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EMLÉKEZÉS JANKOVICH MIKLÓSRA
születése 200-adik évfordulóján

Amikor könyvtárunk és a Magyar Nemzeti Muzéum 1902-ben centenáris 
ünnepét ülte, az elhangzott megemlékezések Széchényi Ferenc mellett mint má
sodik megalapítót emlegették Jankovich Miklóst. Méltán tették! Mert tudni 
kell, hogy gyűjteményeink gyarapítása tekintetében Jankovich Miklós érdeme is 
korszakos jelentőségű, éppen úgy elévülhetetlen, akárcsak Széchényié: emlék
táblára méltó. Sőt ennél többre is! Nevét hideg márványba vésni nyilván kevés 
volna; erkölcsi tartozásunkat ezzel aligha rónánk le iránta, emlékét be kell 
plántálni intézeteink mindenkori élő köztudatába is, mégpedig nemcsak szólam- 
szerüen, hanem konkréten, tartalmilag, jelentősége szerint is. Mert - ami a 
könyvtárat illeti - töredelmesen be kell vallanunk, vajmi kevés az, ami Jan
kovich személyéről, életpályájáról, őrizetünkben levő gyűjteményeiről, ezek 
kialakulásáról és összetételéről emlékezetünkben él.

Ki volt Jankovich Miklós? Mik voltak életének kiemelkedő mozzanatai? Mi-* 
féle tevékenységével kötelezett örök hálára bennünket? Ezekre a kérdésekre 
legyen szabad - 1772. január 2-án történt születésére emlékezve - az alábbiak
ban némi fényt villantanom.

Jankovich nem az arisztokrácia szülötte volt mint Széchényi, hanem a kö- 
zépnemességé, azé a rétegé, amely 1790 körül jutott el a társadalmi fejlődés
nek arra a fokára, hogy a hanyatló főúri réteg helyett az egész nemzet, az 
egész ország törekvéseinek vezető ereje legyen. Erre az uj történelmi szerep
re nemcsak a néppel való együttélése, az anyanyelv, a hagyományos életformák 
és szokások megőrzése tette jogosulttá, de intellektuális készültsége, erköl
csi felelősségtudata és a koreszmék iránti fogékonysága is. Mig az arisztokrá
ciából csak egyesek, a középnemességből széles körök rezonáltak a francia 
forradalom nyomán kibontakozott uj nemzeteszme gyakorlati programjára. Isme
retes, hogy azoknak, a felvilágosodás jegyében fogant politikai, gazdasági, 
társadalmi és szellemi reformoknak, amelyeket a II. József halála után kiala
kuló uj polgári értelmiség propagált, a középnemesek lettek politikai szószó
lói.

Ennek a reformmozgalomnak egyik legfontosabb ágában, 8 kulturális akció
ban vállalt önkéntes, bátran mondhatni apostoli szerepet Jankovich Miklós.
Ő lényegében ugyanazt a célt tűzte ki életfeladatául, mint Széchényi Ferenc: 
összegyűjteni, megmenteni és közszemlére, illetve közhasználatra bocsátani az 
elmúló feudális világ szétszóródó, pusztuló kulturális emlékeit. Tehát Jan- 
kovichot is a muzeum-eszme ejtette rabul, mégpedig tudatos nemzetnevelő, nem- 
zeterősitő célzattal. Misszióját elsősorban a családi otthon légköre ébreszt
hette fel benne. Előkelő gazdag szüleinek (Jankovich Miklós kir.táblai ülnök
nek és Beniczky Angelikának) rácalmási kúriájában, székesfehérvári és pesti
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tózában finom kulturkörnyezet vette Körül: választéKos raügyüjteményeic és ér- 
tékes Könyvek. A házi nevelést humanista iskolázás követte a piaristák pesti 
gimnáziumában, végül filozófiai, történeti és jogi Képzés zárta le a pozsonyi 
kir.akadémián. De a hivatásnak Konkrét kiformálódása iskolán kivüli személyi 
kapcsolatok által ment végbe, leginkább a pesti Egyetemi Könyvtár falai kö
zött. Kezdeményező szerepe volt e tekintetben Cornides Dániel professzornak 
és könyvtárőrnek, történettudományunk egyik legjelesebb 18. századi képvise
lőjének. A professzor a magyar történelem kútfőinek és feldolgozásainak gyűj
tésére ösztönözte az ifjú Jankovichot, mintegy kiegészítésére annak a munká
nak, amivel ő már régóta foglalkozott, s amit tőle függetlenül különböző 
részterületeken más tudósok is folytattak, igy Kovachich Márton György a jog
történet, és Révai Miklós a nyelvtörténet vonalán. Jankovichban az utóbbiak 
is nyilván fokozták a történeti emlékek feltárása iránti kedvet, amely 
Schönwisner professzor hatására hovatovább a tárgyi emlékekre (numizmákra és 
régészeti objektumokra) is kiterjedt.

Az ifjú Jankovich iskolái végeztével, a középnemesi trodiciót követve, 
megyei szolgálatba lépett, de a közigazgatás nem birta lekötni, tudományos 
tevékenységre vágyott. Alig volt 21 éves, amikor atyja kezessége mellett egy 
800 kötetet felölelő magánkönyvtárt vásárolt meg. Wagner Károly volt jezsuita 
történettudós szakgyüjtérnényét. Ezzel máról holnapra csaknem akkora és olyan 
értékes apparátusra tett szert, mint néhai inspirátora, Cornides Dániel. Et
től fogva bőséges alkalma nyilt volna az elmélyülő búvárkodásra, a történet
írói munkára. De Jankovich egyelőre még nem kezdett irodalmi munkásságba. A 
vizsgálódó hajlamnál erősebb volt benne a gyűjtés vágya.

A következő években lelkesen kutatott újabb szerzési lehetőségek után s 
egyre szenvedélyesebben, egyre szélesebb körben igyekezett meglevő gyűjtemé
nyét könyvekkel, kéziratokkal, oklevelekkel, régészeti tárgyakkal, iparművé
szeti és művészeti emlékekkel gazdagítani, nem riadva vissza semmiféle anya
gi áldozattól sem. Ezt annál inkább megtehette, mivel atyjának halála (1797) 
után dús jövedelmű, hatalmas földbirtokok örököse lett. Néhány óv elmúltával, 
az 1800-88 évek elején már impozáns méretekben kibontakozva tárul elénk lázas 
gyűjtőtevékenysége. Vidéki birtokközpontjából, Vadas pusztáról és pesti házá
ból kiterjedt élénk levelezést folytatott az ország tudósaival, Íróival, mű
velt táblabiróival, nemkülönben hivatásos és alkalmi könyv- és műkereskedők
kel. Gyűjteményei szünet nélkül gyarapodtak, gyakran ismét egész magánkönyv
tárakkal, magánmuzeumokkal. Az utóbbiak között rendkivüli jelentőségű volt 
Kazay Sámuel debreceni gyógyszerész országos hirü könyvtárának, numotékájának 
és cimeliotékájának 1795-ben történt megvétele, miáltal nem kevesebb, mint 30 
középkori kódex, számos ősnyomtatvány, külföldi antikva, több mint másfélezer 
arany és ezüst érme jutott Jankovich birtokába, öt évvel később, 1800-ban is
mét jelentős szerzeménnyel gazdagodott a gyűjteménye: Fe.iérváry Károly Sáros 
megyei tudós táblabiró 1000 kötetes hungarica könyvtárával és gazdag diploma
tikai kollekciójával. Ezt követte 1807-ben Ribay György cinkotsi, majd tor
zsai evangélikus lelkész cseh és szlovák irodalmi gyűjteményének megszerzése. 
Ezután is úgyszólván alig volt olyan esztendő, amely jelentős gyarapodással
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ne zárult volna, mind könyvtári-kézirattári, mind műemléki vonalon.Jankovich 
személyesen, vagy megbízottai által jelen volt minden árverésen, amely az or
szágban lefolyt, s igyekezett megszerezni mindazt, aminek történeti értékét 
előzetesei megállapította. Legmérsékeltebb számitás szerint is mintegy 15-re 
tehető azoknak a magángyűjteményeknek a száma, amelyekből közvetlenül vagy 
közvetve nagyobb mennyiségű könyv- és kézirstkincs vándorolt a pesti Hatvani 
utcai Jankovich—múzeumba.

Hozzávetőleg 1806—ig a gyűjtés csak a magyar múlt tárgyi—szellemi emlé
keire korlátozódott, ezt követően azonban mindinkább egyetemes európai ho
rizontúvá vált. Jankovich kapcsolatba lépett Bécs, Breslau, Lipcse, Nümberg 
és más nagy külföldi vásárvárosok könyvkereskedőivel, és aukcióikon nemzetkö
zi értékű, jobbára középkori ritkaságok, olykor egész gyűjteményrészék meg
szerzésére talált alkalmat, különös tekintettel a szomszédos germán és szláv 
népek kulturkincseire. Képzőművészeti vonatkozásban még tovább ment: hatalmas 
anyagi áldozatok árán a trecentQ, a quattrocento és a cinquecento festészeti 
és plasztikai remekeiből is közel másfélszáz dsrabot vásárolt.

Két évtizeden át tartó szakadatlan fejlesztés Jankovich gyűjteményét or
szágos jelentőségűvé emelte. Szellemi életünk akkori vezére, Kazinczy Ferenc, 
miután maga is megtekintette a pesti Jankovich-ház kincseit, kiterjedt leve
lezésével mindenfelé elterjesztette hírűket.1817-ben életrekelt első kulturá
lis folyóiratunk, a Tudományos Gyűjtemény is, kevéssel megindulása után más
fél nyomdai iv terjedelemben ismertette a Magyar Nemzeti Muzeum táraival ve
télkedő, sőt azokat nem egy tekintetben felülmúló Jsnkovich-féle kollekció
kat. Hamarosan a német tudományosság is felfigyelt és ismételten foglalkozott 
Jankovich kódexkincseivel, elismerését tudományos társulati tagságokkal fe
jezvén ki a tudós férfiú iránt.

8z a tüneményes sikerű gyűjtőtevékenység a 19. század harmadik évtizedé
ben érte el tetőpontját. 1830 táján, sőt már valamivel korábban több jele mu
tatkozott a megtorpanásnak, Ebben az időben bontakozott ki Jankovich irodal
mi tevékenysége: kísérletek a felhalmozott szellemi kincsek kiaknázására. 
1830-ig Jankovich a történeti, irodalomtörténeti, nyelvészeti és régészeti 
tárgyú értekezéseknek egész sorát bocsátotta közre, csupa olyan kérdésben, a- 
mely a társadalom érdeklődésének előterében állt. s ekkoriban fejezte be 
- több évtizedes fáradozás után - legjelentősebb munkáját, a "Közönséges Ma
gyar Könyvtár - TJniversalis Bibliotheca Hungarica" cimü hatalmas bibliográ
fiát, amely 1533 óta magyar nyelven, nyomtatásban megjelent irodalmunk tudo
mányos igényű jegyzékét nyújtotta. Hat folió-kötetre terjedő kéziratát a Tu
dományos Akadémia elmulasztotta időben kiadni% amikor pedig csaknem félszázad 
múlva erre sor kerülhetett volna, a munka már nem felelt meg a korszerű tudo
mányosság igényeinek, csak alapja, támasza lehetett Szabó Károly Régi Magyar 
Könyvtárának.

Jankovich gyűjteményeinek továbbfejlesztését nyilván nem ez a sokoldalú 
irodalmi elfoglaltság akadályozta meg, nem is a horribilisen felgyülemlett 
tárgyaknak, különösen a könyveknek elhelyezési gondjai — noha ez csakugyan ko
moly akadályt jelentett más - , hanem egy súlyos vsgyoni válság, amely a hu
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szas évek óta mind fenyegetőbben jelentkezett. Kiderült, hogy egy középneme
si gazdaság, bármennyire jövedelmező legyen is az, olyan méretű állandó 
luxus-kiadásokat, mint aminők Jankovich gyűjtésével jártak, nem bírhat el* 
nem lehet a jövedelmeket korlátlanul holt kincsekbe fektetni. A több mint 
három évtizedes túlköltés szükségképpen eladósodáshoz, majd csődhöz vezetett. 
Jankovich 1830-ban kénytelen volt összes gyűjteményét: közel 62 000 kötetből 
álló hungarica-könyvtárát, 18 000 kötetnél számosabb külföldi könyvállomá
nyát, mintegy 1200 kéziratát, 4000 darabot kitevő diplomatikai kollekcióját 
hallatlan értékű régiség*és kincstárával együtt a nemzetnek megvételre fel
ajánlani. Megvételre és nem ajándékképpen, ahogyan eredetileg elgcfndolta, 
mert teljes anyagi romlását csakis ezáltal tudta elkerülni. Mégis, hogy 
tiszta hazafiul szándékát ország világ előtt kifejezésre juttassa, nagyszerű
gyűjteményeit kész volt tényleges értékénél (amely legalább 180 ezer ezüst 
forintra rúgott) jóval kisebb eszmei értékért, 125 ezer ezüst forintért át
engedni. Az ország politikai vezetője s egyben a nemzeti gyűjtemények leg
főbb őre, József nádor elfogadta az ajánlatot. 1832 november 10-én megtör
tént az adásvételi szerződés megkötése, majd - miután 8Z országgyűlés az 
1836;37-ik törvénycikkel jóváhagyta az ügyletet - a fejedelmi gyűjtemények 
a Magyar Nemzeti Muzeum, illetőleg az Országos Széchényi Könyvtár tulajdoná
ba kerültek.

Korszakos jelentőségű gyarapodás voltl Általa az Országos Széchényi 
Könyvtár Széchényi-féle törzsanyaga, amely csaknem kizárólag ujabbkori ere
detű, zömében 18. százsdi könyvekből és kéziratokból állt, most páratlan ér
tékű középkori állománnyal egészült ki: több mint 200 kódexszel, mintegy 500 
ősnyomtatvánnyal, többszáz régi magyar nyomtatvánnyal és antikvával, nem is 
szólva az egyéb hungaricumoknak, okleveleknek és külföldi könyveknek sokasá
gáról. Jankovich gyűjteményével került nemzeti tulajdonunkba a Budai Krónika 
egyik példánya, továbbá 9 magyar nyelvemlék-kódex és az első két Corvin- 
kódex.

A gyűjteményeitől való megválás Jankovichot nem renditette meg: az át
adást úgy tekintette, mint nemzeti kulturamentő vállalkozásának sikerét. Hi
szen a "magyar hajdankor emlékei" immár nem csak a barátok, ismerősök számá
ra voltak hozzáférhetők, mint idáig, hanem kitárultak az egész nemzet nyil
vánossága előtt, ő maga tehát - pénzügyi helyzetének rendeződésével - nemes 
patriotizmustól sarkallva, tovább folytatta gyűjtőmunkáját. Ügynökeit (köz
tük Literáti Nemes Sámuelt) újra mozgósította, s megint olthatatlan szenve
déllyel nyomozott, vásárolt,de most már csaknem kizárólag medievalista ér
deklődéssel: válogatott régi és ritka kéziratokat, okleveleket s ezen kivül 
még legfeljebb editio priceps-eket. 1835-ben maga is hosszabb ausztriai és 
dél—németországi utazást tett* számos magán— és közkönyvtárt látogatott meg, 
köztük a nagyszerű müncheni udvari könyvtárt, és felkutatta a leghíresebb 
antikváriumokat. Idehaza újra kezdte régészeti vizsgálódásait is, több fon
tos felfedezéssel gazdagítva ezt a zsenge tudományágat. Ezenkívül lelkes 
társadalmi tevékenységet fejtett ki irodalmi és színházi életünk fellendí
tése érdekében is, Résztvett a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében és
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működésének elindításában; érdemeiért a társaság a legelsők között iktatta 
tiszteleti tagjai sorába.

