a több mint két éve megvásárolt és helyhiány miatt még mindig nem hasz
nálható laminátorunk segítségével végre megoldjuk a nagytömegű hírlap, szin- 
lap. plakát és térkép anyagunk gazdaságos módon történő konzerválását.

KOZOCSA ILDIKÓ
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KÖNYVTARUNK 
1 L ETERŐI

A Szakszervezeti Bizottság december 6-án. a máso
dik félévi tanácsülés előkészítésére, ülést tar
tott, ízen megvitatta a titkári beszámoló ténáit, 
felmérte az egyes szakbizottságok munkáját és meg
határozta a további teendőket.

A Szakszervezeti Tanács december 10-én, a EME 
előadótermében tartotta meg ülését, A tanácsülésen 
az Intézetvezetés részéről dr.Jóboru Magda főigaz
gató, Papp István, a EME igazgatója és Soltész 
András gazdasági igazgató, a Pártszervezet képvi

seletében Hámori Béla főosztályvezető vett részt, a beszámolót Gyulai Árpád 
titkár tartotta. A titkári beszámolót, mely az elmúlt tanácsülés óta eltelt 
időszak munkáját és problémáit ismertette, az SzB reszortfelelősei (Hoffer 
Rezsőné, Illyés Katalin, Milhoffer Alajos és Párksi Istvánná) hozzászólásaik
ban egészítették ki. A tanácsülés, mely végig igen aktív volt, elfogadta az 
előterjesztett 1972. évi költségvetést az SzB által javasolt módosításokkal, 
és a szakszervezeti bizottságot további két taggal - Dárdai Miklósnéval és 
Tatai Andrással - egészítette ki.

EGY SORON KÍVÜLI HOZZÁSZÓLÁS A NŐNAPHOZ

Az SzB jövő évi költségvetésében ismét helyet kapott egy jelen
tős összeg a nők köszöntésére. Lehet, hogy nem valamennyi nőtársam nevében 
szólalok fel, de úgy érzem sokan éreznek hasonlóan. A nőnapi megemlékezés 
módjáról van szó. Bizony az utóbbi években erősen formális megoldásokkal ta
lálkoztunk. Néha az volt az érzésem, hogy az OSzK-ban, ahol mi nők vagyunk 
többségben, egy terhes feladatot kipipáltak a munkatervben köszöntésünkkel’.
Az ünneplés lényege hiányzott} a közvetlen, meleg hangulat. Dicsérendő az 
SzB törekvése, hogy megoldást keresve most az ünnepségek decentralizálására 
gondol és osztálykeretekbe utalja. De azt hiszem ez sem megoldás, csak saját 
osztályunk példájára gondolok, 26 nőt fog egyetlen férfi ünnepelni, vagy sa
ját magunkat ünnepeljük?

Javaslom, hogy a jövő évtől kezdve az SzB mozgósítsa kevés férfikolle—
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gánka£_ és rendezzenek számunkra egy kis ünnepséget, köszöntsenek bennünket 
verssel, énekkel, szép szóval. Az erre a óéira szánt összeget pedig ajánljuk 
fel egy tanyasi iskola kulturális életének megjavítására. Annyi minden kö
zöttünk válogathatunk: könyvek, lemezjátszó, lemezek, rádió, diavetítő és 
még sok más. Köszöntsön bennünket, nőket a gyerekek szívből jövő öröme.

FARAGÓ LÁSZLÓKÉ

FÉNYKÉP-PÁLYÁZAT

Néhány hónappal ezelőtt feliratok jelentek meg a folyosókon és 
kapualjakban: "Fénykép-pályázat az OSzK életéből vett képekkel vagy szabadon 
választott témákkal!" Amikor megláttam a felhívást, arra gondoltam, hogy ér
dekes módon eddig - legalábbis az utóból 20 évben - erre még nem is került 
sor, valahogy a szakszervezeti fotókör ilyesmire korábban nem vállalkozott, 
pedig egy-egy amatőr pályázat általában visszatérő esemény a vállalatok, in
tézmények életében. Még az is átvillant bennem, hogy milyen kár, hogy nem 
10—15 évvel ezelőtt hangzott el a felhívás, mert akkortájt sok képet csinál
tam az OszK május elseji felvonulásairól, kirándulásairól, sőt a munkahelyek 
szobáiban stb. Később, amikor az SzB kulturfelelőse felkért arra, hogy a pá
lyázatra beérkezett képek elbírálásában vegyek részt, akkor viszont láttam, 
hogy bizony azokkal a régi képekkel nemigen büszkélkedhettem volna, legalább 
is művészi szempontból.

