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Munkások! Elvtársak!
alatt vértelen® Imponáló fegyelmezettséggel

A katonák is a szervezett munkások testvéri Slelkezése 
OMóatitte a harcot. ’ 4 t kl,

A reakció zsoldosainak minden erőszaka és rave .zsága hatás
talannak bizonyult

A népkormány megalakult
Cróf Károlyi Mlhálymlnlszterelnókkel az élén azzal,hogy valósítsa meg9

A Nemzeti Tanács szervezete megmarad. A hadsereg és az 
ószes hivatalos testületek csatlakoztak.

Munkásoki Elvtársakl Amilyen Imponáló fegyelmezettséggel 
MkBzdóttétek a független demokratikus Magyar- 
országot, úgy

térietek vissza a munkába.
A forradalmat nem szabad bemocskolnl fosztogatásokkal és a 

rend megzavarásával. A szervezett munkások kötelessége gondos
kodni arról, hogy a rend és nyugalom minél előbb 
helyreálljon. ■’

Képviselőitek gondoskodnak arról, hogy a munkások 
követelései teljesüljenek. -

A karhatalom teljesen kezűnkben van.
Síjén az uj, demokratikus Magyarországi

A Nemzeti Tanács. A magyarországi szociáldemokrata párt
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1918 - 1978

Egyre gyorsuló életünkben az Ünnepek, az évfordulók kedvező alkalmat nyújta
nak a visszapillantásra és a számvetésre* A kerek számok az emlékezések ün
nepélyességét Is magukkal hozzák* így és ezért állunk meg most egy rövid 
számvetésre* 60 évvel ezelőtt Kelet- és Közép-Kelet Európában, Így Magyar- 
országon Is egymást érték a döntő jelentőségű események* Ezek közül emléke
zünk az 1918-as októberi forradalomra, a köztársaság kikiáltására és a Kom
munisták Magyarországi Pártjának megalakulására* Történelmünk egymással idő
ben- és térben szorosan összefonódó eseményei ezek* Az első világháború az em
beri társadalom életének minden területén mély nyomokat hagyott maga után*
A háborús összeomlás maga alá temette a dinasztiákat, a monarchia intézmé
nyét mindenütt a köztársaság foglalta el* A háború kimenetele a soknemzeti
ségű államalakulatok sorsát is megpecsételte - az Osztrák-Magyar Monarchia 
alkatelemeire bomlott* A magyar integritás a monarchián kivül is tarthatat
lannak bizonyult*

Az események október végén felgyorsulnak* Megalakul a Nemzeti Tanács, 
ugyanezen a napon a szociáldemokrata baloldallal kapcsolatba lépő Katonata
nács* Október 27*-én majd 100 ezren vesznek részt a Parlament előtt megtar
tott nagygyűlésen* A munkások fegyvereket szereznek maguknak a Soroksári úti 
Pegyvergyárból* Intézmények, szervezetek tömegesen csatlakoznak a Nemzeti 
Tanácshoz* 30*-án tüntetők a pesti utcákon, este gyűlés az Astoria szálló 
előtt* A forradalomhoz csatlakozik a katonaság, a munkások a belvárosba vo
nulnak* Az emberek mámorosán ünnepelnek, őszirózsa mindenütt* Győzött a for
radalom* November l6*-án az Országház előtt kikiáltják a köztársaságot* A 
lépcsők tetején gr* Károlyi Mihály, az első magyar köztársaság elnöke*

A Duna partján, a Parlament mellett a téren a fák között ma Károlyi Mi
hály szobra áll* A magasan felfutó, majd összehajló gótikus iv alatt magá
nyos, kicsit megtört ember* Nyúlánk, botra támaszkodó alak, kimért, okos te
kintet, gondosan kimunkált külső* A szobrász tudta, meg kell mutatnia hősé
nek nemcsak a korszak vonásait magán hordó, ma is ható bonyolult személyisé
gét, de külső megjelenését is, hisz ebben az országban oly kevesen ismerik 
őt*
Károlyi a forradalom első hetéről Így vallt

"Kora reggel volt még, amikor a Várkert lépcsőin lesétáltam a városba*
Az eső elállt, a köd szétoszlott, a nap is kisütött* Ez a séta egyik 
legszebb emlékem azokból az izgalommal és szorongással teli napokból* 
Lent, a háztetők csillogó tengerében, Pest közepén ott láttam az én há
zamat is* Most is, akárcsak 1848-ban, a forradalom szive lüktetett ben
ne* Éreztem, eltéphetetlenül ehhez a sokat szenvedett városhoz tartozom, 
egynek éreztem magam Budapesttel*"
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Ml adhatta Károlyinak az erőt az osztályával, saját érdekeivel való sza
kításhoz? Becsületessége, erkölcsi érzéke vagy meggyőződésének ereje?

Ha azt kutatjuk, mit mondhatnak nekünk ma e tettek, akkor, Károlyiban a 
hitét csodálhatjuk* Az ötvenes években irta:

"Hitem a szocializmusban kárpótol sok mindenért, amit elvesztettem, mi
vel megrögzött pesszimizmusom ellenére sem kételkedtem soha, hogy egy 
napon eljut a megvalósuláshoz, és a mi harounk a haladás érdekében nél
külözhetetlen volt* A szocializmus jelentette és jelenti számomra ma is 
a gyógyulás egyetlen módját beteg társadalmunk számára - mert én megma
radtam gyógyíthatatlan szocialistának a konvertálás divatja idején"* 
Ezekben a hónapokban a forradalmi fejlődés meggyorsítását a forradalmi 

szocialisták csoportja - Szabó Ervin vezetésével - és a baloldali ellenzéki 
csoportok tevékenysége nagymértékben elősegítette* A baloldal magatartását 
döntő módon befolyásolták a Szovjet-Oroszországból hazatérő hadifoglyok*
Kun Béla megérkezése után 1918 november 24.-én egy Városmajor-utcai lakás
ban kimondták az uj, forradalmi párt, a Kommunisták Magyarországi Pártjának 
megalakulását* Hamarosan kiderült: nélkülük, ellenükre már nem lehet kormá
nyozni Magyarországon* Az ezt követő Időszak a kommunista párt hőskora volt. 
E kivételes napok krónikása Lengyel József, akinek nevével összeforrt a kom
munista párt alapítása, a Visegrádi utca* Szemével láthatjuk a 133 napot, a 
kapuit kitáró Margitszigetet, a nyaralni induló gyerekeket*

Ha Károlyi tettei a hitet üzenik nekünk, akkor Lengyel József élete a 
hűséget példázza. Kommunista embersége, Írói nagysága, forradalmisága lehe
tővé tette a kemény és keserves megpróbáltatások után is, hogy átmentse a 
hitet* megőrizze az emberséget* A Visegrádi utca c* könyvét ajánlva Írja a 
me Is mindenkihez szóló gondolatokat: könyvem

"a fiataloknak ajánlom és kérem őket, legyenek bátrak és igazságosak* 
Tanuljanak hibáinkból és lássák erényeinket* A feladat, amely rájuk 
vár, nem kisebb, mint az, amelyet mi tűztünk ki célul* Tegyék valóban 
és teljesen a dolgozók hazájává a hazát, és Így legyenek internaciona
listák* A Lékai Jánosok, Korvin Ottók, Mosolygó Antalok, Nyiszto Györ
gyök lelke hassa át őket*** Lássák az utat, amelyről oly szépen Írták 
nagyjaink, hogy "a szükségszerűség birodalmából a szabadság birodalmá
ba'’ vezet, léspék és ne engedjék eltorlaszolni."

HAMAR MÁRIA
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A könyvtár Vezetői Tanácsa október 9-1 ülésén az alábbi előterjesztéseket 
tárgyalta meg.

1*/ dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes: "Az állomány biztonságénak és 
használati lehetőségének vizsgálata."

Az előterjesztést szeptember 11-én már előzetesen megtárgyalta a párt- 
szervezet taggyűlése, amelyről a:z OSZK Híradó hasábjain már részletesen be
számoltunk. /Vö. OSZK Híradó, 1978. 8-9. szám, 219-217.1./ A Vezetői Tanács 
az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett és az alábbi határozatokat hoz
ta:

Fokozatosan kerüljenek kiadásra, ill. megerősítésre az állomány bizton
ságának fokozását elősegítő belső intézkedések és szabályzatok.- A határozat 
értelmében elsőnek a raktározás zártságának rendjére, az állomány épületek 
közötti szállításának rendjére, valamint a belső könyvtári munkafolyamatok
hoz forgalmazott állomány nyilvántartási /átadási-átvételi/ rendszerére vo
natkozó szabályzatok kell elkészüljenek.

A Vezetői Tanács állásfoglalása szerint az OSZK olyan helyzetbe jutott, 
amelyben kénytelen - állománya biztonsága érdekében - dokumentum- és infor
mációszolgáltatását átmenetileg korlátozni. Ennek érdekében a/ felterjesz
tést kell készíteni a minisztérium részére a kényszerű korlátozások beveze
tésének szükségességéről, azok indoklásával; b/ a vitában elhangzottak fi
gyelembevételével el kell készíteni a korlátozó intézkedéseket összefoglaló 
szabályzatokat a dokumentum- és információszolgáltatás terén; c/ a korláto
zások bevezetésével egyidejűleg gondoskodni kell a tudományos-kulturális 
közélet megfelelő tájékoztatásáról a nemzeti könyvtári gyűjtemény használa
tát Időlegesen korlátozó intézkedések indokára, céljára és módjára vonatko
zóan; d/ annak az elvnek érvényesítése érdekében, hogy a használói igénye
ket nem elutasítani, hanem az igény kielégítésére hivatott más könyvtárhoz 
kell irányítani, az OSZK építse ki a könyvtári szolgáltatások teljes, orszá
gos rendszerére kiterjedő információs szolgálatát.Első lépésként készüljön 
vezetői tanácsi előterjesztés a "Tájékoztatás a tájékoztatásról" o» szolgál
tatásról.