Sz a friss lendülettel indult második életszakasz azonban már nem sokáig 
tartott. Az idős tudóst régóta tartó s egyre fokozódó súlyos családi gondok 
emésztették, majd újra elborították a pénzügyi zavarok hullámai is. 1844—ben 
egész vagyona gondnoki kezelés alá került. Nyilvánvaló lett, hogy ebből az 
újabb krízisből nincs többé kiút. Jankovich összeroskadt és 1846. április 
18—én, 74 éves korában befejezte érdemekben és maradandó eredményekben gazdag 
életét.

Második gyűjteménye körül - amely zömmel a 40-es években alakult ki - vá
ratlanul kegyeletsértő nézeteltérés támadt a család és a Magyar Nemzeti Mú
zeum között. A kontroverzia onnan eredt, hogy Jankovich az 1832. évi adásvé
teli szerződésben Ígéretet tett, hogy amennyiben élete hátralevő éveiben még 
újabb könyv— és műkincseket szerezne, azokat is a Múzeumnak fogja felajánlani. 
Ugyanilyen értelemben nyilatkozott végrendeletében is. E felajánlást a család 
vételre való felkínálásként értelmezte, a Muzeum viszont ajándékozásra magya
rázta. Az álláspontokat nem lehetett összeegyeztetni. A Muzeum kérésére a 
közalapitványi igazgatóság zár alá vétette az egész hagyatékot és pert indí
tott a család ellen. Az öt év múltán elhangzott jogerős bírói Ítélet a Nemze
ti Múzeumot keresetével elutasította, a pömyertes család pedig égető szük
ségtől kényszerítve, 1852. január 22-én árverésre bocsátotta a nagyszerű gyűj
teményt. A kalapács alá került műkincsek, kódexek és inkunábulumok sokaságá
ból az Országos Széchényi Könyvtár csak igen elenyésző részt szerzett meg; 
száz és száz becses darabot szerteszét vittek a legtöbbet Ígérő kereskedők, 
alkalmasint külföldre.

Végső soron ezzel a szomorú aktussal zárult Jankovich második nagy kul- 
turkincs-mentő erőfeszítése. Pazar anyagi áldozata részünkre csaknem veszen
dőbe ment: nem járulhatott hozzá a nemzetivé vált első gyűjtemény teljesebbé 
tételéhez.

A Nemzeti Muzeum és a Széchényi Könyvtár sohasem rótta le méltó formában 
háláját Jankovich iránt. A napóleoni idők és a reformkor művelődési mozgalmai
nak e páratlan érdemű kiváló munkása csaknem elfeledve pihen a rácalmás! te
metőben. Pedig elsősorban az általa megszerzett műtárgyak, kódexek és könyv- 
ritkaságok emelték intézeteinket európai színvonalra.

BERIÁSZ JENŐ
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MUNKÁNKRÓL
KÉMESEINKRŐL

Az 1971. évi december 9-i főosztályvezetői értekezlet dr.Berczell 
Károlyné, a Színháztörténeti Tér vezetője előterjesztésében az eredeti dísz
let- és jelmeztervek gyűjtésének, dr.Nemes 3. Klára, a Térképtár vezetője 
előterjesztésében a kataszteri térképek gyűjtésének kérdését tárgyalta meg.

A Színháztörténeti Tár állományában megalakulásától kezdve voltak ere
deti díszlet- és jelmeztervek. A Nemzeti Szinház anyagából származik egy 
album, mely 15 olajjal festett színpadképet tartalmaz; valamennyi a szinház 
századvégi korszakából való. 3hhez csatlakoztak Cári Mauremek és kortársai— 
nak az Sszterházy-szinház számára készített tervei, 1949-ben a Vígszínház és 
a Vidám Szinház anyagai. A további években hagyatékokból, ajándékozás és 
kisebb vételek utján bővült az állomány. (Többek között Pietro Travaglia-nak, 
Sszterháza második neves díszlettervezőjének vázlatkönyve. Burghardt Ágoston, 
Uolnár Árpád, Básti István, Neógrády Miklós, Spannraft Ágoston stb. képei.)
A jelmezterv-gyűjtemény alapját Barabás Miklós, Marastoni Jakab stb. metsze
tei teremtették meg. Jelentős volt 1951-ben az Operaház 1855 db-ból álló 
ajándékét Kéméndy Jenőnek, az Operaház és Nemzeti Szinház ismert főszceniku- 
sának tervei, vázlatai az 1895-1925 közötti évekből. Később Oláh Gusztáv 
rajzai, a Vidám Szinház figurinoi, Nagyajtay Teréz, Faragó Géza művei jelen
tettek igen értékes gyarapodást.

1955 táján kezdett először konkrét formát ölteni az az igény, hogy a 
gyűjtést rendszeressé kellene tenni. A magyar szcenika történetére vonatkozó 
képes ábrázolatokat régebben sehol nem gyűjtötték rendszeresen. Bnnek az 
lett a következménye, hogy színjátszásunk első 90-100 esztendejéből jóformán 
nincs illusztrációs anyagunk. Érthető tehát, ha a kutatói igény felébresztet
te a felelősséget a kortársi szcenikai anysg összegyűjtésére, amig nem késő’, 
így indult meg a 60-as évek közepén az életművek, művészi hagyatékok nagyobb 
arányú, tervszerű vásárlása. (Varga Mátyás, Oláh Gusztáv, Fülöp Zoltán,
Pekáry István, Upor Tibor színpadképei, Köpeczi JJócz István, Bozó Gyula, 
Cselényi József, Gombár Judit, Jánoskuti Márta diszlet- és jelmeztervei.)
Ma a Színháztörténeti Tárban 4257 db eredeti díszlettervet és 2951 db jelmez
tervet őriznek.

Jelenleg a Széchényi Könyvtár Szinháztorténeti Tárán kivül csak a Magyar
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Színházi Intézet foglalkozik a hazai színházi emlékek gyűjtésével. Ez az in
tézet azonban részben hely hiányában, részben számos egyéb kötelezettsége 
miatt csak erősen szelektív gyűjtést folytathat. Tekintettel arra, hogy e mű
vészi munkák egyedi jellege eleve kizárja a párhuzamos gyűjtés lehetőségét, 
könyvtárunk vezetősége úgy döntött, hogy az eredeti díszlet- és jelmeztervek 
válogatott gyűjtését továbbra is folytatni kell. Arra kell törekednünk, hogy 
minden jelentős művész és művészi irányzat néhány jellegzetes, szép terméké
vel reprezentálva legyen gyűjteményünkben.

A Térképtárban őrzött kataszteri, térképlapok száma jelenleg 76 241, a 
birtokvázlatok a mellékletekkel együtt 23 221 egység. A kataszteri térképek 
célja a birtokviszonyok és a művelési ágak részletes ábrázolása. E térképek 
nagy mértékarányban községenként tűntetik fel a földbirtokok határait, a 
földművelési ágakat, továbbá épületeket és általában mindazokat a tereprésze
ket é.s tereptárgyakat, amelyeket a méretarányhoz Képest térképileg kifejezés
re lehet juttatni. Bár a kataszteri térképek felfektetését 1836-ban az adózás 
érdekében indították meg, a felmérés eredményei az adózási érdekeket messze 
meghaladva más gyakorlati jelentőségű térképészeti munkálatok számára is 
hasznossá váltak (vízügyi, útügyi, várostervezési munkák). A tudományos kuta
tás számára forrósértéküek gazdaságtörténet, nyelvészet (dűlőnevek) helytör
ténet stb. vonatkozásban.

A nálunk őrzött kataszteri térképek gyűjteménye nem tekinthető teljes
nek. Az 1943 előtti időkből való térképek találhatók az Országos Levéltárban 
is, mig az 1963-han újra megindult földmérési munkálatokból származó térképe
ket 8z Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal hatáskörébe tartozó Földmé
rési Intézet gyűjti. Az OszK-ben folyó további gyűjtés és archiválás kérdésé
ben a könyvtár vezetősége úgy döntött, hogy azt az OFTB-val való további tár
gyalásoktól teszi függővé.

Vekerdl József tud.főmunkatárs (Gyarapítási Osztály) még 1971 elején be
nyújtott a főigazgatóhoz egy feljegyzést, mely számos javaslatot tartalmazott 
több, a könyvtár katalógusaival, állományával és a könyvtári ügyvitellel kap
csolatos kérdésben. A beadványban érintett problémákról és javaslatokról az 
illetékes szakvezetők Írásban adtak véleményt s ezek figyelembevételével ál
lította össze az Igazgatási Osztály azt az összefoglalást, melyet ugyanezen 
főosztályvezetői értekezlet tárgyalt meg. Az elfogadott javaslatok közűi kü
lönösen a feldolgozatlan állományrészek feltárásával és az OSZK állományi 
hiányainak reprográfiai utón való pótlásával kapcsolatosak érdemelnek figyel
met. Támogatást kapott az az értekezleten elhangzott javaslat, hogy a feldol
gozatlan állományrészek feltárásába a KISZ-szervezet önkéntes társadalmi mun
kával kapcsolódjék be.

1972. február 24-én a Vezetői Tanács a könyvtár 1971. évi beszámoló, je
lentését tárgyalta meg. A beszámoló ismertetésére lapunk más helyén térünk 
vissza.

összeáll. SOMKUTI GABRIELLA

7



SZEMÉLYI HÍREK KS VÁLTOZÁSOK

KItűntetések: A művelődésügyi miniszter
50. születésnapja alkalmából, eredményes munkája elismeréséül dr.Gombocz 

István osztályvezetőnek a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetést adományozta,
(M.K.1972.febr,1,)

A Régi Magyarországi Nyomtatványok (1473-1600) tudományos bibliográfia 
megjelenése alkalmából, eredményes munkája elismeréséül dr,Borsa Gedeon tud, 
főmunkatársnak, a kiadvány szerkesztőjének a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitünte
tést adományozta. (M.K.1972.jan.17.)

Uj munkatársak: Bakonyi Márta fényképész szakmunkás/Mikrofilmtár, Barna- 
földi Gábor könyvtári raktárós/Raktári Osztály, Botkáné Lakatos Éva/Kisnyom- 
tatványtár, Farkas Ágnes könyvtáros II./Kötelespéldány-Szolgálat, István 
Sándor kisegítő I./Gazdasági Hivatal, Kassai Lajos kisegítő II./Gazdasági Hi
vatal, Kolozs Mária kerti szakmunkás/Müemlék! Gondnokság (Keszthely), Komoró- 
czy lászló könyvtáros II./Hirlapfeldolgozó Osztály, Kopcsay Zsuzsa könyvtá
ros II./Katalogizáló Osztály, Kun Erzsébet kerti szakmunkás/Müemléki Gondnok
ság (Keszthely), Révay Rita könyvtáros II./Kötelespéldány-Szolgálat, SchÖffer 
Katalin könyvkötő szakmunkás/Könyvkötészet, Urbányi Vilmos könyvkötő szakmun- 
kás/Raktári Osztály.

Eltávoztak könyvtárunkból: Ács Iászlóné könyvtáros Il./áth. Mezőgazdasá
gi Gépgyártó V., Barabási Rezső ny.főigazgatóhelyettes/meghalt, Békési István 
könyvtáros I./munkaviszonya megszűnt, Deák! Imréné könyvtáros I./nyugd., 
Ea.ióssy Jánosné főkönyvtárs/áth. Képző- és Iparműv.Szakiskola, Hidas Ist
vánná kisegítő II./meghalt, Karezegi Alájosné/könyvtári raktárvezető/nyugd., 
Kaszás Ottóné fényképész szakmunkás/áth. Sikk Ksz., Kádár Tibomé főelőadó/ 
áth.Állami Gorkij Könyvtár, Kovács Dezső osztályvezető/nyugd., Márton Mihály 
előadó/nyugd., dr.Medrey Zoltán osztályvezetőhelyettes/meghalt, Nagy Magdolna 
könyvtáros I./munkaviszonya megszűnt, Rakovszky Miklósné könyvtáros I./munka- 
viszonya megszűnt, Rádonvi Nándoiné előadó/nyugd., Ritzl Antalné .könyvkötő 
szakmunkás/munkaviszonya megszűnt, Rónai István könyvtáros Il./áth'.Magyar 
Nemzeti Bank, Simoncsics Péter könyvtáros I./áth. MTA, Tóth Levente könyv
táros II./munkaviszonya megszűnt, Tőkésst Ilona főkönyvtáros/nyugd.

Átsorolások: dr.Tóth Lajos osztályvezetőhelyettes.

(Lezárva: 72.02.29.)

I J
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KÖNYVTARUNK 1971. ÉVI MtKnnfrfiÉpnT.

Könyvtárunk működési feltételeiben ebben az évben sem követke
zett be lényeges változás, Így munkánk továbbra is csak az eddigi keretek kö
zött folyhatott. Épületeink falai a továbbiadlödés lehetőségét a szó szoros 
értelemben elzárják s minden erőfeszítésünkre szükség van ahhoz, hogy alapve
tő feladatunknak - a nemzeti érdekű irodalom növekvő termésének begyűjtése és 
korszerű feltárása - megfelelhessünk. Ilyen körülmények között intézményünk 
hatósugarának növelésére, uj szolgáltatásók bevezetésére csak igen korláto
zottan vállalkozhatunk.

Beszámolónk mostani első részében gyűjteményeink állományi kérdéseivel, 
feltáró munkájával és állományi anyagink hasznáItatásával foglalkozik.

Könyvtárunk állománya 1971-ben 35 926 könyvvel, 5449 évfolyam időszaki 
kiadvánnyal, 92 635 db egyéb dokumentummal, összesen I34 010 könyvtári egy
séggel gyarapodott.

A vétel utján beszerzett könyvek száma az előző évinél magasabb, de még 
mindig nem éri el az 1968-69-es évek szintjét. (1968* 3752, 1969: 3827, 1970: 
2949, 1971* 3274) 1971-ben átlag 20 százalékkal drágábban tudtuk a külföldi 
müveket beszerezni, mint az előző évben. (Egy külföldi könyv átlagosan 830 
forintba került.) A szomszédos szocialista országokban megjelent magyar nyel
vű és magyar vonatkozású irodalom kb. 3/4- részét csere utján sikerült besze
rezni, sok konkrét kérésünk azonban kielégítetlen maradt.

Az időszaki kiadványok az előző évekhez viszonyított ezres nagyságrendű 
növekedése elsősorban a kötelespéldányok emelkedéséből származik.