A pályázati felhívás visszhangja nem volt túl nagy, de kicsinek sem 
mondható: összesen 67 képet küldött be 10 pályázó, ami a mi létszámunkat te
kintve talán nem is olyan rossz arány. A zsűri nagyon komoly képet mutatott: 
vezetője Peredi János, az SzB Budapesti Bizottságának egy régi fotósa volt, 
aki nagy rutinnal irányította az elbírálást, tagjai a Mikrofilmtár munkatárs 
sai. Kelemen Miklós és Nagy Zoltán voltak, mindketten tapasztalt fotó-szak
emberek, sőt pályázatok nyertesei, akik mellett harmadikként meglehetős 
laikusnak éreztem magam. Végigvettük előbb ismerkedés céljából a beküldött 
képeket anélkül, hogy az egyébként nem jeligével, hanem nevekkel beadott 
18x24 cm-es képek hátoldalán szereplő neveket megnéztük volna, és abból a 
szempontból szűrtük meg az anyagot (mind a négyen meglehetős egyhangúsággal), 
hogy melyek azok, amelyeket nem szeretnénk falra akasztva látni.így a 67—bői 
27 darab maradt, amelyek szerencsére úgy oszlottak meg, hogy mindegyik pályá
zónak legalább egy képe a kiválasztottak közé került, személy szerint tehát 
egy pályázó sem esett ki. Főleg a technikailag kifogásolható (életlen, rossz 
beállítású) és a tematikailag elcsépelt, giccses, sablonos képeket iktattuk 
ki.

Azután a kiválasztott képeket olyan szemmel néztük újra át, hogy azok 
ki fognak kerülni a mi kis szerény kiállításunk, vagyis az ebédlő falára, a- 
hol ma is láthatók. A feladat ekkor az volt, hogy melyeket díjazzuk és me
lyeket nem. Minthogy az anyagban egészen kiemelkedő művészi kepek nem voltak, 
elejtettük ezt a gondolatot, hogy első, második, harmadik dijakat adjunk
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- aunál is kevésbé, mert e tekintetben már a pályázati kiirás is homályos 
volt, talán valamilyen szerény könyvjutalmat helyezett csupán kilátásba,

így lettek azután díjazottak a következők: Bamaföldi Gábornak mind a 
négy kiválasztott képe olyan jó volt, illetőleg bizonyos uj törekvésekről és 
tudatos művészi megfogalmazásról tanúskodott, hogy az egész sorozatért 
"kollekció dijat" kapott. Különösen a "Zene" c, módéra technikájú és a "Vaiv 
só" cimü merész beállítású képe tetszett a zsűrinek, de nagyon gondolkodó 
törekvés jellemzi a másik két képet is. Mindenkinek nagyon tetszett Balogh
Éva "Csikók" cimü képe, bájos témájával, friss hangulatával, kitűnő beállí
tásával, jó technikájával, Baczoni Tárnásnénak 5 képe is a 27 közé került.
Dijat a "Soproni Házak" cimi kapott, viszonylag újszerű beállításával, de a 
többi képe is, ezek közül még leginkább a "Mértani formák" cimü amatőrszinvo- 
nalat mutatnak.

