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A TIZEDIK BBRLIHI VIT-TALÁIKOZÓH

" ... agy általában nem Igán, hogy az 
ámbár müve bevégeztetett, hogy semmi 
dolgunk a földön ..." - Aimé Cásalra

Prága, Budapest, Berlin, Bukarest, Varad, Moszkva, Báce, Helsinki, 
Szófia volt a helyszíne az 1947-1968 között, klleno alkalommal rendezett Világ 
Ifjúsági Találkozóknak, Prágában 73 ország 17 ezer fiatalja jelent meg, Szófiá
ban már 139 ország 20 ezer fiatalja, de a legnagyobb, a moszkvai találkozón 
34 ezren vettek részt, A fesztiválok jelszava mindenkor tükrözte a nemzetközi 
politikai álét fő jellemzőit, azokat a törekvéseket, amelyek a leginkább tud
ták mozgósítani a fiatalok millióit világszerte.

Az első VIT jelszavat "A nemzetközi barátsággal és az újjáépítéssel az 
ifjúság a békét építi" — még erőteljesen msgán viseli a második világháború 
emlékét, de a második VIT bonyolultabban kifejezett eszmél Berlinben már a 
"Béke és barátság!" óhajtásává egyszerűsödtek. s ez a vietnami háború elleni 
egyre nagyobb tiltakozás kifejezésére 1968-ban, Szófiában bővült "Szolidari
tás, béke és barátság"-gá. Bár Vietnam győzött, az imperializmus elleni régi 
és uj frontok 1973-ban, Berlinben is aktuálissá tették az "Antlimperlallsta 
szolidaritás, béke és barátság!" jelszót.

Idegen embereket, népeket, kultúrákat és politikai nézeteket megismerni 
kívánó és szerető fiatal számára kevés kívánatosabb esemény lehet, mint részt 
venni egy találkozón a "világ" ifjúságával, S lassan az Idézőjel már felesle
gessé is válik, hiszen egyre több ország fiataljai képesek egyetérteni ezekkel 
a jelszavakkal, s egyre többen vágynak az eszmecserére, s arra, hogy erőt me
rítsenek a további küzdelemhez, feltöltődve barátsággal, mosollyal, vidámság
gal, szépséggel, az együttérzés jóleső melegével.

Gondolom, felesleges arról szólanom, mekkora örömet éreztem, amikor a 
VIII. kerületi KISZ Bizottságon értesültem arról, hogy az Expressz által in
dított második 400 fős VIT-turlsta csoportnak egyik tagja leszek. Ehhez já
rult, hogy ez utazás költségét könyvtárunk vállalta.

Mint második csoport, a VIT megnyitásán és néhány első napjának program
jain nem vehettünk részt — augusztus 1-én reggel érkeztünk Berlinbe. Részvé
telünket a fesztivál eseményein meghatározta "félhivatalos" voltunk. Átmene
tet képviseltünk a hivatalos delegációk tagjai és az egyáltalán nem hivatalos 
fiatal turisták ezrei között, akik felkerekedtek a világ minden tájáról, a 
kényelmetlenségeket /szállás az Alexanderpletz és környékének padjai, parkok 
füve, hid alatt stb./ is vállalva. Ml nem vehettünk részt a különböző szakosí
tott szemináriumokon, konferenciákon, vitákon és nem tudtunk belépőjegyet sze
rezni az ehhez kötött kulturális eseményekre. Viszont kényelmes szálláshelyünk 
/Berlintől 30 km-re egy kollégiumban/, kitűnő ellátásunk volt, és panoráma
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autóbusszal közlekedtünk reggel-este. Egyébként fesztivál-igazolvánnyal ren
delkeztünk, amelynek felmutatása minden tömegközlekedési eszközön Ingyenes 
utazásra, az elromlott fényképezőgép Ingyenes megjavítására, filmek előhlva- 
téeára, múzeumi belépésre, és még ki tudja mire jogosított benntlnket.

Leginkább mégis a lábunkat használtuk közlekedésre, hiszen Így volt a 
legtöbb alkalmunk arra, hogy fesztivál-kendőnket minél érdekesebb /vagy annak 
látszd/ emberekkel aláírassuk, jelvényt cseréljünk, megálljunk egy-egy cso
portnál dalokat, játékokat vagy vitákat hallgatni, együttcslnálni, és hogy el
készítsük fantasztikusan eredetinek vélt fotóinkat. Az le gyakran megesett, 
hogy céltalan kóborlás vitt a legérdekesebb szabadtéri előadásokra vagy kiál
lításokra.

A ténylegesen megvalósult program ugyanis többször gazdagabb volt, mint 
amit a hivatalosan kiadott műsorfűzét tükröz. A városban 15-20 szabadtéri 
színpadon, sportosarnokokban, színházakban, előadótermekben, múzeumokban, gó
tikus rom-templomban, a TV-torony alsó épületeiben és még bizonyára jó néhány 
helyen peregtek egyldőben vagy felváltva az események, nyíltak kiállítások.
Még határozott érdeklődési irány mellett is nehéz volt dönteni, hogy használja 
ki az ember a számtalan lehetőséget a legsokoldalúbban, legérdekesebben — 
hiszen minden érdekes volt.

Lehetőségeinknél fogva leginkább a szabadtéri színpadokon rendezett műso
rokat és a kiállításokat látogattam. A színpadok programját a szolidaritás 
jegyében rendezett nagygyűlések és a hozzájuk kapcsolódó politikai-dal bemuta
tók, valamint a népi kultúrák legszebb dalainak-táncalnak előadásai képezték. 
Részt vettem latin-amerikai országok /Brazília, Uruguay, Paraguay, Honduras, 
Nicaragua, Kuba/ és Spanyolország szolidaritási nagygyűlésén, amelynek közön
sége képviselte ezeket az országokat, és transzparenseik kifejezték elszánt
ságukat a neokolonlelizmus mindenfajta megnyilvánulásával szemben. Latln-Amerl- 
kánál maradva, hallgattam kubai jazz-müsort, surinaml protest-songokat a hol
land gyarmatosítás ellen, perui és argentin népdalokat, politikai dalokat. 
Hallottam részleteket egy japán, egy német és egy szovjet kórus műsorából, lát
tam bolgár és lengyel néptáncokat. Átéreztem afrikai katonák lelkesedését, 
amikor harci tevékenységet idéző koreográfiával kísérték éneküket, s megható 
volt, hogy oroszul és németül le énekeltek. Legnagyobb zenei élményem a dél- 
afrikai származású, Amerikában élő világhírű néger énekesnő, Mlrjam Makeba 
műsorának meghallgatása volt, aki zuhogó esőben fejezte be énekét, és a közön
séget odavarázeolta helyére csodálatos hangjával, a szép afrikai népdalokkal 
és remek mozgásával.

Érdekes nemzetközi fotókiállítást rendeztek hatásos környezetben! egy, a 
háborúban te tejét-vesztett, de gótikus kapuját, ablak-nyílásait és szentélyét 
épségben őrző vöröetéglás templomban. Itt a fényképeken kívül néhány politikai- 
dal műsort is lehetett élvezni. A legnagyobbszabásu kiállítás, amelyet a V1T 
alkalmából készítettek, az Altes Museumban nyitott Intergraflk *73 elmet vi
selte, s ennél jóval többet mondott — a háborúellenesség, az imperializmus 
különböző megnyilvánulási formál elleni gúny, harag jelent meg a müveken, s a 
számtalan szellemes plakáton. Magyarországot Stettner Béla és Kádár János Mik
lós rajzai és néhány plakát képviselte.

122



Talán a műsorok és kiállítások passzív b«fogadásánál le nagyobb élményt 
jelentett a fiatalok aktivitásának számtalan megnyilvánulása* A tömegméretű 
nagygyűlések /szolidaritás az Indokínai népekkel* az afrikai* ázsiai* latin- 
amerikai fiatalokkal ée diákokkal a nemzeti felszabadulásért* függetlenségért* 
demokratikus jogokért vagy a eachsenheueenl volt koncentrációs táborbeli ko
szorúzás és látogatás/ lelkes hangulatában ez éppenugy megnyilvánult* mint a 
szabad felUleteket betöltő aláírások tízezreiben* amelyekkel a Szolidaritási 
Központ óriási falán éppúgy találkoztam* mint a magyar népművészeti tárgyakat 
árusító Ikarusz-buez egész külső felületen* vagy a grafikai kiállítás bejára
tánál* Az aláírásokat a békét, biztonságot* egytittmUködéet követelő* a szoci
alizmust éltető feliratok tarkították* amelyek éppolyan sokféle kéztől származ
tak* mint az aláírások.

Kell néhány szót szólni a Szolidaritási Központról. A berlini TV-torony 
már szimbólummá vált .épületének igen modern vonalú alsó részében mtiködött a 
központ* ahol folyamatosan vetítettek filmeket Vietnam* Mo$amblque* Gulnee- 
Blssau* Angola népeiről* küzdelmeikről* A filmvetítő fallal szemben volt a 
hatalmas oslllogó falfelület* amelyre az odakészltett zsírkrétával Írhattuk 
fel nevünket* Továbbmenve szép fényképeket vásárolhattunk, amelyeket a fenti 
országok uttörőosapatalnak* 111* forredalml szervezeteinek küldhettünk el* ha 
összeállítottunk egy viharlámpát a movamblque-i harcosoknak vagy egy apró fa
játékot a vietnami gyerekeknek* Végül szép plakátokat Is vásárolhattunk* Ide 
tartozott a színes bazársor is, ahol sok ország klsebb-nagyobb, ajándékba 
adott tárgyalt vásárolhattuk meg* S az aktivitás nem utolsó jele volt az a 
számtalan csoportosulás* amely az Alexanderplatz állandó jellemzője volt* s 
amelyeknek középpontjában két* általában jól felkészült német fiatal vitázott 
— egy HDK-bell és egy HSZK-beli* Amennyit ezekből a vitákból láthattam /ér
teni sajnos nem értettem/* az nagyon rokonszenves volti nem elvakultan* hanem 
egymás véleményét türelmesen végighallgató* okos és szenvedélyes érvek.

Végül mindenképpen szólnom kell a vendéglátók szerepéről* hatalmas mun
kájáról* A német szervezési képességet — gondolom —> nem kell külön dicsér
nem. Fnnek köszönhető, hogy az étkeztetések különösebb fennakadások nélkül 
zajlottak le* viszonylag nagy tisztaság volt mindenfelé* s a programok a meg
hirdetett Időpontban kezdődtek el* A házak, utak, terek dekorációja gondos és 
Ízléses volt* a sok szín, ötlet emelte a modern házak egyszerű vonalait* az 
Alex körüli néhány épületet pedig órlásméretü* kedves gyexmekrajzok díszítet
ték* Körültekintően gondoskodtak arról Is, hogy mindenkihez eljussanak a leg
fontosabb információk*

És a záróünnepély ••• nem a sport-stadionban* hanem Berlin felvonulási 
terén* a Marx-Engels Flatzon rendezték* Csoportunk a hivatalos magyar delegá 
ció mögött foglalhatott helyet* pontosan szemben a dísztribünnel* A látvány 
ezlnességét nehéz leírni* A záróbeszédek és Angéla Davis felszólalása után 
néhány színpadon műsort adott a vietnami* szovjet* gulneal és latin-amerikai 
fiatalok egy-egy csoportja* s műsorukban mindig szerepelt egy dal* amelyet 
mindenki velük énekelt. A tűzijáték alatt pedig minden csoport a maga dalait 
énekelgette* Az Ünnepély után még az utolsó nagy játékok és táncok következ
tek* ekkor keveredtem bele én Is egy algériai csoportba, amelynek tagjai a
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palesztinéi arab menekültek érdekében tüntettek, s tették ezt feliratokkal, 
népi zenével ée tánooal, amelyben nekem la részt kellett vennem ...

Azután még egy, nyugalmasabb nap Berlinben, amelyet a Pergamon Múzeum
ban töltöttem, s már robogtunk is kilenc autóbuszon hazafelé, a Drazda-Prága- 
Brno-Pozsony útvonalon. A már jól összeszokott társasággal még egyezer sum
máztuk az élményeket, elénekeltük a kedveno dalokat és kicseréltük a elmeket, 
hogy a fényképeket és diákat majd megmutathassuk egymásnak, s Így mégegyszer 
felidézhessük az egy hét kavargását.

KASTALY BEATRIX
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Híradónk el Sző számában már Jeleztük, hogy könyvtárunk vezetőség* 
napirendre tűzte az OSZK szervezeti kérdéseinek felülvizsgálatát, A tárgyalás 
eredményeit az alábbiakban Ismertetjük,

Könyvtárunkban 1963 óta* az uj palota tervezésének megindításától 
kezdve* több Ízben felmerült a vári elhelyezésben kialakítandó szervezeti struk
túra kérdése, Fz természetes is volt* hiszen a funkciók korszerű ellátásával 
szorosan összefügg az épületben való ésszerű elhelyezés* és a munkát támogató 
Jó szervezeti felépítés is.

Utóbbinak megoldása — a fő feladatokkal összhangban ~ nem könnyű* 
mivel a nemzeti könyvtár funkciója sajátos kettősséget mutatt egyrészt a gyűj
teménnyel kapcsolatos tennivalókat, másrészt a központi szolgáltatásokat öle
li fel. Ennek az aiaphelyzetnek a szervezetben is tükröződnie kell.

Figyelembe kell venni azt is* hogy a két fő funkcióból származó felada
tok állandóan növekednek* főleg a szolgáltatások azok, amelyek bővülnek, Fzt 
kívánja meg a társadalom igénye, de ez irányban hat a könyvtári rendszer dif
ferenciálódási folyamata is, amely — ellensúlyként — megkívánja az egységes 
működést biztositó központi szolgáltatások erőteljes kiépítését,

Mindezt nem csak a vári szervezet kialakításánál kell szem előtt tartani* 
hanem már a felköltözés előtti Időszakban le figyelembe kell venni. Nem lehet 
a mai helyzethez alkalmazkodó szervezetünket a várban az egyik napról a másik
ra megújítani. Az uj szervezetet elő kell készíteni* és a lehetőségekhez mér
ten — már részben a Jelenlegi elhelyezésben is — megvalósítani. Ennek a fo
lyamatnak egyik állomása a mostani átszervezés,

A Jelenlegi átalakulás a vári elképzelésekkel összhangban áll ugyan* de 
annak teljes logikáját nem tudja érvényesíteni, A mai szétszórt telepítés* a 
helyhiány* illetve személyi okok kompromisszumokra és helyenként vitatható 
megoldásokra kényszeríti az intézet vezetőségét. Ezen átmeneti Jellegű rész
leteket nem tekintve — a vári tervek szempontjából nézve — az átszervezés 
komolv előrelépést Jelent,
i •—~i

Az átszervezésnél e két alapfunkciónak megfelelően két átfogó elvi egy
séget kellett teremteni és a tényleges szervezetet ebbe a keretbe beleillesz
teni* Az első osöpört az OSZK gyűjteményeivel kapcsolatos feladatokat* a má
sodik a központi szolgáltatások rendszerébe tartozó tennivalókat egyesíti*

A könyvtár első számú feladata a gyűjtemény* mégpedig a rendezett* meg- 
ezervezett gyűjtemény létrehozása*

*/ S kivánalom tUkrébsn a törzsgyUjteményen bellii a reform első szempont
ja a munkamenet logikájának megteremtése kell hogy legyen. Tarthatatlan a
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"futószalag" mai faunája* a feldolgozásnak az I. főosztályból rali klkülönl- 
tóee, azé a munkáé, amely természete szerint közvetlenül a gyarapításhoz kap 
csolődlk.

Ennek megfelelően az I. Pőosztély a Jövőben a Gyarapítási, Katalogizáló, 
Szakozó, Hírlapiéi dolgozó. Raktári Osztályt, valamint a törzegyűjtemények ál
lományából átmenetileg klktllönltett állományrészt őrző osztályt, a Zárolt 
Kiadványok Tárát egyesíti magában,

b/ A második kiemelt feladatkör a gyűjtemény hasznosítása a társadalom 
számára. Ennek eddig nem tudtunk a kellő hatásfokon eleget tenni, holott ko
runkban az információ szerepe állandóan emelkedik, és még további növekedésé
re is lehet számítani. A könyvtár tudományos rangját ezért jórészt ennek a 
területnek megfelelő működése fogja megszabni.