Könyvtárunk modern könyvállományába iktatott müvek közül (csak a vétel, 
csere és ajándék utján beszerzetteket figyelembe véve) 51 százalék a 7/9 
szakba, 43 százalék a 0/3-as és 6 százalék az 5/6-os szakba tartozott. Megje
lenési hely szerinti megoszlása: Magyarország 24, szocialista országok 30, 
egyéb európai államok 37, tengerentúli államok 9 százalék volt.

Ebben az évben - különböző külső körülmények kedvező alakulása s a Gya
rapítási Osztály rendkívül aktiv beszerző politikája következtében - könyvtá
runk állományát jelentősebb beszerzésekkel a korábbi éveknél nagyobb arány
ban sikerült gyarapítani. Első Ízben mutatkozott meg erőteljesebben a feleméit 
hitelkeretek nyújtotta lehetőségek eredménye is. A gyarapítási hitelkeret az 
előző évi 3 368 000 Ft-ról 3 798 000 Ft-ra emelkedett, a felhasználás az 
előző évivel szemben (póthitellel) 3 977 127 Pb volt.(1970: 3 411 303)• az 
emelkedés tette elsősorban lehetővé a külföldi antikvár piacon és aukciókon a 
nagyösszegü vásárlásokat is. (Pl. a Zeneműtár részére 367 038 Ft értékbenl) 
Nagyobb sorozatok, költséges segéd- és kézikönyvek, amelyek megrendelésére 
korábban nem volt fedezetünk, most pótlólag beszerezhetővé váltak. Korábban 
kiépített közvetlen kapcsolataink külföldi nagy antikváriumokkal (Rosenthal, 
Oxford; Geyer, Wieni Kerst, Göttingen stb.), valamint néhány ismert céggel
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1971-ben kezdeményezett uj kapcsolatunk (Gilhofer, Wien* Prlcke és Bassenge, 
Berlini Patzer, Weidenthal; Löcker, Wien; Tbulins Antiquariat, Stockholm stb.) 
rendszeresen beérkező antikvár jegyzékek és ajánlatok sorát eredményezték. 
Székből elsősorban különgyüjteményeink profitáltak ügyen, de a törzsállomány 
számára is értékes hungaricum hiányok retrospektív beszerzése vált lehetővé.
A Könyvelosztó régi külföldi anyagából klasszikus szerzők első kiadásaival 
gazdagítottuk állományunkat. Az ÁKV aukciói, magánfelek ajánlatai és adomá
nyai szintén értékes dokumentumok megszerzését tették lehetővé.

A külföldi sorozatok közül kiemelkednek a National Union Catalog folya
matosan beérkező kötetei, valamint a library of Congress és a Bibliothéque 
Nationele katalógus-kötetei. Ritka hungaricumok Bőm Ignác, Hevenesi Gábor 
és Pulszky Ferenc müvei. Érdekesség Vámbéry Ármin utazásainak modem perzsa 
és az Ember tragédiája uj örmény fordítása. A ritka régi folyóiratok közül 
megemlítjük Schiller "Die Horen” c. folyóiratát és a Szovremennik (1836-1846) 
reprint kiadását. A magyar anyagból értékesek az 1919-es lapok és a két hábo
rú közti időszak emigrációs sajtójából beszerzett szórványszámok. A Régi Ma
gyar Könyvek és az Apponyi-féle hungaricum gyűjtemény szintén gyarapodott né
hány értékes darabbal, elsősorban 16-17. századi röpiratokkal. E nagyrészt 
külföldön beszerzett régiségek megvétele rendkívül nagy anyagi áldozatokat- 
kivánts egy 10-12 lapos régi és ritka hungarica külföldi éra ma már 4000-5000 
forint.

Kézirattárunk a korábbinál nagyobb aktivitást fejtett ki - elsősorban a 
kortársi és a közelmúltból származó hagyatékok, levelezések megszerzése te
kintetében. Ennek során a beszerzett darabok száma is jelentősen nőtt: 1969- 
ben 4629* 1970-ben 10 884, 1971-ben 17 539 kézirattári egységet szereztünk be'. 
Az egy tételben bekerülő hagyatékok természetesen sok nem forrásértékű doku
mentumot is tartalmaznak, erre mutat az évi feldolgozó munka során limbusba 
helyezett egységek nagy száma is (1971: 6281 db). A hagyatékok közül kiemel
kedik Szabó Pál, Bölöni György és felesége, valamint Tóth Béla és Németh 
Antal hagyatékának megszerzése. Értékes gyarapodás Kossuth Lajos hét és Móra 
Ferenc hatvan levele. A régi kéziratok közül legfontosabb beszerzésünk egy 
I.Istvánról szóló legenda 14. századi töredéke.

A zenei kéziratok gyűjteménye különösen értékes darabokkal gazdagodott. 
Három Liszt Ferenc autográf, egy-egy Vecsey Ferenc és Weiner Leó kézirat az 
év kiemelkedő vásárlásai közé tartoznak. Egy szerencsés vétel 16-17. századi 
négyértékü zenei kézirat-együttesünket, az un. Bártfai Gyűjteményt egészítet
te ki.

A gft-l nhá ztörténeti anyag elsősorban Német Antal hagyatékából származó 
dokumentumokkal, valamint számos eredeti diszlet— és jelmeztervvel egészül 
ki (Cselényi József, Márk Tivadar stb. müvei).

A véletlennek köszönhetjük az év egyik legjelentősebb gyarapodását: egy 
nemrég vásárolt, magyarországi provenienciáju ősnyomtatvány restaurálásakor 
a kötéstáblából került elő egy Zsigmond-korabeli, többszólamú kottákkal be
irt töredék. A több lap terjedelmű, valószinüleg a Felvidékről származó kot
ta zenei jelentősége páratlan: a magyarországi többszólamú éneklés korai bi—
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zonyltékát szolgáltatja. Ugyanakkor mint nyelvemlék is felbecsülhetetlen ér
tékül egy négysoros magyar verset, az Ó-magyar Mária siralom után korban má
sodik legrégebbi magyar lirai emlékünket tartalmazza. B felfedezés tudományos 
jelentőségét azóta számos publikáció, akadémiai ülés tárgyalta s a nagyközön
ség körében a tömegkommunikációs eszközök (sajtó, rádió, televízió) ismertet-
-kÁlr

1. Katalógusok. A könyvek szolgálati betűrendes katalógusában az 1963-bai 
indított rekonstrukciós munka ebben az évben is folytatódott s az előzetes 
számítások szerint 1973 közepére befejezést nyer. Jelentős eredményiek tekint
hetjük, hogy az olvasói katalógus különmunkában folyó részleges rekonstrukció
ja keretében a monografikus anyag cédulái elkészültek s a sorozati jelzeten 
levő müvek rekonstrukciós változásai átvezetésében utolérték a szolgálati ka
talógusban folyó munkát. Ha a jelenlegi ütemet a továbbiakban is tartani tud
ják, 1973-Uan itt is elvégzik a kitűzött feladatot. A következő időszak prog
ramját meghatározó elméleti előkészítő munkák már megkezdődtek: elkészül a 
müncheni katalógus problémáival foglalkozó tervtanulmány.

A szakkatalógus rekonstrukciója vontatottabb ütemben haladt s a gyorsí
tott revízió teljesítményei is elmaradtak a tavalyi eredményektől. Az elmara
dást személyzeti nehézségek okozták s ezért nem indulhattak meg a cikk-szak- 
katalógus munkálatai sem.

Sajnos még mindig nem kerülhetett napirendre az Időszaki kiadványok ka
talógus rekonstrukciójának megkezdése - könyvtárunk katalógusrendszerének 
egyre nagyobb tehertétele e probléma megoldatlansága.

A Katalogizáló Osztályon évente elkészülő címleírások száma ma már közel 
18 ezer, a Szakozó Osztály évi kb. 12 és félezer müvet szakoz. Ugyanakkor egy
re sokasodnak az alapművelet mellett elvégzendő egyéb munkamozzanatok (újabb 
és újabb szempontok, jelölések bevezetése stb.), melyek a feltáró munk8 minő
ségi színvonalát s ebből következőleg a katalógusok információ-értékét is nö
velik. A ilyen mennyiségi és minőségi színvonalának emelkedése elképzel
hetetlen lenne megfelelő munkatársak nélkül - a hosszú éveken keresztül tartó 
cimleiró-válság után ma már egy állandó, begyakorlott együttes munkájára tá
maszkodhatunk.

B pozitívumok mellett negatívumként kell említenünk azt a tényt, hogy 8Z 
előre nem látott munkaerőkiesések nemcsak a rekonstrukciót hátráltatják, ha
nem a katalógusgondozás állandóan szükséges munkáját is csökkentik. Mindkét 
feldolgozó osztály a katalógusok folyamatos gondozását, szerkesztését és to- 
vábbtagolását, az állandóan szükséges ellenőrzést és javítást szünetelteti 
- kényszerűségből - , amennyiben egyéb feladatainak teljesítését veszélyez
tetve látja. Pedig az újabb rekonstrukciók elkerülésének legjobb módszere a 
katalógusok folyamatos karbantartása.

A katalógust használók keresési uíunkáját hivatott megkönnyíteni az olva
sói katalógusról szóló ez évben indult ismertető röplap-sorozat,

A különevü-iteménvek feltáró munkájában ebben az évben a Kézirattár jelen
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tett gondot. A már korábban említett nagytömegű gyarapodás következtében a 
feldolgozás nem tudott a beszerzéssel lépést tartani. A feltáratlan állomá
ny- egységek száma már a 70 ezret is meghaladta. A hagyományos kézirattári 
módszerekkel nem volt remélhető sem a restancia feldolgozását sem a további 
gyarapodással való lépéstartás. A modem, 20. századi kéziratok, az egység
ként kezelt Írói hagyatékok nem is kívánják meg a feltárás olyan mélységét, 
mint a korábbi századok egyedi kéziratai. ízért dolgozták ki az együtt őrzött 
kézirattári fondok uj, egyszerűsített, a levéltári feldolgozáshoz közelitő 
módszerét, amelyet ebben az évben már be is vezettek. TJ gyorsított eljárás 
gyakorlati hatása a következő évben fog megfelelően érvényesülni.

A Zeneműtár zenei hanglemez-katalógusának szerkesztési hátralékát - a 
códulasokszorositás megoldatlansága miatt - még ebben az évben sem lehetett 
felszámolni.

2. Bibliográfiák. A hazai irodalmi termés kurrens regisztrálása a Magyar 
nemzeti Bibliográfia keretében folyamatos volt. íz az alapvető szolgáltatás 
1971-ben a folyóiratcikkek terén uj szakaszába lépett: a Magyar Folyóiratok 
Repertóriuma megosztott katalogizálásának rendszere jól bevált és ma már ki
tünően működik. A kooperáció a feldolgozott anyag jelentős mértékű növelését 
tette lehetővé (mintegy másfél munkaerő teljesítményének felelt meg) s csök
kentette a feldolgozásban való lemaradást. A kooperációban résztvevő partne
reknek együttműködési készségükért és sikeres közreműködésükért (OOKDK, OMKDK, 
OPKM és a Szombathelyi Megyei Könyvtár) könyvtárunk ez alkalommal is köszöne
tét fejezi ki.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia 1.számú MARC-kisérlete az MNB első gépi 
utón készült füzetének megjelenésével befejeződött. A munka tovább folyik s 
minden reményünk megvan arra, hogy a 70-es évek második felében az MNB elő
állítása már gépi utón történhet.

A Magyar Könyvészet összefoglaló kötetei közül az idén az 1969-es kötet 
jelent meg. Hosszú évek munkaközösségi tevékenységének eredménye a Petrik-fé- 
le bibliográfia 1712-1860-as időszakához készített pótlások kötete, mely az 
1712-1800 közötti korszak magyar könyvészetét 7660 uj címmel egészíti ki. A 
hazai irodalomtörténeti és történettudományi kutatások e fontos segédeszköze 
a szakértők őszinte elismerését váltotta ki.

Már előző évi beszámolónkban is hirt adtunk arról, hogy az MTA támogatá
sával készülő Régi Magyarországi Nyomtatványok első kötetének (1473-1600) mun
kálatai lezárultak s a kötet 1971—Ben hagyja el a nyomdát. A 896 tételt és 
tízféle mutatót tartalmazó mü ma mér a kutatók rendelkezésére áll. A magyar- 
országi irodalmi termés első korszakának kötete mind a nyomdászottörténeti, 
mind az irodalomtörténeti kutatások szükségleteinek legmesszebbmenő figyelembe
vételével készült s teljessége, sokoldalúsága a hasonló jellegű külföldi kiad
ványok között is előkelő helyet biztosit számára.

A határainkon túl megjelenő magyar és magyar vonatkozású irodalom regiszt
rálása, az un. hungarlca-blbliográfia alapjainak lerakása megtörtént.

Kurrens kiadványunk, a negyedévi Hungarica Külföldi Folyóiratszemle
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1971-ben már rendszeresen megjelent. A széleskörű, mintegy 30 könyvtárost és 
bibliográfust foglalkoztató munkaközösség több mint félezer külföldi folyó
irat állandó figyelésével szűri ki a magyar vonatkozású, tudományos érdekű 
közleményeket. E dokumentációs szemle mind a szakkutatók, mind a kultúrpoli
tikával foglalkozó szervek elismerésével találkozott. A Magyar Folyóiratok 
Repertóriuma mellékleteként 1972-től a külföldi magyar nyelvű folyóiratok vá
logatott cikkeit bibliografizáló kiadvány próbaszáma is megjelent ebben az 
évben. A kurrens kiadványok mellett tovább folytak a külföldi magyar nyelvű 
irodalom retrospektív bibliográfiai összefoglalásának munkálatai.

A társadalomtudományi szakirodalmi információellátás fejlesztésének kér
déseivel ebben az évben különböző szakértői bizottságok foglalkoztak. Az 
ajánlások az OSzK feladatának tartják a magyar nemzeti bibliográfia rendsze
rének továbbfejlesztésén és a hungarica dokumentáció kialakításán kivül a ma
gyar irodalomtudomány és -történet kurrens bibliográfiai feltárását is. Ez
zel az elgondolással könyvtárunk is agyéiért, - kérdés, mikor és bogysn tu
dunk e feladat végrehajtására is vállalkozni.

Könyvtárunkat ebben az évben 62 998 olvssó kereste fel és összesen 
520 687 könyvtári egységet használt. (A vidéki műemlékkönyvtárak ezt a számot 
333 olvasóval, ill. 870 használt egységgel növelik.)

A központi olvasótermek (általános és irodalomtudományi) látogatóforgal^- 
mának 1963 óta csökkenő tendenciája megállt, sőt az előző évhez viszonyítva 
már emelkedést is mutat. (1970: 32 688, 1971* 37 460). E tényt nem hozhatjuk 
összefüggésbe az olvasási körülmények megjavulásával, hiszen adottságaink 
egy év alatt semmit sem változtak, - inkább a könyvtár iránt megnyilvánuló 
társadalmi igény szorító szükségszerűségéről beszélhetünk. A Zeneműtárat ki
véve valamennyi különgyüjteményt kevesebb olvasó kereste fel az idén, mint az 
előző évben, - a megnövekedett forgalom tehát teljes egészében a könyvállo
mányt érintette. Meggyőzően bizonyltja ezt a használt egységek számának emel
kedése, amely a központi olvasótermeknél kiugróan magast 166 084 kötet. (Az 
1963-1970. közötti időszak átlaga 136 794.) Évek óta magas a használt egysé
gek forgalma a Kisnyomtatványtárban és a Szinháztörténe'ti Tárban - az itt őr
zött anyag természetéből adódik, hogy bármilyen témában való kutatás szükség
képpen nagymennyiségű anyag megmozgatásával jár. Változatlanul igen alacsony 
az irodalomtudományi szakolvasóterem látogatottsága: a napi átlag 5*3 fő, az 
sgy olvasóra jutó használt kötetek száma 2,08. A forgalom ilyen alakulása új
ra felveti az eltemetivakérdést: az olvasóközönség táborának kiszélesítését 
vagy az olvasóterem másirányu kihasználását.