2./ dr.Havasi Zoltán főlgazgatőhelyettes: "Az Országos Széchényi Könyvtár a 
társadalomtudományi információs rendszerben".

E nagyfontosságu előterjesztést lapunk más helyén részletesen ismertet
jük, itt most csak a hozott határozatokra térünk ki.

A könyvtár vezetősége az előterjesztést koncepcióként elfogadta ás meg
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bízta dr.Havasi Zoltán főigazgatóhelyettest, hogy a koncepciót - a vitában 
elhangzottak figyelembevételével - az akadémiai bizottság elé terjessze* A 
Vezetői Tanács megállapította, hogy a kurrens irodalmi ób irodalomtudomány^ 
szakbibliográfla megindítása az OSZK részéről jelentős lépés a társadalomtu
dományi információs rendszerben* Ugyanakkor hiányolja a könyvtár az illeté
kes fórumok részéről a kellő szakmai orientációt* A Vezetői Tanács határoza
tában legszögezte, hogy az OSZK jelen körülményei között hiányoznak az objek
tív feltételek ahhoz, hogy a könyvtár a társadalomtudományi információs rend
szerben további feladatokat vállaljon*

Egyetért a könyvtár vezetősége azzal, hogy alakuljon meg az OSZK szer
vezésében egy magyar irodalomtudományi információs bizottság, amelynek fela
data az érdekelt intézmények munkamegosztásának, ill* kooperációjának kiala
kítása* Végül kimondták, hogy készüljön tervtanulmány az 1971-1975* évkörre 
egybevont irodalmi és irodalomtudományi szakbibliográfiai kötet létrehozása 
érdekében*

Összeáll.: SOMKUTI GABRIELLA.

KITÜNTETÉS

Dr* Szabad Györgyné. a Katalogizáló osztály csoportvezetője, nyugdíjazása 
alkalmából a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetésben részesült.

JUTALMAZÁS

November 7-e alkalmából könyvtárunk dolgozói közül ismét sokan kaptak jutal
mat. A jutalmazottak névsorát ezúttal sem közöljük.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ dolgozóink: Bagóczky Béla gépkocsivezető /Gazdasági Igazgatóság Műszaki 
és Fenntartási o., Balog Attilánó betanított munkás I,/ könyvkötészet-sok- 
szorositó, dr,Bálint Tibomé szakalkalmazott I./ Katalogizáló o«, Csiki- 
Száaz Gábor betanított munkás I. /könyvkötészet-sokszorosító, Faltusz Jánoe- 
né betanított munkás I. /Mikrofilm o., Gábor Julianna szakalkalmazott III* 
/Fölöspéldány központ, Gáspár Istvánná szakmunkás I. /könyvkötészet-sokszo- 
rositó, Horváth Gabriella szakalkalmazott I. /Nemzetközi csereszolgálat, 
iBg.^dy Zsuzsanna szakalkalmazott I. /Fölöspéldány központ, Katona Rita szak- 
®,^calmaaott II, /KMK Tájékoztatási o«, Kiss Gábor betanított munkás I, /Mik—
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rofilm o., Körmendi Miklósné Rázga Emma betanított munkás I./Mikrofilm o., 
Körösi Sarolta szakalkalmazott XV./Katalogizáló o.f Mohar Márta szakmunkás 
II./könyvkötészet-sokszorositó, Perczel.Erzsébet szakalkalmazott I./Katalo
gizáló o., Rácz Ágnes szakalkalmazott I./KMK Tájékoztatási, o., Samarlay- 
Leölkes Katalin szakalkalmazott II./MNB szerkesztősége, dr. Skallczki József- 
né szakalkalmazott I./KMK hálózatfejlesztési o..,Szita Gábor betanított mun
kás I./Raktári o., Vajda Gábor szakalkalmazott I./Könyvek központi katalógu
sa, Vass Alajosné betanított munkás I./könyvkötészet-sokszorosító.

U.1 szolgálati beosztások! Sonnevend Péter a KMK-tól 1978. augusztus 1-vel az 
OSZK állományába került át és itt osztályvezetői besorolásban a III, főosz
tályon belül újonnan megalakított Repertórium szerkesztőség vezetésére ka
pott megbízatást, - Dr.Urbán László jelenlegi besorolásának /főmunkatárs I,/ 
fenntartásával 1978, október 1-től további intézkedésig a KMK Könyvtárteoh- 
nológiai osztályának vezetésére kapott megbízatást, - Dr.Bánáti Istvánná 
1978, november 1-vel a Katalogizáló osztályon belül csoportvezetői megbíza
tást kapott /az olvasói betűrendes katalógus csoportjának vezetésére/,
- Csillag Ildikó szakmunkás I, /Restauráló laboratórium/. - Patay Lászlóné 
szakalkalmazott III, /MNB szerkesztősége/.

Átsorolások; Bangha Katalin szakalkalmazott II,, dr,Gyúrján Istvánná szakal
kalmazott II,, Horváth Tiboraé szakalkalmazott II,, dr«Melegh Antalné szakal
kalmazott II,, Mihály Józsefné ügyintéző II,, dr,Pálinkás Györgyné szakalkal
mazott II,, Sajtós Endre szakalkalmazott II,, dr,Sándor Istvánná szakalkalma
zott II,, Sopronvi János szakalkalmazott II,, Szőnyi Éva szakalkalmazott II., 
Tóth Árpád szakalkalmazott I,, Vellch Sándomé szakalkalmazott II,

Eltávoztak könyvtárunkból; - Áthelyezéssel; Bodó Katalin szakalkalmazott IV, 
/Czabán Samu Általános Iskola/ Búzás Éva szakalkalmazott IV, /KISZ Budapesti 
Bizottsága/, Csoboth Attila szakalkalmazott I. /Építéstudományi Intézet/, 
Hfiider Andrea szakmunkás II, /Pest megyei Tanácsi Tervező Vállalat/, Pápay 
Lajos műhelyvezető /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/ - Nyugdíjazás; Rothmeisel 
Károly műhelyvezető, dr.Szabad Györgyné szakalkalmazott II, csoportvezető,
- Munkaviszonya megszűnt; Járfás Bálint betanított munkás I,, Józsa Márta 
szakalkalmazott IV,, Kovács Zsuzsanna szakalkalmazott I, - Felmondás a dolgo
zó részéről: Kovács Katalin szakmunkás II,, Lipsits Anna szakmunkás II,, Ma
gyar Erzsébet szakmunkás I«, Nagy Mária szakalkalmazott I,, Sznluvák István 
betanított munkás I, - Meghalt: dr,Bártók György betanított munkás I,, Palkó 
István szakalkalmazott IV,

/Lezárva: 1978. november 20./

összeáll.: HERNÁDY DÉNES
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MUKEÜŰNKRÓI
KÉRDÉSEINKRŐL

Az Országos Széchényi Könyvtár részvétele a társadalomturioTnAnyi
információs rendszerben

/Részletek az OSZK Vezetői Tanácsa 1978* október 9-i ülésén
szerepelt előterjesztésből/

I.

A társadalomtudományi információs rendszer kialakításának munkálatai hazánk
ban a Tudománypolitikai Bizottság /TPB/ 1974* ás 1976* évi határozatai nyo
mán indult meg a társadalomtudományi információs rendszer kialakítása* A TPB 
1978* Junlus 11-i határozatában felhatalmazta a Társadalomtudományi Koordiná
ciós Bizottságot /TKB/, hogy dolgoztasson ki irányelveket a társadalomtudomá
nyi információs rendszer továbbfejlesztésére* A TKB 1977* Január végén kezde
ményezte a Társadalomtudományi Információs Munkacsoport /TIM/ megalakulását, 
amely a TKB tanácsadó szerve legyen információs kérdésekben, ugyancsak tanács
adó szerve legyen a Kulturális Minisztériumnak /KM/ társadalomtudományi könyv
tárügyben* A munkacsoport 1977 februárjában megalakult és megkezdte tevékeny
ségét; részt vesz a munkájában az OSZK kijelölt képviselője is*

A TIM 1978* februárjában előterjesztést tett a TKB-nak a társadalomtudo
mányi tájékoztatás továbbfejlesztése tárgyában* Az előterjesztés a bevezető
jében a vállalkozás egészére érvényes állásfoglalásokat tartalmazott*

Társadalomtudományi információn a könyvtári és dokumentációs szolgálta
tások összességét értjük* A társadalomtudományi információ sajátosságainak 
egyik leglényegesebbje az ideológiai Jelleg és tudatformáló funkció, továbbá 
az, hogy a társadalomtudományi kutatásokban általában fontos szerepe van a 
történeti nézőpontnak* így más Jellegű - és Jóval lassúbb - a dokumentumok 
/publikációk/ avulása* A társadalomtudományokkal foglalkozók számára a doku
mentumokról szóló híradás, ismertetés igen gyakran nem helyettesítheti az 
eredeti /vagy annak másolata/ kézbevételét* A társadalomtudományi információs 
rendszer szervezésénél is alapvetően a felhasználók ágazatonként és felhasz
nálási kategóriánként eltérő információszükségleteiből kell kiindulni és fi
gyelemmel lenni a kutatások növekvő interdiszciplináris tendenciájára*

A Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság 1978* február 22-i ülése 
nem állapíthatott meg mást: még nem szilárdult meg, s részben ki sem alakult 
az egyes társadalomtudományi ágak dokumentum- és információ-ellátását bizto
sító szakközpontok /azaz az adott szakterületen leginkább illetékes nagykönyv- 
tárak/ rendszere*
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A Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság állásfoglalásából kiemelen
dő:

- A TKB egyetért a Társadalomtudományi Infoxmációs Rendszer /TTIR/ fej
lesztésének szükségességével* A TTIR-nek összhangban kell állnia az országos 
szakmai információs rendszerrel* A TTIR a nagykönyvtárakra, mint szakközpon
tokra, illetve ezek együttműködésére támaszkodik* A szakmai, ágazati irányí
tás továbbra is a Kulturális Minisztérium feladata* A TKB jóváhagyta a szak
központok kijelölését* Megfogalmazódott az elhatározás: a szakközpontok tu
dományos orientálását alternatívan a tudományterületileg illetékes akadémiai 
kutatóintézet, akadémiai bizottság vagy a szakközpont mellett szervezendő 
használói /tudományos/ tanács biztosítsa* így például a magyar irodalomtudo
mány információs szakközpontja az Országos Széchényi Könyvtár legyen, mely
nek tudományos orientálását az MTA Irodalomtudományi Intézete lássa el*

- A TKB felkéri az MTA és más tárcák illetékes vezetőit, hogy a felü
gyeletük alatt álló kutatóhelyek gondoskodjanak a szakközpontok tudományos 
orientálásáról; hassanak oda, hogy a felügyeletük alá tartozó szakközpontok 
a többi szakközponttal és a vidéki kutatóhelyekkel, könyvtárakkal gondosan 
koordinálják beszerzési politikájukat, információs tevékenységüket és szol
gáltatásaikat •

- A TKB felkéri a Társadalomtudományi Információs Munkacsoportot /TIM/, 
gondoskodjék az egyes szakterületek helyzetképének, fejlesztési és szolgál
tatási tervének elkészittetéséről, valamint a jelenlegi szolgáltatások minő
ségi, kritikai elemzéséről, amelyeket terjesszen az illetékes akadémiai szak- 
bizottságok elé a helyzetképek és elemzések megvitattatása céljából.

Az 1978* szeptemberi előterjesztésem feladata volt: — a/ az Országos 
Széchényi Könyvtár Vezetői Tanácsa és a fentiek értelmében illetékes akadé
miai szakbizottság számára együttesen adjon átfogó tájékoztatást a társada
lomtudományi információs rendszer kialakításának mai fejlettségi állapotáról; 
— b/ mérlegelje az Országos Széchényi Könyvtárnak, mint nemzeti könyvtárnak 
a kiépülő társadalomtudományi információs rendszerben tágabban értelmezett 
feladatait; — c/ a Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság határozata 
szerint: adjon helyzetképet, szolgáltatási és fejlesztési tervet a magyar 
irodalomtudomány területén folyó és nyújtandó tájékoztatásról*

II.

Az Országos Széchényi Könyvtár a könyvtári és információs tevékenységben*
A Társadalomtudományi Információs Munkacsoport működésének kezdete 

/1977 eleje/ óta tisztázódott az Országos Széchényi Könyvtárnak a társadalom- 
tudományi információs rendszerben betöltendő specifikus szerepe* A nemzeti 
könyvtár a teljesség igényével gyűjti, nyilvántartja, feldolgozza, vagyis 
katalógusaiban feltárja, rendelkezésre bocsátja az országban megjelent és az 
országra vonatkozó, külföldön keletkezett könyvtári anyagot* Alapvető nemzeti 
könyvtári feladatain túl - az ország könyvtári rendszerének részeként - meg
határozott szakterületeken, tudományterületeken: elsőrenden a magyar iroda
lomtudomány, később a magyar történettudomány szakterületén szakkönyvtári
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feladatokat ia ellát.
Az OSZK történetileg kialakult állománya és a jelen gyarapítási gyakor

lat által fejlesztett gyűjteménye is központi szerepet biztosit számára az 
országos információs rendszerben. A kutatás, a tájékoztatás és a feltáró 
munka alátámasztására ugyanis gyűjti az egyetemes emberi művelődés kiemelke
dő, átfogó jellegű irodalmi és szakirodalmi értékeit és az un. segédeszköz 
jellegű kiadványokat. Szakkönyvtári feladatainak teljesítése érdekében gyűj
ti továbbá azt a külföldi szakirodalmat, amely a kijelölt tudományszakok, 
szakterületek műveléséhez szükséges. Gyűjti, tudományosan feldolgozza és őr
zi az ország Írás- és könyvtörténeti emlékeit, beszerzi a külföldi Írás- és 
könyvtörténeti szakirodalmat. A hazai teljes dokumentumanyag és a fenti ér
telemben begyűlő külföldi dokumentumok birtokéban: az OSZK-nak, mint általá
nos tudományos könyvtárnak, az interdiszciplináris kutatások szakirodalmi 
ellátásában van jelentősége.

Mivel azonban gyűjteménye elsőrenden mégis nemzeti jellegű, az ország, 
történelmével, kultúrájával foglalkozó "nemzeti tudományok" számára nélkülöz
hetetlen információs forrás. Mai körülményeivel a nemzeti tudományok közül a 
magyar irodalomtudomány vonatkozásában vállalhatja az információs központ, 
szakközpont szerepét a társadalomtudományi információs rendszerben.

Általános jelenség a nemzeti könyvtárak szerepének a hazai könyvtári és 
információs rendszeren belüli növekedése és a nemzetközi információs rendsze
rek kialakításában való közreműködése. Számos külföldi példa mutatja, hogy a 
nemzeti könyvtárra alapozódnak mind a könyvtári, mind az információs orszá
gos központi feladatok, illetve, hogy a nemzeti könyvtárnak meghatározó, 
irányitó, vezető szerepe van mindkét szolgáltatásban és hogy országos köz
ponti szerepéből adódóan a nemzetközi együttműködések döntő partnerének te
kintendő. Hazánkban a könyvtári rendszer és az információs rendszer között 
mind ez ideig nem jött létre szerves és természetszerű egymásra épülés. Az 
elmúlt évtizedekben a régebbi alapítású könyvtárak mellett a tájékoztatási 
/információs/ intézmények sora jött létre, majd ezek kiterjedt intézmény- 
rendszerré fejlődtek. Az 1976-os könyvtári körvényerejü rendelet is lénye
gében egy kompromisszumos helyzetet rögzített, a könyvtári rendszert úgy 
építi fel, hogy a szakmai információs rendszerrel valamennyire ésszerű koo
perációt tesz lehetővé. Ennek értelmében a szakkönyvtárak a népgazdasági 
ágazatok információs rendszereinek is részét képezik, ugyanakkor az infor
mációs intézmények /a könyvtári tevékenységük mértékéig/ a könyvtári rend
szerhez is tartoznak. Ez a koncepció elvileg helyes konstrukciót irányoz 
elő, a gyakorlat azonban eddig meggyőzően még nem tudta bizonyítani, hogy 
zavartalan és hatékony együttműködés jöhet létre. Ilyen körülmények között 
nálunk több jelentős könyvtári és információs intézmény aspirálhat vezető 
szerepre valamely könyvtári, illetve tájékoztatási funkcióban.

Az országos rendszerek kialakítására irányuló törekvésekben ilymódon 
nem mindig a leggazdaságosabb megoldások nyomulnak előtérbe, hanem inkább 
az anyagi és szellemi erők szétaprózódásának állapota marad fenn.

Az Országos Széchényi Könyvtárnak, mint nemzeti könyvtárnak, a funkció
rendszere egyre inkább a mind szocialista, mind kapitalista viszonyok között
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megfigyelheti modellt mintázza, vagyis erősödik - a könyvtári rendszeren be
lüli vitathatatlan vezető pozícióján túl - az országos információs rendszer
ben betöltött szerepe, illetve számos olyan tevékenysége bontakozik ki, amely- 
lyel a nemzetközi információs rendszerekbe szervesen épül be*

Mindezek alapján joggal gondolható lenne* az Országos Széchényi Könyv
tárnak, mint nemzeti könyvtárnak, a könyvtári rendszeren belül kétségtelenül 
elfogadott vezető pozícióján túl megvan a maga kiemelt szerepe a nemzeti in
formációs rendszerben is* Ez a valóságban azonban nincs igy* Ma még az OSZK 
sem a munkája gyakorlatával, sem a kulturális kormányzatot és az országos 
kutatásirányitást meggyőző tevékenységével nem tudta elérni, hogy a felső 
kulturális és tudományos irányítás által megerősített, hatékony könyvtári és 
tájékoztatási központtá váljék. Körülményei sem teszik lehetővé az egyébként 
ténylegesen meglévő funkciók maradéktalan betöltését, megindított, nagyobb 
méltánylást érdemlő vállalkozásainak betetőzését. A két kedvezőtlen tényező 
között szoros összefüggés van, illetve kölcsönhatásnak kellene érvényesülnie* 
Ha az OSZK hatásosan tudná bizonyítani a nemzeti információs rendszerben ját
szott szerepét, kivívhatná a kulturális kormányzat figyelmét. Ha a kormány
zat felismerné a nemzeti könyvtárnak a nemzeti információs rendszerben be
töltendő és a nemzetközi információs rendszerekhez kapcsolódó szerepét, min
den bizonnyal változtatna rendkívül kedvezőtlen - főleg elhelyezési viszonya
in. Az OSZK mai épületviszonyai lehetetlenné teszik uj vállalkozások indítá
sát, éppen ellenkezőleg: a körülmények és főként az állományvédelmi kötele
zettségek szolgáltatásainak átmeneti korlátozására késztetik. Az automatizá
lásban elért, eddig is igen jelentős szellemi energia bevetését követelő 
eredmények gyümölcsöztetését pedig az gátolja, hogy az országos érdekű szol
gáltatások kibontatkoztatásához szükséges számítástechnikai feltételek meg
teremtése meghaladja a Könyvtár erejét, a vállalkozás kihatásaiban túlnő a 
keretein, viszont a Kulturális Minisztérium, mint felügyeleti hatóság, más 
tárcákhoz képest is, lemaradt a számítástechnikai háttér megteremtésében.