A jelenlegi átszervezés célul tűzi ki a tudományos tájékoztató szolgálat 
kibontakoztatását oly módon, hogy egy későbbi Időpontban az olvasószolgála
tot ée a tudományos felvilágosítást szervezetileg Is külön lehessen válasz
tani. Figyel arra, hogy a Szakozó Osztály munkáját nem lehetne-e a tájékozta
tó tevékenységhez Jobban közelíteni, keresi a szakreferensi rendszer kiépíté
sének lehetőségeit, helyes megvalósítási formált Is,

Talán az olvasó-tájékoztató szolgálatot lehetne — a különben más felada
tokat is ellátó — klllöngyüjtemények legmegasabbszlntű munkájának tekinteni. 
Ezért helyesnek látszik e heterogén jellegű tárakat a törzogyüjtemények olva
sószolgálati és tájékoztatási részlegeivel egy szervezeti egységbe kapcsolni* 
így a jövőben a II. Főosztály az említetteken kívül a jelenlegi III. Főosztályt* 
a Kézirattárat, a Régi Nyomtatványok Tárát, a Régi Magyarországi Nyomtatványok 
Csoportját, a Zeneműtárat, Színháztörténeti Tárat, Térképtárat, a Klsnyonrcat- 
vauytarat és a műemlék-könyvtárakat fogjs együtt tartani*

c/ Az állományvédelem és reprográfia feladatait — kiemelt fontosságuk, 
méretűk és sajátos problémáik miatt — ezentúl Is a jelenleglls fennálló 
V. Főosztály keretében kell megoldani,

A hazai lnformáolős rendszer megteremtésével ksposolatban a nemzeti 
könyvtárra főként két feladatkör ellátása hárult*

a/ a magyar kiadványokról szóló Információ, és
b/ az országban meglevő külföldi kiadványokról való információ szolgál

tatása.
A dokumentáció szakosításával kapceolatos korábbi rendelkezések még egy 

további területet le intéanénytlnkhöa utaltak*
c/ a könyvtártudományi dokumentációt, amely a módszertani munkával ki

egészítve a KMK alapvető feladatának tekinthető.
Ezeken a kívánalmakon alapul a szervezeti megoldás a nemzeti könyvtár 

második tevékenységi területén,
A jelenlegi átszervezés — a munkák összehangolása érdekében — egy fő

osztályba vonja össze az a/ és b/ pontokban Jelzett feladatokat ellátó Bib
liográfiai Osztályt a mai IV* főosztállyal /Kötelespáldányszolgálat, Nemzet
közi Csere szolgáiét, Könyvelosztó, Könyvek Központi Katalógusa, Külföldi 
Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzéke, Külföldi Folyóiratok Központi Ketaló-
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gusa, Könyvtárközi Kölosönzés/, de azzal a perspektívával, hogy a bibliográ
fiai szolgáltatások növekedésével áe további differenciálódása után a terü
letet kettébontja ás létrehozza a Magyar Bibliográfiai Intézetet,

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ helyzetét a jelenlegi átszer- 
vezés nem érinti.
r" i

A könyvtár feladatainak sokrétűsége, az intézmény nagyságrendje, közel 
500 főnyi személyzete szükségszerűen megköveteli a feladatkörök szerinti töm
bök kialakítását. Ezért a főosztályok rendszerét — az osztályvezetők hatás
körének egyidejű kiterjesztése és megszilárdítása mellett — az uj szervezet 
is megőrizte.

Ugyanakkor az intézet vezetősége gondoskodni kíván a helyes centralizá
ció biztosításáról, amely a főosztályok összefogását célozza és az összinté- 
zetl szempontok érvényre jutását valósítja meg. A központi vezetés intenzitá
sát fokozza ez is, hogy a könyvtár tevékenységének átfogásában, összehango
lásában a főigazgatót két helyettese fogja eegitenls egyikük a törzsgyüjtemé- 
nyeket és a feldolgozó részlegeket magában foglaló főosztályt, valamint a rep
rográfiai feladatokat ellátó főosztályt, másikuk a tájékoztatási, szolgáltatá
si tevékenységet végző főosztályok /ezekhez tartoznak az Olvasó és Tájékozta
tó Szolgálat, a Bibliográfiai Osztály és a mai IV. főosztály/ közvetlen irá
nyítását fogja kézben tartani.

Az Ismertetett uj munkaszervezet 1973. szeptember 1-én lép életbe. Bz 
azonban nem jelenti azt, hogy teljes egészében egyik napról a másikra keresz
tül vihető lesz, egyes területeken pedig csak fokozatosan valósulhat meg. — 
NÉMETH MÁRIA

I I
Lapunk e rovatában a mostani számmal kezdődően rendszeresen tájé

koztatni kívánjuk olvasóinkat a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
munkájának fontosabb eseményeiről is.

A KMK jullus 11-én felterjesztette az MM Könyvtárügyi Osztályának a 
"Javaslat a kötelespéldány ellenőrzési és elosztási rendszerének módosításá
ról" c. összeállítást. A javaslatot a KMK munkatársai dolgozták ki, figyelem
be véve az OSZK Kötelespéldányszolgálatának észrevételeit.

A javaslat két részből állt az első a beszolgáltatás rendszerének racio
nalizálására vonatkozik. A kiadványok előzetes engedélyezésében megvalósuló 
decentralizált rendszer mintájára a megyéken belül a kötelespéldány-beszolgál- 
tatás ellenőrzését az OSZK központi szerepének fenntartása mellett a megyei 
tanácsok, 111. megyei könyvtárak látnák el. Az ellenőrzés lebonyolítását egy
szerűsítené, ha a jogszabálymódosltásokra a nemzetközi könyvszámozás /ISBN/ 
bevezetésével egyidejűleg kerülne ser.

A második a kötelespéldány-szétosztás gyakorlatára vonatkozik. Ezt a 
könyvtárak együttműködési rendszere alapján kell a jövőben megoldani úgy, 
hogy a kötelespéldányből a kooperációt szervező báziskönyvtárak a gyűjtőkö
rűknek megfelelő szépirodalmat kapják meg. A helyismereti gyűjtemények gyara-
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pitását ugyanősak a kötelespéldányszolgáltatásra kall alaposnl.
A KMK tervezetet dolgozott ki a könyvtártechnikusok ás középfokú könyv- 

tároa kádárok képzéséről. Fát a Jun. 8-1 osztályvezetői értekezleten tortánk 
megvitatáaa után terjesztették fal az HM Könyvtárügyi Osztályára.

KITtlHTBTÉSBK

A művelődésügyi miniszter "Augusztus 20" alkalmából az alábbi kitünteté
seket adományozta könyvtárunk dolgozélnakt

SZOCIALISTA kultúráért
Dr. Berczeli Károlyné, dr. Fallenbüohl Zoltán, Gyulai Árpád, dr. Horváth 

Istvánná, Rakovszky Istvánná, Somkutl Gabriella, dr. Szabó János ás dr. Wlttek 
Lászlónál

KIVÁLÓ DOLGOZÓ
Korbar Károlyná, Molnár János, MUrschberger Poranőné. Rémetb Lajos,

Szandi Bmma, Szllvássy Istvánná;

Dr. Bíbor Jenőná, Gál Ágnes, dr. Klndlovlts Kálmán, Kis Blamámé, Komlóé 
Imráná, Mészáros Fálná, Mlrkl György, Rádiós Lajos, Salamon Józsefná, Vellch 
Sándorná, Vizsoly! Gyuláná ás dr. Zllahy Tárnásné.

SZEMÉLYI HIRBK ÉS VÁLTOZÁSOK

P.1 p'»'nv^tAy<i^iiTik« Bar eh a Katalin könyvtáros II./Bibliográfiai Osztály, 
Bobok GyOrgyné könyvtáros II./ UK, Dávid Kálmán gápkoosivazatő/Gezdasági Hi
vatal, Palller Brlka főkönyvtáros/Bibllográflal Osztály, dr. Prltd István tud. 
munkatárs/ Olv. ás Tájékoztatási Osztály, Bübnej; Katalin könyvtáros I./Kézirat- 
tár, Jánka Józsefná alóadó/Gazdaságl Hivatal, Kaeánezky Zsombor könyvtáros II./ 
Bibliográfiai Osztály, Kováésná Bárány1 Mária könyvtáros I./Könyvek Közp. Ka
talógusa, Lámar Ágnes kisegítő II./Mlkrofilm Osztály, Marilla! Zsuzsa könyv
táros I./Olv. ás Tájékoztatási Osztály, Mayer Jánosná kisegítő II./Gazdaeágl 
Hivatal, Selle Attila kisegítő II./Mikrofilm Osztály, Sövényházy Csilla könyv
táros I./KMK, Varga Katalin kisegítő II./Mlkrofilm Osztály.

Bltávoztak könyvtárunkbólt
nyugdíjazással — Hagy Sándor kisegítő II., Prím József kiemelt asztalos- 

szakmunkás.
Áthelyezéssel — dr. Ruzslczkv tva tud. főmunkatárs - MTA Hyelvtudományl 

Intézet.Munkaviszonyuk megszűnt — Bakonyi Márta fényképész-szakmunkás. Szabó 
Károly kiemelt villanyszerelő-szakmunkás.

Átsorolást nyerti dr. Kamarás István osztályvezetőhelyettés/KMK.

/Lezárva; 73.08.04./
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m
nosce te ipsum

Az OSZK hirlap-állományvédelmi munkájának u j központjai V.. ROSEHBBRG-HAZASPÁR U. 6.

Könyvtárunk állományi anyaga egy-egy rászánok veszélyeztetett 
állapotba kerülése nem az utóbbi évtizedek kérdése. Az állományi anyag álla
potáért való aggódás, a megmentésükért való küzdelem a kezdeti évektől ismét
lődő jelensége az OSZK történetének.

Miller Jakab Ferdinánd, a könyvtár első őre, majd két évtizeddel később 
Kublnyl Ágoston, a múzeum Igazgatója azok, akik könyvtárunk történetének első 
háromnegyed századában újból és újból csatát indítanak és vesztenek az állo
mány megőrzéséért folytatott harcban. Százharminc esztendővel ezelőtt /1843/
— Írja Berlász Jenő "Könyvkötészeti gondok a könyvtárban 1846 előtt" c. 
tanulmányrészletében /OSZK Híradó 1969V1/2. az./ " ... tízezernél több könyv, 
kézirat és egyéb szerzemény állt garmadába rakva az Országos Könyvtár külön 
raktáraiban, bekötetlenül." És ugyancsak ő összegezte küzdelmük kilátástalan- 
ságának akkori okaltt " ... könyvtárunk e vele együtt a Magyar Nemzeti Múzeum 
is az alapítást követő első háromnegyed évszázadban mint szerény vagyonú ala
pítványi intézet tartotta fenn magát".

Tudott tény azonban az le, hogy az azt követő évtizedek sem kedveztek 
jobban könyvtárunk állományi anyagának. Az elbukott szabadságharo utáni önkény 
uralom évtizedei, az első világháború és az azt követő Horthy-rendszer látszat 
kultúrpolitikája, majd a második világháború pusztításai és hazánk felszaba
dítását követően as újjáépítés Időszaka ez állományvédelem kérdésének megol
dására, egy nagyobb koncepciójú, távlati terv kidolgozására és megindítására 
lehetőséget aligha adhattak. Ugyanakkor az állományvédelem terén a megoldásra 
váró kérdések száma és az állapotában veszélyeztetett anyag mennyisége sokszo
rosára növekedett.

Ide tartozó kérdésként még egy tényt kell említenünk. A könyvtárak állo
mányi anyagát mindenkor fenyegető okok) a köttetés és karbantartás elhanyago
lása, a zsúfolt és korszerűtlen raktározás mellett /ilyen körülményekben as 
OSZK sem szűkölködött/ az utóbbi évtizedekben egy ezeknél Is nagyobb veszély 
jslentkezett nemcsak nálunk, de világszerte) a facslszolatu papír megjelenése 
a könyvtárak polcain.

Ezek a papírok pedig — mondotta Wllliam V. Blshop, egy amerikai könyv
tárosiskola igazgatója 1922-ben — " ... kétségtelenül arra vannak szánva, 
hogy még e nemzedék élete során szétessenek. Ebben rejlik minden tudományos 
könyvtár fő problémája." Ugyanis a múlt század közepe óta használt, mind több 
faeslszolatot tartalmazó papír /az újságnyomó rotáclóspaplrnál ma már a 90 
százalékot Is meghaladja/ " ... századunk második harmadában világszerte a 
kémiai elbomlás állapotába jutott) oxidálódik, elsárgul, töredezni kezd, ké
sőbb érintésre Is széthullik, elporlad" /1969. jun. 29*1 sajtóértekezlet 
anyagából^
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Ez a probléma, hlrlapállományunk agy re nagyobb mérvU veszélyeztetettsége 
állította nálunk le — néhány évvel ezelőtt — középpontba "megmentésük" sztik- 
ségét, a szervezett állományvédelem megszervezésének és megindításának napi
rendre ttlzését.

A többségében országosan egyetlen példányban levő régi magyar hírlap- 
anyagnak veszélyeztetettségét az 1966-1967-ea állományrevízió alkalmával 
líémeth Mária, a Hlrlaptár akkori vezetője állapította meg és ő dolgozta ki 
megmentésük még lehetséges módozatait is. Az állományrevízió akkori adatai 
szerint a Hlrlaptár 1950 előtti 38 000 egységet kitevő magyar hlrlapanyagából 
15 000 volt veszélyeztetett /rossz/ állapotban, további 17 000 egység állapo
tát sem lehetett közepesnél jobbnak minősíteni.

Ezeknek az adatoknak és a megmentésükre tett előterjesztésünknek nyomán 
határozta el a Müvel'désügyi Minisztérium, hogy "stlrgős intézkedéseket kell 
tenni az OSZK-ban őrzött, pótolhatatlan nemzeti értéket jelentő hlrlapállo- 
mány megóvása érdekében" és ezt követően történt meg az .Állományvédelmi és 
Reprográfiai Főosztály életrehivása Is.

összegezőttem a pusztuló magyar hírlapok megmentésének szükségessége 
/a/ teremtette meg az OSZK első szervezett állományvédelmének távlati tervét; 
/b/ ennek a tervnek végrehajtására jött létre az Állományvédelmi és Reprográ
fiai Főosztály, mely egységbe tömörítetté az OSZK addig szétszórtan végzett 
üzemi jellegű állományvédelmi munkáját és /c/ahlrlapoknak az állományvédelem 
központjába való állítása hozta magával a főosztályon belül egy olyan szerve
zet kialakítását, amely szalagszerüen végzi a magyar hírlapok tartalmi és 
formai megőrzését. Ez a vertikális szervezés azután megteremtette a Rosenberg- 
házaspár utcai uj munkahelyet Is, ahol mikrofilmre veszik ez OSZK magyar hiiv 
lapállományát, ahol javítják, restaurálják a magyar hlrlapgyüjteményből a ve
szélyeztetett köteteket és azt követően — a használatból kivonva — uj körül
mények között tárolják. Ezeknek a restaurált, eredeti formájukban meghosszab
bított életű hírlapokat helyettesítik az olvasótermekben azok a filmek, ame
lyek tartalmilag őrzik a "halállal viaskodó" újságok által hordozott infor
mációkat.

A következőkben —• ezt a dolgozóink többsége által még nem látott — uj 
munkahelyet és az Itten történő —- teljességében osak kevesek által ismert — 
munkát kívánjuk olvasóinknak bemutatni.
Az u.1 munkahelyről

A Peresei Mór és Rosenberg-házaspár utcai, két szomszédos épületben el
helyezett munkahelyet

Országos Széchényi Könyvtár 
Hlrlap-állományvédelml részlegek

felirat jelöli. Az Itten dolgozó szervezet az Állományvédelmi és Reprográfiai 
Főosztályból a Mikrofilm-laboratóriumot, a hírlapok javítását, restaurálását 
és kötését végző Állományvédelmet; az I. Főosztályból pedig a Hírlapfeldőlgozó 
Osztálynak a mikrofilmezést előkészítő csoportját és a Raktári Osztály uj 
hlrlapraktárát fogja össze. Lényegét véve könyvtárunk "hírlapállományvédelmi 
kombinátjá"-nek is nevezhetnék, mivel funkcionális egységben mindazokat a
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részlegeket egyesíti, amelyek as OSZK hlrlap-állományvédelmét végzik.
Ezt a 2230 m2 alapterületű munkahelyet 1970-ban vásárolta mag könyvtá

runk a Pást-, Komárom- áa Hógrád-megyel Élelmiszer Eagykereskedelml Vállalat'' 
tál, A halylaágak átalakításának tarra áa az annak alapjául szolgáló program 
1971 folyamán készült al, As áptllatráesak átápltáaa 1971 novemberétől 1973 
júliusáig tartott.

Ab 580 m2 alapte rületü Parozal Mór utoal áptllatráasban /munkahely+raktár/ 
a hírlapok mlkrofllmasáara való alókóazltáaát rágzik.

A máelk épületrészben, a Roaanbarg-hásaapár utoáról nyílóan a Mikrofilm* 
laboratórium könyvtári faldolgozó ás fllmellenőrső, a mikrofilmező gáptárám, 
as alóhlvó-labor áa a fllmmáeoló halylaágal vannak. Bet követően ksrtlltak el- 
halyezáara a vázától szobák áa a lágkondlolonált filmarchlvtan, ahol 30 tároló- 
azakrányban az alepnsgativokat órsik, ezámasarUan közel 14 szar takarosát. As 
épület Parozal Mór utoa falóll oldalán pedig az Állományvédelem raataurátorl 
ás kötészeti műhelyei települtek.

A munkahelylaágek falai által határolt balsó területen került elhelyezés- 
re a Mikrofilm-laboratórium mUszaráaz-mühalya, a szamályforgalom Roaanbarg 
utoal bejárójának várószobája, a portásfülke ás as ápületrássben dolgozók szo
ciális szükségleteit szolgáló teakonyha /hütósz6kránnyel ás vlllanymelegltók- 
kel/, az öltözők ás zuhanyozók, valamint as egyéb halylságak. Az agyas helyi- 
ságakan belül Is sslntváltó falak fastását a Munkavádalml Tudományos Kutató
intézet színdinamikai összeállítása alapján készítették.