Olvasószolgálatunk egységesítése, a könyv- és folyóirat-, ill. hirlapol- 
vasó közös vezetés alá vonása ez év tavaszán zajlott le. Az átszervezés két
ségkívül bizonyos nehézségekkel járt, az egységes gyakorlat kialakítása, a 
belső átépítési munkák- lebonyolítása az olvasószolgálat folyamatos fenntartá
sa mellett komoly erőfeszítést igényeltek.

Az Írásbeli tájékoztatások száma a központi Olvasó- és Tájékoztató Szol
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gálatnál - a másolatrendeléseket leszámítva - kb. 300 volt. A nagyobb iroda
lomkutatást igénylő kérések általában intézményektől érkeztek, közülük a je
lentősebbek: a Bocskai-szabadságharc bibliográfiája, a szabadkőművesség tör
ténete, nemzetiségi kérdés 1848 idején, magyarországi lengyel menekültek a 
második világháborúban, a balatoni hajózás története, a Balkánra, ill. Kár
pátaljára vonatkozó irodalom, a keresztényszocializmus története, diplomácia
történeti munkák, Komárom története, Coperaicus a magyar enciklopédiákban, 
Németh Iászló müveinek idegen nyelvű fordításai, latin-amerikai Írók magyar 
fordításban, Gaál Gábor cikkei, Puskin-fordítások, afrikai szépirodalom ma
gyarul stb. A különgyüjtemónyek közül a legtöbb Írásbeli felvilágosítást a 
Zeneműtár és a Kézirattár adták (110 ill. 69).

Különleges feladata könyvtárunknak az állományunkban levő dokumentumok
ból hivatalos igazolások és hiteles másolatok kiadása. Nyugdíj megállapításá
hoz szükséges színészi működési igazolást a nálunk őrzött szinlapok alapján 
83 esetben adtunk ki. Hiteles másolatok kiadására 44 esetben került sor.

Reprográfiai szolgáltatásainkat ebben az évben sikerült kibővíteni: egy
nagyteljesítményű másológép (Ránk Xerox-914) beszerzése lehetővé tette ol
vasóink rendelésére xerox-másolatok készítését. A fotószolgáltatásban eddig 
érvényben levő korlátozásokat is sikerült megszüntetni, mikrofilm-másolatok 
mellett fényképészeti laboratóriumunk most már nagyítások készítését is vál
lalja. Három uj mikrofilm-leolvasógép beszerzését a csak mikrofilmen használ
ható anyag egyre növekvő volumene indokolta.

A könyvtárunkat felkereső látogatók — tanulmányi és szakmai csoportok, 
egyéni látogatók — számára rendszeresen végeztünk vezetéseket, bemutatásokat'.

Bz évben is számos hazai kiállításon mutattuk be könyvtárunk állományá
nak egyes darabjait, a rendező szerveknek kölcsönözve azokat. A jelentősebb 
kiállítások: Lackner Kristóf emlékkiállítás, Sopron (GjÖr-Sopron Megyei Le
véltár) , Érdy János halálának 100 éves évfordulójára rendezett kiállítás 
(Magyar Nemzeti Muzeum), Révai Miklós és Dosztojevszkij emlékkiállítások 
(Petőfi Irodalmi Muzeum), Borsos József emlékkiállítás, Veszprém (Bakonyi 
Muzeum). A Vadászati Világkiállítás alkalmából rendezett Nemzetközi Könyvki- 
állitásra a vadászat témájával foglalkozó müvet kölcsönöztünk.

Saját kiállításaink: Széchényi Ferenc, Bötvös József és Babits Mihály 
emlékkiállítások, hazai és külföldi uj szerzemények bemutatása három alkalomé
inál. - FOLYTATJUK
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A50NYMÜB MBGŰBZI TITKÁT?

Az Anonymus-probléma történettudományunk egyik sarkalatos kérdé
se. A magát titokzatosan "P” szlglával jelölő mester történészek és történet- 
kedvelők fantáziájának tárgya volt a XVIII. század óta. Kilétének felderíté
sére a forráskritika minden eszközét igénybe vették. A kérdés megoldása azért 
is döntő jelentőségű lett volna, mivel a személy meghatározása tette volna 
lehetővé a mű korának meghatározását is: annak végleges megállapitását,melyik 
Béla király jegyzője volt a mesternek mondott P.

A szövegkritika hagyományos eszközeit századunk 20-as éveitől kezdve egy 
technikai eljárás egészítette ki: az ultraviola fényben történő fényképezés', 
innék segítségével meg lehetett vizsgálni a kódex ma üresnek látszó la lapját 
(a szöveg az 1 lapon kezdődik). Megállapítást nyert, hogy az l8 oldal nagy
jából ugyanazt a szöveget tartalmazta, mint az 1 , vagyis a gesta bevezető 
szövegét^ ezt azonban a leixás után kivakarták, Nem váltak azonban olvasható
vá az első sorok, melyek pedig - esetleg - valamiféle uj információt tartal
mazhattak Anonymus kilétét, a mű keletkezését illetően. Nem vált továbbá az 
sem bizony!thatóvá, hogy vsjon nem tartalmazott-e az la lap az említett szö
vegen kivül más valamit is (pl. szövegtöredékeket, ábrákat a lapszéleken), 
továbbá, hogy vajon nem kétszeresen kivakart pergamennel van-e dolgunk, vagy- 
is az Anonymus-dedlkáció előtt nem volt-e már valamiféle rendeltetése az 1 
lapnak.

A feltáró felvételek újraindítását Karsai Géza bencés kutató szorgalmazá
sára, közelebbről az elmúlt év novemberében a Magyar (Tudományos Akadémia által 
rendezett medievisztikal konferencia alkalmából határoztuk el. A munka elvég
zésére rendkívül kedvező lehetőségeink nyíltak. A Párttörténeti Intézet veze
tőségének szívességéből a munkálatok elvégzését a Párttörténeti Intézet kitü
nően felszerelt reprográfiai laboratóriuma vállalta, s a laboratórium vezető
je, Jakab Sámuel és munkatársa, Városi György voltak azok, akik nagy szaktu
dásukat és példamutató ügyszeretetüket bocsátották e kutatás rendelkezésére.

A munkálatok 1971 októberében kezdődtek s a lehetőségekhez szabott terv 
szerint folytak. Bemérő felvételek készültek az ultraibolya fotografálható 
tartományában, a látható tartományban és az infravörös fotografálható zónájá
ban. Sikert egyedül az UV-fénybeu történt lumineszcencia-felvétel látszott 
Ígérni (az anyag ultraibolya fényben fényképezhetővó váló saját sugárzásának 
fényképezése). Űzzél az eljárással terjedelmes felvételsor készült a kódex 1 
lapjáról, különféle lemezekre, különböző expozíciós idővel s különleges szűrők 
sokszorosan kombinált alkalmazásával. Az la lap fényképén határozott sorok je
lentek megi színvonaluk először az értékelhetőség alsó határán maradt, majd a 
rendkívül gondosan megszervezett, a megelőző felvételek tapasztalatait állan
dóan értékesítő felvételsor végére az eddigieknél jobb, (többféle felvétel 
kópiáinak egymást kiegészítő használatával) ?0 százalékban elolvasható szöve
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get nyertünk. Az egyes felvételekről különböző mére.tü nagyítások készültek, 
majd megtörtént az la lap 9 szektorra bontott•lefényképezése is. Az egyide
jűleg megkísérelt más eljárások viszont (infravörös lemez, nátrium—lámpa 
használata, kontakt felvétel készitése, felvétel készítése surló fényben, 
megtekintés hideg kvarcfényben) nem vezettek eredményre.

A nehezen kiharcolt eredmény teljes értékelése a krónikakutatók felada
ta lesz. Itt csak néhány megállapítást rögzítünk. Első érdekesség, hogy a 
szöveg három sorral kevesebb, mint az 1 oldal szövege - vajon az iiós kü
lönbözősége vagy a szöveg esetleges eltérései az okai ennek - még nem tudjuk. 
A kézirat határozott keretek között leirt szöveg. Az elején a jelenleginél 
kisebb P iniciális számárs hagytak ki helyet, s az első két sort csak félig 
Írták be. (A másik két félsorba valószínűleg a fejezeteimet Írták vörös tin
tával, s törölték le utóbb visszahozhatatlanul.) A szöveg egészében megegyez
ni látszik az 1^ lap szövegével, de nyelvtani-leírási eltérések máris kimu
tathatók. Semmi okunk nincs azt hinni, hogy a lapszéleken valsha is ábrák 
lettek volna - az azonban nincs kizárva, hogy Anonymus szövegén kívül is vol
tak már a lapon rövidebb feljegyzések, szövegrészek.

Mint látható, a bevezetésben említett lehetőségek még nagyrészt nyitot
tak. A nehézségek oka, hogy Anonymus nem adja ki egykönnyen évszázados tit
kát, ellenáll a vallatásnak. Prózaibban szólva: a lap erősen gyűrött volta* 
a tintaként használt csersav és a pergamen lumineszcenciájának közelisége 
(melynek következtében kicsiny a kontraszt), végül a szöveg egykori eltávolí
tásának viszonylagos alapossága a nehézségek forrósai.

A medievista szakbizottság néhány tagja a munkálatok folyósa alatt láto
gatást tett a Párttörténeti Intézet laboratóriumában, ahol Jakab elvtárs is
mertette az eddigi eredményeket, bemutatta az elkészült nagymennyiségű kópia 
leginkább értékelhető darabjait. Nagy érdeklődéssel fogadott beszámolóját 
Jakab elvtárs magán a medievista ülésszakon, szélesebb szakmai közönség előtt 
is megismételte.

Az eddigiekben a munkálatok első szakaszát ismertettük. A második sza
kasz most van folyamatban; remélhetőnek látszik, hogy ennek során mélyebbre 
hatolhatunk be a kódex titkába, mint eddig. Egy tervezett harmadik szakasz 
(s a legjobbnak bizonyult módszerrel a teljes kódex lefényképezése) után 
teszünk pontot a feltárási akcióra - remélve, hogy eredményeinket (akár 
frappánsak, akár szerények lesznek azok) a magyar medievisztika hasznosítani 
tudja majd.

Jakab Sámuel munkanaplója alapján
W. E.
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KÖZLEMÉNYEK

Ojszágog Könyvtártudományi pályázat - Fiatal könyvtárosok bevonásét az 
országos kutatási terv feladatainak kidolgozásába és a fiatal tehetségek ér
vényesülésének elősegítését kivánja szolgálni az a pályázat, melyet a KMK 
hirdetett meg 1972-re#

A pályázat kétlépcsős, ugyanis a részt venni kívánóknak a kutatási meg
bízást kell elsősorban megpályázniuk oly módon, hogy ápr.30-ig a választott 
téma bő szinopszisát kell beküldeni a KMK elmére, azt is megjelölve, hogy 
milyen módszerekkel és milyen irodalom alapján szándékoznak a kérdést kidol
gozni. A megfelelőnek látszó szinopszisok irói a KMK-tól megbízást kapnak a 
tanulmány megírására, melyet november 30-ig kell elkészíteni. Jelentkezési 
űrlapokat az Igazgatási Osztályon lehet igényelni.

Témák: 1. Állományelemzési módszerek a szakkönyvtárakban. 2. Egy-egy 
szakterület /témacsoport/ szakirodalmi bázisa egy kiválasztott könyvtártípus
ban, vagy egy kiválasztott területen. 3. a szakirodalmi igényvizsgálatoknál 
alkalmazott módszerek értékelése. 4. A természettudományok valamely ágának 
hazai információs ellátottsága és ennek értékelése. 5. Valamely társadalom- 
tudomány hazai információs rendszere. 6. A hazai könyvtárközi kölcsönzés gya
korlaténak értékelő vizsgálata. 7. Az országos központi katalógus és a 
regionális katalógus ill. a szakterületi központi katalógus viszonya. 8. A 
különböző katalógustipusok igénybevétele és használhatósága. 9* Munkaszerve
zési kérdések nagyobb könyvtárakban. /A racionálisabb munkaszervezés és a 
gópesités lehetősége, a könyvtári képzés és képzettség és a gyakorlati szük
ségletek összevetése, stb./ 10. A szabadpolcos állomány elrendezésének kér
dései, az olvasók eligazítása és a könyvválasztás befolyásolása. 11. A könyv
tári propaganda formái, azok hatása és mérésük lehetőségei. 12. a közművelő
dési könyvtár szerepe és lehetősége a közösségek formálásában. 13• Ifjúsági 
szolgálat a közművelődési könyvtárakban. 14. Az egyetemi könyvtár szerepe az 
egyetem kulturális nevelőmunkájában. 15* A gyermekkönyvtáros és az általános 
iskolai pedagógusok közötti együttműködés munkaformái /tantárgyankénti meg
közelítésben/. 16. A komplex művészeti nevelés lehetősége és módszerei a 
gyermekkönyvtárban. 17. A felnőttek számára készült szépirodalmi és szakköny
vek használata a gyermekkönyvtárban. 18. A nemzetközi és hazai közművelődési 
könyvtári normatívák összehasonlitó vizsgálata. 19* Valamely főiskolai könyv- 
tártipus szerepe a hallgatók szakképzésében és nevelésében. 20. Valamely fő
iskolai könyvtártípus létesítésének, működtetésének és szolgáltatásainak 
normatívái. 21. A könyvtár és egyéb közgyűjtemények együttműködésének tartal
ma és formái. 22. Valamely nagyobb ipari város könyvtári rendszere, jelenle
gi ellátottsága /mindenfajta tipusu könyvtárat számításba véve/, a tovább
fejlesztés irányai és követelményei.
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Pártunk Központi Bizottságának első titkára, Kádár János elvtárs könyv
tárunk főigazgatójához cimzett levelében köszönte meg a titkárságán levő 
könyvtár rendezésének munkáját, amelyet munkatársaink végeztek el ez év ja
nuárjában* Milhoffer Alajos vezetésével Baczoni Tamásné, Barnaföldi Gábor, 
Gazdagnó Csontos Katalin, Ispánki Ferenc, Mártyán Gyuláné, Pálvölgyi ISndre, 
Papp András, Pintér Márta és Sonnevend Péter vettek részt a rendezés munká
jában* "Felhasználom az alkalmat, - irta Kádár János elvtárs levelében - s 
minden jót, jó egészséget, eredményes munkát kívánok önnek, a könyvtár párt
szervezetének, kommunistáinak, valamennyi dolgozójának."