Az OSZK ilyen körülményei és viszonyai közepette a szükebb értelmű tár
sadalomtudományi információs rendszerre vonatkozó, egyébként pedig kézenfek
vő és gazdaságos fejlesztést célzó elgondolásait sem érvényesítheti. Ez az 
elgondolás, amely a Társadalomtudományi Információs Munkacsoport 1978. júli
us végi ülésén fogalmazódott meg, röviden a következő.

Ha felismertük a kutatások, köztük a történeti jellegű kutatások erősö
dő interdiszciplináris tendenciáját, akkor a társadalomtudományi tájékozta
tásban az un. "nemzeti tudományok" számára együttesen kellene biztosítani 
főként a retrospektív bibliográfiai szolgáltatásokat, nem pedig a hagyomá
nyos értelemben felfogott tudományáganként. Voltaképpen megindultak az OSZK 
keretében azok a tervszerű munkálatok, amelyek a hungarika-dokumentumok bib
liográfiai regisztrálásának keretterve szerint hosszabb távra megszabják a 
feladatokat, és ezek a Kulturális Minisztérium egyetértésével, az Akadémia 
Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottságának tevékenységével összehan
goltan, a Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság tudományos és anyagi 
támogatásával, kutatási programokba foglalt módon beletorkollnak az Akadémia 
elnöksége által tervezett kutatási főirányba, amely a "Történelmi és kulturá-
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lis hagyományaink;, emlékeink komplex kutatása" elmet viseli. Mégsem mondhat
juk el, hogy ez a tevékenység a társadalomtudományi Információs rendszer kö
vetelményei szerinti rendszeres szolgáltatási rendbe illeszthető ma még.

Kézenfekvő lenne az OSZK-ba folyamatosan beáramló legújabb magyar és 
magyar vonatkozású dokumentumokra épülő, olyan hungarika-dokumentáció, hun- 
garika-információs megteremtése is, amely a kormányzat számára, a kulturális 
irányítás, bizonyos vonatkozásban külpolitikánk számára is folyamatos tájékoz
tatást Jelentene. Ma még esetenként, Jobbára az Irodalompolitika napi szük
ségleteiből merülnek fel un. hungarika-információ iránti igények. Ma még nél
külözzük a kulturális információs rendszer koncepcióját is, holott ennek kö
vetelménye a szocialista országok együttműködési tervei szerint is mind sür
getőbb módon merül fel. Egy átgondolt hungarika-dokumentáció pedig - megíté
lésünk szerint - ebbe a tágabb értelemben felfogott kulturális információs 
rendszerbe foglaltan lenne megszervezhető. Az országos elgondolás hiánya és 
az OSZK kedvezőtlen körülményei együttesen szabnak ma még gátat az oly fon
tos tájékoztatási formáció megszervezésének.

III.

Tájékoztatás a magyar irodalomtudomány területén
Az előterjesztés a mai helyzet elemzésének keretében foglalkozott a ma

gyar irodalom és irodalomtudomány dokumentumbázisával; a felhasználói igé
nyekkel, felhasználói rétegekkel, típusokkal. Számbavette az intézményi fel- 
használás körét, a tényleges egyéni felhasználókat, a külföldi ellátandók 
körét. Felvázolta az irodalmi-irodalomtudományi információellátás típusait, 
az információs igények szintjét. Szólt az intézményi együttműködés Jelenlegi 
formáiról, a koordináltság mai fokáról. Számot adott az OSZK Jelenlegi, ön
álló szolgáltatásairól. Ismertette a retrospektív, ill. kurrens irodalomku- 
tató-információs munkát és a kurrens magyar irodalmi-irodalomtudományi szak
bibliográfia munkálatait, valamint az egyéb bibliográfiai és információs 
vállalkozásokat. Majd a fejlesztésről szólva az alábbiakat irányozta elő.

Általános és szervezeti intézkedéseket a következő feladatcsoportok igé
nyelnek:

— az OSZK-ban /a korábbi állománygyarapítási munkabizottság, majd az 
azt követően felkért szakértő bizottság helyett/ magyar irodalomtudományi 
információs munkabizottságot kell szervezni, mely szakkönyvtárosi-szakbibli- 
ográfuei képviselőkön kivül vezetésében is megfelelő arányban szaktudományi 
összetételű, egészében pedig magas szintű legyen; kívánatos, hogy a munkabi
zottságban helyet kapjon a tömegkommunikáció irodalmi információigényeit 
képviselő szakértő is, kívánatos továbbá, hogy a munkabizottságbein a részvé
tel személyre szóló felkéréssel történjen, illetve az intézményi képviselet 
is személyhez kötötten érvényesüljön;

— az OSZK ötödik ötéves tervfeladatai közt szerepel a szakirodalmi in
formációs központként vállalandó koordináló tevékenység, illetve szolgálta
tások szervezeti előkészítése, a központi tájékoztató szolgálat önállósítá
sával, azon belül pedig — a vállalt feladatok Időszerűvé válásához képest -
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csoportok létrehozásával; első fejleményként az Irodalomtudomány érdekköré
ben a szakbibliográfia munkacsoportja létre Is jött;

— az Információs feladatok Időszerűsége szerinti ütemben az OSZK-ban 
kiemelten kezelt személyzetfejlesztési /személyzet-utánpótlási/ programot 
kell előirányozni, kifejezetten a TTIR szükségleteire; az információs szol
gálat felsőfokú személyzetében a szakismeret és a szakirodalom-ismeret a pri
mer és azt követi az Informatikai utánképzés;

— a TTIR személyzetfejlesztési program végrehajtását megfelelő gondos 
munkaköri tervezéssel kell egybekapcsolni; a szakszemélyzet zavartalan fel
sőfokú foglalkoztatásának lehetővététele érdekében elegendő segédszemélyze
tet kell biztosítani;

— megfelelő szintű felsőfokú személyzet megnyerése érdekében elő kell 
segíteni a tudományos munkatársak tudományos továbbképzését, ill. támogatni 
kell egyéni tudományos munkájukat;

— a szervezeti fejlesztés során figyelemmel kell lenni a TTIR kereté
ben induló információs vállalkozások saját gazdaságos technikai szerkeszté
si lehetőségeinek a biztosítására;

— a szaktudomámyok kutató és kutatásszervező tényezőivel - a kooperá
ciós munkabizottság ténykedésén keresztül - ki kell fejleszteni a közvetlen, 
mintegy horizontális kapcsolatot;

— párhuzamosan ki kell dolgozni a kutató és oktató partnerektől elvárt 
tudományos szintű orientálás célszerű formáit.

A munkamegosztás alapjairól szólva: a megalakítandó magyar irodalomtu
dományi információs munkabizottság hivatott arra, hogy megfelelő felmérés 
alapján meghatározza a szaktudomány által megkívánt információs munkát, aján
lásokat tegyen az információs formák koordinálására, majd döntsön a teendők
nek a kapacitáshoz képest racionális rangsoráról.

Az OSZK megítélése szerint, a TTIR szervezésének mai állapotában, a ma
gyar irodalom és irodalomtudomány területén szervezendő információs tevékeny
ség kibontakozása érdekében, rövid meghatározásban, a legfontosabb teendők
- megkísérelve rangsorolásukat - a következők lehetnek: — az éves szakbib
liográfia első kötetének megjelenése után, hatásának felmérése és tanulságai
nak visszacsatolása; — az éves szakbibliográfia későbbi, esetleges bővítése 
a nem önálló szépirodalommal és a tömegkommunikáció anyagával, egyben a bő
vített bibliográfia célszerű formájának meghatározása /esetleg: külön szak- 
tudományi és külön irodalmi kötet, közös névmutatóval/; — mint legsürgősebb
nek Ítélt feladat: az 1971-1975. évkörre egybevont szakbibliográfiai kötet 
létrehozása; — a szépirodalmi fordítások bibliográfiája folytatása, második 
kötetének megjelentetése; — a modem aktív információs formák /kurrens re
feráló és tematikus szemlék, a szelektív figyelő szolgálat, a gyorstájékoz
tatás/ szükségességének, szerepének és mértékének megbízható tisztázása, a 
jelenleg rendelkezésre álló-tájékoztató és nemzeti bibliográfiai kiadványok 
szerepével egyeztetve; — a gyorsinformációs kezdemények közt a szakfolyó- 
iratl tartalomjegyzékek periodikus kiadványban való esetleges közreadása;
— könyvtárközi viszonylatban az irodalomkutatások együttes jegyzékének eset
leges időszakos közzététele; — a magyar irodalom könyvtári kép-dokumentáció-
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Jártak, valamint biográfiai dokumentációjának a létrehozása; — a magyar iro
dalom és irodalomtudomány félig publikált, továbbá géplratos és kéziratos 
anyagáról való információszolgáltatás lehetőségeinek megvizsgálása; — a he
lyi és regionális irodalmi-irodalomtudományi Információszolgálat fejlesztése; 
— a magyar sajtó 1Ó5Ó-1950. közötti anyagának tartalmi és kronológiai fel
tárása az irodalmi és irodalomtudományi érdekli közlemények tekintetében /cél
szerűen egyidejűleg történettudományi érdekű feldolgozással egybekötve/*

A felsorolt feladatok jegyzéke, mely csak a központilag felismerhető 
fontosságú kérdésekre tér ki, bŐ^ül még az érdekelt intézmények által szük
ségesnek Ítélt témákkal, feladatokkal* A munkamegosztás az összesített téma
jegyzék anyagához képest alakítható ki*