Kellemes hatású, harmonikus levegőjű Holl Béla mindhárom képe, dijazan- 
dónak elsősorban a nyugalmat árasztó, jól elrendezett "Váci főtér" cimü ké
pét tartottuk, Gál Ágnesnek a kiállításra bevett két képe közül a sejtelmes
nek ható, szép vizjátékot mutató hattyus képe bizonyult jobbnak a "Szerpentid1- 
nél,

A természet frissesége, üde hangulata tükröződik Horváth Zol^^gé "Ta
vaszi olvadás" cimü díjazott képén, de felvettük az "Oszlopsor" cimüt is.
Pap Zoltánnak is több képe bizonyult érdemesnek arra, hogy a falra kerüljön, 
közülük kétségtelenül a "Formák és vonalak" mond újat és igy díjazásban része
sült,

Somkuti Gabriella kitűnő városképei (Velence, Leningrád), a "Viharos 
Balaton"-ja kellemes látványt nyújtanak, jó kidolgozásúak, éppúgy mint az 
egyetlen halványan OszK témájú képe a keszthelyi kastély kapualjáról, örül
hetünk annak is, hogy Somorjavné Leölkea Katalin révén egy szép női portré 
is a kiállított képek közé került.

Gratuláljunk a díjazottaknak és valamennyi kép szerzőjének egyaránt, de 
dicsérjük meg a Szakszervezet jól sikerült kezdeményezését is.

GOMBOCZ ISTVÁN

A KÖZÖNSÉG DIJÁT - amint ezt a fotokiállitás megnyitásakor jeleztük - 
közvéleménykutatás alapján nyerhette el a legtöbb közönségszavazatot kapott 
raü. A kiállitás színhelyén elhelyezett füzetben 29 szavazótól összesen 70 
szavazat gyűlt össze. A zsűri válogatásának igazolása az, hogy a kiállított 
27 képből 23 szerepelt a közönség által is kiválónak Ítéltek között,

A legtöbb szavazatot Baczoni Tanásné "Az idő vasfoga" és a "Virágok" tf. 
képei kapták (7*7 szavazat), sőt a második helyre is ugyancsak az ő egyik 
felvétele, a "Bóbita" került 5 szavazattal.

4—4 szavazatot kapott Baczoni Tárnásné: Mértani formák, Barnaföldi Gábor: 
Kút, Varsó. Kilincs; P. Balogh Éva: Csikók és Pap Zoltán: Formák és vonalak 
c. képe.

Az SzB nevében ezúton is köszönetét mondunk mindazoknak, akik a kiállí
tás létrejöttén fáradoztak: mindenekelőtt Schneller Károlynak, a Fotókör el—
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nőkének, aki a szervezést végezte; a zsűri tagjainak felelősségteljes válo
gató munkájukért, valamint a kötészet és asztalosmühely munkatársainak a 
technikai segítségért. - (PEM)

SEGÉLYEZÉSEK - ÜDÜLÉSEK

Munkaadói segélyben részesültek októberben: Balogh Judit, Domanyik Mi- 
hályné, Monostory Jenő, Német Károlyné, Orbán Ákosné, Széchenyi Tibor és 
Szondi Béláné; novemberben: Gidófalvi Kristóf, Hajós Csabáné, Juhász Eszter 
és Kertész Judit.

Szakszervezeti segélyt kaptak októberben: Horváth Gyuláné, Horváth 
Lajosnó, Karakas Péterné, Kiss Györgyné, Moravek Iészló nyugd. és Nagy Péter; 
novemberben: Avar Lészlónó, Beck Ivánné, Práter Ivánné nyugd., Hernádi 
Lászlóné, Radnai Márta nyugd. és Szűcs Jenőné.

Üdülési beutalót kaptak: Héviz/nov.4- Krausz Jánosné nyugd., dec.2- 
Priedmann Zsigmondné nyugd.. Leányfalu/nov.11- Koncz József nyugd.

A Híradó előző számában jelzett gorsiumi-székesfe- 
hérvéri kirándulásunkról külön számolunk be. Októ
ber második felében felmértük a KISz-tagok igényét 
az uszodabérletek iránt - az érdeklődés igen nagy*
A vezetőség elképzelése szerint - az alapszervezet 
anyagi lehetőségeit figyelembe véve - 2-3 szem- .. 
közös felhasználásra fóláron kap meghatározott idő
re 1-1 uszodabérletet, az általuk megjelölt uszodá
ba. Januártól szeretnénk a bérleteket adni, s ezzel 
a }0-40 jelentkezőnek megkönnyíteni a meglehetősen 

mostoha sport—lehetőségek kihasználását.
Novemberben két plakát jelent meg a hirdetőtáblákon: sakkversenyre ill. 

lemezklubba invitáltak. Azóta mindkettőre sokan jelentkeztek,decemberben még 
várjuk á további csatlakozókat korra, nemre és foglalkozásra való tekintet 
nélkül! A sakkversenyről Papp András (Szakozó Osztály), a lemezklubról RéYfll 
Rita (Kötelespéldány) ad bővebb tájékoztatást, és jelentkezni is náluk lehet, 
A lemezklubhoz lemezjátszónk ugyan még nincs — reméljük lesz —, terveink vi
szont már vannak: három műfajban — népzene, jazz—beat—pop—protest-song stb'. 
és opera-szimfonikus zene - hallgatnánk lemezeket.