Ennek az épületrésznek kát bejárata van, a Roaanbarg utoa falói a személy-, 
a Parozal Mór utcára nyílóan pedig az anyagforgalom számára. A földszinti rész 
teljes alapterülete 687 m2.

A földszinti helyiségek alatt a Parozal Mór utcában egy, a Rosenberg- 
házaspár utcában pedig kát szinten helyezték al a raktárakat, melyeket a 
földszinttel liftek kötnek össze.

A Roeenberg utcai épületben a földszint alatti alsó szinten /825 m / ta
láljuk az uj rendszerű álványzattal berendezett hlrlapraktárat. A raktárban 
291 db három- és hattagú állványzaton /egységenként 8 db 75x100 om-es polc/, 
amelyet a Békéscsabai Vasipari Ktsz készített, a veszélyeztetett és az olvasó
termi használatból kivont hírlapok fektetetten kerülnek elhelyezésre. Az áll
ványzat 3492 polcfolyóméter.

Az ezt követó alsó szinten /580 m2/ 50 cm-rel megemelt és beépített ra
kodólapokon a könyvtár más gyűjteményeinek ládázott anyaga, egy külön zárható 
részen /belülról van lifttel összekötve/ pedig a központi anyagraktár kerül 
elhelyezésre.

Ilyen keretek között, az uj munkakörülményektól meghatározottan folyik a 
hlrlap-állományvédelemnek as a munkája, mely részben mikrofilmezés /a hírlapok 
Információtartalmának egy más hordozóanyagra, a filmre való átvitele/, rész
ben hírlapjavítás és restaurálás /a hírlapok eredeti papíranyagának konzervá
lása és helyreállítása a lehetóség határain belül való megérzésére/.
A hírlapok mikrofilmezése

Hírlapjainkról egyrészt azok lnformáolótartalmának megérzéséért, másrészt
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— és nem kis hányadában — az eredeti hírlapok helyett Teld haeználtatáera 
készítünk mikronjáé ólat okát, /írásképpen fogalmazva/ szabad szemmel nem olvas- 
ható, átlagosan tizennégyszeres kicsinyítéssel, ezüethalogén filmre másoljuk 
át fényképészeti eljárással az OSZK hlrlapállományát.

A magyar hlrlapállománynak ez a mostani — 1970-ben kezdődött — tizenöt 
/ezen belül a veszélyeztetett hírlapok tiz/ évre tervezett állományvédelmi 
mikrofilmezése a Művelődésügyi Minisztérium által erre a célra biztosított 
anyagi alapokra épült. Bz egyben egy uj Időszak kezdetét Is jelentette az 
OSZK mikrofilmező munkájának történetében.

Az alapvető változást a hírlapok mikrofilmezésében nemcsak apparátusának 
korszerűsítése eredményeként teljesítményének megtöbbszörözése Jelentette, 
hanem elsősorban a hírlapok előzetes könyvtári előkészítése.

Bttől az Időszaktól kezdve ugyanis — az addigiaktól eltérően — hírlap
jainkat az OSZK állományi hiányainak más, budapesti és vidéki könyvtárainak 
anyagával kiegészítetten, tehát a lehető teljességgel fényképezzük és ami 
Ismét lényeges, a rongált hírlapokat mikrofilmezésük előtt gyorsított javí
tással fényképezésre alkalmasabbá tesszük.

Még jelentősebb változás az, hogy a hírlapokról készített filmeket tájé
koztató feliratokkal látjuk el. Bzek az un. előzékek a mikrofilmre vett hír
lap első tekerosén a óim egészéről, az egyes évfolyamok előtt pedig az adott 
évfolyamról adnak tájékoztatást. Arról, hogy a film a hírlap mely számait tar
talmazza, közli az egyes számoknál előforduló rongáltságot, osonkaságot, fel
tünteti, hogy mely számok hiányoznak, 111. mindazt, amit az olvasónak tudnia 
kell ahhoz, hogy munkáját eredményesen végezhesse. Végső soron a hírlapokról 
készült mikrofilm az azt használók részére /a kutatók minden Idegenkedése 
ellenére/ többet ad, mint az eredeti hírlap, mert azokat az adatokat Is tar
talmazza, amelyeket egyébként csak a katalógusokból, bibliográfiákból és a 
teljes anyag átlapozása után állapíthatna meg a kutató.

A hírlapok fényképezését a Mikrofilm-laboratórium végzi. A következőkben 
erről szólunk.

1. Szervezete - Bemosak helyileg, de szervezetileg is külön egységgé vált 
a Mikrofilm Osztályon belül, Önállósítása a hlrlap-állományvédelem vertikális 
szervezésének következménye. A Polleck Mihály téren maradt Fotólaboratórium
a továbbiakban csak a szolgáltatásokat /rendelések, a könyvtárközi kölcsönzés 
és az OSZK egyéb belső szükségleteinek kielégítése/ és a különgyüjteményl 
állományvédelmi mikrofilmezést végzi.

2. Felszereltsége - A laboratórium korszerű elhelyezettsége mellett öez- 
szehasonlithatatlanul gazdagabb gépi felszerelésében, ha azt az 1970 előtti 
Időszakhoz viszonyítjuk.

Amit az azelőtti évek nem adhattak, azt a szervezett hlrlap-állományvéde
lem bőkezűen nyújtotta. A laboratóriumban jelenleg három Kodak/Recordak MRD-2 
tipusu mikrofilmfelvevő készülék és három előhívó-automata /két 67-KL tlpusu 
KITOR és egy Combllabor/ üzemel. A filmek másolását Is három gép végzi. Két 
Depue gyártmányú, ezüethalogén filmre dolgozó másológép /az egyik célszerű
ségből a Pollack Mihály téri Fotólaboratóriumban/, és egy korszerűbb, dlazo-
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filmre másoló OZAKOP típusú automata* Ez utóbbi azonos tónusu másolatokat 
kásáit /negatív filmről negatív másolatot ás pozitívról pozitív filmet/ ás 
egyben a film kidolgozását ás elvégzi, tehát nincs szükség a film kUlön elő- 
hívására.

Egyéb felszerelésében Is gazdag. A negatív filmek ellenérzésére 5 db 
DL-II-es Dokunrator, a pozitív filmekére pedig 2 db V.C. Microfilm Reader 
tipusu motoros fllmtovábbltásu, kivetltórendszertl olvasókészOléke van. A fii' 
mek fedettségének mérésére denzltométere, a filmek korszerű ragasztására pe
dig egy Prestoseal Super Hercules tipusu ragasztóprése van, mely egy vékony, 
átlátszó poliészter szalaggal köti, ill, olvasztja egybe a filmeket. így a 
filmek mindössze 0,01 mm-rel vastagodnak a ragasztás helyén.

A fllmarchlvuma légkondicionált és az archívfilmek, erre a óéira készí
tett, 30 tárolószekrényben vannak elhelyezve. Megoldottá vált a laboratórium 
gépi felszerelésének szervize Is egy fófoglalkozásu műszerész beállításával, 
aki a készülékek karbantartását és Javítását végzi.

3. Termelése - A laboratórium korszerű elhelyezése és felszereltsége, a 
géppark szervizének biztosítása és személyi ellátottsága /I csoportvezető és 
2 beosztott könyvtáros, 1 mUszski vezető, 7 fényképész- és 1 mUszerész-szak
munkás, továbbá 2 betanított munkás/ együttesen tette lehetővé az állomány
védelmi mikrofilmezésnek nagyüzemi szinten való végzését.

Termelési eredményei /35 mm-es negatív filmek/*-

Mlkrofllmkocka/Hlrlepoldal
A hirlep-óllományvédelmi 1967 --- 656 429mikrofilmezést megelőző 1968   257 603
Időszakban! 1969   432 728 -1967-1969-bon Összesen ------------- 1 346 760 1 346 760
A hlrlap-állományvédelmi 1970 —- 1 061 747 1 456 524mikrofilmezés első három 1971 - 1 618 502 2 753 533
évébent 1972   1 622 155 2 613 218.
1970-1972-ben Összesen ------------- 4 302 404 6 823 275'
1 A két időszak, a termelési előfeltételek különbözősége miatt, össze nem 

vethető. így csak a hlrlap-állományvédelmi mikrofilmezés mennyiségi eredményeinek szemléltetését szolgálja az 1970 előtti évdk termelési adatainak 
feltüntetése.

® A felvételek perforált filmen egyoldalasán készültek, Így a felvételek/ 
mikrofilmkockak száma azonos a mikrofilmézett hirlapoldalakkal.

3 A felvételek perforálatlan filmen, 45 cm hlrlspmegaseágon alul képméret- 
felezéssel történtek. Bz — filmanyag- és munkatöbblet nélktll —- 58,6 szá
zalékkal növelte meg eddigi /a filmezésre került hírlapok méretétől függően/ 
a mikrofilmre vett hirlapoldalak mennyiségét.

4. Szolgáltatásai - A fllmarchlvumban elhelyezett negatív filmjeinkről 
elsősorban olvasószolgálatunk részére készítünk másolatot/olvasófilmet az 
eredeti hírlapok pótlására, 111. az azok helyett való használtatásra. Hlrlap- 
állományvédelmUnknek egyik legfontosabb eszköze ez, hiszen már 1965 őszén — 
a kutatók Igényelt akkor nem érintetten — külön engedélyhez kötötte könyvtá
runk a régi hlrlepanyag használatát. 1968 szeptemberétől pedig /miután az 
1965-ös korlátozás a rossz állapotban levő hlrlapanyag számára elégséges
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védelmet biztosítani n«m tudott/ további korlátozásokat ksllstt életbe láp- 
tstni. B korlátozásoknak kát lényeges előírása volti /a/ az 1952 előtti ma
gyar hírlapok archivális példányai osak igazolt kutatási v. más közérdekű 
célra szolgáltathatók ki, szán bsltll is a súlyosan rongált hlrlapanyag osak 
előzetes rostauráiás utáni /b/ a pozitív filmsn rendelkezésre éllé hirlap- 
sorozatok osakls filmen használhatók. Ezek mennyiségének folyamatos emelése 
az egyik legfontosabb feladat.

Állományvédelmi mikrofilmezésünk kezdete óta ugyanosak foldatunknak tar* 
tottuk a megyei könyvtárak helytörténeti gyűjteményeinek, az onnan hiányzó 
vidéki napilapok olvasófilmjeivel való ellátását. Bzt már az 1969. évi sajtó- 
tájékoztató anyaga is hangsúlyozta* " ... lehetővé kell tenni az állomány- 
védelmi mikrofilmezés során készített filmsorozatok belföldi és külföldi 
forgalomba hozatalát is." Brre azonban kapaoltás hiányában osak a szerződéses 
munkák bevezetését követően, 1972-ben kerülhetett sor. 1972-ben 0 megyei 
könyvtárnak 18 vidéki napilapról /kb. 276 000 mlkrofllmkocka terjedelemben/ 
460 tekercs olvasófilmet készítettünk. Bz a munka ez évben is folyamatban van.

Befejezésül, most a Rosenberg-házasoár utcai "hlrlap-állományvédelml 
kombinátunk" megvalósítása és teljes üzemelésének elérésekor úgy Ítéljük — 
he az utolsó órákban is —, de minden tőlünk telhetőt megtettünk könyvtárunk 
páratlan értékű hlrlapgyüjteményének megmentéséért.
HORVÁTH VIKTOR

HÍRLAPOK JAVÍTÁSA ÉS RESTAURÁLÁSA

Nyilvánvaló, hogy hlrlapállományunk állapota szükségessé teszi 
klsebb-nagyobb Javítások elvégzését a mikrofilmrevétel előtt. B beavatkozások 
a papír anyagában kémiai változást általában nem okoznak, rendeltetésük az, 
hogy a hírlapokról készített mlkrofllmfelvétel olvashatósága az adott lehető
ségekhez képest maximálisan Jó legyen. Bz a tulajdonság romlik, ha a lap szö
veget tartalmazó része szakadt, kevéssé átlátszó papírokkal van összeragaszt
va /előző Javítások, ujrakötésekf/, túl szoros fűzés és keskeny belső margó 
következtében a sorok néhány első betűje olvashatatlan, 111.torzul, helytelen 
kötés miatt a lapokon hossz- vagy keresztirányú gyűrődések szöveget takarnak 
el vagy elkötés miatt a lapok felcserélődtek. A Jellegzetes károsulások a 
megszüntetés módját is megszabják* a szakadásokat meg kell ragasztani /de 
anélkül, hogy Idegen papirt vinnénk a szövegre/, az átlátszatlanságot okozó 
foltokat forró vizes áztatáseal el kell távolítani, a szoros kötést szét kell 
szedni, a gyűrött lapokat ki kell simítani, az elcserélteket pedig a helyükre 
kell ragasztani. Ezek a műveletek pillanatnyi — a mikrofilmrevételt nem sok
kal túlélő — Javulást eredményeznek, ezért végzésük egyszerű eszközökkel, 
gyorsan kell hogy történjék. A hírlapok Javításának ezt a fajtáját évek óta 
végezzük, és a Rosenberg házaspár utcai uj műhelyeinkben is tevékenységünk 
egyik fő része.

Bem túl hosszú idő múlva azonban az állományvédelmi mlkrofllmkészltés
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aorán is *1őkerülnek az erősebben rongált, porlődő állapotban levő hlrlapcl- 
mek, amelyeknek "gyors" javítása lehetetlen. Merőben uj /legalábbis számunkra/ 
eljárások bevezetásét ás tömeges alkalmazását teszi szükságessá az az lgány 
Is, hogy tartalmi vagy egyáb kritériumok alapján a legártékesebbnek minősített 
hírlapok eredeti példányait a lehető leghosszabb Ideig meg kell őrizni a könyv
tár állományában. 5 szükségletek nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy az állomány
védelmi mikrofilmezés jelentőségét nem csökkentve, sőt részben annak megvaló
síthatóságát biztosítandó, a hírlapok restaurálása és konzerválása a hagyomá
nyosnak mondható könyvrestauráiás mellett mint uj probléma jelentkezik és 
megoldásra vár. Az uj műhely kialakításakor erre tekintettel voltunk, s leg
alább az alapokat biztosítottuk a paplrrestaurálás uj ágának beindulásához.

A hlrlaprestaurálás és -konzerválás területén a megoldatlan kérdések jó
val nagyobb számban és nyugtalanítóbban jelentkeznek, mint a könyvrestaurálás
ban* Néhány alapvető tényező különbsége minőségi eltérést okoz a hírlapok és 
a régi könyvek restaurálásának módjábant a megoldások kialakításához ezeket 
a tényezőket kell elsősorban tisztán látni.
1. Míg a restaurálásra kerülő könyvek egyedi példányok, a minden alkotórészü
ket külön figyelembe vevő bánásmódot Igényelnek, a hírlapoknál a kérdés a 
papíranyag — a szöveg hordozója — megmentésére koncentrálódik, és míg a 
történeti-művészettörténeti szempontok teljesen figyelmen kívül hagyhatók, a 
kémiai, fizikai-kémiai problémák kerülnek jóval nagyobb mértékben előtérbe.
2. Magának a papírnak a tulajdonságai Is alapvetően különböznek a régi köny
vek és a múlt század utolsó harmadától megjelenő hírlapok esetében. A merített 
rongypapírt nem fenyegeti a rohamos pusztulás veszélye, ugyanakkor a túlnyomó
részt facsl8Z0lat-alapanyagu újságnyomó papírok számára a használat és raktá
rozás körülményeit lehetetlen olyan kedvezővé tenni, hogy a papír kémiai fel
építését és ennek következtében fizikai állapotát a környezeti hatások ne 
változtassák meg.
3. Igen fontos tényezőként jelentkezik a mennyiség kérdése. A hírlapok feltét
lenül megőrzendő részének lapszáma Is oly nagy, hogy bármilyen konzerválásl 
eljárás csak a nagy termelékenység biztosításával lehet eredményes.
4. Végül a nehézségeket növeli, hogy míg a könyvrestaurálás évtizedek —■ alap
jaiban évszázadok — hagyományaira támaszkodik, a hírlapok megőrzésének sür
gető feladata osak az utóbbi 15-20 évben merült fel. A szakirodalomban sem 
foglalta el ez őt megillető helyet; általában csak utalásokat lehet találni a 
facslszolettortalmu papírok kétségbeejtő minőségére, és költséges kísérletek
ről olvashatunk.

A faoslszolattartalmu papírokban a gyártáskor bekerülő nehézfém /vas, réz, 
mangán stb./-nyomok katalizáló hatására az alapanyagok /cellulóz, lignin/ le
bomlása révén különböző szerves savak keletkeznek. Ehhez járul a légkör savas 
gázaiból /kéndioxid, nitrogénoxldok/ mindenféle papírban oxldálódás és vízzel 
való egyesülés utján keletkező savmennylség. Az együttes hatás erősen roncsoló, 
Így minden eredményes tartósítás alapja a sav közömbösítése, és újabb sevmeny- 
nylségek keletkezésének megakadályozása. Ezt lúgos anyagok papírba-juttatásával
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lehet megvalósítani. Tervünk és cólunk az, hogy a megfeleld semlegesítési el* 
járást minden savtartalmu újságnál elvégezzük, tekintet nélkül a további lé
pésekre. Az ideális megoldás az volna, ha a további, erősítést szolgáló lépé
sekkel összekapcsolva tudnánk a semlegesítést végrehajtani. Külön problémát 
jelent a kötetek lapjainak savtalanltása /szétszedés nélkül/, mivel az álta
lánosan alkalmazott eljárások vizes oldatokat használnak.