A feltárás egységesítése, a feldolgozás metodikája mindaddig nem vet fel 
komoly problémát, amíg hagyományos dokumentumokról van szó. Eldöntendő kérdé
sek' merülnek fel viszont nyomban, amint újszerű dokumentumok kerülnek feldol
gozásra* Példaként szerepelhet itt az irodalmi műről készített filmek szerző
ségi rangsorának kérdése, illetve általában a közreműködés megítélése* Közös 
vagy közeli álláspont szükséges a rokon információs kiadványok tekintetében 
a leírás rendszava, a közölt adatok típusa, az esetleges szakrendezési elvek, 
az utalások, végül a használt terminológia kérdésében* /Szakbibliográfiái 
munkájában az OSZK a felhasználók könnyebb tájékozódása és kényelme érdeké
ben messzemenően alkalmazkodik az előzményül szolgáló szakbibliográfia! kézi
könyv elveihez és szabályaihoz./

A számitógépesités kérdésének a felvetése az irodalmi és irodalomtudo
mányi információk körében aligha időszerű* Sem az adatok mennyisége, sem a 
felhasználók igényelnek a jellegzetességei nem teszik azt szükségessé* Egyéb 
irodai gépek - kiadványélőkészitő szedőirógépek, különösen pedig gyorsmásoló 
berendezések - beszerzendők lesznek a kooperációs hálózat egyes résztvevő in
tézményei számára*

A szolgáltatásokban jfia még mutatkozó párhuzamosságok - megegyezéssel - 
akkor küszöbölhetők ki, ha az átfedő anyag többféle felhasználási módja kö
zött nincs lényeges funkcionális különbség* Nincs értelme továbbá az olyan 
párhuzamosságok megszüntetésére törekedni, melyek esetében a közös, egyszeri 
feldolgozás munkaigényesebb, azaz költségesebb, mint az egymástól független 
párhuzamos munka. Fontos lehet viszont egészében párhuzamos rendeltetésű ki
adványok esetében az azonos vagy átfedő profil vizsgálata után racionalizá
lást elérni* Ilyen párhuzamosság azonban rendszerint csak egymástól szakága- 
zatilag távol eső kiadványok közt fordul elő* A TTIR tekintélyétől, az infor
mációs munkabizottság hatáskörétől függ majd ilyen esetekben az eredmény*

Szólnunk kell, hacsak röviden is, óm felelősséggel, a fejlesztés alap
vető feltételeiről* Az OSZK a magyar irodalomtudomány szakkönyvtári ellátásá
nak a kifejlesztését uj vári épületében, uj elhelyezésével kapcsolatban ter
vezett, tetemesen növelt létszámának, korszerű munkahelyének, gépi felszere
lésének és fejlesztett szervezetének megléte idejére vállalta* Az uj székház 
átadásának késedelme folytán az OSZK közismerten a helyhiány, a zsúfoltság, 
a teljességgel befulladt munkafeltételek megoldhatatlan statikus állapotába 
jutott* Ilyen körülmények közt vállalta előrehozott feladatként a könyvtár
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az Irodalomtudomány legfontosabbnak Ítélt Információs feladatának, a kurrens 
szakbibliográfiának a munkáját. Ezzel azonban - uj Információs feladatok vál
lalása tekintetében - elérte lehetőségeinek szélső határát. A helyi tovább
fejlesztésre a központi tájékoztató szolgálatban nincs mód. Minden újabb fe
ladatvállalás az olvasók és kutatók amúgy Is korszerűtlen és elmaradott ki
szolgálási, ellátási szintjét rontaná tovább.

Ilyenformán az ŐSZE - uj épületében való működésének megkezdéséig - a 
magyar irodalomtudományi lnfoxmációs rendszerben információszolgáltatóként 
csak jelenlegi, Illetve eddig megindított szolgáltatásaival vehet részt. 
Helyzetétől függetlenül résztvételt vállal az OSZK a szaktudományi rendszer 
másutt szervezett, olyan szolgáltatásaiban, melyeknek adatigénye, vagy más 
kívánt hozzájárulása az OSZK tájékoztató szolgálatéban a meglévő személyzet, 
munkaterv és munkamenet kapacitáséba illeszthető.

Mivel az irodalomtudományi szakterület információ-igényének számos alkal
mas kielégítési formája az OSZK-hoz kötődik, ennek költözködés! és ujjászer- 
vezési késedelme kétségtelenül ki fog hatni a TTIR munkájának mindazon ágaza
taira, melyekben az OSZK alközpontként hivatott működni. A várható kényszerű 
késedelem jelenleg elháríthatatlannak látszik.

Az együttműködés fontos premisszája a résztvevők készsége álláspontjuk 
megvitatásra bocsátására, a kompromisszum, vagy éppen az előzményektől eltérő 
rendezés elfogadására. Ez a készség könyvtárakban inkább, más intézményekben 
/pl. tanszékek/ kevésbé van meg. Ez utóbbiak saját funkcióik világában mozog
va ma még az információs szolgáltatásoknak sokkal kisebb jelentőséget tulaj
donítanak, mint amennyit a könyvtárosok ezen intézmények információs szükség
leteiről feltételeznek. Különösen áll ez a humán - és történeti - tudományok 
területére, esetünkben általában a filológiára, irodalomtörténetre és iroda
lomelméletre. A TTIR-nek e kedvezőtlen alaphelyzet javítása érdekében nemcsak 
jogszabályi alapra van szüksége, hanem a társadalomban, kultúrában, tudomány
ban közismertté és elfogadottá, igényeltté kell válnia.
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Az ÍKV XII# könyvaukciója
/1978. nov# 18-19•/

Az ÁKV Antikvár Osztály minden Erzsébet-napra megajándékozza a könyvgyüjtőket 
egy-egy árveréssel. Korábbi években a Hiradó olvasói Dr. Birkás Endre objek
tív és szakavatott beszámolóiból értesültek erről az eseményről# Amikor el
vállaltam, hogy most én ismertetem az árverést, nem gondoltam arra, hogy sen
ki sem tagadhatja meg egyéniségét, még Írásban sem# Később, végiggondolva, 
hogy miről is akarok irai, kiderült: nem vagyok képes a kalapács alá került 
ritkaságok és áraik alakulásának tényeire korlátozni mondandómat# így vált 
ez az irás tényközlés helyett magánvélemény közreadásává#

. Elöljáróban el kell mondanom, hogy az aukció anyaga igencsak vegyes 
volt# Olyan becses, ritka tételek mellett, mint pl# egy ősnyomtatvány, Sám- 
bár Mátyás "Három idvösséges kérdés"-e /RMK I# 1127./, vagy - hogy modernebb 
példát említsek - a Kállay Miklós-féle Ezeregy éjszaka könyve, számos,antik
váriumban is fellelhető kiadvány szerepelt# így pl. Takáts Sándor számos 
könyv, a minden aukción felbukkanó Ókori lexikon, stb# Már ebből is nyilván
való, hogy az árverést elsősorban nem a közgyűjtemények gyarapítási módjai
nak szaporítására rendezi az ÁKV, hanem a magyar magángyüjtők számára kínál
ja, mint keresett kiadványok beszerzési lehetőségét, no meg természetesen 
igy óhajtja a könyvgyüjtésben érdekeltek számát növelni, s egyúttal "előcsik- 
landozni" az eldugott, kéz alatt gazdát cserélő ritkaságokat# Ennek ellenére 
azt kellett tapasztalnunk, hogy a kisebb pesti és a vidéki gyűjtemények vá
sárlási kedve és készsége igen jelentős# Szerepet játszhat ebben olykor az 
árverés késő őszi időpontja, amikor a gyarapítók előtt már nyilvánvaló, hogy 
bizonyos költségvetési maradványokat az év végéig már csak igy lehet elkölte
ni, de még inkább az, hogy ritkán kapható müveket mintegy tálcán kínálnak a 
könyvtárosoknak, végül - vidéki gyűjtemények esetében - a vidéki könyvsze
génységgel szemben kifejezetten gazdagnak tűnő, szinte egyetlen lehetőség 
egy-egy rég keresett kiadvány megvásárlására# Az idei évben - amikor a KUL
TÚRA szállításai vajmi gyérek voltak - az évvégi maradványok a szokottnál is 
nagyobbak lehettek, egyik-másik helyi tanács is adakozhatott a fontos kultu
rális célra, igy aztán néhány közgyűjtemény képviselői igen magas összegeket
szánták a nekik fontos tételek megszerzésére# De persze a magángyüjtők sem 
fukarkodtak, s megadták a "Liebhaberpreis"-t egy-egy gyűjteményükből hiány
zó ritkaságért# A kikiáltási árak mindezek következtében szinte pillanatok 
alatt felhokarcoloi magasságokat értek el, s a korábbi évekkel ellentétben 
alig maradt olyan dokumentum, amely ne talált volna gazdára, olykor irreális 
áron is# így pl# Jákob ALT "Donauansichten"-jéi 91*000 forintért keltek el 
/képenként mintegy 340.- Ft/, Orbán Balázs Székelyföld-je 46.000 forintért, 
Ady Endre gyönyörű sorokkal édesanyjának dedikált "Vér és Arany"-ja 15.000 
forintért talált vevőre# Jelentektelenebb darabok is nagy karriert futottak 
be. így Jallosics András alkalmi zöngéje "Öröm-hangok a megtalált magyar ko
rona... Budára szállítására" /1853, 2 lev./, hihetőleg a korona-téma idősze-
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rtisége miatt la 60-ról 1000 forintra, Ivánfi Ede: Titel mint prépostság... 
c. 23 lapos, egyébként igen csinos kiállítású könyvecskéje 160-ról 1600-ra, 
Jankó János "Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar népe" c. néprajzi tanulmá
nya 360-ról 2.500-ra, mondhatni, "repült" fel. Ezek legalább ritka kiadvá- 
•nyok; vessünk tehát egy pillantást a nem igazán ritkákra is. A Malonyai-féle 
"A magyar nép művészete" úgy kelt el háromszoros áron, 6.000 helyett 18.000 
forintért, hogy az igazán ritka 5» kötete hiányzott; Pecz "Ókori lexikon"-Ja; 
minden aukció botrányköve^1.500-ról 4.800-ra ment fel, bár minden Jobb an
tikvárium előjegyzés alapján előbb-utóbb eljuttatja a keresőhöz. Ne is szól
junk talán részletesen a Takóts-kultúszról, amelynek következtében a magán- 
gyűjtők bankói csak úgy röpködtek, amikor a 160 forintos kikiáltási ár he
lyett 700-at, 180 helyett 850-et, 400 helyett 2.600-at stb.stb., számoltak 
le a pénzbeszedők kezébe.