Négy hónapja megalakult a Hazafias Népfront Ifjúsági Békeklubja (VI',, 
Népköztársaság útja 125.)* ás decembertől kezdve rendszeresen tájékoztatják 
alapszervezetünket a klub programjáról. Hetenként kétszer, kedden és csütör
tökön 18 órától érdekes előadásokat, vitaesteket tartanak, amelyeken a kül- 
és belpolitika, a gazdasági élet és az ifjúságot különösen érdeklő kérdések
ről lehet hallani és beszélgetni. (Cimek a decemberi programból: "Ifjúság 
és forr8dalmiság", "Az arab szocializmus".) Akit érdekelnek ezek és hasonló



témák, forduljanak Kastély Beatrix titkárhoz.
A könyvtár vezetősége megbízta alapszervezetünket a dolgozók szakmai is

mereteken túlmenő tájékozódását elősegítő folyóiratok 1972-re tervezett elő
fizetésének és terjesztésének szervezésével. A megbízást elfogadtuk, köszön
jük is, hiszen az akcióban való részvétel nagymértékben segíti majd a fiata
lok látókörének tágulását, müvéltségónek növekedését. A munkát elkezdtük) ki
választottuk és megbíztuk azt a 12 fiatalt, akik az "olvasókör" igényeit de
cemberben felmérik, azután pedig a folyóiratok kölcsönzését bonyolítják majd‘.

December az évek óta szokásos tagkönyv-érvényesités hónapja. Minden KISz 
tagot megkérdezünk, tagja kiván-e maradni 1972-ben az alapszervezetnek, és 
elbeszélgetünk mindenkivel az 1971-es év KISz munkájának eredményeiről és hiá
nyosságairól. Ugyanakkor várjuk a Javaslatokat, ötleteket a következő évre, 
hiszen 1972-es munkatervünket nagyrészt a tagság igényei alapján kell össze
állítanunk.

KASTALY BEATRIX

KISZ-KIRÁNDUlAS GORSIUMBA

A Kelenföldi pályaudvaron találkoztunk háromnegyed 8-kor. Sajnos 
ez a kirándulás is úgy kezdődött, mint a többi: Jóval kevesebben Jöttek el, 
mint ahányan megígérték.

A vonatraszá1Iás utáni percek a megszokott tolakodással és helykeresés
sel teltek el. Hamarosan elhelyezkedtünk, és ki—ki a szamára legmegfelelőbb 
foglalatosságba kezdett: olvasott, a festői külvárosban gyönyörködött, illetve 
félbeszakított álmát folytatta. Kilenc óra körül érkeztünk meg Székesfehérvár^ 
ra. Erőltetett menetben folytattuk utunkat - immár gyalog - az autóbuszmeg
állóhoz, mert fél 10-kor indult a Járat Tácra. Miután célhoz értünk, kiadós 
gyaloglás várt ránk, mig a csaknem 2000 éves települést elértük. Itt kísérőnk 
egy rövid bevezetőt tartott:

- A település a Sárvíz két oldalán feküdt* a sik vidékből kiemelkedő .
dombokon. Itt építették ki Gorsium első katonai táborát az ie. I. század kö
zepén. - Pannónia közlekedésében Gorsiumnak Sopianaehoz hasonló kulcsszerepe 
volt. - Az eddigi kutatások szerint a város központja derékszögű utcahálózat
tal tagolt, sűrűn beépített volt. Ennek a központnak pontos méreteit egyelőre 
nem ismerik. Valószínű, hogy a zárt települést kisebb házcsoportok vették kö
rül, főként a kivezető utak mentén.