Köszönőlevelet kapott főigazgatónk a Semmelweis Orvostudományi Bgyetem 
8* sz. Neurológiai és Psvchiatrial Klinika igazgatóságától is. A levélből 
idézzük: "Tudományos közleményeink és előadásaink után most egy kandidátusi 
és két bölcsészdoktori disszertációban összegeztük eddigi munkánkat, amit az 
adott szinten nem tudtunk volna megoldani a Könyvtárközi Kölcsönzés folyama
tos segítsége nélkül."

Olasz gyártmányú postai portózó-
ORSZÁGOS gépet vásárolt és használ könyvtá

runk ez év január havától. Régi
szükséglete volt ez könyvtárunk
nak, hiszen Igen jelentősen köny- 
nyiti meg a Postarészleg dolgozói

nak munkáját. Most már csak arra kérik a postai munkával foglalkozó munkatár
sainkat, hogy a címzésnél megfelelő helyet hagyjanak a bélyegzőnek és úgy 
helyezzék el leveleiket a borítékban, hogy az esetleges abban levő fűző- és 
gemkapcsok a boríték alsó részében legyenek, mert különben megakadnának a 
gépben a bélyegző azon való átfuttatásakor.
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TÁJÉKOZÓDÁS

EOKy v tA RtTftTnUKRQL - RARATÁTgKTTtK

A szovjet és magyar könyvtárosok együttműködésének és sokrétű 
kapcsolatainak jelentőségéről nem kevés méltató szó esett, mióta szocialista 
tartalmú kulturális forradalmunk húszegynéhány évvel ezelőtt Ígéretes fejlő
désnek indult, Ma talán már felvetődhet egy olyan elemző szándékú történeti 
áttekintés megírásának gondolata, amely kimutatná, hogy a kezdeti, differen
ciálatlanul jelentkező hasonulás tulhaladásával miként vált a magyar könyv
tárügy egyenlő értékűnek elismert partnerré. Jövője annak vsn, ami múltra 
épül.

Az eredmények higgadt tudatosításával és önnön hatékonysága fokozását 
sürgető egészséges elégedetlenséggel jellemezhetjük a legújabb magyar-szovjet 
találkozást (Moszkva, 1972. február 1-4.).Demonstrációval felérő találkozás 
volt. Alig féléve nálunk Budapesten szerepelt - és vállalt élénk gondolatcse
rét aktiv hallgatóságával - három vezető szovjet könyvtáros személyiség, most 
magyar részről négy előadó léphetett ki harmadfélszáz szovjet kolléga elé, s 
válaszolhatott 17 hozzászóló magvas megjegyzéseire. A terjedelmes előadások 
szövegeit már jóelőre megkapta sokszorosításra a Lenin Könyvtár, igy delegá
tusaink pár perces bevezetővel indíthatták témáikat, hogy több idő adódjon a 
hozzászólásokra.

Kondor Istvánná, a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztályának veze
tője Írásos referátumában a magyar könyvtárügy fejlődésének rövid, és mai 
kezdeményezéseink, a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia utáni feladataink 
alapos áttekintését nyújtotta, mig bevezetőjében a szovjet-magyar kapcsolatok 
fejlődésének és továbbfejlesztésének fontosságát, valamint alapvető közműve
lődé spolitlkai elveinket emelte ki. A Nemzetközi Könyvév sikeréért oly sokat 
vállaló szovjet könyvtárosok különösen nagy tetszéssel fogadták annak hang
súlyozását, hogy a könyvtárnak, mint a "művelődés hagyományos intézményének 
jelentősége nem csökken a modem tömegközlési eszközök korszakában sem, sőt 
azokkal közösen, velük együtthatva változatlanul a kultúra egyik alapvető 
intézményének tekinthető a könyvtár". A hozzószólók - V. V. Szeröv, a Szovjet
unió Kulturális Minisztériuma könyvtári főfelügyelőségének vezetője, L. I,
Kustanvina. a Lenin Könyvtár tudományos—módszertani osztályvezetője, T5. V. 
Ratykova. a Moszkvai Népművelési Főiskola könyvtártanszékének docense és má—
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sok - különösen behatóan foglalkoztak a magyar közművelődési könyvtári háló
zat fejlesztésének irányelveivel (a közismert A-B-C-D kategóriákkal), gyer
mekkönyvtári elgondolásainkkal, a társadalomtudományi tájékoztatás rendszer- 
ré fejlesztésével.

Sallai István, a KMK főosztályvezetője témája - a korszerű könyvtári 
térrendszerek és a használat összefüggései - hasonlóan nagy visszhangot kel
tett. Ennek arz az objektív alapja, hogy a Szovjetunió az elmúlt ötéves terv
ben 12 ezer uj könyvtári objektumot létesített, és a következő években még 
fokozni akarják a tempót. Három építész és egy köry vtáros - F. N. PaanflAnirn, 
V, R> Fraucsi« Ja. I. Miskovszkij. T. I. Szilina - egymást kiegészítve hív
ta fel a figyelmet az előadó több igen aktuális tézisére: a könyvtáros és az 
építész működjenek együtt az uj létesítmény tervezésének és kivitelezésének 
egész ideje alatt; a könyvtár belső kialakítása, térrendszere, bútorzata stb. 
tegye vonzóvá az ott-tartózkodást az olvasó számára. A hözzászólások megfon
tolandónak Ítélték azokat a javaslatokat is, amelyek a gyermek és felnőtt 
könyvtárak összefonására, a tartalomból, nem pedig a dokumentumtípusból ki
induló elhelyezési rendre vonatkoztak.

Kamarás István* a KMK tud.munkatársa egy nemrég elkezdett kutatás (ol
vasói attitűd, elvárások az irodalmi müvekkel szemben, lektürolvasás, "utak" 
a lektűrtől az értékes irodalom felé) hipotéziseinek, részeredményeinek és 
problémáinak őszinte kifejtését nyújtotta írásos anyagában. Bevezetőjében 
- tájékoztatásképpen - vázolta a magyar olvasáskutatás helyzetét, műhelyei
nek érdemesebb termékeit. A felszólalók - L. I. BelJajava. a Népművelési Fő
iskola docense, I. V. Manszurov. a SzU Tudományos Akadémiája Konkrét Szocio
lógiai Kutató Intézetének professzora és mások - igen hasznosnak Ítélték a 
tudományos kapcsolatoknak ezt a fajtáját, amikor a munkahipotézisek, mód
szertani elgondolások még a kutatás befejezése előtt járják meg a szakértő
társak — nagyobb hatékonyságot ígérő, de alkalmasint azonnali revíziót is 
kívánó fórumát.

Csüry István« a KLTE Könyvtárának igazgatója komplex szemléletű, tudo
mányfilozófiai érvekkel alátámasztott előadásában a nagy (nemzeti) könyvtá
rak gyűjteményezésének és állományépitésének alapvető elvi Achilles—pontját, 
a teljesség és (vagy válogatás dilemmáit faggatta. Gondolatmenetének idősze
rűségét, különösen ami 8 nemzeti könyvtárak és 8 nemzeti könyvtári rendszerek 
(országos szakkönyvtárak stb.) szerves összehangolását illeti, dicsérték és 
vitték tovább hozzászólásaikban I. V. Morozova. az Állami Nyilvános Miszaki 
Könyvtár igazgatóhelyettese, G. I. Lukaszevics, az Idegennyelvü Könyvtár 
igazgatóhelyettese és mások.

0. Sz. Csubar.lan. a Lenin Könyvtár igazgatója zárszavában az egész szov
jet könyvtáros közvélemény számára is hasznosnak Ítélte a tanácskozást annak 
az országnak a képviselőivel, amely eredményei alapján méltán rendezheti ez 
évben az IFLA- és FIB-konferenciákat. Ő is, akárcsak Kondor Istvánná, utalt 
arra, hogy a jövőbeni találkozások akkor lehetnének az eddigieknél is haté
konyabbak, ha meghatározott szükebb témák szakértői szekcióüléseken, igazi
kerekasztal—megbeszéléseken vitathatnák majd meg egymás elgondolásait.
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A küldöttség e Lenin könyvtáron kivül (anol nagy lendülettel .halad a 
nagygépes!tés: a számitógépes program keretében 1974-1975-re már az egész 
nemzeti bibliográfiát gépi utón kívánják előállítani) három jelentős moszkvai 
könyvtárat látogatott meg. A FSzEK-nek megfelelő Nyekraszov Városi Könyvtári
ban azzal a nálunk sem ritka jelenséggel találkozhattunk, amikor a könyvtáro
si szándék és felkészültség már régen kinőtte az épület szűk adottságait. Az 
építési tervek elkészültek, láthattuk az impozáns uj épület makettjét, a 
telket - jó megközelítésű központi hplyen - kijelölték, hamarosan kezdődik a 
kivitelezés. Az Idegennyelvü Könyvtár legendás hirü igazgatónője, az IFLA 
alelnöke, M. Rudomino jogos büszkeséggel és alkotói lelkesültséggel mesélte— 
magyarázta-mutatta csodálatos intézménye múltját, tevékenységét, adottságait'. 
A felsőfokú jelzők halmozása helyett két jámbor kivánság: láthassák, mind na
gyobb számban, olvasóink is ezt a "kultura-palotáját"; láthasson-használhas- 
son mielőbb a budapesti közönség is egy ilyen modem könyvtárat! - Kilenceme- 
letes épületóriást kapott - ez a legújabb moszkvai létesítmény - az Ossz-szö- 
vetségi Mezőgazdasági Tudományos Könyvtár többmilliós gyűjteménye számára. A 
könyvtár teljes kapacitással működik: a hátsó bejáraton keresztül, - fő a 
használat, mondták (a díszesebb főbejárat most készül). Bezzeg..., gondoltuk 
magunkban.

Küldöttségünket, O.Sz. Csübarjan és V. V. Szeröv elvtársak jelenlétében, 
fogadta G. P. Vladükin kulturális miniszterhelyettes, akivel lehetőség nyí
lott a tanácskozás eredményeinek és tanulságainak értékelésére, és a Nemzet
közi Könyvévvel, a 72-es budapesti IPLA-konferencia előkészítésével kapcso
latos feladatok megoldáséra irányuló erőfeszítések összehangolására.

Alig három és fél napos moszkvai tartózkodásunk szabad estéit kihasznál
va - hála szives vendéglátóinknak - színházi élményekkel is gazdagodtunk: 
pompás szatirikus darabot láttunk Obrazcov bábszínházában holmi,földi gúnyá
ban is megjelenő alvilági erőkről} másodszor a küldöttség a Hattyúk tava cí
mű balettet tekintette meg a Kongresszusi Palotában, mig e sorok Írója egy, 
a 20-as években Íródott izgalmas Szejfullina-darabra jutott el a Vahtangov 
Színházba.

A tavalyi első tanácskozás és a mostani viszontforduló anyagait kétnyel
vű kötetekben jelentetik meg a rendező nemzeti könyvtárak.

SONNEVEND PÉTER
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goroourog boy tahpimíhypt után

Az elmúlt év őszén {1971.szept.24- ölet.25.) tanulmányúton voltam 
Jugoszláviában a Matice Srpska vendégeként. Az idő döntő többségét Újvidéken 
(Növi Sad) töltöttem. Tanulmányutamra magammal vittam a "Magyar Folyóiratok 
Repertóriuma. Külföldi magyar nyelvű folyóiratok" próbaszámának kézirat! má
solatát, azzal a céllal, hogy a munka során felmerült problémáinkra megol
dást keressek. S elvittem a jugoszláviai magyar nyelvű irodalom 1961-1970. 
évi ciklusához eddig gyűjtött anyagunkat. Bibliográfiai behasonlitó és kiegé
szítő munkát végeztem Újvidéken a Matlca srpska Könyvtárában (Bibliotéka 
Matice srpske), a Bölcsészeti Kar Magyar Tanszékének Könyvtáréban (Filozofski 
fakultét, Növi Sad - Madaraké katedra, Seminarska bibliotéka), valamint a 
Fórum Kiadónál. Alkalmam volt ezen kívül megismerkedni a Hnngarológjni Tnté— 
zet munkájával.

Mind a négy intézmény szoros kapcsolatban áll a magyar nyelvvel, a ma
gyar irodalommal s - talán folytatni lehetne a felsorolást - egymással. Bér 
az egyes intézmények más-más időben és más céllal alakultak, a magyar nyelv, 
a magyar dokumentumok találkozási pontot jelentenek munkájukban,

A Matica srpska Könyvtára közel 150 éve alakult. A vajdasági nyomdák 
kötelespéldányai alapján gyűjti 8 Vajdaság területén megjelent kiadványokat*.
A nemzetiségi nyelvek irodalmáról, Így a vajdasági magyar nyelvű kiadványok
ról is, szolgálati betűrendes katalógussal rendelkezik. Bőnek folyamatos 
gondozását egy munkatárs végzi. Szerzői betűrendes ez a nyilvántartás, beso
rolása egyszeri, társszerzőkről utalók irányítják a használót a teljes címle
írás helyére. A két vagy többnyelvű kiadványok,amennyiben azoknak egyik nyel
ve szerb, nem kerülnek ebbe a katalógusba. Ilyenek például az iskolai évköny
vek.

Ugyancsak magyar nyelvű müvek gyűjtésével foglalkozik a Bölcsészeti Kar 
Magyar Tanszékének Könyvtára, mely 1939-ben alakult. Most körülbelül 20 ezer 
kötetes állománnyal rendelkezik. A magyar nyelvű anyagon belül teljességre 
törekvőén gyűjti a vajdasági magyar nyelvű irodalmat. Kivételt képeznem az 
általános és középiskolai tankönyvek, főiskolai és egyetemi - nem humán tár
gyú - tankönyvek és a gyermekkönyvek. Állományát betűrendes katalógus tárja 
fel.

A Hungarológiai Intézet alig két éve alakult intézmény. Számottevő 
könyvanyaggal nem rendelkezik. Ezzel szemben rendelkezésére áll a két könyv
tár állonánya. Rangos folyóirata "A Hungarológiai Intézet Tudományos Közle
ményei" címmel jelenik meg. A kiadványt gazdagítja melléklete, "A Hungaroló
giai Intézet bibliográfiai füzetei" sorozat. Az Intézet széles, külső munka
társ-gárdával rendelkezik.

1957-ben alakult a Fórum Kiadó. Munkájának szép eredményeit - többek 
között — a vajdasági magyar Írók megjelentetett müveit, valamennyien ismer-
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űük. A Kiadott müvek sorában érdeKes uj szint jelentett - az elmúlt év folya
mán - Ge.ro.ld Iészló szociográfiai-szociológiai vizsgálódásait bemutató tanul
mánykötete a Symposion könyvek sorozatában. (Gerold Iászló: Rólunk is valla
nak. Újvidék 1970, Fórum. 274 1.) A szerző a vajdasági magyar értelmiség éle
tének mindennapjait tárja elénk. Vizsgálódásai középisKolai diákok, elsőéves 
egyetemi hallgatók és pedagógusok körébe vezetiK el az olvasót.