Az árverés óta töprengek azon, hogy kinek és mit kellene tennie ahhoz, 
hogy az aukció pozitívumai érvényesüljenek, de vadhajtásait le lehessen nye
segetni. Nem sikerült üdvözítőnek látszó megoldásokat kigondolnom, de annyit 
mégis figyelmébe ajánlanék a FölöspéIdény központnak, hogy valami keveset ők 
tehetnének egyes kisebb - s elsősorban talán vidéki - közgyűjteményeink könyv
éhségének kielégítésére. Számos múzeumunk, esetleg levéltárunk a Fölöspéldány 
központ első, nagy kiosztási korszakában még igen kezdetleges állapotban volt 
/ha már létezett/, s igy a Javak elosztásából nem igen részesülhetett. Törté
neti, néprajzi, nyelvészeti, irodalomtörténeti stb. munkákat egyszer-egyszer 
nekik kellene kiajánlani, esetleg olyan szétosztás! Jegyzék alapján, amelyen 
a nagy gyűjtemények nem előznék meg őket. Ugyanez talán állhatna a tároló 
könyvtárban "pihenő" kiadványokra /pl. 1.850 előtt megjelent magyarországi 
kiadványok/, tán azzal a változtatással, hogy konkrét deziderátumok megkere
sésére vállalkozna a Fölöspéldány központ. Mindez persze - könnyen meglehet - 
hogy csak a kívülálló Íróasztal mellett kiagyalt elmélete, amelyre a gyakor
lat nem ad lehetőséget. Ha mégis adna, bizonyos vagyok benne, hogy kevesebb 
közgyűjtemény licitálna egy-egy a Fölöspéldány központnál is fellelhető da
rabra olyan elszántan.

Sok olyan hang is hallatszik, amely szerint a megoldás az aukciók be
szüntetése volna, annál is inkább, mert a Jelenlegi magas árakat az aukciók 
következményének tartják. Ebben van is igazság, hiszen pl. nem egy gyűjtő ül 
azért a hallgatóság körében, mert ki akarja figyelni, ki volt az utolsó lici
táló, akinek a "kezéről elütötték" a kiadványt, amely az ő birtokában is meg
van, s máris odaszalad a póruljárt árverezőhöz - üzletelni. Mégis, a könyvek 
megbecsülése, a ritkaságok piacra kerülése ugyancsak az aukciók - pozitív - 
következménye, nem is szólva arról, hogy számos ritkaság az aukcióra adás 
pillanatától válik védetté. A drágán vett, éppen ezért megbecsült darabok 
útja pedig - reméljük - előbb-utóbb valamelyik közgyűjteménybe vezet.

WIX GYÖRGYNÉ
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Az Országos Széchényi Könyvtár 1918-ban

Nem feladatunk, hogy 1918 történeti, művelődési, emberi sorsváltozásainak 
hátterét e hasábokon ismertessük* Szerencsére az újabb magyar történettudo
mány és történeti publicisztika /az Akadémiai Kiadó terjedelmes összefogla
ló kötetei, Siklós András monográfiája 1918/19-ről, Litván György kiváló 
esszéje a "Gyorsuló idő" c* sorozatban, de a Népszabadság, a Magyar Nemzet 
és a Magyar Hírlap tanulmányoknak is beillő cikkei/ legújabb elemzései vég
re helyükre tették 1918 eseményeit, ezek történeti jelentőségét*

Nem kell szólnunk a már vesztett háború következményeiről, a gazdasági 
és nemzetiségi problémákról, az inflációról, a nyomorúságról, az élelmiszer- 
és fütőanyaghiányról sem*

Mégis idézzük fel Siklós András sorait: 1917-1918 fordulóján a téli hó
napokat százezrek fütetlen szobákban, világítás nélkül vészelik át* Szinte 
minden áru csak jegyre kapható, naphosszat végtelen sorok állnak - sokszor 
hiába - az elosztóhelyek előtt* A régebben kiváltságos helyzetet élvező al
kalmazotti, tisztviselői réteget is igen nehéz helyzetbe hozta az infláció 
és az áruhiány: tényleges jövedelmük 1918-ra a békebeli kereset egyharmadá- 
ra csökkent*

De a nyomorúság, a vesztett háború csődtömege mögött mégis fölcsillant 
valamilyen remény: hátha emberibb, demokratikus irányba fordul a feudális, 
grófi-földesúri Magyarország népének élete?

z

Vájjon hogyan alakult ebben a nehéz évben az Országos Széchényi Könyv
tár sorsa, ügye-baja, munkája?

Mindenekelőtt jegyezzük meg, hogy az OSZK akkoriban a Magyar Nemzeti 
Múzeumhoz tartozott s négy osztályra tagozódott: a nyomtatványok, a kézira
tok, a hirlapok osztályára és a levéltárra* Emellett külön kezelték az 1914- 
18-i világháború irodalmát /ennek "hungarika" vonatkozásai vannak, de a gyűj
tést, sajnos, a német példa inspirálta/*

Személyileg a Magyar Nemzeti Muzeum megbízott igazgatója Fejérpataki 
László egyetemi tanár volt, egyben a könyvtár "fővezetője"; a nyomtatványtár 
osztályigazgatói tisztét Mellch János, az egyetem későbbi nyelvészprofesszo
ra töltötte be* Mellette - szintén osztályigazgatókként - Bátky Zsigmond és 
Sebestyén Gyula dolgoztak*

Nem érdektelen följegyezni azt sem, hogy kik voltak ebben az időben 
- Mellch János osztályigazgató mellett a könyvtár kiemelkedő tudományos 
tisztviselői /közülük később több egyetemi tanár és neves könyvtári kutató:
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Bajza József, Bartoniek Emma, Bátky Zsigmond, Fitos Vilmos, Goriupp Alisz, 
Havran Dániel, Holub József, Kereszty István, Németh Gyuláné Sebestyén Irén, 
Rédey Tivadar, Róheim Géza, Sikabonyi Antal, Tóth Zoltán./

A könyvtár napi munkája 1918 első felében - ha anyagi szempontból aka
dozva is - de a szokott keretek között folyt a "Mehmed Szultán ut" 14-16 szám 
alatt: ez nem volt más, mint a könyvtár mai Muzeum körúti főépülete.

Ami a gyűjtőkört illeti, Melich Jánosnak egy Pozsonyba irt leveléből ki
derült, hogy az OSZK ragaszkodik alapvető célkitűzéséhez:"••• könyvtárunk 
célja minden magyar és magyarországi nyomtatvány hiánytalan összegyűjtése". 
Sajnos, a már .emlitett világháborús anyag divatos gyűjtését a rossz anyagi 
viszonyok ellenére is erőltette a könyvtár vezetősége: 1918 márciusában sor
ra rendelte meg a valutaigényes, drága külföldi napilapokat /Times, Daily 
Telegraph, Daily Mail, Le Matin, Le Figaro, Le Temps, Corriére della Sera, 
Ossérvatore Romano, Gioraale d'Italia stb./. Ezen akció védelmére csak azt a 
mentséget lehet fölhozni, hogy az osztrák-német befolyású területet átlépve, 
az un. "ellenséges" nyugati sajtó termékeit is igyekeztek beszerezni, s ha 
későn is, de ezzel a sokoldalú tájékozódást szolgálni. Talán nem érdektelen 
megjegyezni, hogy az OSZK kérésére Szabó Ervin, a Városi Nyilvános Könyvtár 
igazgatója is támogatta az OSZK ezirányu gyűjtését: 1918 áprilisában közöl
te, hogy a városi Nyilvános Könyvtár az OSZK háborús gyűjteménye számára fal
ragasz-duplumaiból egy-egy példányt mindig félre fog tenni.

A megrendelések, a kötelespéldányok kezelése, a katalogizálás, az intéz
mények számára történő kölcsönzések, az un. hitelesítések - bár teimészetsze- 
rü akadályokkal - de tovább folytatódtak. Több neves tudós és kutató vette 
igénybe ez idő tájt is a könyvtár szolgáltatásait /Áldásy Antal, Alexics 
György, Csánki Dezső, Hatvány Lajos, Holub József, Lenhossék Mihály, Jakubo- 
vich Emil, Rapaics Rajmund, Solymossy Sándor, Szabó Ervin, Szentpétery Imre, 
Varjú Elemér, Zoványi Jenő és még sokan mások/.

A háborús viszonyok miatt a.vidékre és a külföldre szóló kölcsönzéseket 
egyre inkább korlátozni kellett; Melich János 1918 februárjában már rendkí
vüli intézkedéseket volt kénytelen bevezetni: vidékre egyszerre 3 könyvnél 
többet nem lehetett kölcsönadni, olvasótermi könyveket, hirlapokat nem sza
bad kölcsönözni, hadműveleti területre nem lehet könyvet küldeni.