A sav közömbösítése és az ellenállás kialakítása a további sevképző anya
gokkal a preventív állományvédelem egyik, legfontosabb lépése. A már tönkre
ment, töredezett állapotú papírok esetében viszont a rostok közti összetartó 
kapcsolatot újra létre kell hozni, 111. növelni kell. Ez cellulózalapu- vagy 
műanyagoknak a rostok közé való bevitelével érhető el. A műanyaggal való 
paplrerősltés legismertebb módja a laminálás, amely müanyagfólla /Magyarorszá
gon polietilén/ rögzítését jelenti a papíron, /általában/ hő és nyomás hatá
sára. Uj műhelyeinkben a leminátor használatba vétele lesz a legjelentősebb 
mozzanat. Azonban a polietilénre és általában a műanyagokra vonatkozó kísér
leti eredményeket, az optikai szempontokat és a gazdaságosságot figyelembe 
véve, ez sem alkalmazható korlátlanul és minden esetben. Általában azt mond
hatjuk, hogy a laminálás akkor a legeredményesebb, ha semmilyen más, jelenleg 
Ismert módszerrel sem tudjuk a megóvást biztosítani. Biztatónak és sok eset
ben /főleg kötetek lapjainak erősítésére/ alkalmasabbnak tűnnek azok az ered
mények, amelyeket a Prágai Állami Könyvtárban értek al a "Regnál 7" nevű mü- 
anyagoldat /savtalanitó szerrel keverve/ alkalmazásával. Az uj kémiai labora
tóriumunkban végzendő kísérletek jelentős része ennek felhasználása lehetősé
geire irányul majd.

E fő módszerek mellett más, a javítási és restaurálási munkát segítő 
segédeljárások kialakítása is szükséges /pl. rostszuszpenzlóból vákuum segít
ségével uj papír képzése, amely a hosszadalmas kézi foltozást helyettesíti/, 
és a megtalált Jó módszerek nemcsak a hírlapok megóvásánál alkalmazhatók majd. 
A klllöngytijtömények anyagának restaurálásánál ma még gyakran nagy gondot oko
zó zenemüvek, plakátok, szlnlapok /amelyeknek anyaga sokszor alig Jobb mint a 
hírlapoké/ nagytömegű restaurálása is lehetővé válik ezekkel az eszközökkel.
KASTALY BEATRIX
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A FELSŐFOKÚ KÖNYVTÁROSI SZAKTANFOLYAMRÓL

Az 1018/1956.(III.9.) Mt.h. számú határozat, 111. a 106/1964. 
$t*K.5.)MM az. utasítás értelmében könyvtárosi munkakörben osak a megfelelő 
szintű könyvtárosi szakkápzettsággel rendelkező dolgozókat lehet foglalkoztat* 
ni. A könyvtári szekkápesltáe nálküll munkavállalókat — mint arról alkalmaz- 
tatásl Irataink Is tanúskodnak — a képesítés öt éven belüli megszerzésére 
kell kötelezni.

Az OSZK újonnan belépő, érettségizett középkádereinek szakmai oktatását 
mindeddig a KUK Igen jó színvonalú hárbm éves tanfolyamának elvégeztetésével 
tudtuk megoldani. Ae egyetemet nem könyvtár szakon végzettek szakképzése szá
mára azonban sokáig nem sikerűit a megfelelő formát megtalálni. Erre az elmúlt 
évtizedben ul. osak az egyetemi könyvtártudományi szak elvégzése adott lehető
séget. B bárom éves stúdium azonban oly nagy megterhelést jelentett mind az 
Intézmény, mind pedig a hallgatók számára, hogy elvégzését nem lehetett köte
lezővé tenni.

A 148/1962("M.K. 15)számú rendelet azonban szerencsénkre, még két más — 
eddig fel nem használt módot — kínál a könyvtárosi szakképzettség megszerzé
sére t

- feljogosítja az ELTB Könyvtártudományi Tanszékét egyéves szaktanfolyamok 
szervezésére,

- felhatalmazza az OSZK-t, hogy saját hatáskörében kétéves kiegészítő 
tanfol.vamot rendezzen.

E tanfolyamok egyetemi diplomát ugyan nem adnak /azzal a résztvevők már 
amúgy is rendelkeznek/, de sikeres elvégzésük bármely könyvtárosi munkakör 
betöltésére feljogosítja a más szakon végzetteket.

Könyvtárunk vezetősége már régebben állást foglalt abban a tekintetben, 
hogy az egyéves képzést tekinti a oélravezető formának, úgy, hogy az az egye
temi oktatás keretébe épUljön bele. Ezért megfogalmazta a saját elképzeléseit 
és felvette a kapcsolatot a tanszék — azóta elhunyt —- professzorával, dr. 
Kovács Mátéval, majd utódjával, dr. Kiss István dooenssel, a tanszék megbí
zott vezetőjével, dr. Bablczkr Béla adjunktussal és a tanszék Illetékes 
munkatársaival. A velUk folytatott megbeszéléseken alakult ki az a tematika, 
amely a társadalomtudományi jellegű budapesti nagykönyvtárakban /azok hálóza
taiban/ dolgozó egyetemet végzett fiatalok számára szükséges átfogó és speciá
lis könyvtári szakismereteket foglalja egybe.

Az első félév tananyaga az Írás-, könyv- és könyvtártörténeti Ismeretek
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megszeress* mellett a katalogizálás elveinek ás gyakorlatának elsajátítását 
tUzl ki célul, a második fálávé pedig a könyvtártani, a tájákoztatási /bibli
ográfia, dokumentáció/ kárdásek feldolgozásával párhuzamosén a könyvtári osz
tályozás problematikájába vezeti be a hallgatókat. Mód nyílik arra is, hogy 
az általános tudnivalókkal párhuzamosan a nemzeti könyvtár speciális felada
taival, gyűjteményeivel és tevékenységével Is megismertessük a nálunk dolgozó
kat.

A tanfolyam 1973 februárjában Indult meg harmino résztvevővel. Közülük 
tizenkilencen a Széchényi Könyvtár munkatársai, a többiek a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár, a Statisztikai Hivatal Könyvtárának, az egyetemi, illetve 
akadémiai könyvtári hálózat tanszéki /intézeti/ részlegeinek dolgozói. A tan
folyam — az egyetemi rendszernek megfelelően — két félévre tagolódik, az 
egyes szemesztereket vizsgák zárják le. Ezeknek Jegyeiből alakul ki az az 
összesített eredmény, amelyet a végbizonyítvány fel fog tüntetni.

A tanfolyam gerincét az a 120 /félévenként 60-60/ előadás alkotja, amely 
az egyes témákban alapvető eligazítással szolgál. Az előadóknak — a Tanszék, 
az OSZK, és egyéb intézmények szakembereinek nehéz feladatot kall megolda
niuk. Rövid idő keretében képet kell adni a tárgyalt ismeretág helyzetéről, 
alapkérdéseiről, oly módon, hogy az bevezetőül, iránymutatóul szolgálhasson az 
olvasmányokból megtanulható bővebb anyaghoz.

Az elmúlt félév tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy tanfolyamunk 
előadói a legmagasabb szinten tesznek eleget e kivánalmaknak, és nemcsak a 
szükséges Ismereteket közük hallgatóikkal, hanem «— mint az egyes területek 
kiváló kutatói — a kérdéssel kapcsolatos problémákkal, a Jelenleg folyó műn* 
kákkal is megismertetik a fiatalokat. így ők az előadások révén nemosak a 
szükséges tájékoztatást kapják meg, hanem legjobb szakembereinket is megisme
rik, és segítségükkel a tudományos kutatómunka műhelytitkaiba is bepillantást 
nyerhetnek.

A szóben elhangzottakat gondosan összeállított olvasmánygyüjtemény egé
szíti ki, ez egyben a vizsgákra való felkészülés alapanyaga is. A hallgatók
nak az egyetemi Jegyzetek kijelölt részel mellett a szakirodalom néhány össze
foglaló Jellegű müvét kell tanulmányozniuk. Az olvasmányok válogatása úgy tör
tént, hogy azok a tárgyalt kérdésekkel kapcsolatos lényeges adatokat tartal
mazzák, a felesleges részletekkel azonban ne terheljék a vizsgázókat.

Könyvtárunk vezetősége a tanfolyamon részt vevő saját munkatársaink szá
mára a tanfolyam Időtartama alatt heti egyszeri gyakorlati foglalkozást /fél
évenként 13-15 alkalommal/ engedélyezett. Fiataljaink az elmúlt hónapokban 
a helyszínen Ismerkedtek meg a Gyarapítási Osztály, a Kötelespéldányszolgálat, 
a nemzetközi Csereszogálat munkájával, végigmentek" a futószalagon, megláto
gatták a különgyüjtöményeket és hat napon át foglalkoztak Kovács Ilona osztály
vezetőhelyettes szakavatott vezetésével a katalogizálás nem éppen könnyű prob
lémáival.

A tanfolyam megindulása előtt egyesekben kétségek merültek fel a foglal
kozások hasznosságát illetően. Éppen ezért kell itt — az eddigi tapasztalatok 
alapján — megállapítani azt, hogy ezek • gyakorlatok az elméletben tanultakat 
a legszerencsésebben egészítették ki, a fiatalok friss Ismereteiket tudták
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mihez "kötni", a kérdéseket több oldalról megvilágítva, a maguk összetettsé- 
sében és összefüggéseiben tanulmányozhatták.

A hallgatókat fogadó osztályok vezetői és munkatársai mindent elkövettek 
annak érdekében, hogy az ott eltöltött órák hasznosan teljenek el, és eme tö
rekvésüket a teljes siker koronázta# Éppen ezért igazságtalanság lenne bárkit 
is "kiemelni" e foglalkozások vezetői közül, de szabadjon mégis emlékezni 
Gombocz István lelkes és érdekes magyarázatára, amit még ma is örömmel, elis
meréssel emlegetnek hallgatóink. De említsük meg Soltész Zoltánná "játékos"
— és észrevétlenül mennyi ismeretet adó! — foglalkozásait, vagy Kovács 
Ilona "katalogizáló-iskoláját", amit a jókedv, őszinte érdeklődés, aktivitás
— és nagyon lelkes, eredményes tanítás Jellemzett.

A hallgatók mér túljutottak az első félévi vizsgákon is. így objektív 
alapjuk is van a tanfolyam eredményességének megítélésére. Nyugodtan mondhat
juk, hogy a félév az osztályzatokat tekintve is jól zárult. De végighallgatva 
a vizsgákat, átnézve az Írásbeli dolgozatokat — a kapott jegyektől függetle
nül —■ megállapítható, hogy azt a szakmai tájékozottságot, aminek megszerzése 
e tanfolyam fő célja, hallgatóink a magukénak mondhatják, és ha az indiai név- 
használatban nem is mutatnak teljes tájékozottságot, de a címleírás alaptéte
leit éppúgy elsajátították, mint az Írás-, könyv- és könyvtártörténet legfon
tosabb fejezeteit.

Elismerő sző illeti tehát a tanfolyamon részt vevő munkatársainkat is. 
Lelkiismeretesen látogatták az előadásokat, érdeklődésükről, tanulnlvágyásuk- 
ról tettek tanúbizonyságot, és olyan kollektívává forrtak össze, amely felve
vőkészségénél fogva elérte, hogy mindenki tudása legjavát adva, örömmel fog
lalkozzék vele.

Helytelen lenne persze azt állítani, hogy minden jól ment, hogy minden 
hibát, nehézséget sikerült elkerülni, illetve a legjobban megoldani. A prob
lémákról, hiányosságokról azonban még korai lenne részletekbe menően Imi, 
hiszen hiteles képet a tanfolyamról csak annak befejezte után lehet adni.

Előttünk áll még a teljes második félév. Szeretnénk remélni, hogy ezt ie 
az eddigi jó szakmai színvonal, a lelkiismeretes és tervszerű felkészítés, 
illetve felkészülés fogja jellemezni. Ha ez Így lesz, akkor fiatal munkatár
saink megfelelő tárgyi tudás alapján kialakult könyvtárosi szemlélettel és 
intézetünk életének és működésének Ismeretével fogják feladataikat megoldani, 
és a tanult alapismeretekre építve tudják majd a munkájuk ellátásához szüksé
ges speciális képzettséget megszerezni. — NÉMETH MÁRIA

A következőkben tanfolyamunk néhány hallgatóját szólaltatjuk meg; tegye 
az ő véleményük, bírálatuk színesebbé, teljesebbé az előbbiekben megrajzolt 
képet.

Az OSZK nem könyvtáros szakon végzett fiatal dolgozói számára nagy jelen
tőségű volt a hároméves kiegészítő szak helyett az egyéves felsőfokú szaktan- 
folyam szervezése. Hiszen a könyvtáros tanszék és Intézetünk vezetőségének 
jóvoltából az idő koncentrálásával ugyanazt az anyagot sajátíthatjuk el. A
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könyvtár sem Jár — reméljük — rosszuli mert olyan szakképzett könyvtárosai 
lesznek, akiknek a könyvtártudományon kívül megvannak egy másik szaktudomány* 
bán szerzett felsőfokú Ismeretei Is.

A tömörítés következtében ez előadások és a gyakorlatok méglnkább a spe
ciális tudnivalókat helyezik előtérbe.így a volt bölcsészeknek — történészek
nek, Irodalmároknak — is sok újat nyújtanak a könyvtörténeti stúdiumok, egy 
más aspektusból világítva meg az általában már ismert folyamatot. Még kevésbé 
lehetnek a történeti előadások feleslegesek azoknak a kollégáknak, akik más 
egyetemet, főiskolát végeztek. Bármennyire Is fontos korszerű könyvtárosi is
meretekkel rendelkezni — reméljük, ebben «* következő félév anyaga Is segít
ségünkre lesz —- ha nem alapozzuk meg a müvelődéstörténetlleg is Jelentős 
historlkummal, nincs mire építenünk, és egyik legfőbb feladatunkat, az olvasó 
tájékoztatását sem láthatjuk el kielégítően.

Voltak persze könyvtártani és gyakorlatibb Jellegű előadások Is. Bár az 
előadók általában az országos könyvtári gyakorlatot vették figyelembe, különö
sen hasznunkra voltak a "hazai" utalások, azaz a Széchényi Könyvtár módszerei
nek elméleti megalapozása. A tanfolyam OSZK-s résztvevőit különben is az a 
szerencse érte, hogy heti egy napot gyakorlattal tölthettek el. Megismerked
tünk egyes osztályaink munkájával, a különböző gyűjteményekkel. A könyvtáros- 
képzés /és a vizsgák 1/ szempontjából fontos katalogizálással pedig hat napon 
át foglalkoztunk Kovács Ilona nagy felkészültséggel, elmélyült alapossággal, 
sok szeretettel és türelemmel vezetett címleíró gyakorlatain. A gyakorlatok 
és a tanfolyam megszervezéséért dr. Németh Máriának,a hallgatók közül pedig 
Veöreös Enikőnek Jár köszönet. Az említettek és az előadók érdeme Is, hogy a 
vizsgák aránylag Jól elkerültek. Tolmácsoljuk a nem OSZK-s kollegák óhajátt 
ők Is szeretnének részt venni a további /szakozó/ gyakorlatokon.

Reméljük, a hátralevő félév is zökkenők nélkül zajlik le, Idejében meg
kapjuk a Jegyzeteket és felkészülhetünk a Jsnuári három szigorlatra. —
KURCZ ÁGNES — VELENCZEI KATALIN

Úgy gondolom, nem kevés gondot okozott az összeállítóknak a félidejéhez 
érkezett egyéves kiegészítő szaktanfolyam tanterve. Válesztanlok kellett ugyanis 
két lehetőség közül. Dönteni, hogy — egy év szorításétól Indíttatva — a 
"mindenből egy keveset" elvét kövessék az egyetemi könyvtérosképzés standard 
programjának esszenciáját advai vagy a Jövő, méglnkább a Jelen halaszthatatlan 
országos és helyi könyvtári tennivalóinak kapcsán a külföldi és hazai könyvtár
én tájékoztatásfejlesztési törekvésekre, legalábbis eredményekre orientálják
a stúdiumokat.

Világos, hogy mindkét konoepoló kompromisszumos. A kérdés csak az, hogy 
melyiket érdemes vállalni. Azt, hogy a képzés ne vegyen tudomást például a 
már Magyarországon is honos —> Igaz, a fejlett könyvtárüggyel rendelkező or
szágokban már túlhaladott — Indexelési eljárásiról /KWIC, KWOC,stb./ a való
ban korszerű építési és berendezési megoldásokról, a katalogizálás-gépesítési 
kísérletek buktatóiról, vagy azt, hogy a hallgatóknak netán hiányérzete támad
jon a Gutenberg-életrajz, esetleg az inzulárla Írás kialakulásának teljességét 
illetően. Félreértés ne essék, nem az ál-korszerűséget kérem számon, éppen
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ellenkezőleg. Egyetlen tudomány, Így a könyvtártudomány s€m hanyagolhatja el 
hietorlkumát, legfőképpen akkor nem, ha valóban korszerűsíteni kívánja elmé
letét és alkalmazását. Perdöntő az, hogy a képzés miféle célt tűz ki maga elé, 
megelégszlk-e az Ismeretek leiró jellegű közlésével és számonkérésével, vagy 
problémára orientált, és ennek kapcsán építi anyagéba a könyv-, könyvtár- és 
sajtótörténeti ismereteket.