Szép vállalkozásoknak és együttműködésnek lehet tanúja a látogató. Pél
dának említhetem az újvidéki Bölcsészeti Kar Magyar Tanszékének szótárbizott— 
ságát és a munkatársak széles körét. Kiadványa, a három kötet terjedelemre 
tervezett Szerbhorvát-magyar szótár (Kovács Kálmán: Szerbhorvát-magyar szó
tár. 1-2.köt. Újvidék 1968, 1971-.), melynek második kötete ez év második fe
lében jelent meg. Ugyancsak komoly együttműködésnek tekinthető a Magyar Nyelv
művelő Egyesület, mely 1971 végétől a "Magyar Szó" mellékleteként havonként 
jelentkezik magyar nyelvi problémákkal, a vajdasági magyarok körében.

Szabadkán "Üzenet" címmel indult uj folyóirat 1971 szeptemberében. S még 
alig jutott el hozzánk, máris újabbat Ígérnek - 1971 decemberi indulással - 
"Létünk" cimmel, szintén Szabadkáról.

Általában a pezsgő, friss szellemi élet jellemzi a Vajdaságot. A Magyar 
Tanszék Könyvtára mintegy - akaratlanul is - találkozó helye az Egyetem taná
rainak, hallgatóinak. Ezen kivül megfordulnak itt irók, szerkesztők, riporte
rek egyaránt. Témáikra, problémáikra keresnek irodalmat, választ. Ismerik 
egymás készülő munkáit. Jó érzés látni ezt a szoros egymással-törődést, egy- 
mé st-segit é st1.

Csáky S. Piroska, a Bölcsészeti Kar Magyar Tanszékének könyvtárosa dokto
ri disszertációjának témája a jugoszláviai magyar nyelvű irodalom bibliográ
fiája (1945-1970). Anyagának nagy részével elkészült (1945-1959). Mivel könyv
tárunk tervében szerepel ennek a hungarica anyagnak bibliográfiai feltárása, 
mód nyílhat itt - a parallel gyűjtések elkerülése végett - anyagának valami
lyen formában való átvételére.

Az emlitett intézmények dolgozói közül három munkatárs vállal olyan bib
liográfiai tevékenységet, mely munkánk során felmerült problémák tisztázását 
hivatott segiteni.

S ilyen problémáié vannak. A "Magyar Folyóiratok Repertóriuma. Külföldi 
magyar nyelvű folyóiratok" próbaszámának készitése során különösen a jugoszlá
viai tanulmányok szerzőinek névalakja jelentett számunkra igen gyakran problé
mát. Mivel magyar nyelvű folyóiratok cikkeit, tanulmányait dolgoztuk fel, la
tin betűs névformákkal találkoztunk, melyek átirása minden esetben a nemzet
közi átirási szabvány értelmében készült. Azonban Jugoszlávia népei nem hasz
nálnak egységes Írásmódot. A cirill- (macedónok) és latin Írásmód (szlovének, 
horvátok), valamint a két Írásmód váltva jelentkezik (szerbek, Crna Gora-iak 
és boszniaiak) gyakorlatában. így a szerzők helyes névformájának megállapítá
sához szükségessé vált a nyelvi hovatartozás tisztázása is, mely nem minden 
esetben vezetett eredményhez. Mivel az MSZ 3394—51 "Cirillbetüs cimek átírá
sa könyvtári és dokumentációs célokra" (Barta Gábor: A könyvtári munka szab
ványai. 2.bőv.kiad. Bp. 1960, Közgazd. és Jogi Kiadó. 320-326. 1.), valamint
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az ISO R 9 "A cirill Írásjeleit átírásának nemzetközi rendszere" (Uo. 342- 
3^-5. 1.) szabványok - bizonyos esetekben - átírási ajánlásaikkal eltérnek 
egymástól. Ilyen eltérést mutat a £ és <í betűk átírása, mely a nemzetközi 
.szabvány értelmében 6, illetve & alakban történik* a magyar könyvtári aján
lás szerint egységesen S alakban. A két betűvel jelzett hang eltér egymás
tól: í ejtése a magyar cs hangnak felel meg, a 6 pedig a magyar ty hangnak 
cs felé lágyított forrná ja. A könyvtári szabvány átírása értelmében re-transz- 
literálni nem lehet a szót illetve névalakot, mivel a jelzett betűk előfor
dulhatnak szó elején, szó közben és a szó végén egyaránt. Az eddig is jelent
kezett problémát bizonyítja, hogy a Széchényi Könyvtár katalógusai, valamint 
a Magyar Nemzeti Bibliográfia is a két hang megkülönböztetését a nemzetközi 
szabvány-ajánlás értelmében végezte. A különbözőséget figyelembe vette 
Horváth Magda: A címleírás alapjai cimü mű (Bp. 1961, OSZK KM. 290-291. 1.) 
az MSZ 3394—51 *«a cirill Írásjelek átírása" táblázat ajánlásában.

Alig-indult hungarica-bibliográfiai munkánk összegyűlt konkrétumaival 
és problémáival indultam. Sok segiteni akarást tapasztaltam. S megerősödött 
bennem, hogy az ismeretlent emberközelbe hozni, egy lépés előre, feladataink 
mélyebb megértéséhez, átgondoltabb elvégzéséhez.

S.ORVOS MÁRIA

SZAKIRODALMI TALLÓZÁS

ITTHON

A Könyvtári Figyelő legutóbbi számának (1971* 4.sz.) szinte minden köz
leménye számíthat könyvtárunk munkatársainak érdeklődésére.

Papp István: Egy éve volt a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia cimü 
cikkében (259-266. 1.) egy év távlatából értékeli milyen lehetőségek nyíltak 
a konferencián feltárt problémák megoldására és a kitűzött célok megvalósítá
sára. A legutóbbi OSZK. Híradóban felhívtuk a figyelmet a könyvtárak, levél
tárak és múzeumok együttműködéséről tartott tanácskozás beszámolójára, melyet
a Könyvtárosban olvashattak munkatársaink. A témához kapcsolódva ezúttal a 
Könyvtári Figyelő közli Kondor Istvánná cikkét A közgyűjteményi együttműködés 
felé címen (1971. 4.sz. 271-373. 1.), mely hangsúlyozza az intézmények közötti 
együttműködés fontosságát. Ennek lehetőségeit vázolja egy speciális területen 
Szabó Ferenc: A megyei könyvtárak.levéltárak és múzeumok együttműködési lehe
tőségei a történeti szakirodalom gyűjtésében és feltárásában (1971. 4.sz. 
274—278.1.). A helyismereti publikációs tevékenység elemzését és a három in
tézménytípus tennivalóit ezen a területen összegezi Fogarassy Miklós: Könyv
tárak. levéltárak, múzeumok és helyismereti kiadványügy c. tanulmányában 
(1971. 4.sz. 278-287.1.) A könyvtártudományi kutatások áttekintését nyújtják 
és annak néhány problémájára világítanak rá Bereczky Iászló és Zircz Péter:
A icönvvtártudománvi kutatómunka továbbfejlesztése c. cikkében. (1971. 4,sz'.
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295-300. 1.) Ezt követően Pintér Márta: összeállításában közlik az 1970-71. 
évi könyvtártudományi kutatások témáit (1971. 4.sz. 300-304.1.).

Könyvtárunk egyik legnagyobb értékéről, a Pray kódex történetéről közöl 
tanulmányt a Magyar Könyvszemle: Mezev lászlót A Pray kódex keletkezése el
men (1971. 2-3.sz. 109-123.1.). Munkatársaink közül Markovits Györgyi tanul
mányát francia nyelven "Les mots restent..." - La littérature de la résisten- 
ce (1971. 2-3.sz. 132-164.1.).Borsa Gedeon cikkét Computer assisted exami- 
nation of printing types of early printings (1971. 2-3.sz. 165-170.1.) ango
lul olvashatjuk.

A Könyvtáros 1972. évi 2. számában a Könyvtártudományi és Módszertani 
Központ szervezésében lezajlott gépesitési tanfolyamról számol be Szabó 
Sándor: Tanfolyam a számítógépek könyvtári és dokumentációs alkalmazására
(91-92.1.). A számítógépek egy konkrét alkalmazásáról viszont A Veszprémi 
Vegyipari Egyetem Könyvtárának számitógépes kémiai szakirodalomfigyelő szol
gálata c. beszámolóban olvashattunk (710-711.1.). A modem könyvtártechnikai 
felszerelések köréből Tombor Tibor ismertet egy érdekes megoldást: A könyv
tári szállítóberendezés, amelyre érdemes figyelni cimen (1972. l.sz. 38-39.1).

S végül az év jelentős eredményének a könyv nemzetközi ünnepének prog
ramjával ismertet meg a Könyvtáros az 1972 Nemzetközi Könwév c. beszámoló
ban (1972. l.sz. 3-5.1.). - KOVÁCS ILONA

A VILÁGBAN
A bioszféra immár unalomig ismételt szennyeződésének hullámai elérték a 

nagy könyvtárakat és gyűjteményeket is. így osztrák folyóirat hasábjain a 
mienkhez egészen hasonló gondokról számol be Ottó WSchter. a bécsi österrei— 
chische Nationalbibliothek restaurációé intézetének vezetője. Dísztermük 
300 ezer kötetéből 30 ezer szorul restaurálásra, de ez csak kis hányada az 
Ausztriában megmentendő milliónyi dokumentumnak, kéziratnak és grafikának.

Ellenvéleményekkel szemben wöchter professzor első számú ellenségként a 
levegő egyre nagyobb dioxid—tartalmát jelöli meg. A bécsi Albertina igazgató
ja, Prof. walter Koschatzky szerint rögtön ezután az a nagyvonalúság követ
kezik, amely "fogyasztási javaknak" tekinti az értékes dokumentumokat, és en
gedi, hogy kiállitásról-kiállitásra hurcolva lassan tönkremenjenek.

A Varsói Bibliotéka Harodowa-ban "Árka" megjelöléssel fut egy xisérlet- 
sorozat, amelynek célja a külföldi folyóiratok központi lelőhelyjegyzékének 
gépi utón történő előállítása, egy ZAM-41 tipusu számitógép segítségével. Az 
1968. évi anyag 500 elméből mér meg is jelentettek egy próbafüzetet. - Bib- 
Üotekarz. 38 (1971) 96. p.

A könyvkereskedelem egyre jobban érdeklődik az audiovizuális eszközök 
liánt. Kép- és hangkazettákat vásárolhatnak a vevők, amelyek egy megfelelő 
műszer segítségével (ára 2500 DM) színes tv-n keresztül nézhetők. Egy ilyen 
jellegű orvosi folyóiratra már toborozzák is az előfizetőket évi 768,-DM 
előfizetési dijért. - Zbl.Bibl.-wesen. 85 (1971) H. 696. p.

A Délafrikei Köztársaság kormánya 13 ezer cimből álló jegyzéket adott
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ki, tiltott könyvemről és folyóiratokról. A jegyzék elsősorban a szocializmus
ról szóló, faji megkülönböztetés-ellenes és antikolonialista Írások címeit 
tartalmazza, továbbá a haladó afrikai szerzők (pl. Albert Luthuli wobel díjas) 
.müveit).. - Zbl.Bibl.-wesen. 85 (1971) 11. 696. p.

A "World Üst of scientific periodicals,,-ben az 1900-1921 évkörre 25 ezer 
1950-ig 50 ezer és a 4. kiadásban az 1960-ig terjedő periódusra 60 ezer fo
lyóirat szerepel. Van olyan irodalmi adat is, amely szerint évente 5 millió
ra becsülhető a megjelenő folyóiratcikkek száma. - Zbl.Bibl.-wesen. 85 (1971)
12. 721. p.

1971 márciusában a könyvek és dokumentumok konzerválására alakult nem
zetközi szervezet megtartotta 2. összejövetelét, s ideiglenes vezetői testü
letet alakított, elsősorban szabályzatának kidolgozására. A vezetőség tagjai: 
Öve K. Nordstrsnd. koppenhágai Királyi Könyvtár; Frazer G. Poole. Library of 
Congress és Tombor Tibor, OszK. - Zbl.Bibl.-wesen. 85 (1971) 12. 755. P.

A reprográfiai eljárások fejlődése a másolatok előállításának szinte 
korlátlan lehetőségeket biztosit. Cssk becslések alapján ismerünk adatokat az 
évi másolat-"termés,,-ről. Van olyan becslés, amely szerint 1969 körül egy 
esztendő alatt 100 milliárd lapról készült másolat világszerte. Az NSzK-bán 
1973-ra már 2,5 milliárd kópia előállítását jósolják. Már nem is szükséges 
könyvet vásárolni, folyóiratokra előfizetni.

A kiadók felmérései szerint egy-egy tudományos kiadvány eladott példány
száma ijesztően csökken. Az utolsó évtizedben kiadott könyveknek a kiadás 
utáni első öt esztendőben eladott mennyisége 4873-ról 3761 példányra csök
kent, a McGraw-Hill kiadó egy felmérése szerint. - Börsenblatt für den 
deutschen Buchhandel Frankfurter Ausg. 1972. 1. 6. p.

Nagy-Britanniában a könyvárak 1970/71-ben jelentősen emelkedtek. Szakon
ként más az áremelkedés mértéke: különösen magas a segédkönyvek, bibliográ
fiák, könyvtártudományi szakirodalom terén (24,8 0/0 1969/70-hez viszonyít
va) . A Library Association számításai szerint, ha az 1964/65-ös évek ár
indexét 100—nak vesszük, az 1970/71—re 212,2—re emelkedett. A folyóiratok 
esetében is egy év alatt 16,8 0/0 volt az áremelkedés. — Libr.Ass.Rec. 73
(1971) 154-157.P. - W1X GYÖRGYNÉ
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KÖNYVTARUNK
Életerői

BARABÁSI RBZSŐ 
1921 - 1972

Könyvtárunkat, vele együtt az egész magyar könyvtárügyet gyász 
érte. Fiatalon, örökre eltávozott körünkből Barabási Rezső, a szocialista ma
gyar könyvtárügy egyik érdemes és lelkes munkása.

Azok közé tartozott, akik egy háborupusztitotts ország jobb jövőjének 
szentelték életüket és a szocialista ember eszményeitől hajtva fáradhatatla
nul dolgoztak felépítésén, felvirágoztatásán. Kétszeresen nehéz sorsot vál
lalti végezve a munkát és - egyszerű munkás lévén - tanult a főiskolán, mun
kájával egyidőben teremtette meg a maga számára a jobb munkavégzés lehetősé
geit is.

Mint pártmunkás a Pártközpont előadójaként ismerte meg a magyar könyv
tárügyet s már ebben a minőségében is szoros és közvetlen kapcsolatot tartott 
számos könyvtárossal, s amikor a Népművelési Minisztérium Könyvtári Főosztá
lyának élére került, nem volt számára ismeretlen a könyvtári terület. Dina
mikus egyénisége, töretlen hite lendületet adott könyvtári fejlődésünknek. 
Irányító munkáját nagyjelentőségű vállalkozások jelzik: A közművelődési 
könyvtári hálózatok kibontakoztatása, szervezeti alapjuk megteremtése az 
1932. évi minisztertanácsi határozattal, majd az egész magyar könyvtárügy 
szervezeti rendszerének lerakása az 1936. évi könyvtári törvénnyel, a könyv
tárosképző főiskola, a Könyvtáros c. folyóirat megalapítása, az Országos 
Könyvtárügyi Tanács létrehozása mind-mind egy-egy állomása tevékenységének.