Nehéz volt akkori munkatársaink élete és napi teendője: a Népruházati 
Bizottság kedvezményes áron ruhákat árusított /"bélés nélkül" - és csak "fér
fiak számára"/, majd a Minisztérium talpbőrt utalt ki a könyvtári dolgozók 
részére. Végül - még a forradalom előtt - egy rossz hir: a spanyol-járvány 
miatt október 20-tól az olvasótermeket be kell zárni és a könyvkölcsönzést 
is föl kell függeszteni. Kevés vigaszt jelentett, hogy ugyanekkor a m.kir. 
Operaház gazdasági főnöke hozzájárult, hogy a Magyar Nemzeti Muzeum személy
zete részére az Operaház előadásaira jegyeket biztosítsanak.

z

Külön kell szólnunk arról /e témára az Évkönyv hasábjain még visszaté
rünk/, hogy az OSZK akkori vezetőségének jelentős, szinte előremutató koncep-
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dója volt a könyvtár fejlesztésére. Melich János osztályigazgató "álmodta 
meg” /mert a történeti viszonyok, az anyagi nyomorúság nem engedték meg a 
tervek valóra váltását/ az OSZK teendőinek korszerű fejlesztését. Ezúttal 
C3ak címszavakban utalunk e program fontosabb pontjaira:

- A cédulakatalógus revíziója.
- Az egész katalogizálási rendszer felülvizsgálata, fejlesztése, uj ka

talogizálásra való áttérés úgy, hogy a müncheni rendszerű szakkatalógus mel
lett két cédulakatalógus, továbbá egy "vezérszókatalógus" legyen; a két cé
dulakatalógus közül az egyik bibliográfiai pontosságú leírásokból álljon s 
csak hivatalos használatra szolgáljon, mig a másik kis lapokra irt kartoték- 
rendszer a közönség számára álljon rendelkezésre.

- A könyvtár többes példányaiból rendszeres betűrendes katalógust kell 
készíteni nyomtatott formában, hogy az egyetemi és más közkönyvtárak állo
mányukat az OSZK többespéldányaiból csere, átengedés stb. utján gyarapithas
sák.

- Egyes nagyobb /hungarika/ szakokat a szakkatalógusban tovább kell bon
tani, finomítani.

- Általános raktár /állomány/ revíziót szükséges végrehajtani.
- A fontos, gyakran használt anyagnál a kettős példányos gyűjtés beve

zetése fontos feladat, hogy az egyik példány valóban archivális célokat szol
gáljon.

- Zenei és térképosztály külön szervezési egység legyen, ezek anyagát 
"a mai könyvtártudományi szempontok szerint" tovább kell fejleszteni.

- Tanulmányi utak tervezésénél, költségelőirányzatánál olyan városok 
könyvtárainak meglátogatását is célul kell kitűzni, mint Helsinki, Konstan
tinápoly, Prága, Zágráb intézményeinek meglátogatását.

- A személyzeti fejlesztésre tett egész sor javaslat /5 tisztviselő, 4 
altiszt/ is ezt a korszerűsítést lett volna hivatva szolgálni /Hirlaptár, 
könyvkölcsönzés, Katalogizálás, Zenei- és térkép-alosztály jobb működésének 
biztosítása/.

Végül említsük meg, hogy Melich János 1918 márciusában a Muzeum igazga
tójához intézett iratában fölvetette a "Nemzeti Könyvtár" funkciójának leg
fontosabb kérdését: külön bibliográfiai osztály szervezését és ennek kereté
ben a magyar nemzeti bibliográfia teljes rendszerének kiépítését, beleértve 
a hungarikumok könyvészeti föltárását is.

A múló idő, a nehéz körülmények irattári anyaggá süllyesztették Melich 
János koncepcióját. Az utódok szinte élőiről kezdték a célok formálását, meg
valósítását. Fitz Józsefnek és munkatársainak a 30-as évek közepén úgy kel
lett a Nemzeti Könyvtár korszerű feladatainak végrehajtásához fogni, nogy 
tulajdonképpen nem ismerték az igen nehéz évben, 1918-ban született elképze
léseket. Egy azonban bizonyos: a későbbi Tanácsköztársaság könyvtárügyének 
eredményeivel - akarva-akaratlanul - már számolni tudtak és számolniuk is 
kellett.

x
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Az októberi, őszirózsás forradalom - Ismert nehézségei, problémái miatt - 
uj, haladó koncepciót már nem tűzhetett ki a magyar könyvtárügy, s Így az 
OSZK számára sem, A könyvtár az Igen nehéz anyagi viszonyok között Igyeke
zett helytállni: végezte a funkcióiból adódó feladatait mind a gyűjtés /hun- 
garikumok, kötelespéldányok megszerzése, egyes Nemzeti Néptanácsok jegyző
könyveinek megőrzése/, mind a feldolgozás területén - annak ellenére, hogy a 
fűtést egyre inkább korlátozni kellett* Egy jellemző mondat 1918 decemberé
nek első napjaiból: "a legmesszebbmenően takarékoskodni kell a tűzifával* 
Délután már ne fütessenek be a tisztviselők!"

A nyomdai- és papírárak nagymértékű emelkedése ellenére is lehetővé tet
te az OSZK - a könyvtár kiadásában megjelenő - Magyar Könyvszemle megjelené
sét, igaz, korlátozott terjedelemben*

Az olvasószolgálat /pedig igen nehéz dolga volt!/ becsülettel helyt 
állt. Hadd hívjuk fel itt egy érdekes statisztikai adatra a figyelmet: 1917- 
hez viszonyítva 1918-ban emelkedett az olvasók /használók/ száma és az igény
be vett dokumentumok száma is lényegesen felülmúlta az előző évi mennyiséget* 

A könyvtári személyzet fejlesztésében egyetlen, de igen lényeges erősí
tés történt: 1918 november 15-én lépett a könyvtár szolgálatába Goriupp Alisz 
oki. középiskolai tanár, az akkori "nagy idők" ma is élő könyvtárosa, az 
OSZK történetének egyik kiemelkedő személyisége.

Ami a demokratizálódási folyamatot illeti, nem egyedül "könyvtári" je
lenség volt, de érdemes följegyezni az utókor számára: a minisztérium utasí
tása alapján Fejérpataky László múzeumi igazgató hivatalos iratában közölte 
a könyvtár vezetőségével, hogy minden Írásában mellőzze a "királyi" jelzőt, 
továbbá a nagyméltóságu, méltóságos, nagyságos stb. elmeket.

Azt már egy későbbi /1926-ból származó/ jelentésből tudjuk - a tényt 
még a Horthy-korszak idején sem lehetett elhallgatni -, hogy "az első és 
úgynevezett Népköztársaság" idején minden közalkalmazott /tehát könyvtáros 
is/ egy fizetési osztállyal előlépett. Ennek "folyományaként alakult ki né
hány hónap múlva az altiszti személyzetnek X* és II. osztályú műszaki keze
lői és egyéb altisztekre való tagozódása. E rendszert a normális /!/ viszo
nyok visszaálltával az uj kormányzat is megerősítette."

A Népköztársaság 1919.-Í évének pár hónapjában rendszeresen folyt a 
könyvtári munka; a fűtési nehézségek, az anyagi problémák természetesen sok 
nehézséget, fennakadást okoztak. De voltak eredmények is: 1919 február 11-én 
Ady Endrénétől Ady-kéziratokat kért a könyvtár, s március 13-án a Nyugat ki- 
adóhivatala 15 Ady, 1 Ignotus, 1 Kosztolányi kéziratot adományozott a kézi
rattárnak, Valóság és jelkép egyszerre Ady nevének és a Nemzeti Könyvtárnak 
ez az emlékezetes összekapcsolódása.

HARASZTHY GYULA
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NOSCE TE IPSUM

A Repertórium Szerkesztőségről

Sokan tudják már, s szeretnénk, hogy minden érdeklődő értesüljön "megszüle
tésünkről": a könyvtár vezetősége 1978. augusztus 1-től uj osztály kialakí
tását határozta %1 a III. főosztály keretében. A Repertórium Szerkesztőség 
elnevezést kaptuk, utalással szervezeti elődünkre, az MNB Szerkesztőségben 
az eddig működő Repertórium csoportra, s ami nyilván fontosabb - munkánk lé
nyegére való tekintettel, mivel feladatunk az MNB Időszaki Kiadványok Reper
tóriumának /MNB IKR/ szerkesztése.

A feladatok

A vezetői döntés, amelyet bizonyos szervezeti megfontolások - a nagy- 
létszámu és sokfunkciós MNB Szerkesztőség "tehermentesítése" - is indokolták; 
számunkra tartalmilag azt jelenti, hogy a nemzeti könyvtár elkötelezte magát 
a kötelespéldány-szolgáltatás keretében beérkező folyóiratok, időszaki kiad
ványok feltárásának ügye mellett, tehát az OSZK a jelenlegi országos szolgál
tatást fenntartja, illetve szükséges korszerüsitését feladatának tekinti.

Ezzel megfogalmaztuk munkánk, további kötelességeink premisszáit. Vál
tozatlanul biztosítanunk kell a bel- és külföldi felhasználók számára a ma
gyarországi időszaki kiadványokban megjelent tudományos értékű anyag tartal
mi teljességre törekvő számbavételét, bibliográfiai feldolgozását és a jelen
leg havi periodicitásu MNB IKR folyamatos, határidős szerkesztést, /fenntart
va az ezévben elért három hónapos átfutási időt/. Megfelelő elemző-tervező 
munkával pedig olyan korszerűsítési elképzelést kell megfogalmaznunk, amely 
a számbavétel-feldolgozás végeredményének használhatóságát, információs ér
tékét fokozza, s egyben ésszerűen számol a tájékoztató tevékenység hazai rea
litásaival. Ezáltal válhat általános nemzeti cikk-repertóriumunk harminchá
rom évfolyam hagyományán alapuló értéke valóban aktuális értékké.