Mindenesetre, mint hallgató, úgy érzem, hogy a félév tapasztalataiból le
vonhatom a konklúziót! lényegében az első koncepció dominált. Lényegében, mert 
a gyakorlatok során az OSZK-ban dolgozó hallgatók megismerhették a könyvtár 
egyes osztályainak, különgyüjteményeinek munkáját, a kitűnő, a címleírás! 
szabványt polemikusán Ismertető /az újra hivatkozó, azt Indokló/ előadások, 
a szűkreszabott időhöz képest maximumot nyújtó gyakorlatok rendkívül hasznosak 
voltak valamennyiünk ezámára. /Nem arról van ezó, hogy kétségbe vonom a többi 
előadás hasznosságát, véglilis a gondolkodó ember mindenfajta Ismeretet hasz
nosít valahol. Szerintem, minthogy a jövő szakembereinek oktatásáról van szó, 
a koncepció megválasztása nem volt egészen szerencsés./

Elismerem, e sorok sok kérdést és kevés megnyugtató választ tartalmaznak. 
A jövő talán mégiscsak rám cáfol, ezt a halvány optimizmust táplálják minden
esetre az említett előadások és gyakorlatok, valamint a második félév tanter
vének egyes részel.-— CHOLNOKY GYŐZŐ

HESS ANDRÁS MEGEMLÉKEZÉS
a Régi Nyomtatványok Tárában

A Magyarországon nyomtatott első könyv, a Chronlca Hungarorum meg
jelenésének vigíliáján — junius 4-én — kamarakiállítással és Ünnepséggel em
lékezett meg Könyvtárunk Régi Nyomtatványok Tára a magyar nyomdászat 500. év
fordulójáról. Szándékosan használjuk a vigília szót, mert Hess András a közép
kori időszámítás szerint "Ptlnkösd vigíliáján" kifejezéssel jelölte meg a 
Chronlca Hungarorum elkészülésének napját. A megemlékezésre összeállított kis 
kiállítás a Hess-nyomda működésével kapcsolatos leglényegesebb mozzanatokra 
hívta fel a figyelmet. A Schedel-krónlka 15* századi Buda látképe előtt sora
koztak a budai nyomdaalapitással kapcsolatos dokumentumok: a Hess Andrást 
Budára hivó Karai László királyi alkancellárt név szerint említő, Mátyás ki
rályhoz intézett levél szövege, amelynek alapján Fraknól Vilmos bebizonyította, 
hogy Hess pártfogója nem a korábban vélt Geréb László erdélyi püspök, hanem az 
1470 novemberétől Mátyás követeként Rómában tartózkodó Karai prépost volt. A 
British Museum példányáról készült xerox-másolatban szerepelt Hess "állítóla
gos próbanyomata", vagyis Silius Italicus Punicajanak Pomponius Laetus által 
sajtó alá rendezett és Mátyás királynak — Bladius mlniátor utján — megküldött 
kiadása. Mátyás Pomponius Laetushoe intézett köszönőlevele latin és magyar 
szövegben, majd az a kiadvány szerepelt a kiállítás "előzmények" cimü részle
gében, amelyben a római Lauer-nyomda 1472. februárjában utoljára használta a 
Hess Andrásnak átengedett betűtípusát. A középpontban látható Chronlca Hunga
rorum mellett a második budai nyomtatványt, a Basllius-Yenophon-kiadást, a
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bécsi österreichlsche Natlonalbibllothek példányéról készült xerox-másolat 
szemléltette, hiszen Hess András második kiadványából régóta nincsen példány 
az országban. A Hess-kiadványok betűtípusai és vízjegyei után ezért állítottuk 
ki a Chronlca Hungarorum 9 példányának és a Baslllus-Xenophon-kiadás két pél
dányának lelőhelyeit feltüntető térképet,

A budai nyomdaalapltás nemzetközi jelentőségére egy hasonló jellegű tér* 
kép hívta fel a figyelmet! e térképen azon országok első nyomdahelyeit mutat
tuk be, ahol a budai Hess-sajtónál korábban működött könyvsajtó. B városok — 
Malnz, Róma, /Sublaco helyett/, Bázel, Pária, Utrecht — változatos látképei 
zárták a kiállítást.

Az Apponyl-terem hatalmas munkaasztalán elrendezett kiállítás előtt fog
laltak helyet az ünnepségen megjelentek, s velük szemben a Tár Hess-életmüvét 
méltató dolgozói. Hess András Karai Lászlóhoz intézett szép ajánlását — Hor
váth János fordításában — Bálint Hagy Tünde olvasta fel, majd a Chronloa 
Hungarorum forrásait, felépítését és a középkori krónikalrodalmunk emlékeihez 
való kapcsolatát Kurcz Ágnes Ismertette. A fontos történeti forrásmü 19. szá
zadi fogadtatásáról ős későbbi tudományos felhasználásáról Németh S. Katalin 
számolt be, felsorolván a Chronlca Ilungarorumról készült kéziratos másolato
kat. A második budai nyomtatvány, a Baslllus-Xenophon-kiadás, forrásairól s a 
humanizmus korában betöltött művelődéstörténeti szerepéről Velenczel Katalin 
nyújtott áttekintést. Az öt-tizperces kis előadásokat a narrátor szerepét vál
laló Soltész Zoltánné összekötő szövege foglalta keretbe, méltatván a két bu
dai nyomtatvány nemzetközi ás hazai nyomdászattörténeti jelentőségét, majd a 
kiállítás bemutatása során Hess András életművét. /Nem vehetett részt az ün
nepségen a kiállítás rendezésében Igen aktívan közreműködő Kovács Adrienné, aki 
az osztály részéről a délutáni Ugyeletet vállalta./

Haraszthv Gyula főosztályvezető zárőszavalban bensőséges és ünnepélyes 
hatású qulntetthez hasonlította a Tár Hess-ünnepségét, s a megjelentek kedves 
gratulációi Is azt a benyomást keltették, hogy munkatársaink tetszéssel fogad
ták megemlékezésünket. Egy hét múlva a Könyvtárunkban vendégszereplő zirci 
leguly Antal általános Iskola úttörő kórusának tagjai Is érdeklődéssel nézték 
meg a számukra külön magyarázattal bemutatott kiállítást.
SOLTÉSZ ZOLTÁHNÉ

AZ OSZK SAJTÓK1VÁGAT-ARCH1VUMA

A tudományos folyóiratok cikkei a repertóriumok és különféle szak
bibliográfiák révén általában "feltárulnak" a kutatók előtt, a napilapok, ké
pes magazinok efemér jellegű Írásai azonban többnyire mély álomban bújnak meg 
a bekötött példányokban. Jó példa erre a Budapest bibliográfia hatalmas vállal
kozása — amely egybea azt le mutatja, hogy az átnézett hlrlapanyagban mennyi 
érdekes, színes leírásban támad fel fővárosunk élete. E cél megvalósításához 
nyújt segítséget a Magyar Hirdető Sajtófigyelő osztálya, amely számtalan válla
ld-*: és Intézmény részére klvágatokban szállítja az őket érdeklő és érintő anya
got.
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A Sajtófigyelővel könyvtárunk is kapcsolatba lépett, a azóta gyűlik a be
érkezett anyag az Igazgatási Osztályra. Ennek segítségével a könyvtár egyrészt 
állandóan "saját pulzusán tartja a kezét", fel tud figyelni az életével, műkö
désével kapcsolatos reakciókra, másrészt színes, dokumentációs anyag gyűlik 
egybe a könyvtár majdani történetírói számára olyasmikről is, amelyeknek nincs 
nyomda az irattárban, s amelyekről általában csak szájhagyomány és anekdota 
formájában szoktak értesülni a kővetkező nemzedékek.

A Sajtófigyelőtől beérkezett anyag egy része fontosságánál fogva az irat
tárba kerül, a többi évenként dossziéba, azon belül pedig a következő szak- 
csoportosításban elrendezve: A könyvtár története - működése /hazai vonatko
zások és nemzetközi kapcsolatok alcsoporttal/ - állománya - használói - szol
gáltatásai - kiadványai - kiállításai /saját kiállítás, ill. anyagszolgálta
tás alcsoporttal/ - munkatársai - uj épülete a Várban - a könyvtárral kapcso
latos egyéb vonatkozások - müemlékkönyvtárak /Keszthely - Zirc - Gyöngyös al
csoporttal/.

Szúrópróba-szerűen emeljük ki például az 1971-es irattartót. A Hajdu- 
Blharl Napló jen. 31-én megemlékezett Eötvös Józsefről halálának 100. évfor
dulóján* Bényei Miklós cikkében aláhúzva egyik ténykedése: "rendezteti az 
Országos Széchényi Könyvtárt". A Somogyi Néplapban márc. 14-én Kádár Márta 
A nemzet múzeuma elmen könyvtárunk épületének történetét Írja le. Megtudjuk 
például belőle, hogy 1847 júliusában bontották le az épületről az állványokat, 
s két év múlva, 1849 julius 23-án Haynau emberei ötperces kihallgatás után a 
főlépcsőnél — ahol Petőfi a Nemzeti dalt szavalta — agyonlőttek egy honvé
det. Ugyanezt a cikket lerövidítve a Kisalföld is közölte március 16-án.

A könyvtár működésének hazai vonatkozású anyaga között találjuk, hogy 
hozzájárult a Semmelwelss Orvostörténeti Könyvtár állományához duplumok áten
gedésével /Orvosegyetem c. lap, febr. 8-án/, az Esti Hírlap febr, 23-i számá
ból pedig ott a friss beszámoló, hogy a Muzeum utcai épületben a Színháztör
téneti Tár emeletén nagy darabon hirtelen lezuhant a mennyezet vakolása, s a 
tisztviselőket csak a véletlen mentette meg a balesettől. De még olyan jelen
téktelen kivágatot is megtalálunk a Rádió és TV-Ujeág márc. 5-i szóménak szer
kesztői üzenetéből, hogy "a Széchényi Könyvtár az a hely, ahol minden hazánk
ban megjelent sajtótermék un. köteles példányait őrzik".

Még fontosabb a dokumentum-jellege például azoknak a gépelt lapoknak, 
amelyek a Gyermekrádió órája március 6-án elhangzott "Könyvek - uj ruhában" 
c. műsorának forgatókönyvét őrzik, s benne a restauráló laboratóriumunkban 
Czettler Antalnéval felvett riportot. /Ki tudja, talán van is már könyvtárunk
ban olyan dolgozó, akit ez a színes riport indított el a restaurátori műhely 
felé?/. A Kisalföld ápr. 30-i száma örökiti meg, hogy a fenyőmajorl általános 
Iskola a "Televíziót az iskoláknak" mozgalom keretében könyvtárunktól nemcsak 
televíziós készüléket, hanem mintegy 150 ifjúsági könyvet is kapott. A Nép
újság máj. 5-i száma "Értelmiség, olvasás, könyvtár" elmen közli Pécsi István 
beszámolóját a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1970-ben végzett or
szágos szintű felmérésének eredményéről: milyenek az értelmiség és a könyvtá
rak közötti kapcsolatnak az utóbbi években foxmálódott sajátos vonásai. Május 
18-ról megint gépelt lapok következnek, a TV híradó első kiadásából: "az Or
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szágos Széchényi Könyvtár Restaurációé UUhelye egy Szt. Jeromos levélgyüjte- 
ménynek a borítékjában /nyilván szövegromlási "borítójában", de hát kerthez 
tartozik a rózsa, a levélhez a boríték/ nagyon szép kottamaradványokat talált", 
kezdődik a beszámoló a nevezetes 15. századi többszólamú énekgyüjteményről. A 
Szolnok Megyei Hírlap október 15-1 számában a Rádió könyvtáráról Ír, ahol úgy 
nyilatkoznak, hogy legnagyobb a forgalom akkor, ha valamilyen fejtörő, vetél
kedő műsor készUl. "Olykor aztán, ha minden kötél szakad, s a félszázezer kö
tet kevésnek bizonyul, hát gyorsan segítséget kérnek a 'szomszédtól', a Szé
chényi Könyvtár vezetőitől"./Valószínűleg ezek azok az Időpontok, amikor a 
referenszen la úgy érzik, hogy "minden kötél szakad"./

És folytathatnánk még a kivágatok ismertetését a Magyarországból, a Hők 
Lapjából, a Könyvvilágból, vagy akár a Könyvtárosból. De fejezzük be böngészé
sünket Ruffy Péternek a Magyar Nemzet március 7-1 számában Irt "Zslral Miklós 
emléke clmü cikkével. A professzor hatalmas könyvtáráról megemlíti, hogy halá
la után a családja "az Országos Széchényi Könyvtárnak Juttatta abban a remény
ben, hogy a Zslral-könyvtár egyszer.majd Zslral-azobává válik,a Széohényl 
Könyvtárban. Még nincs Zslral-szoba« Reméljük, lesz." — Nos, hogv a könyvtár 
történetének anekdotikus anyagához ml Is hozzájáruljunk valamivel a "maradék" 
számárai tulajdonképpen van "Zslral-szobánk". Ma is Így nevezzük a Gyarapítási 
Osztálynak azt a helyiségét, ahová az állam által megvásárolt és a könyvtárnék 
ajándékozott Zslral-anyag került, mig aztán évek hosszú során keresztül a fel
dolgozás fütóláneán az egyes kötetek a "Zslrai-szobából" a raktárak megfelelő 
polcaira nem kerültek. B hozzáfüzés egyben dokumentum-dellegU. B sorok Írója 
gyarapítási működését éppen a "Zslral"-ben kezdte, a Zslral-anyag Indításával. 
— KG.
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HOGYAN JÖTT LÉTRE A MUZBUMKERT?

Azok a külföldi vendégek, akik Budapestet megismerni eljönnek 
hozzánk, a pesti utcák sivár kőrengetegében bizony vajmi ritkán találnak egy- 
egy árnyas, lombos parkra, ahol barangolásuk fáradalmait kipihenhetik. A Nagy
körúton belül esd városrészekben alighanem a legkiesebb ilyen pihenőhely a 
Múzeumkert. Persze, nemcsak az utazóknak, hanem a környék lakéinak is áldás 
ez a kis oázis. Fiatal anyák az egészségtelen sötét bérházakbél egész éven át 
idehozzák apró gyermekeiket levegőzni és napozni. De nem csekély jelentőségű 
ez a kert a Széchényi Könyvtár és a Muzeum dolgozói meg vendégel számára sem, 
hiszen nyáridőben, amikor nyitott ablak mellett folyik a munka, a tárlatnézés, 
e kert fái védelmezik a termekben tartózkodókat a Kiskörút benzinfüstje, pora 
és pokoli lármája ellen. A kart nélkül intézményeink bizonyára nehezebben tud
nának megfelelni hivatásuknak.

Nem csoda hát, ha az utóbbi években egyre nagyobb aggodalommal láttuk 
kertünk elhanyagolódását, elvadulását. Városi közmüvek /csatornák, kábelek 
stb./ átépítése nyomán a felárkolt kertben kidőltek a pázsltvédő drótkerítések, 
kipusztult a gyep, elenyésztek a virágágyak, megritkultak a bokrok, szerteszét 
hordták a padokat, teleszórták a kertet hulladékpapÍrrel és egyéb szeméttel, 
megszűnt minden rend, tisztaság és eluralkodott a por. Úgy látszott, ninos mód, 
nincs lehetőség útját állni a pusztulásnak, a züllésnek. Vendégeink feltett 
kérdésére nem tudtunk választ adni — szégyenkeztünk. Végre az elmúlt hetekben, 
amikor az anarchia már tetőfokára hágott, — a tisztásokon elindult a labda
rúgás —, megjelent a Fővárosi Kertészet hirdetménye, mely szerint jullus 1-től 
megindul és szeptember végéig befejeződik kertünk újjáépítése.

Fellélegeztünk! Hát mégis csak van valakinek gondja erre a történelmi 
múltú kies és hasznos parkra! Nem leszoár sokáig szégyenfolt az ország egyik 
legrangosabb művelődési intézménye körül, a főváros szivében.

A Muzeumkert csaknem harminc éve a Főváros gondjaira van bízva. Ugyan
olyan városi közkert, mint a többi. Ma már alig tudja valaki, hogy korábban 
nem Így volt. Egy évszázadon át — mint tulajdonos — maga a Muzeum volt a kert 
gazdáját ő gondoskodott a park fáinak, növényzetének, padjainak és műemlékei
nek védelméről, karbantartásáról, a rendről és a tisztaságról. Fvégre külön 
kertészt, parkőrt és tisztogató személyzetet tartott. Viszont joga volt a kerti 
padok és székek használatáért néhány flllérnyl dijat szedni.