Ha működésének hatását magunkon mérjük le, emlékezhetünk arra, hogy a 
régebben szűk keretekbe szorított intézetünk ebben az időszakban erősödött 
meg létszámában, anyagi erejében, ekkor lépett ki elszigeteltségéből, fel
adatkörei országos méretekben szélesedtek ki. Életét pezsgés jellemezte s ez 
nem kis mértékben volt köszönhető ez ő kezdeményezésének.

Olthatatlan érdeklődése minden újdonság, minden friss kezdeményezés 
iránt s későbbi években sem szűnt meg. A Gorkij Könyvtárban majd a Könyvtár- 
tudományi és Módszertani Központban is igyekezett megvalósítani álmát? a 
könyvtári technika és a könyvtári szellem gyökeres megújítását. Arról ábrán
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dozott és azért küzdött, hogy közéletünk minden területén Lenin szellemében 
a méltó helyére kerüljön a könyvtár.

Munkásságénak elemzése nem feladatom, most inkább Barabási Rezsőről az 
•emberről szeretnék szólni. A legfőbb irányitó hely szinte kézzelfogható kö
zelségben volt a könyvtári valósághoz, mikor ő töltötte be. Mindenkit meg
hallgatott, akinek kritikai észrevételei, jó elgondolásai voltak a könyvtár
ügy területéről. S a probléma feltárásától az intézkedésig olyan rövid volt 
az ut, amilyet ma álmodni sem merünk. Annak a korszaknak megvoltak a veszé
lyei is. Jól emlékszünk milyen járványszerüen terjedt el a gyanakvás szelle
me közelünkben. Barabási Rezső legnagyobb emberi érdeme, hogy mindenkor 
szembe haladt ezzel a bizalmatlansági áramlattal. Bizott az emberekben, bí
zott munkatársaiban, s mindenkit akit az ügy előrevivőjének látott, vagy 
vélt, megajándékozott bizalmával.

Volt személyiségének egy vonása, amely mindennél mélyebben lelkűnkbe vé
sődött. Tele volt figyelemmel és érdeklődéssel minden részletprobléma iránt, 
s tele ötletekkel, amelyeknek továbbvitelét, megvalósítását tőlünk várta.
Neki sokszor a hálátlanabb szerep jutott, küzdelem a munkafeltételek megte
remtéséért.

Átvette a gondokat, magába fojtotta a kétségeket, lelke mélyén hordozta 
a szorongást, ha balsikert sejtett, magára vette a hatásában előre nem lát
ható, fel nem mérhető tervek kockázatát. Talán ezek is hozzájárultak ahhoz, 
hogy ereje, amellyel sohasem tudott takarékoskodni, korán felőrlődött. Meg
indító volt látni, hogyan fogy el testi ereje, frissessége. De hogy a végpont 
ilyen közel van, arra nem számítottunk.

Munkatársai, de a magyar könyvtári közélet sem felejti el azt, amit tett. 
Utolsó éveit megtörte a betegség, életművét kettészakította a halál, de a ma
gyar könyvtárügy történetébe maradandóan irta bé nevét.

SÁLLÁI ISTVÁN

MEDREY ZOLTÁN
1913 - 1971

Néhány hónap hiján tiz éve, hogy múltról, jelenről és jövőről be
szélgetve mondotta, hogy a legjobb esetben még tiz éve van vissza az életé
ből, TSz a szinte önmagának kimért idő lepergett élete homokóráján, és akik 
közelebbről ismerték megrendüléssel vették a hirt, hogy dr. Medrey Zoltán, 
könyvtárunk Kötelespéldány Szolgálatának vezetője több, mint harminc évi hű
séges és hasznos könyvtári szolgálat után, a középiskolás korában kapott tü
dőgyulladás végső következményeként 1971# december 16-án szelíden - mint 

ahogyan élt - elhunyt.
Medrey Zoltán nem volt elméleti ember abban az értelemben, hogy nem sze

gődött elméletekhez és nem igyekezett uj elméleteket kigondolni. Gyakorlati
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ember sem voltt természetétől távol állt az élet mindennapi dolgaiban való 
ügyesség és ügyeskedés. Medrey Zoltán szemlélődő és elmélkedő ember volt, aki 
az ismeretet magáért az ismeretért becsüli és a tudásnak az értékét és örömét 
magában a tudásban találja meg.

Herodótosztól tudjuk, hogy Krőzus az őt meglátogató Szóiont ezekkel a 
szavakkal fogadta: "ügy hallom, hogy Te sok országot bejártál elmélkedés és 
szemlélődés okából.” Azaz: Szólón utazásainak egyetlen célja a szemlélődés és 
elmélkedés utján való ismeretszerzés volt.

Medrey Zoltán nem utazott be távoli országokat. Ifjúkorában kezdődött és 
egészségét egész életére súlyosan aláásó betegsége megakadályozta ebben. Szü
lővárosát, Budapestet is réges-régen hagyta el utoljára. Hosszú évek óta leg
távolabbi utazási célja egy Széchényi-hegyi vikendház volt, ahol nyári sza
badságát szokta tölteni több és jobb levegőt keresve a hegy fáinak árnyékában. 
Testi gyengesége folytán fizikailag csak szűk körben mozoghatott, de szelleme 
mégis sok távoli vidéket bejárt "elmélkedés és szemlélődés okából” az irodal
mon keresztül. Sokat olvasott, főként irodalom- és zenekritikai, klasszikus 
és modem szépirodalmi, lélektani és szociológiai Írásokat. Olvasott, szemlé
lődött és elmélkedett. Szemlélődésének fő tárgya az ember és világa volt* és 
mint élesen látó ember és értő olvasó mélységesen sokat tudott az emberről.

Müveit, sok ismeretü ember volt, de egyben több is ennél: melegszívű és 
megértő is, ő, aki a másokkal való kapcsolat teremtésben annyi nehézséggel 
küzdött, teljes lényével szerette és megértette az embereket. Különösen ked
velte az értelmes, gondolkodó, jó kedélyű, egész életet élő embereket. Szimpá
tiája az övéké volt. Mert Medrey Zoltánt inkább az határozta meg, ami betegsé
ge nélkül lehetett volna. Ízért volt ereje az egészséges és vidám emberek lel
ki kiegyensúlyozottságával élni, és csendes, okos és kissé fanyar mosollyal 
menni a bizonyosra vett viszonylag korai halál felé. Helyesebben a teljes 
élet felé, amelyet a halál ugyan befejez, de meg nem változtat. Íz a tudat 
adta neki azt az erőt, amely lehetővé tette, hogy minőségében és értékében 
ugyan olyat adjon és kapjon az élettől, mint szerencsésebb embertársai.

Medrey Zoltán igazi ember volt kétféle értelemben is. Azt mutatta ami: 
nem ágaskodott, nem akart többnek látszani annál, mint amekkora valóban volt, 
de nem is kisebbitette magát, mindig egyenes tartással járt,Ugyanakkor igaz
ságos és becsületes volt. 1 tulajdonságai lényének alapvető természetéhez 
tartoztak: képtelen volt mást mondani vagy tenni, mint aminek igazságáról és 
tisztességes voltáról meg volt győződve.

És nem utolsó sorban hűséges, hasznos és eredményes munkatársa volt az 
Országos Széchényi Könyvtárnak. Intelligenciájának, tudásának, nagy tapaszta
latának, szervező és jogszabályelőkészitő munkájának eredménye, hogy a nemze
ti könyvtár állományának a hazai irodalomból való folyamatos és közel hézag- 
talan gyarapodása immár két évtizede viszonylag sima utón halad.

Medrey Zoltán túlságosan korán távozott el közülünk, de az élet fájáról 
szedett gyümölcsök a raiéink maradnak. Élünk velük. Köszönjük neki. — Búcsúzunk 
tőle, de nem felejtjük el!

TÓTH LAJOS
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A legutóbbi szakszervezeti tanácsülés úgy hatá
rozott, hogy több segítséget nyújt a Szakszervezeti 
Bizottságnak a tanácsülések közötti időszakban, 
ízért arra kérték az SzB-t, hogy nagyobb mértékben 
vonja be a tanács tagjait az egyes problémák megol
dásába.

Az elmúlt időszakban két alkalommal tartottunk 
meghívott tanácstagokkal kibővített szb ülést. Az 

elsőt sz elmúlt év dec. 16-án. amelyen a szakszervezeti tané cg nzairmai bi
zottságának feladatait és programját beszéltük meg. Jelentős vita alakult ki 
arról, hogy milyen mértékben, milyen módszerekkel és mely területeken kapcso
lódjon be a szakszervezet, közelebbről a szakmai bizottság könyvtárunk szak
mai problémáinak megoldásába. A kibővített SzB ülés úgy határozott, hogy a 
szakmai szakbizottság legközelebbi feladata a már elvégzett nyelvi felmérés 
vitára való előkészítése legyen.

A január 28-án tartott hasonló jellegű SzB ülés témáját a Gazdasági 
Igazgató beszámolója a munkavédelem területén elért eredményekről és a továb
bi teendőkről, valamint az elkészült munkavédelmi szabályzat megvitatása 
volt. Valamennyi résztvevő örömmel üdvözölte a Gazdasági Hivatallal való 
megbeszélés lehetőségét, mert igy alkalom nyilt a munkavédelmi program és az 
azzal kapcsolatos problémák megismerésére, valamint a dolgozók kéréseinek 
tolmácsolására. A munkavédelmi szabályzat megvitatása után a felvetett szem
pontok figyelembevételével a szabályzat átdolgozását és továbbfejlesztését 
javasolta a kibővített SzB.

A tanács ilyen jellegű bevonása a soron következő feladatok megoldásába 
eredményesnek és hasznosnak bizonyult. Az első megbeszélések tapasztalataiból 
leszűrve a tanulságokat szeretnénk továbbhaladni ezen az utón, s a jövőben is 
élni ezzel a lehetőséggel.

A márc. 1-én tartott ülésen a Szakszervezeti Bizottság meghallgatta a 
számvizsgáló bizottság jelentését a szakszervezet 1971. évi gazdasági munká
járól. A bizottság a gazdasági munkát jónak Ítélte, ugyanez volt a véleménye 
a központi revizornak is. Az alapszervezet bevétele az 1971-es évben 
64 737,80 pt, kiadása pedig 61 376,75 Ft volt. Bbből 32 181,35 Ft-ot szociá
lis, 18 003,30 Ft-ot kulturális célra, 755 Ft-ot sportra, 10 437,10 Ft-ot 
pedig a szakszervezet működésével kapcsolatos kiadásokra fordítottak. Meg
állapította a számvizsgáló bizottság, hogy a tagdijat a tagság rendszeresen 
fizeti, nagyobb lemaradás nincs.

Az SzB ülés megtárgyalta a társadalombiztosítási munkáról szóló beszámo
lót is, melyet a Gazdasági Hivatal állított össze. A vállalat utján nyújtott 
szolgáltatások értéke 696 181 Ft, a szolgáltatások együttes összege 
1 425,-Ft volt. Az egy dolgozóra számított összes társadalombiztosítási
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kiadás az 1971. évben 5963.42 Ft-ot tett ki. További adatok: a könyvtár lét
száma 1971-ben 510 fő az 1970. évi 486 fővel szemben. Az elmúlt évben össze
sen 7140 nap esett ki táppénzes állomány miatt, ami kb. 30 dolgozó teljes 
munkaidejét jelentette. Ezt követően az SzB egyéb ügyeket tárgyalt: a nőnap 
megünneplésével kapcsolatos teendőket, a közeljövőben sorrakeiülő tanácsülés 
előkészítését, valamint az 1972. évre tervezett kirándulásokat.

JAPÁN TUDÓS ELŐADÁSA KÖNYVTÁRUNKBAN

A kettős képesítésű muzsikus Magyarországon sem ismeretlen fo
galom: tudunk orvos-karmesterről, közgazda-zenetörténészről, sőt hangverseny
ző mérnök-blockflőtésről (furulyásról) zenei életünk szereplői között. Nem 
meglepő tehát - hs különös elismerésre méltó is - , hogy a könyvtárunkban a 
múlt év december 10-én előadás tartására Vállalkozott Ivaki Hadzsimu nemcsak 
s matematika egyetemi tanára Japánban, hanem zenetörténész is és (ami bennün
ket közelről érdekel) Bartók Béla zenéjének kutatója. Ezért tölti idejét már 
hosszabb ideje hazánkban és ezért volt lehetséges, hogy nyelvünket meglepően 
jól elsajátítsa.

Erről volt alkalma meggyőződnie azoknak a munkatársainknak, akik Szak- 
szervezeti Bizottságunk titkára, Gyulai Árpád jóvoltából (ő hivta meg könyv
tárunkba a japán tudóst) résztvehettek Hadzsimu-nak a japán hagyományos ze
néről tartott magyar nyelvű előadásén.

A EME előadótermének hallgatósága egyáltalán nem elvont fejtegetéseket 
kapott a japán tudóstól. Már maguk az illusztrációk is gondoskodtak az össze
jövetel szinesaégéről, elevenségéről, változatosságáról. Az Országos Széché
nyi Eönyvtár Párkainé Eckhardt Mária vezette Eamarakórusa mari, csángó, 
japán és magyar népdalokat, népdalfeldolgozásokat adott elő (Pászti Miklós 
"Csángó szerelmi dalok" c. ciklusát a szerző egyenesen Eamarakórusunk számá
ra alakította át háromszólamu vegyeskarrá). Már ezek a hasznos körültekintés
sel összeállított kórusszámok is felhívták figyelmünket annak az ötfokú hang- 
rendszernek széleskörű elterjedtségére, amelybe a japán és a magyar népzene 
egy-egy része is beletartozik. Ivaki Hadzsimu rendkívül érdekes magnetofon
szalagjai ezt a felismerést tovább gazdagították. De fogalmat engedtek alkot
ni a japán nép munkadalairól, bölcsődalairól, a japán buddhista zenéről és a 
japán hagyományos hangszerekről is, amelyekről az előadó tanulságos áttekin
tést nyújtott.

Ivaki Hadzsimu előadása szerencsésen foglalta össze a japán zenekultúra 
régmúltját és ezzel hiteles képét villantotta fel annak a tizenkét évszázad
ra visszatekintő hangzó hagyománynak, amelyről az európai müzene japán témá
jú, stilizált darabjai révén csak megalapozatlan sejtéseink lehettek. Nagy 
gonddal előkészített, köszönetünket érdemlő előadása kiemelkedő hozzájárulást 
jelentett könyvtárunk szakszervezete és ifjúsági szervezete egyre több érté
kes zenét mivelő és kináló műsoraihoz.
KECSKEMÉTI ISTVÁN
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SEGÉLYEZÉSEK. ÜDÜLÉSEK

1971. decemberben - munkaadói segélyben részesültek: Borbély Lajos, 
Koroknál Ákosné, Nemes Klára, Nemeshanyi Hubáné, Pálinkás Sándomé, Tiszai 
István, Zlmnicz Jánosné* szakszervezeti segélyt kaptak: Avar Antalné, Beck 
Ivánné, Gidófalvi Kristóf és Moór Istvánná.