Kevés pannoniai várost Ítéltek meg ez utóbbi száz éven a tudósok oly kü
lönbözőképpen, mint Gorsiumot. Ez egyrészt az előkerült emlékek más-más értel
mezéséből adódott. A város neve az egyik legfontosabb római útikönyvben, 
Itinerarium Antonini-ben fordult elő. A rendszeres adatgyűjtés és megfigyelés 
ez 1920-as években kezdődött meg. Az ásatás 1934. Jnárc. 20-an indult meg, de 
csak Jóval később, 1958-ban vált tervszerűvé és rendszeressé. Kár, hogy even
ként csak néhány hónapig folyik teljes intenzitással a feltárás.

A feltárt települést igen szépen rendbehozták: a falakra védőburkolat ke-

183



riilt. A város körül kavicsos sétány húzódik, ide kerültek az ásatás közben 
előkerült szobortöredékek és síremlékek', A sétány kiemelkedik a környezetből, 
igy megfelelő áttekintést is biztosit. Útközben néhány idegen is csatlakozott 
hozzánk; nagy érdeklődéssel figyelték vezetőnk szakszerű és szines magyaráza
tát.

A régészek sok helyen vörös salakkal borították az eredeti padlózatot, 
hogy megvédjék az időjárás viszontagságaitól. Bgyetlen részen látható az ere
deti mozaikpadló és freskót a feltárás egyetlen épületében, egy kis betonház
ban. Bnnél a háznál található a város közkutja. íz a kút a régészek kedvence,, 
mert számos teljesen ép tárgy került elő belőle, melyeket a római menyecskék 
ejthettek bele jó kétezer éve. Találtak ezenkívül - ugyancsak a kutban - né
hány kutyát és egy római katonát, aki útjában lehetett valakinek, mert fején 
jópár centis lyuk, nyakában pedig kő volt. (A katona csontvázát egyébként még 
viszontláttuk a székesfehérvári múzeumban.)

Megcsodáltuk a két diszkutat; ezek szinte teljesen épen maradtak a hozzá
juk tartozó ólomcsővel együtt, mely egyben a város vízellátását is szolgálta',. 
Idén nyáron itt, a diszkutáltnál adta elő a Huszonötödik Színház Szókratész 
védőbeszédót. Hagy sikert aratott. Vezetőnk elmondtat a régészek azt tervezik, 
hogy nyaranta könyvtárat nyitnak Gorsiumban a látogatók számára. Érdekes, tá
mogatásra móltő kezdeményezésnek tartottuk. Talán lenne iá mód, hogy könyvtá
runk is segítse őket. Gvü.ltgköriiki Hómai emlékek Meg-TarorasáiLQn. Bzután meg
tekintettük a római és az őslakosság temetőjét. ízen a helyen látható néhány 
vesszőkunyhó maradványa - ezek még a római hódítás előtti időből származnak.

Az urasági borpincéből (ez nem római kori!) átalakított múzeumban a szob
rokat és ékszereket néztük meg. Sajnos nem tölthettünk el hosszabb időt, mert 
az autóbusz csak négyóránként közlekedett; még igy is rohanni kellett, neí.vs,, 
lekössük.

Visszatértünk Fehérvárra és egy kiadós ebéd után városnéző körútra indul
tunk. Időnk jó részét az István Király Múzeumban töltöttük. Három kiállítás 
volt ebben az időpontban! egy igen gazdag történeti, amely a kőkorszaktól 
napjainkig fontos dokumentumokat mutat be; egy néprajzi, amely paraszt- és 
pásztormüvészek mindennapi életben használatos szerszámait, lakóházaik beren
dezését mutatja be. Érdekes volt Szilágyi Júlia textiltervező bemutatója is.

Másfél órés városnézés után a visszaút nagy részét talpon töltöttük, igy 
kellemes fáradtsággal tagjainkban, fejünkben pedig az ókortól napjainkig ke
veredő szines képekkel állapíthattuk meg» - Szép volt, jó volt. csak kevés 

volt.

lapunk következő száma 1972 február folyamén Jelenik meg.
Olvasóinknak kellemes karácsonyi ünnepet ás boldog uj esztendőt kivén

a Szerkesztő Bizottság.
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