Ez ez állapot tezmészetesen már egy történeti folyamat eredménye volt.
Több nemzedék élete során végbement folyamaté. Talán nem lesz hiábavaló, ha az 
ezzel kapcsolatos tényeket a feledés százados ködéből kihámozzuk.
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Kertünk első nyomait a 18. század közepe táján találjuk meg. Bkkorlban 
történt, hogy a városfalakon kívül kibontakozó Józsefvárosban, az Országút 
/a mai Muzeum-körut/ mellett Klobuslczky Antal kalocsai érsek jókora telek 
birtokába jutott és rajta az ötvenes években villát építtetett. A villa körül 
— a kor Ízlése szerint —• nyilván francis parkot alakíttatott ki. A kővetkező 
évtizedben a villa és a kert gr. Batthyány Józsefre, Klobuslczkynek a kalocsai 
érsekségben utódára, a későbbi esztergomi hercegprímásra szállt át és az ő 
birtokában maradt 1799-ben bekövetkezett haláláig. Batthyány birtoklása ide
jén itt sok fényes ünnepség zajlott le. Tudomásunk van róla, hogy az 1790. 
évi országgyűlés alatt, majd 1792 nyarán Ferenc király nejének koronázásakor, 
úgyszintén 1798-ban József nádor nevenapján lovas karusszelek színhelye volt 
a kert. De nemcsak mágnások, tudósok is megfordultak itt, mert Batthyány a 
villában állította fel az ország egyik első hungarlka-könyvgyüjteményét. —
Az érsek halála után mind a villa, mind a kert romlásnak Indult. Az örökös, 
gr. Batthyány Antal annyira nem becsülte ezt a tusculsnumot, hogy a kert 
integritását sem tartotta fenni belőle a széleken klsebb-nagyobb telkeket ha
sított ki, s ezeket elidegenítette.

Amikor 1808 körül a Nemzeti Muzeum és Széchényi Országos Könyvtár méltó 
elhelyezésének kérdése napirendre került, ráterelődött a figyelem a szóban 
forgó Batthyány-ingatlenokra. Bár az elhanyagolt épület és kert nem gyakorolt 
nagy vonzóerőt, tekintettel arra, hogy Pesten más, hasonló nagyságú és kedve
ző fekvésű telket és házat nem kínáltak eladásra, 1813-ban a Muzeum 200 ezer 
váltó forintért megvásárolta a birtokot. Az épületbe csak évekig /1814-1817/ 
tartó költséges renováclós munkálatok után lehetett beköltözködni. Nagy anya- 
gl áldozattal járt a kert Integritásának helyreállítása isi a gróf által el
adott peremtelkek visszavásárlása. Kertészeti rendezésre, fejlesztésre azon
ban —• pénzügyi nehézségek miatt — aligha került sor, a közel 10 ezer négy
szögöl terület bizonyára lehangoló képet nyújtott.

Huszonnégy évig állt fenn ez a szegényes állapot. A napóleoni háborúk 
során bekövetkezett infláció, majd a békeévekben előállt defláció sokáig le
hetetlenné tette József nádornak, a Nemzeti Muzeum praesesének a század ele
jén elgondolt tervétt egy uj, fényes muzeumpalota felépítését. Csak az 1832/36. 
évi országgyűlésen sikerült a nádornak a rendeket /a vármegyéket és városokat/ 
rábírnia arra, hogy a nemzet méltóságának megfelelő uj épület költségeire 
500 ezer ezüstforlnt költséget a saját tárcájuk terhére megszavazzanak /37. 
te./.

Mint ismeretes, a nagy építkezés — Pollack Mihály tervei szerint éB az 
ő vezetése alatt — 1837. Junius 22-én kezdődött, s nyolc éven át tartott.
1845 tavaszán érkezett el az az örömteli nap, amikor a nádor elrendelhette az 
uj otthonba való beköltözködést. A lebonyolítás azonban — a személyzet cse
kély száma miatt — évekig elhúzódott. A Széchényi Könyvtár állományának be
szállítására csak 1846 őszén került sor. A gyönyörű muzeunpelote, a reform
kori Pest egyik legfőbb építészeti ékessége tehát készen állt. Most már múl
hatatlanul napirendre kellett tűzni a kert felújítását is.

Az építkezés befejezésekor az egykori Batthyány-parknak már nem sok 
maradványa lehetett, legnagyobb részét a telek közepén, az építés miatt ki
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kellett Írtén1; ami pedig a ezéleken esetleg megmaradt, azt elmosta az 1838. 
évi nagy árvíz, amelynek maga a Batthyány-villa is áldozatul esett. Volta
képpen tehát egy bekerltetlen futóhomokos, dudvával benőtt tér alkotta a 
Muzeum övezetét. Néhány békeévre, valamint József nádor tekintélyére és Ugy- 
buzgaImára lett volna még szükség ahhoz, hogy az uj kertet ki lehessen ala
kítani, — hogy Pollack Mihály épületromoké méltó keretbe jusson. Ám József 
nádor 1847 januárjában meghalt, nyugodt békeidők helyett pedig a szabadság- 
harc és az abszolutizmus súlyos válságévei következtek. Megszűnt minden lehe
tősége annak, hogy a Muzeum az építkezéshez kapcsolódó további programokra 
költség-fedezetet nyerjen.

Mert tudni kell azt, hogy a Nemzeti Muzeum, s vele együtt a Széchényi 
Országos Könyvtár —- jogállását tekintve — ekkor még nem volt állami Intéz
mény, hanem csupán állami felügyelet alatt álló alapítvány. Ehhez képest nem 
rendelkezett rendszeres állami dotációval, hanem saját szerény tőkepénz-alap- 
jából volt kénytelen magát fenntartani. A nem közvetlen üzemi jellegű, rend
kívüli költségeket —- akár építésről, beruházásról, vagy gyűjteményiéJlesz- 
tésről volt szó — mindenkor társadalmi adakozásból, vagy a rendek megajánlá
saiból lehetett fedezni*

1847 folyamán a még rendelkezésre álló építési költségkeretből megkezdő
dött ugyan a muzeumtelek körülkerítése, de abba Is maradtt csak a főhomlokzat 
előtti vasráosozat készülhetett el. A hátulsó front — ahová Pollack egy tor- 
nácszerü nyitott oszlopcsarnokot akart emelni a római és középkori kőemlékek 
számára — éppenugy nyitva maradt, mint az északi és déli oldal. B helyekre 
szükségmegoldásként egyszerű deszkapalánkot állítottak. — 1848 elején Muszely 
Károly pesti mükertéBZ elkészítette a park kialakításának tervét is, de a 
csakhamar bekövetkező forradalmi események miatt ennek megvalósítására többé 
gondolni sem lehetett.

A Muzeum körüli tér 1848 tavaszától kezdve előbb forradalmi fórum, majd 
katonai gyakorlótér és táborhely lett. Mint ismeretes, részben Itt zajlott le 
a Petőfi és Vasvári által vezetett március 15-1 nagy tüntetés, majd néhány 
népgyülés; itt folyt a pesti nemzetőrség kiképzése; itt vertek tanyát a fő
városba bevonult császári sereg egyes alakulatai; itt ment végbe néhány ka
tonai kivégzés is.

A muzeumkert létesítésének ügye Így osak a történelmi vihar elvonulása 
után kerülhetett napirendre. A Muzeum igazgatója,Kubinyi Ágoston már az első 
békeévben, 1850-ben propaganda-tevékenységbe kezdett a szükséges költségek 
előteremtése végett. Erre csupán két lehetőség kínálkozott; valamely tőkés 
érdekeltséggel való társulás, vagy országos adománygyűjtés. Az előbbi gyors 
és biztos sikert Ígért, az utóbbi elég kilátástalannak tűnt. Mégis, amikor 
egy spekuláns társaság felajánlotta, hogy a muzeumtelket három felől üzlet
házakból álló "kerítéssel" veszi körül, — Kubinyi nemet mondott. Inkább a 
gyűjtés bizonytalan útját választotta, összekötve ezt a muzeum termelnek ki
állítási, vagy kulturális célokra /társulati gyűlésekre, vagy hangversenyek
re/ leendő alkalmi bérbeadásával. 1852-ben sikerült e programhoz megnyerni 
a császári helytartóság engedélyét, majd megszervezni egy felelős gyüjtőbi- 
zottságot, egyszersmind felépíteni a Muzeum mögött ma Is álló kertészházat.
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1853-ban elkészültek* majd hatósági Jóváhagyást nyertek a parkosítás tervei, 
de a "kertalap" lassú gyarapodása miatt a gyakorlati munkálatok megindítására 
csak 1855 ószán kerülhetett sor. Az elsó fák elültetése /nov. 24-én/ a mai 
Muzeum-körut és Bródy Sándor utca sarkán levó kertrészben ünnepélyes formák 
között ment végbe. A parkosítást egy állandó alkalmazottként felfogadott mú
zeumi kertészre /Kallina Henrikre/ bízták. A megvalósulás azonban még igy 
sem ment simán és gyorsan. Bár az ország különböző vidékeiről sok-sok csemete
fát és cserjét küldtek ajándékba* s egyéb természetbeni dolgokkal is támogat
ták a munkálatokat* a park kiképzése — nyilván a talaJnemesités nehéz felada
ta miatt — 1857-ig elhúzódott. Mégis ez év nyarán a kert már készen állt és 
kavicsos utjain sétálhatott a pesti közönség.

Nem csekélyebb problémát jelentett a parkká alakított muzeumtér bekerí
tése sem. Pollack Mihály eredeti tervének kivitelei a hátsó frontos oszlop- 
csarnokos, a két oldalrészen vasrácsos megoldás mintegy 42 ezer forintnyi 
költséget kívánt volna. Erre azonban semmiféle fedezet nem kínálkozott. A re
ménytelen helyzetben egy nem várt esemény hozott megoldást. 1857 májusában* 
amikor a kert már kulturált állapotban volt, a Pest-Budán átutazó császári 
pár* Ferenc József és Erzeébet elhatározta a Nemzeti Muzeum meglátogatását is.
A vendégekre — hir szerint — kellemetlen benyomást tett* hogy a pompás kül-* 
sejü pelota három oldalon deszkapalánkkal volt körülvéve.. /S talán méginkább 
az* hogy benn az épületben a nagyértókü gyűjtemények egy része, elsősorban a 
Széchényi Könyvtár állománya* bútorzat hiján* a termek padozatán feküdt./ A 
császár tehát látszólag spontán elhatározásból* ám valóban nyilván politikai 
számításból* tudtára adta Kubinyi muzeumigazgatónak* hogy az intézet céljaira 
50 ezer forintnyi összeget ajándékoz. Sajnos, a császári kegydij folyósítása 
nagy késedelmet szenvedett. Kubinyi ezért 1858-ban az ország nagybirtokosai 
körében újabb gyűjtőakciót indított. Igyekezete azonban csaknem eredménytelen 
maradt. /Az ország egyik leggazdagabb főura, Batthyány Fülöp herceg pl. nem 
restellt 200 forintot ajánlani e célra./

Ilyen körülmények között a kerítés kiegészítésével még több mint egy 
évtizedig várni kellett. A császár ajándékát a birodalmi pénzügyi szervek csak 
1865-ben bocsátották a Muzeum rendelkezésére* s további évek teltek el*emig 
a felhasználás előirányzata a hatóságok részéről Jóváhagyást nyert. Végül is 
a hátsó frontra tervezett nyitott árkádos építményt nem lehetett megvalósítani* 
be kellett érni az olcsóbb megoldással* a 15 ezer forintnyi költséggel létre
hozható körbefutó vaskerítéssel.

Mi* kései utódok* amikor naponta végigmegyünk Múzeumunk vasrácsos kerí
tése mellett* majd elsétálunk a kert lombsátra alatt, — úgy érezzük, hogy 
mindez valami tezmészetes adottság. Szemlélésük semmiféle gondolatokat nem 
kelt bennünk. Pedig Íme* ezek mögött az egyszerűnek tűnő dolgok mögött is 
mennyi gond, töprengés* áldozat és keserves vajúdás emléke rejlik! Megismerve 
e tényeket, ezután talán inkább tudjuk értékelni és őrizni az ősöktől ránk 
maradt drága örökséget. BERLÁSZ JENŐ
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KIADVÁNYAINK

UJ publikáclónk élőimében szerényen 
"használati útmutatódnak becsüli ma-1 
gát. Hint bevezetőjükben la említik, 
az összeállítók gyakorlati eligazí
tással kívántak szolgálni az OSZK 
katalógushálózetát használók számára. 
A végeredmény ennél jóval Igényesebb, 

s egyúttal teljesen újszerű kiadvány képében jelentkezik! Igényes voltát már 
az elsó kézbevételkor tanúsítja a címleírásban Is jelzett terjedelem, újszerű
ségét az ugyanott szerényen 111.-ként említett rendkívül érdekes, helyenként 
/pl. RRT/ egyenesen nagyszerű Illusztratív példa-anyag.
A kiadvány felépítései A könyvtárban tájékozatlan olvasót a könyvtárosi sza
bályzatokba bevezetni kívánó elméleti összefoglalás után az OSZK katalógusai 
a követkézé szerkezetben kerülnek ismertetésre!

1. Katalógusok az ujabbkorl könyvekről és könyvjellegű perlődlkumokról.
/Ezen belül a modern könyvállomány szolgálati és olvasói katalógusainak 
részletes Ismertetését olvashatjuk./

2. Tárak és különgyüjtemények katalógusai. /Ez a fejezet a Hirlaptár és a 
különgyüjtemények katalógusait ismerteti, Ideértve a Mikrofilmtárat Is./

3. Központi katalógusok. /A központi könyv- és folyólrat-nyllvántertáeok 
katalógusait taglalja./

4. A Könyvtártudományi és Módszertani Központ /KMK/ katalógusai.
Végül egy bibliográfia, több mutató és táblázat zárja a könyvet.
Az útmutató célkitűzései Mint említettük a tájékozatlan "nyájas olvasó" eliga
zítása egy nagy könyvtár katalógushálózatának útvesztőjében. Az összeállítók 
Igényessége folytán a kiadvány jóval nlvósabb lett, s éppen ebben rejlik új
szerűsége is. Első Ízben találkozunk egy történelmi múlttal rendelkező nagy
könyvtár katalógusainak szintézisével, s mint Ilyen már nem a tájékozatlan 
olvasó, hanem a tájékozott könyvtáros figyelmét igényli. Ismertetéseit, kép
anyagát Is elsősorban a szakember tudja értékelni, sőt attól tartunk, vajmi 
kevés olyan "nyájas olvasó" akad, aki az összeállítás magasra emelt mércéjé
nek megfelelve e kiadvánnyal a kezében kíván az OSZK katalógusaiban tájéko
zódni. Úgy véljük, hogy Itt olyan összegezés tanul vagyunk, amely egyféle
képpen kiindulópont Isi az Illetékesek egy történeti folyamat eredményeként 
létrejött katalógus-labirintus áttekintésekor megpihennek erőt gyűjteni a 
továbblépéshez egy átgondolt, szervezett, összefüggő hálózat kiépítésének ut* 
Jón.
A kiadvány kivitele! A könyv külső megjelenésében gusztusosai megoldott, s a 
házi sokszorosítás szerény lehetőségeit figyelembe véve Igazán Jól sikerült. 
Azonban, mint sok más úttörő próbálkozásnak, ennek a kiadványnak Is mind a

Országos Széchényi Könyvtár. Az----
katalógusai. Használati útmutató. /Lezárva: 
1972. május 31./ Összeáll. Faragó lász- 
lóné, Haraszthy Gyula. Bp. 1972, OSZK, 
Házi soksz. 177 1. lUusztr. 24 cm. 
Blbllogr. 145—151. L
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belei, mind a külső kivitel apró hiányosságaiban rejlenek a gyengéi. Ezek 
zömmel egy ilyen felmérés statikus s a múló idó dinamikus voltának ellenté
tében rejlenek, illetve abban, hogy a tájékozatlan olvasó szemssögéból eleve 
feleslegesnek Ítélt, de a megvalósítás végsó igényessége végett utólag sztik- 
dégesnek látszó apróbb-nsgyobb tényanyagbeli pontosítások—finomítások elma
radtak. Egy következő kiadás minden bizonnyal szigorú szemmel kigyomlálja, 
amit kell, ahogy —- most már látva e kiadvány könyvtárosokhoz szóló jellegét 
— klóéit bővebb Idegen nyelvű tájékoztatással is megtoldja a mostani rövid 
összefoglalásokat.
WIX GYÖRGYÉÉ

FOgedl Féterné vállalkozott arra, 
hogy az 1961 évi gödöllői Országos 
Bibliográfiai Munkaértekezlet, to
vábbá a KMK 1970-ee elemző munkája 
és "adatlapjai" után újabb elmélyült 
analízissel, értékeléssel, javasla
tok kidolgozásával mintegy "tartal

milag töltse fel” ezt a lényeges témátt jelenlegi nemzeti szakbibliográfiáink 
összefüggésrendszerét, a magyar nemzeti bibliográfiával fennálló sokoldalú 
kapcsolatait.

A szerző adatait még e problémakör ismerői is nagy érdeklődéssel vehetik 
tudomásult jelenleg 27 kurrens nemzeti szakbibliográfiát tartunk nyilván; 
ebből 21 társadalomtudományi, 1 helyismereti és csupán 5 természet-, illetve 
alkalmazott-tudományi /(/• Olyan fontos tudományterületek nélkülözik a nemze
ti szakbibliográfiái szolgáltatást, mint a szociológia-szociográfia, matema
tika, fizika, kémia, biológia, földrajz, zeneelmélet, filmművészet stb.