1222
Munkaadói segélyt kaptak januárban: Gáli József, Ispánki Ferenc,Kresalek 

Béla, Pergel Ferenc, Szabó Ervin, Szőts Endréné, Velich Sándomé, Zsigmondi 
Árpádnál februárban: Fordán Lajosné, Nyúl Elemér/Keszthely, Vén Tibomé és 
Vizsoly Gyuláné.

Szakszervezeti segélyben részesültek januárban: Juhász Imréné, Juhász 
Jánosné, Hernádi Iészlóné, Hídvégi Ádám nyugd., Kausay Tibomé, Medrey Zoltán, 
Miklauzic Istvánná, Zágoni Ilonái februárban: Benkő Attliáné. Fodor Armandné 
nyugd., Juhász Imréné, Molnár Sándomé, Székely Sándomé nyugd., Zahoray 
Gyuláné nyugd.

Üdülési beutalót kaptak: Balatonfüred/febr.25- Szabó János és feleséget 
Hajduszoboszló/jan.6- láng Tibomé, Hévíz/jan. 12- Hajmási Sándomé nyugd., 
mérc.8- Pál Albertné és férjet Hollóháza/1971.dec.15- Pataki Ernő nyugd. és 
feleséget Miskolc-Tapolca/1971.dec,9- Vadász Judit, márc.2- Kovács Zsuzsa, 
Albert Ferencné nyugd. és férjet Siófok/jan.10- Sonnevend Péter és feleséget 
8opron/febr.10- Nagy Zsigmond.

Külföldi beutalás: Zakopane/jan,17- Bókay Béláné és leánya.

KISZ MUNKATERV 1972 ELSŐ FÉLÉVÉRE

Szervezeti élet — 1. Állandóan figyelemmel kell kí
sérni a fiatalok áramlásét a könyvtárban, az újonnan 
belépők beilleszkedését segíteni kell és lehetőleg 
meg kell őket nyerni a szervezet számára. 2. Jelen
leg kb. 25 főnek van állandó megbízatása, ezt rész
ben állandó, részben változó-alkalmi, de visszatérő 
feladatokkal szélesíteni kell. 3. Vezetőségi ülést 
havonta, taggyűlést kéthavonta tartunk.

Kapcsolataink - 1. A könyvtári munkát segítő társadalmi munkánkkal na
gyobb elismerést szeretnénk kivívni, és egész tevékenységünkkel teljes jogot 
szerezni s könyvtár életébe, elsősorban a fiatalokat is érintő kérdésekbe va
ló beleszólásra. 2. A pártszervezet vezetőségétől az utóbbi időben kapott 
n8gy segítséget a továbbiakban is igényeljük és kérjük, ugyanakkor a KISZ 
szervezetnek nagyobb gondot kell fordítania az alkalmas tagok párttaggá neve
lésére, ajánlására. 3. A szakszervezettel kialakult jó viszonyunkat ápoljuk,

32



kezdeményező lég lépünk fel néhány kulturális és sport-alkalom megteremtésé
ben. kérjük eszmei-erkölcsi és lehetőség szerinti anyagi támogatásukat. 4.
Az OSZK kamarakórusa fejlett ifjúsági közösséget jelent a könyvtárban, ezért 
kapcsolatainkat nagyon hasznos volna kiszélesíteni, pl. közös irodaImi-zenei 
műsorok, kirándulások szervezésével. 5. A KISZ VIII. kerületi bizottságával 
kapcsolatunk meglehetősen személytelen. A különböző értekezleteken, ha mun
kánk engedi, részt veszünk, egy-egy központi felhívásra reagálunk, de sajá
tos problémáink megoldásához segítséget innen nem igen várhatunk, ezeket in
tézményen belül kell megoldanunk.

Politikai munka - 1. Április 4. és május 1. megünneplésében a könyvtár 
dolgozóihoz csatlakozunk, 2. Taggyűléseinket felhasználjuk az aktuális kül-, 
bel- és ifjúságpolitikai események ismertetésére, a legalkalmasabb előadók 
■felkérésével. 3. A tagságnak kb. egyharmad része tanul egyetemen vagy a 
könyvtáros tanfolyamon, ahol ideológiai képzésben_is részesül. A pártoktatás
ban is részt vesz néhány KlSZ-tag. 4. Élnünk kell a Hazafias Népfront Béke- 
klubja által nyújtott lehetőséggel: az itt tartott politikai programokat szé
les körben ismertté tesszük, látogatásukra ösztönözzük a tagságot.

Társadalmi munka - Ezen a területen 1972-nek döntő évnek kell lennie, üj 
feladatokkal birkózunk, hiszen könyvtárunkban a nem kampányszerű, huzamosan 
végzett, a könyvtári munkát alapjaiban segítő ifjúsági társadalmi munkának 
nincsenek hagyományai. így ebben az évben néhány különböző fajta munkával te
szünk kísérletet.

1. Megszervezzük és bonyolítjuk a könyvtár vezetősége által biztosított 
folyóiratok körözését, kezelését, nyilvántartását. Ehhez kérjük minden munka
társ segítségét. 2. Segítséget nyújtunk az OSZK feldolgozatlan állományrészei
nek feltáxási munkáihoz. 3. Bekapcsolódunk a Tudományos Akadémia és az OSZK 
közös kiadványának, a Régi Magyarországi Nyomtatványoknak soron következő mun
kálataiba. 4. Segítséget nyújtunk az OSZK történetének megírásához, a könyv
tár hajdani neves munkatársaival készítendő magnetofonos interjúk révén.

Kulturális és sportélet - 1. Kezdeményezzük és lebonyolítjuk a könyvtár 
dolgozóinak bekapcsolódását a "Könyvet a tanyai iskoláknak" mozgalomba. 2. 
Folytatjuk pinceklub—létesítési akciónkat^ minden számításba jöhető helyisé
get megnézünk és tárgyalunk az illetékesekkel. 3. Már működő hanglemezklubunk 
tevékenységét fel kell lendíteni uj, játékos formák, a klubszerüség kialakí
tásával. 4. Filmklubot szervezünk az OSZK minden érdeklődő dolgozója számára, 
5. Kialakítjuk az Egyetemi Színpad közönségszervezői hálózatát a fiatalok kö
rében. 6. Egy-egy alkalmas szinházi előadást közösen nézünk meg, felhasználva 
a féláru kedvezményt. 7. Tárlatlátogatásokat szervezühk, vezetéssel. 8. Ter
vezzük egy "Ismered Budapestet?" sorozat beindítását, amelynek során látoga
tások, séták alapján megismernénk fővárosunk ritkábban látogatott, érdekes 
látnivalóit. Várjuk a jó ötleteket!

9. Uszodabérieteket adunk 3-4 fős csoportoknak, 15-20 alkalomra, két hó
napra, féláron. lo. Május első felében kirándulunk a Bakonyban Zircre és
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PennonhaImára (Figyelem! A CSÉB-tagok költségeikhez hozzájárulást kapnak.) 
Ezen kivül legalább egy alkalommal kisebb, egy napos túrát teszünk a közeli 
hegyek valamelyikébe. 11, Ha ping-pong asztalunk felállítására mód nyilik, 
rendszeresen lehet játszani, bajnokságokat tartani.

Az érdekvédelmi munkát a tavalyi kérdőíves felmérés alapján meg kell 
tervezni, felderítve a területeket, ahol hatékonyan segíthetünk.

A februárban Versailles-ban tartott, az amerikaiak vietnami háborújával 
foglalkozó nemzetközi békekonferencia alkalmából a VIII. kerület fiataljai 
február 2l-én véradó napot tartottak. A szplidaritási akcióban könyvtárunk 
hét fiatalja vett részt* Elekes Péter, Misley Judit, Papp András, Radnóti 
György, Révai Rita, Szendrei Béla és Vadász Judit, A "VÉRT A VIETNAMI HAZA
FIAKNAK!" akció jutalom kirándulásának részvételi jegyét Révai Rita nyerte.

ÉNEKKARA EDZŐTÁBORBAN 
Rendkívüli szabadság,megnövekedett dalkészlet,sok nevetés.

Február 4-én csodálatos reggelre ébredtünk.. A. napfényes idő jó 
kedvre hangolta a társaságot, kórusunk tagjait. A menetrendszeiü busszal egy 
jó óra alatt Visegrádra értünk. A turistaház, amelyet "kisajátitottunk", kis
sé "hűvösen" fogadott bennünket. A gondnoknő megígérte, hogy délutánra már 
meleg lesz - ekkor akartuk első próbánkat megtartani.

A dunaparti turistaház körül száraz volt minden, innen indultunk két cso
portban a Fellegvárba. Feljebb már havas, jeges volt az ut, hát még azok hogy 
csuztak, akik az uttalan utakat választották. A lányok és a fiuk lelkes csa
pata éhesen, de jókedvűen, többszólamban nótázva ereszkedett le Visegiád szűk 
utcácskáiba. A finom ebéd után pihentünk, azután 2-2,5 órás "edzés", próba 
következett. Felfrissítettük régebbi darabjainkat, később uj kórusmüveket is 
tanultunk, amelyeket vezetőnk, Párkalné Eckhardt Mária válogatót-}: ki, többet 
a Zeneműtár anyagából (J. G, Albrechtsberger, M. Haydn, W. A. Mozart, C. Mon— 
teverdi müvei, angol madrigálok, különböző népek dalai stb.) A turistaházban 
"tarisznyából" vacsoráztunk, utána vidám nótázéssal telt az idő.

Kissé fázva keltünk fel szombat reggel, mert éjjel kifogyott az olaj a 
kályhákból. A délelőtt nagy részében próbáltunk, 12 óra körül pedig kirándul
ni indultunk. Egyórás ut után megérkeztünk a Nagyvillámra. Jóizüen megebédel
tünk, napoztunk egyet a hegytetőn, vad hógolyózás után pedig leereszkedtünk a 
völgybe. Jó erőnlétünket focimeccs bizonyította otthonunk kertjében. Ezt kö
vette a délutáni próba, amely már az estébe nyúlt. Ismét közös vacsora, hosz— 
szantartó, vidám társasjátékok, természetesen ezekből sem maradhatott ki az
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éneklés.
A vasárnap délelőtti próba után ki-ki kedve szerint töltötte idejét, a 

borús idő már kevesebb embert csábitott kirándulni. Koradélután az edzőtábor 
utolsó próbájára került sor, és már indultunk is a délutáni buszhoz. Reked
tek voltunk, kicsit fáradtak, de jókedvüek és sok uj dallal, friss levegővel 
telítve. Sz alatt a három nap alatt kórusunk újoncai és régebbi tagjai jobban 
megismerhették egymást (hsngilag is!). Müsorszámaink közül többet hallhatnak 
az érdeklődők március 5-én 16 órakor, a "Gödöllői Tavasz"-t megnyitó hangver
senyünkön. Erről beszámoló a legközelebbi számban. Köszönjük az intézet veze
tőségének, a szakszervezetnek és a KlSz szervezetnek, hogy biztosította szá
munkra a felkészülés lehetőségét. Most már rajtunk a sori — (pa)

MŰKÖDIK AZ OSZK LEMEZKLUBJA

Az OSZK Híradóban már irtunk arról, hogy gazdasági, politikai és társa
dalmi szerveink megpróbáltak egy lemezjátszót beszerezni. Ezt a törekvést vé
gül siker koronázta, és a múlt év december 20-án összejöhetett a Pártszobá
ban az az egyelőre kicsiny, de lelkes csoport, amelynek tagjai szeretik a 
szép, nemes zenét. Az előzetes felméréskor három igény alakult ki: szimfonikus 
müvek, népzenei felvételek, könnyű zene (beat, jazz) hallgatása. Eddig négy 
alkalommal jöttünk össze: a bemutatkozáson vegyes összeállítás hangzott el, a 
továbbiakban barokk muzsikát, Brahms müveiből, afrikai és kanadai népzenét 
hallhattak a Lemezklub tagjai, A terveink szerint legközelebb Csajkovszkij, 
a nagy orosz komponista néhány szép müvének felvételét forgatnánk le (IV.,
V., VI. szimfónia, b-moll zongoraverseny, Hegedűverseny, Rokokó variációk a 
választék egyelőre.)

Az összejövetel! napokat nem akarjuk előre a hétnek egy meghatározott 
napjára rögziteni, 8 jövőben is plakátokon tájékoztatjuk majd az érdeklődő
ket. MINDENKIT SZÍVESEN LÁT A LEMEZKLUBI

fUKTOnORSENYRE JELENTKEZNI LEHET

Az eddig adminisztratív okok miatt el nem in
dított 0SZK-sakkáerby-re még jelentkezni lehet 
Papp Andrásnál (a főépület 16—os mellékállomá
sán) telefonon. A versenyt március-április fo
lyamán tartják meg.

A verseny iránt érdeklődőknek Papp András ezt 
a szerény kis feladványt "prezentálja", mintegy 
vigasztalásul a kásásért. A megoldás Papp András 
cinére küldhető be.

Eredeti játszma. Matt 2 lépésben (világos 
indul).
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KÉRJÜK MUNKATÁRSAINKAT ...

Az OSZK KISZ-szervezete és Szakszervezeti Bizottsága azzal a ké
réssel fordul könyvtárunk dolgozóihoz, hogy egyéni könyv-ajándékaival támo
gassa a "Könyvet a tanyai Iskoláknak” mozgalmat.

Ez a mozgalom az E1TE fiataljaitól Indult ki. Könyvtárunk egy jászsági 
tanyaközpont Iskolája részére gyűjti a könyveket. A környékbeli tanyák lakói 
most építenek társadalmi munkában egy szolgálati lakást az Iskolában tanító 
házaspár részére, melyhez tornaterem és könyvtárszoba Is tartozik majd. Ez 
utóbbinak felszereléséhez szeretnénk ml Is hozzájárulni.

Olyan színvonalas ifjúsági könyvek összegyűjtésére gondolunk, amelyekre 
a osaládban már nlnos szükség, ugyanakkor a mostoha tanyai körülmények között 
szórakozást, örömet és tanulási lehetőségeket nyújtanak.

Az ajándékot ünnepélyes körülmények között szeretnénk átadni, ugyanekkor 
könyvtárunk énekkara is műsorral kedveskedik majd a tanyai gyerekeknek.„ 

Kérjük munkatársainkat, hogy a könyveket a Kötelespéldány-szolgálatnál 
dolgozó fiatalokhoz jutassák el április 15-lg.

HÍREK

A Nemzetközi Hőnap alkalmából könyvtárunk MSzMP, KISZ szervezete és a 
Szakszervezeti Tanáos nevében férfi dolgozóink köszöntötték a könyvtárban 
dolgozó leányokat és asszonyokat. A köszöntésként átadott üdvözlő-kártyák 
Kosztolányi Dezső "Nők" olmü versét Idézték emlékezetünkbe.

A Köz alkalmaz ott o. lap előfizetésében alapszervezetűnk szép eredményt 
ért el, és ezért a Budapesti Bizottságtól tárgyjutalomban részesült. Az SZB 
ezt a Jutalmat Jó munkájáért Dömötör Lajosné szakszervezeti bizalminak Ítélte 
oda.

A Budapesti Bizottság részéről Elohner Ernő revizor vizsgálta felül az 
SZB 1971. évi ügyvitelét és pénzgazdálkodását. Az ellenőrzés az SZB munkáját 
jónak minősítette.
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