Fügedi Péterné tanulmányának mindegyik fejezete alapos, logikus, szakmai
lag értékes elemzést nyújt kurrens nemzeti szakbibliográfiáink problémáiról! 
a tartalmi keretekről, a különböző dokumentumtípusok feldolgozottságáról, e 
bibliográfiák katalogizálási gyakorlatáról, szerkezetéről, mutatóiról, járulé
kos elemeiről, megjelenési formáiról. A tárgyát nagyon jól Ismerő és elemző 
szerző megállapításait e helyen lehetetlen sorra vennünk. Néhány következte
tését azonban Idéznünk kellt
- kurrens nemzeti szakbibliográfiáink nagyvolumenü, de koordinálatlan gyűjtő
munkája nemcsak költség- és időigényes, de nem is kielégítő;

- várakozásunkkal ellentétben e bibliográfiák többsége /18/ beéri a hazai 
szakirodalom feldolgozásával, a külföldi hungarlkumokkal nem törődik;

- clmleÍrási gyakorlatuk a szabvány ellenére sem egységes;
- feltűnő a mutatók elhanyagolása lst tizenöt bibliográfiához semmiféle mutató 

nem készül.
A bizonyított, elemzett hiányosságok mellett a szerző mindenütt keresi, kutat
ja és meg is találja e bibliográfiai műfaj hazai termékeinek előnyeit, pozi
tív vonásait is.

Fügedi Péterné: Kurrens nemzeti szak
bibliográfiáink elemzése. Összeáll.-----.

Közread, az OSZK, KMK. Bp. Népmű
velési Prop. Iroda, 1972, 1973. 59 1.

/A Könyvtártudományi és Módszertani 
Központ kiadványai./
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Végső következtetései ée ajánlásai több éves, lépcsőzetesen megvalósítható 
programot tárnak feli a kivezető utat a feladatok összehangolásában, a gyűj
tés és feldolgozás terhelnek megosztásában látjat
- az önálló kiadványok feldolgozásához /bizonyos fejlesztéssel/ a nemzeti 

bibliográfia rendszerébe tartozó kiadványokat kell alapul vennii
- mivel a folyóiratcikkek megnyugtató teljességű számbavétele a központi szol

gáltatásoktól nem várható, e területen a nemzeti könyvtár /MFR/ és az érde
kelt szakbibliográfiák, szakkönyvtárak kooperációjára kell építeni*

A szerző meggyőző elemzéséből végül is az dertil ki, hogy e gazdaságos és szak
mailag hiteles kooperáoló nyomán létrejöhet egyrészt az M7R oédulaformában 
való közreadása, másrészt az annyira óhajtott évi kumuláció is*

Ftlgedi Pétemé tanulmánya igen értékes hozzájárulás nemzeti szakbibliog
ráfiái rendszerünk nem ösztönös, hanem tudatos és tervszerű fejlesztéséhez*
HARASZTHY GYULA

ÚJABB KIADVÁNYAINK

Az IFLA budapesti kongresszusa alkalmából jelentettük meg:

Az Országos Széchényi Könyvtár. - A Nemzeti Könyvtár, 
/illusztrált tájékoztató./ Bp. 1972. 40 1. 58 ábra. Ára:28,50 Ft. 
— ua. orosz, angol, német és francia nyelven Is. Az idegen 

nyelvű változatok külföldi terjesztésre készültek.
Farkas László: A Budavári Palotában épülő uj Nemzeti 
Könyvtár, Bp. 1972. 14 lev.
__ ua, orosz, angol és francia nyolven is. Előkészületben a

német nyelvű változat.
A magyarországi könyvkiadók, nyomdák és sokszorosítók 
Jegyzéke és kötelespéldány-szolgáltatásuk az 1970-1971. 
években. Összeáll. Tóth Lajos. Bp. 1973. 88 L

Élőké s zül etb en:
Faragó Lászlóné - Haraszthy Gyula: Afc Országos Széchényi 
Könyvtár katalógusai, Bp. 1973. 179 1.
Külföldi magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok címjegyzéke 
és adattára. 1945-1970. 1. rész. Kemény G. Gábor: Szom
szédos szocialista országok. Bp. 1973,

Megrendelhetők: OSZK Kiadványtár 
1827 Budapest. Postafiók 486 elmen.
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TÁJÉKOZÓDÁS

HUWGARICA-KÉZIRATOK KÜLFÖLDI KÖKYVTARAKBAg

Ausztriában

A nemzeti könyvtár gyűjtőkörének megfeleljen az OSZK munkaprogramjának 
fontos rászát képezi a külföldi gyűjteményekben levő magyar vonatkozású for
rásanyag felkutatása és nyilvántartásba vétele.

Magyarország történetének Ismert eseményei számunkra Ausztria közgyűjte
ményeinek felkutatását elsőrangú tudományos feladattá tették. Magyar vonatko
zású kéziratok kutatása eddig nagyobb rendszerességgel történt Ausztria levél
táraiban. mint könyvtáraiban. A könyvtári kéziratokkal tudomásunk szerint ed
dig csak egyéni kutatók foglalkoztak. Az OSZK vezetőségének támogatásával 
Ilyen meggondolások alapján használhattam fel az "österreichisches Bundesml- 
nlsterium fUr Wlssenschaft und Forschung" kilenc hónapos tanulmányi ösztöndí
ját magyar vonatkozású kéziratok felderítésére.

A kutatási időt az "PáterreIchische Katlonalblbllothek"-ban töltöttem. 
Közvetlen célom az ÖRB Kézirattárának a nyomtatott katalógusban nem szereplő, 
számunkra éppen ezért legkevésbé Ismert állományrészének, az Autographensamm- 
lung-nak, szisztematikus átnézése volt.

A kutatás körét a hungarlca vonatkozások szabták megi 1. magyar és magyar- 
országi szerzők levelei és egyéb Írásai; 2, magyar személyiségekhez Intézett 
levelek és rájuk vonatkozó egyéb dokumentumok; 3. olyan nem vagy nem kizáró
lag magyar személyiségekkel kapcsolatos /vagy nem személyhez fUződő/ dokumen
tumok. melyek tartalmilag egészben vagy részben Magyarországra vonatkoznak.

Az autographokat feltáró katalógus két sorozatból állt az 1954-ben lezárt 
régi. nagyrészt gótbetUa, kézírásos katalógus kb. 35 ezer cédulát tartalmaz. 
Ennek használatát a rendszertelen, egységes szabályzatot mellőző címleírás, 
valamint a feldolgozás eléggé hiányos volta bonyolította. Az autographot kéz
be véve többször tapasztaltam, hogy a palilton több, részletesebb anyagot tar
talmaz, mint amit a címleírás feltüntetett.

1955-től az autographokat a kb. 65-70 ezer cédulából álló uj sorozat tár
ja fel, amely már modern feldolgozásu, nemzetközi formátumú cédulakatalógus.
A címleírás — az Itthoni gyakorlattól eltérően — erősen rövidített, a levél
író és a címzett nevén kivUl az autographok "mUfaJát" csupán a megfelelő latin 
szavak kezdőbetűi Jelzik. /A feloldás elősegítésére a katalógus elején elhelye
zett mutató szolgál./

Ennek a módszernek praktikus eredménye, hogy egy-egy cédula több /gyakran 
8-10/ egységet is leír.

Az Autographensammlung anyagának zöme 18-19. századi, kisebb mértékben 
a korábbi századok közéleti, Irodalmi és tudományos személyiségeket érintő
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levelekből ős egyéb dokumentumokból áll. Figyelemre méltóan sok levelet és 
különböző titkársági iratot őriznek a 17. századból. Külön kiemelném ebből az 
időszakból Bocskai István és korára vonatkozó nagy számú sajátkezű, 111. tit- 
kársági levelet és oklevelet.

A legkorábbi Bécsben őrzött magyar vonatkozású autograph között említe
ném Ladlslaus Posthumus 1453-ból, II. Lajos 1525, 1526-ból, Báthory István 
1585-ből származó levelét, 111. oklevelét, érdekes a szigetvári hősnek, Zrínyi 
Miklósnak 1563-ban irt sajátkezű latin nyelvit levele, vagy Bethlen Qábor, 
Thököly Imre néhány Írása.

Művészeti ágak szerint átnézve as anyagot a zeneművészet területéről 
például Dohnányl Ernő 73, Qoldmark Károly 40, Lehár Fereno 37 darabból álló 
levelezését, vagy Bartók Béla 6, Liszt Fereno 7 és Kodály Zoltán 1 levelét 
kell kiemelni. A képzőművészek közül Markó Károly, Benczúr Gyula, Fadruss Já
nos, Ybl Miklós, a színművészet köréből Pálmay Ilka, vagy Bulyovszkyné, Szilá
gyi Lilla levelei érdemelnek elsősorban említést.

Különösen sok autograph hungarlcaval tűnt ki pl. Pyrker László, Olűcksmenn 
Helnrich, Geray. W. La Croix, Thlmlg, Kari Schönherr, Hans Wagner-Sohönklrch, 
Julius Bauer hagyatéka.

A katalógusok átnézését a lehetőség szerint maximális teljességre töre
kedve, a hungarlca fogalmat legtágabban értelmezve végeztem. Ilyen értelemben 
a magyar és magyarországi szerzők levelei, 111. a rájuk vonatkozó dokumentumo
kat Illetően a hungarlca gyűjtésem as ÖNB autograph-katalógusalból teljesnek 
mondható. Bem állíthatom azonban ugyanezt a nem kizárólag magyar személyisé
gekkel kaposolatos dokumentumokról, melyek tartalmilag vonatkoznak Magyaror
szágra. Az állomány jellege /szórványos dokumentumok, tehát nem összefüggő 
anyag/ következtében itt a teljesség még ennyi Idő elatt sem oldható meg, ui« 
ez — a két ország történelmi összefonódottsága következtében — szinte az 
összes osztrák közéleti személyiség hagyatékának átnézését jelentette volna.

Tapasztalatom a talált anyaggal kapcsolatban a vártnak megfelelően az 
volt, hogy érdemes a feltáró munka, valóban sok értékes anyagot őriznek a bécsi 
gyűjteményekben, melyeknek nagy része Jó volna, ha Itthon másolatban a kutatás 
rendelkezésére állna. — TESZÍRI JUDIT

Olaszországban

Február 26-tól május 25-ig háromhavi ösztöndíjjal Olaszországban tartóz
kodtam. Feladatom az Országos Széchényi Könyvtár tervébe kapcsolódotts felde
ríteni a külföldi könyvtárakban őrzött magyar vonatkozású kéziratokat azzal a 
céllal, hogy ezeket később mikrofilmen beszerezzük. Ezt a munkát kezdtem meg 
Rómában a Vatikáni Könyvtár gyűjteményeiben. Megbízatásom elsősorban a közép
kori kéziratokra terjedt ki. Amikor azonban a nyomtatott katalógusok után a 
kéziratos repertóriumokhoz értem /a katalogizálatlan anyag csak Ilyen, numerus 
currensben felfektetett jegyzékek segítségével tekinthető át/, az újkori anya
got is kicéduláztam, nehogy valakinek még egyszer végig kelljen olvasnia eze
ket a — sokszor nehezen kibetűzhető — 17-18. századi Jegyzékeket.

A Vaticana kéziratos gyűjteménye több állagra /fond-ra/ oszlik. Ezek kö-
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stíl a törzsanyagot, a Codicee Vatloani Latini-sorozatot, összesen 14 233 cim- 
leírást néztem át, amihez 14 nyomtatott, 4 géplratoa és 15 kézírásos kataló- 
guskötet állt rendelkezésemre. Ezeknek "elolvasása" kb. öt hetet vett igénybe, 
hiszen figyelnem kellett a kézirat témájának, szerzőjének, leírójának /scrip- 
torának/, és előzd birtokosának esetleges magyar voltára. Ezután arra töreked- 
tem, hogy a kijelölt kódexeket lehetőleg mind kézbevegyem, feljegyezzem a mik
rofilmezendő rése fóllószámait, ellenőrizzem az Írás minőségét /több kézira
tot ul. nem Is érdemes fllmeztetnl, annyira olvashatatlan/. Végtílis ebben a 
fond-ban, a korvinákon kivtll, 135 magyar vonatkozású kéziratot, 111. kézirat' 
részt sikerűit verifikálnom, közöttük egy nagyváradi breviáriumot 1460-ból, 
Hungarus Hugollnus jogi traktátusát a 15. századból, a mohácsi csatában el
esettek névsorát egy egykorú kéziratban, Vetesi László beszédét 1475-ből, a- 
melyet IV. Slxtus pápa előtt Mátyás megbízottjaként mondott} Laurentius Vene- 
tus verses életrajzát Mária királynőről} egy 17. századi, terjedelmes leírást 
Erdélyről stb.

Firenzében éa Velencében összesen 10 napot töltöttem. A két namzeti könyv
tárban és a Medici-könyvtárban tájékozódtam, milyen a kéziratok feldolgozott
sági foka, milyen nyomtatott és kéziratoe katalógusok vannak, milyen ezeknek 
a mutatórendszere, és seurópróba-szerUen átnéztem néhány kéziratot.

Velencében fontosnak tartanám az ott őrzött /Biblloteca Natlonele Maroiana/ 
Johannes de Utlno-féle világkrónika vizsgálatát. Ehhez a krónikához később 
magyar rész is készült, ami a velencei kódexből még hiányzik. Szövegileg is 
és lkonográfleilag is a mű egyik archetípusát, talán autográf kéziratát kép
viseli, Ezzel a krónika-csoporttal valakinek érdemes lenne foglalkoznia. Né
metországi útjaim során Stuttgartban találtam egy eddig Ismeretlen példányt, 
amelyben a magyar rész sem hiányzik.

Reméljük, ez a három hónap csak kezdet volt, és az Országos Széchényi 
Könyvtár, vagy esetleg más magyar könyvtár munkatársai folytatják a gazdag 
olaszországi kéziratos anyagnak rendszeres, nemcsak valamilyen speciális té
mához fűződő, vagy nemcsak művészettörténeti szempontú vizsgálatát. —
VIZKELETY ANDRÁS

A KÖNYVTÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS KÉRDÉSEI

A KMK rendszeresen foglalkozik könyvtáraink együttműködésének problémakörével és szorgalmazza a már meglevő kötelékek erősítését és kiszélesítését. 
Mielőtt lepünk hasábjain e kérdéssel kapcsolatosan a jelenlegi helyzet

tel, lehetőségeinkkel és nehézségeinkkel Ismertetnénk meg lapunk olvasóit, rö
vid összefoglalást adunk arról, ami külföldön ebben a vonatkozásban történik.

A könyvtárak mint független, autonóm intézmények jöttek létre és töre
kedtek is az önállóságuk megtartására. Azonban a tudományok területén a meg
gyorsult fejlődés következtében kialakult sokat emlegetett információ-robbanás 
meghiúsította a könyvtárak autarchlára való törekvését.

A kiadványáradat volumene lehetetlenné teszi a világirodalmi termés át
tekintését, beszerzését, feldolgozását és feltárását. Ugyanakkor a könyvtárak
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szembekerültek az Információellátás iránt ugrásszerűen megnőtt követelmények- 
kel. Mivel a hagyományos szemlálet alapján ás működési keretek között a könyv
tárak már képtelenek arra, hogy olvasóik általános ás speciális információs 
igényeit kizárólag saját erejükből kielégítsék, a megoldást kénytelenek az 
együttműködésben keresni*

A könyvtárközi kölcsönzés az együttműködés először kialakult formája,
A kapcsolatok kialakulása esetleges, eredményessége feltételes.

Következő lépcsőben az együttműködés szervezett, meghatározott programok 
alapján működő formái alakultak ki, elsőként az együttműködésen alapuló szer
zeményezési vállalkozások. Három nemzeti program vált általánosan Ismertté. 
Mindhárom célkitűzése a tudományos kutatás számára fontos külföldi szakiroda
lom legalább egy példányban történő beszerzése, központi nyilvántartásba vé
tele és könyvtárközi kölcsönzéssel hozzáférhetővé tétele. A megvalósítás módja 
az együttműködésben résztvevő könyvtárak közötti megállapodások alapján tör
ténő tárgykör, nyelvi vagy földrajzi hovetartozés szerint megosztott szerze
ményezés.

Az első a Farmington-terv volt az USA-ban /1947-től/. 62 szakkönyvtár a 
Librsry of Congress szakrendszere alapján 804 szakterületből határolta el 
gyűjtőkörét. A gyűjtőkörükbe tartozó európai szakirodalom beszerzéséért vál
laltak felelősséget. Az Európán kívüli szakirodalom szerzeményezésének megol
dását szolgálja a Public l»aw 480 program. A fejlődő országok számára nem kon- 
vertábilis valutáért szállított mezőgazdasági cikkek ellenértékét használják 
könyvbeszerzésre. Az LC és 22 könyvtár vesz részt benne.

Az HSZK-ban 1949-ben létrehozott Sondersammelgebletsplan keretén belül 
24 könyvtár 105 szakterületen folytat együttműködést a külföldi folyóiratok 
és könyvek beszerzése éredkében. A kooperációban vállalt plusz-feladatok tel
jesítésének költségeit központi támogatásból fedezik.

A skandináv államok könyvtárai közötti gyűjtőköri együttműködési terv s 
Scandla-plan 1957 óta működik. A könyvtárak gyűjtőkörűktől függően nyelvterü
letek, földrajzi egységek teljes irodalmának vagy egyes szakterületek irodal
mának gyűjtését vállalták. Az együttműködés a humán- és társadalomtudományok 
területén alakult ki a leggyorsabban.

A 60-as évekre a háborút követő szűkös pénzügyi viszonyok megszűntek, kül
földi kapcsolatok stabilizálódtak, a szakkönyvtárak száma is emelkedett. A 
gyűjtőköri együttműködés fejlesztésére azonban továbbra is szükség van, az 
állandóan növekvő kiadványáradat, a tudományos irodalom területén bővülő szak
áé nyelvterületek, a félig és nem publikált irodalom mennyiségének és jelentő
ségének növekedése miatt. Különösen a legutóbbi, a nem hagyományos dokumentum
típusok — szabadalmak, kutatási Jelentések, dísszértáolók, prospektusok, köz
igazgatási kiadványok stb. — szerzeményezésének megoldása a legproblematiku
sabb. A nemzeti nem hagyományos dokumentumok gyűjtését elsősorban a nemzeti 
könyvtárra támaszkodva, a külföldit pedig szak- és nyelvek szerinti megosztás
ban a szakkönyvtárak bevonásával lehet megoldani.

A kooperációs szerzeményezésnek logikus következménye a közös raktározás 
gondolatának felvetése. Duplumoktól, kevéssé használt anyagtól igyekeznek a
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könyvtárak megszabadulni. Központi raktárakat, un. tároló-Tsktérakat hoztak 
látra a könyvtárak raktározási problémáik közös enyhítésére. A magyar termino
lógia alapján e létesítmények funkciójának csak a puszta megérzést gondoljuk. 
Gyakorlatban azonban szolgáltató Intézmények is, sót végzik a kevéssé hasz
nált, drága szakirodalom szerzeményezését és kölcsönzik a tagkönyvtáraknak.

A szerzeményezésen és megőrzésen túlmenően az utóbbi években az Infor
mációszolgáltatás területére is kiterjedt az együttműködés. Termékeit bibli
ográfiák, központi katalógusok, listák, indexek, abstract-ok és mutatók.

Az USA-ban a Library of Congress programja a legnagyobb méretű ilyen 
Jellegű vállalkozást a különböző országokban fölállított központokon keresz
tül gyűjti be a világirodalmi termést a dokumentumok bibliográfiai leírásával 
együtt és koordinált feldolgozás után biztosítja a cédulaanyagot bármelyik 
igénylő könyvtár számára. Az 1967-ben beindított MARC II. számitógépes prog
ram alapján mágnesszalagon az LC katalógusa a világ bármely könyvtára számára 
megvehető. Nagyarányú nemzetközi együttműködés lehetőségeit biztosítja ez a 
program /lásdi Shared cataloguing/.

Hasonló elveken nemzetközi szaktájékoztatási rendszerek is kialakultak 
pl. a Nemzetközi Atomenergia Bizottság gondozásában megjelenő INIS számitó
gépes adattárolási rendszer.

Ezek a számitógépes adattárolási rendszerek rendkívül nagy mértékben meg
növelik egy könyvtár lehetőségeit. Állományuknál sokkalta-nagyobb szakirodalom 
alapján válik lehetővé gyors és pontos információ szolgáltatás.

A számítógép adta lehetőségek és a létrejött gépesített nemzetközi tájé
koztató rendszerek tapasztalatai alapján megindult egy világméretű tájékozta
tási rendszer, az UNISIST koncepciójának Udolgozása.

A tájékoztatás területén folyó kooperáció fontos feltétele az egyes orszá
gokban jól működő központi szolgáltatások. Ezek biztosítják egyrészt a nemzet
közi rendszerekhez kapcsolódás lehetőségét, másrészt az alapot a szak- és 
regionális együttműködés kialakításához.

A fentiekben vázolt kooperációs tevékenységek hazsl megvalósításához sok 
esetben hiányoznak az anyagi, műszaki, szervezeti feltételek. Az együttműködés 
fejlettebb foxmálnak kialakítása iránt az igény megvan, s ezek felismerésével 
lassan nálunk is kialakul a kooperáció melletti egységes állásfoglalás.
TÖRÖK SÁRA

Tallózás
A KÜLFÖLDI NEMZETI KÖNYVTÁRAK HÍREIBEN

KUALA LUMPUR - A Malaysiái Államszövetség könyvtára a legfiatalabb 
nemzeti könyvtár. Az uj Intézmény Malaysia Nemzeti Levéltárából vált ki és 
lett önállóvá. Az országos könyvtári hónap keretében, 1972 októberében jelent
kezett először mint olyan intézmény, amely felelős Malaysia valamennyi könyv
tárának fejlesztéséért. Az 1972-ben kiadott törvény /National Library Act, 
1972. Kuala Lumpur. Aot 8o./ a szokásos nemzeti könyvtári feladatokon túlmenő 
funkciókat ruház a könyvtárra, ezek sorából is kiemelkedik a közművelődési

156



könyvtárak ée szolgáltatásaik országos rendszerének segitáea. Radha Narajsnt 
Letter from Kuala Lumpur » New Libr. World. 74. 1973. 872. Pabr. 31-32. p.

LONDON - A British Library legfőbb vezetője — nyilt pályázat utján — 
dr. Harry T. HOOKWAY lett. 51 áves, doktorátusát szerves kémiából szerezte, 
több évet töltött az iparban. 1949-ben lépett közszolgálatba. 1965-ben az 
OSTI megszervezését bizták rá, 1965-től a DES^nél dolgozott, majd 1970-től 
vezette a DES művészetekkel, könyvtárakkal és múzeumokkal foglalkozó részle
gét. A BL vezetőjének elsősorban jó szervező és irányitó képességekre van 
sztlksége és kevés hasznát venné a könyvkiválasztás, katalogizálás vagy osztá
lyozás részletkérdéseiben való jártasságának — vallja. A vezetést önálló tu
dományként kell elfogadniuk a könyvtárosoknak is, mint ahogy az az iparban 
meghonosodott. Bingley, Clive: Hall to the Chief. * New Libr. World. 74. 1973. 
873. NIarch. 58-59. p.

PARIS - A Bibliothfcque Nationale-nak sikerűit Paul VALÉRY hagyatékának 
jelentős részét megszerezni. Több mint 25 ezer oldal naplójegyzettel, kézira
tokkal ée mintegy 1000 Valéry-hez intézett levéllel gazdagodott ily módon a 
könyvtár. = B. Bibi. Francé. 17. 1972. 207. p.

SKOPJE - Jugoszláviában a belgrádi Nemzeti Könyvtár uj épületének ünne
pélyes felavatása után Macedónia Nemzeti és Egyetemi Könyvtára is uj épületet 
kapott. A korábbit az 1963-as Skopjei földrengés pusztította el. ■ Liaison 
1973. Febr. 15. p.

SYDNEY - New South Wales állam nemzeti könyvtára Ausztrália legrégibb 
alapítású könyvtárai 1826 óta működik, 1869-ben állami könyvtár lett, 1895- 
ben a Publio Library of New South Wales nevet kapta, 1969 óta egyszerűen 
"Library". Épülete négy részben készült el, legújabb szárnya 1964-ben. Szerve
zetileg az általános gyűjteményből, a különgyüjteményekből és a külső szolgál
tatásokból áll.

A könyvtár tudományos gyűjteménye az emberi tudás egészére kiterjedi 
gazdag történettudományi müvekben, biográfiákban, bibliográfiákban és könyv
tártudományban, de a műszaki tudományokban is. Shakespeareanaja külön említést 
érdemel. Aueztrál-Ázsiára és a Csendes Óceánra vonatkozó gazdag gyűjteménye 
van.

Állománya millión felüli, ehhez térképek, kéziratok, történeti festmények, 
mikrofilmek ezrei stb. járulnak.

A könyvtár helyben olvasásra nyújt lehetőséget. Csupán olyan helyekre 
kölcsönöz, ahol nincs könyvtári ellátás*

Raktározása szakrendl. Szótárkatalógusa 1 200 000 cédulát tartalmaz. Ál
talános olvasótermében 50 ezer kötet van szabad polcon.

Az általános gyűjtemény tájékoztató szolgálata irodalomkutatásokat végez 
/a nagyobb kutatások száma a beszámoló évében 388/, referenszszolgálata kész
séggel segíti az olvasókat.
FARAGÓ LÁSZLÓNÉ

*/Department of Educatlon and Science ■ Kultuszminisztérium/
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KÖNYVTARUNK 
tLETÉRŐI

AZ SZB ELSŐ FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
Az elmúlt félévről készített beszámoló jelentésünk 
szerint bevételünk 39 742 Ft sóit. Ebből tagdljré- 
szesedés 35 776 Ft, egyéb bevétel pedig 3966 Pt. 
Költségvetésünkhöz viszonyítva a bevétel 107*4 szá
zalékos.
Kiadásaink az alábbiak szerint alakultak /zárójelben 
a tervhez viszonyított százalékot tüntettük fel/t 
Szülési segélyre 1200 Pt /38%/, temetési segélyre 
2900 Pt /I28#/, egyéb segélyre 14 100 Pt /125%/, 

egyéb szociális felhasználásra 6338,20 Pt /87%/t kulturális kiadásokra 
8255,40 Pt /69#/» sport célokra 298,40 Pt /20£/, ügyviteli és szervezési kia
dásokra 4352,70 Pt /76%/, összesen 37 444.70 Ft /875f/.

Szakszervezeti segélyben 43 fő részesült, az egy főre eső átlag: 423 Pt. 
Intézeti segélyben 36 fő 11 400 Pt-tal részesült. Sikerült megvalósítanunk 
azt, hogy 300 Pt alatt segélyt nem adtunk.

Egyéni köszönet helyett ...

/italában — nagyon helyesen — haroolunk a közhelyek ellen. Hasz
nálatuk elszürkltl nyelvünket, unalmasan hangzik fülünknek. Vannak azonban 
olyan fogalmak, amelyeket nem tudunk másképpen, ugyanakkor tartalmasén Is ki
fejezni. Az "adj vért - 4etet adsz!" látszólag közhely, de nem lehet tömöreb
ben kifejezni. A véradó valóban életet mentheti

Ebben a meggyőződésben gyülekezett junlus 6-án Wolf Magda, Révay Rita, 
Jeney Anna, Jordán Katalin, Sarlós Vera, Somorjay Olga, Tarkői Ildikó, Varga 
Judit, Pehártz Lőrinc, Porpáczi József, Szendrey Béla és Heller Gábor a fő
épület bejárata előtt, hogy Dell Györgyné vezetésével elinduljon a II. az. 
Sebészeti Klinikára. Most nem kirándulásra, közös rendezvényre, mozllátogatás- 
ra Indultunk és ennek ellenére — sokan voltunk. Néhányan közülünk most adtak 
először vért, őket külön elismerés illeti, tudjuk, hogy legközelebb Is számít
hatunk rájuk.

A véradás végeztével a VIII. kerületi Vöröskereszt részéről Gazdag Gizel
la mondott köszönetét szép számban való megjelenésünkért. Az ő köszönetét sze
retnénk a miénkkel együtt minden fiatal véradónknak tolmácsolni. Büszkék va
gyunk rájukI — ELEKES PÉTER
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SEGÉLYEZÉSEK
Munkaadói segélyben részesültek - Júniusban: Alberti Júlia, Mlklóssy 

Jánosné, Neppel Ferencné, Sándor István. Júliusban: Hörömpöly Andrásné, Kálmán 
Klára és Szilvágyi Jenőné.

Szakszervezeti segélyt kaptak - Júniusban: Alföldi Jenő, Forgács Ferenc, 
Hernády Lászlóné, Nagy Sándorná áa Székely Sándorná* Júliusban: Balázs Ferenc- 
né, Kocsy Lászlóné, Mlsley Judit, Sajtős Endre, Szász Andrásné és Tőke Ferenc- 
né.

ÜDÜLÉSEK
Szakszervezeti kedvezményes beutalást kaptak: - Fon.yód/VI.6- Rázga Emma, 

Hajduszoboszló/VII. 19- Barton András, Pécs/VII. 17- Kiéger István és családja.
Szakszervezeti üdültetésben részesültek dolgozóink gyenoekel közül:

- Balatonakall/VIII. 3- Bálint /kos, Merényi Mihály és Miklós, Balatonsgabadl 
VIII. 15- Galamb György, Báli időm, Balatonszántód/VI. 20- Cholnoky Zsolt, 
Parádfürdő/VI. 20- Neppel Szilvia, Bokor Klára, Parádsasvár/VJI. 18- Lukácsi 
Zoltán, Soltész Péter, Tóalmás/VII. 18- Gyenge Péter.

Önköltséges üdültetések
A Művelődésügyi Minisztérium üdülőiben - Balatonföldvár/VI.7- Nemere 

Zoltánná, Pálvölgyi Endre, Schneller Károly hozzátartozóikkal. Sopron/VI.29- 
Butor Veronika, Sarlós Vera, Vargha Zsoltné és férje; VII. 6- Sándor Erzsébet, 
Salamon Józsefné gyermekével.

Alepszervezetünk egy háromágyas ée két kétágyas bérleményében Szántód- 
Kőröshegyen 10-10 napos turnusokban: VI. 23- Appel Károlyné és Nlklauzlcs 
Istvánná családjaikkal, VII. 3- Rákóczy Csabáné és Sajtóé Endre családjaikkal, 
VII. 13- Miklóssy Jánosné és Szuchovszky Zoltán családjaikkal, VII. 23- Hajós 
Csabáné és Korber Károlyné családjaikkal, VIII. 2- Kasánszky Zsombor és Velich 
Sándorná családjaikkal, VIII. 12- Froemel Károlyné és Juhász Lászlóné család
jaikkal, VIII. 22- Nemere Zoltánná ée Pál Albertné családjaikkal.

BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBE!
Könyvtárunk bélyeggyűjtő kör# 1963 októberében 

alakult meg 21 tag részvételével. Az évek folyamán ez 
|«a létszám egyre nőtt és 1968-ban 55 taggal elérte a 
* tetőpontot. Azóta a kör taglétszáma csökken, jelen
leg 44.

"Lelklismeretvlzsgálatot" tartva a következőket 
állapíthatjuk meg:
1. A kör tagsága szinte kizárólag 8 főépület és a 

Pollaok téri épület dolgozói közül kerül ki, és 
senki sem kapcsolódott be a külső részlegekből /KEO, Rákospalota, Rosenberg 
hp.u./. Különösen szembeötlő a KMK teljes hiányai
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2. A kör tagjai többségükben nem folytatnak aktív bólyeggyüjtési tevékenysé
get /csere, levelezés etb./, illetve ha igen, úgy azt a körön kívül teszik.
A kör ezért egyszerű "szolgáltató vállalat" szinten niüködikt havi előfize
tés alapján szállítja a bélyegujdonságokat.

3. A kör e lefokozott tevékenységének terhét mér egy évtizede szinte állandó 
an ugyanazok a személyek látják el, akiknek többsége ebbe a helyzetbe nór 
belefáradt.

Mi tehát a megoldás? Vagy felfrissítjük uj tagokkal a kört, aktívvá tesz- 
ezük önnek működését, és uj, lehetőleg fiatal erőket vonunk be munkájának le
bonyolításába, vagy ha ez nem sikerül, úgy levonva az ebből adódó Jogos követ
keztetést, kimondjuk a kör feloszlatását.

Miután a két lehetőség közül sokak számára az első a vonzóbb, azt remél
jük, hogy együttesünkbe uj, fiatal és aktiv tagok Jelentkeznek majd, akik 
vállalják a kör szükséges felfrissítését. Ehhez kérjük minden érdeklődő támo
gatását !
BORSA GEDEON

SZERKBSZTŐSÍGÜM ÜZENI:
Lapunk rendszeresen közli az OSZK kiadványainak recenzióit, ás helyt ad 

az épitő szándékú, nyílt kritikának — ha az elmarasztaló jellegű is. Hiszen 
minden helytálló megjegyzés közös célunk megvalósítását, munkánk javítását 
szolgálja.

De sem most, sem a jövőben nem veszünk tudomást a hozzánk névtelen levél
ben érkezett bírálatról, nem foglalkozunk megállapításaival, de még arra sem 
érdemesítjük Íróját — amit jelen esetben megtehetnénk — hogy a levelében el
követett tévedésére, nyílt kritikával, felhívjuk figyelmét.

Híradónk idei első számában kis sárga cédulát találtak olvasóink. Ezen 
kellett, illetve kellett volna a lapra névre szóló igénylését bejelenteni.

Azoknak, akik erről megfeledkeztek, de a Híradót a jövőben nemcsak el
olvasni, hanem megőrizni is kívánják, üzenjük, hogy lapunk névre szóló küldé
sét az idén már nem tudjuk biztosítani. Djabb kéréseket csak 1974-re vonatko
zóan tudunk figyelembe venni. Az egyes számokból azonban /az 1973:1/2. számot 
kivéve/ egy-egy példányt tartalékalapunkból az érdeklődők /kutatók, vendégeink/ 
számára rendelkezésre tudunk bocsátani. Az erre vonatkozó kérésekkel Juhász 
Lászlónéhoz /Mikrofilmtár, Pollack tér, emelet/ lehet fordulni.
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