A kollektíva

Tizen vagyunk, munkatársaink többsége tapasztalt szakember:
- Ábry Béláné, a repertórium-közösség régi tagja, leiró;
- Bolgár Perencné, címleíró és szakozó munkát végez /angol és német nyelv- 

ismerettel/;
- Divényiné Várad! Zsuzsanna, csoportvezető, címleíró és szakozó munkája 
mellett a címleírások revízióját is biztosítja;

- Galaba Irén, segédszerkesztő, s fokozatosan bekapcsolódik a feldolgozó 
/címleíró/ munkába. 6 jelenleg szerződéses /1977. 12. 1. óta/, s egye
temi tanulmányokat folytat az ELTE magyar-könyvtár szakán /IV. ill. II.
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éves/ levelező hallgatóként;
- Gömbös Lajosné. leíró munkájával mintegy féléve erősíti együttesünket;
- Kovács Istvánná, címleíró, /német nyelvismerettel/, az OSZK legrégibb 
dolgozójaként évtizedeket szentelt a repertóriumügynek;

- Nyáry Gélné, címleíró és szakozó /angol és német nyelvismerettel/;
- Prepeliczav Györgyné. segédszerkesztő, a szerkesztési munkában jelentős 
része van;

- Sándor Ernő, az MNB IKR felelős szerkesztője, a szerkesztés mellett sza
koz és a szakozás revíziója is reá hárul;

- Sonnevend Péter osztályvezető, - a kollektíva tagjának minőségóban egy
idős vagyok az osztállyal. Elsődleges feladatom jelenleg a repertórium
mal kapcsolatos elemző-fejlesztő munka biztositása; a kurrens tevékeny
ségből a feldolgozandó cikkanyag /elő/válogatásával kivánok részt vál
lalni.

- Munkánkban - konkrétan az éves mutatókötetek összeállításában - részt 
vesz Bókay Béláné is.

Eredmények és problémák

1. Gyűjtőkör
Kiadványunk Magyar Folyóiratok Repertóriuma cimen 1946-ban indult, s 

fennállása alatt - durva becsléssel - mintegy 400 ezer magyarországi perlo- 
dikumokban megjelent cikket regisztrált. Forrásbázisa a hazai lapkiadás gaz
dagodását követve egyre nőtt; az első évben 57, az 1960-as XV. évfolyamban 
279, ma pedig közel 600 időszaki kiadványból kerül ki a regisztrált anyag 
/ebben szerepet játszik az is, hogy az MNB IKR gyűjtőköre a legújabb keletű 
nemzetközi dokumentumtipológiai és szabványositási eredmények figyelembe vé
telével kiegészült a nem folyóirat jellegű periodikumokkal, pl. évkönyvekkel 
is/.

Az utóbbi években a feldolgozott cikkek száma 20 ezer fölé emelkedett, 
egy-egy havi számunk ma közel kétezer leírást tartalmaz. De: szakmánk egyik 
legállandóbb kritikai észrevétele a repertóriummal szemben az, hogy nem va
lósítja meg hiánytalanul az érdemi közlemények teljeskörü számbavételét.

2. Feltárás, visszakereshetőség
A forrásokból kiszűrt anyag bibliográfiai leírása az érvényes szabványon 

alapul /komoly nehézségeket igyekeznek munkatársaink leküzdeni ennek során pl. 
a személy- /utó-/ nevek kiegészítése, a testületek egységes névformájának meg
állapítása érdekében/. A cikkanyag tartalmi feltárása ma lényegében arra kor
látozódik, hogy az egyes leírások bekerülnek a közel 400 - ETO-számon alapuló 
szakcsoport egyikébe /fontos kiegészítő témákra szakutalással hívjuk fel a 
figyelmet/. A füzetenként! betűrendes illetve a - sajnos több éves késésben 
lévő - éves betűrendes mutató ezt annyival egészíti ki, hogy itt szerepelnek 
a cikk tárgyát képező személyi, testületi és földrajzi nevek. De: a tárgyi 
visszakeresés lényegében megoldatlan, hiszen meghatározott téma - pl. a két 
világháború közti magyar történelem - kutatója csak az összes füzet fellapo
zásával juthatna eredményre, - ha nem állna rendelkezésére más, a repetórium-
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tói független tájékozódási eszköz. S ezzel már átlépünk rövid szemlénk utol
jára említendő problémakörébe..•

3. Általános /cikk/bibliográfia és/vagy szakbibliográfiák 
Az MNB 1KR ma közel 1200 példányban jelenik meg. s e mennyiség mintegy 

kétharmadát belföldi előfizetők kapják. Sok ez, vagy kevés? - általános re- 
gisztrativ bibliográfia esetében a "nyájas olvasó", a használó arculata nem 
rajzolódik ki éles kontúrokkal, igy kérdésünk jószerével megválaszolhatatlan. 
Főleg annak tudatában nem, hogy az általunk feltárt anyag a fokozatosan nö
vekvő számú nemzeti szakbibliográfiákban /orvosi, mezőgazdasági, tucatnyi 
társadalomtudományi stb./ is megjelenik. S ha el is tekintünk most attól, 
hogy a magyarországi cikktermés javát számos nemzetközileg mérvadó bibliográ- 
fiai-referáló szolgáltatás /Referativnüj Zsuraal, Bulletin signaletique stb./ 
szintén feltárja, a nemzeti szakbibliográfiákkal, a tájékoztatás országhatá
ron belül jelentkező duplikálódásával, mint létünk alapproblémájával, minden
képpen szembe kell néznünk. Mi ezt a fejezeteimbe kiemelt "és/vagy"-kérdést 
a bevezetőben említettekkel összhangban az "és" irányában szeretnénk jövőre 
kidolgozandó fejlesztési elképzelésünkkel megoldásra javasolni.

SOBREVEHD PÉTER 
144-412
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Közös ügyért - közös erővel

Idei KISZ-akcióprogramunkba is /mint eddig esztendőkön keresztül/ beiktattunk 
néhány olyan társadalmi munkát, amelyek elvégzése az OSZK hasznára szolgál*
£ tervek közül legérdekesebbnek az az elképzelés Ígérkezett, hogy leendő vá
ri otthonunk építéséből - lehetőségeinkhez mérten - kivesszük részünket* Ez 
az ötlet - természetesen - nélkülözi azt az illúziót, hogy megjelenésünk a 
lassan haladó építkezésen csodát szül: végre befejezzük a nagy müvet, példát 
mutatva elszántságból és zsenialitásból. Akciónk célja megegyezett a helyesen 
értelmezett társadalmi munka céljával: közös erővel közhasznú, szükséges mun
kát végezni a közben megismerni a közösséget, amelyhez tartozhatunk és szük
séges is, hogy tartozzunk* £ vállalkozás érdekességét az adta, hogy olyan te
vékenységre nyílt módunk, amely igen messze esik könyvtári mindennapjainktól, 
s amelynek eredménye azonnal mérhető*

Az építkezés rejtelmeiben járatos házi "építészeink" /Óvári Sándor és 
Farkas László elvtársak/ közvetítésével felvettük a kapcsolatot az építkezést 
kivitelező Középületépitő Vállalattal, annak gazdasági vezetőségével és KISZ- 
bizottságával* A vállalat örömmel vette ajánlkozásunkat, hiszen állandó mun
kaerőhiánnyal küzd. Megegyeztünk: építőipari segédmunkát /tereprendezést, ta
karítást/ végzünk. S mindehhez vakmerőén Ígértük kb* 100 fő részvételét*

Nagy propagandát kellett tehát kifejteni az ügy elfogadtatásáért és nép
szerűsítéséért* Jelentős segítséget kaptunk a szakszervezeti bizottságoktól, 
az intézet vezetőségétől és általuk a szakmai vezetőktől* Csatlakozásra szó
lítottuk fel rokonintézmények és a VIII. kerületi KISZ-bizottságon keresztül 
a kerület ifjúságát.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy az akciót siker koronázta: a hűvös, de 
napsütéses szombati napon 93-an jelentkeztünk munkára Nyirő Lajos elvtársnál, 
az építkezés vezetőjénél. A 60 OSZK-dolgozón kivül képviseltette magát az 
OMKDK, az Országgyűlési Könyvtár, a Magyar Rádió, a Földmérési és Talajvizs
gáló Intézet és a Kőfaragó KTSZ KISZ-szervezete.
A társaság kétharmada a fatelepet rendezte: leltározáshoz készítette elő a 
régóta összegyűlt faanyagot /gerendákat, pallókat, kiselejtezett fadarabo
kat/* 30 leány és fiatalasszony pedig az "F"-épületben /a könyvtár majdani 
épületében/ takarított: festéshez készítettek elő ablak- és ajtókereteket, 
törmeléket söpörtek.
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A Jó hangulat hamar kialakult. "Védőitalról" is gondoskodtunk: enyhér. 
rumos tea ill. /a Gazdasági Igazgatóság Jóvoltából/ Traubisoda képében. A 
munka végeztével /amely 8-15h-ig tartott/ az építésvezető végigvezette az 
érdeklődőket az építkezésen.

A Középületépitő Vállalat levélben köszönte meg munkánkat, amelynek

anyagi értéke 32.000 Ft. Ebből Jutalomképpen átutaltak KISZ-szervezetUnk 
számlájára 7.000 Ft-ot.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik elvi és gyakorlati segítséget 
nyújtottak a terv végrehajtásához. A résztvevők közül külön is köszönjük 
azoknak a nem KISZ-koru dolgozóknak a segitsége't, akik komolyan vették fel
hívásunk utolsó mondatát: "Szeretettel várjuk minden barátunkat és munkatár
sunkat, akik kellően fiatalnak érzik magukat a részvételhez."

FARKAS ÁGNES 
338-942

Vezetők - fiatalokról

Beszélgetéssorozatunk célja az volt, hogy az Ifjúsági Parlament előtt fel
színre hozzunk néhány általános problémát, amely az OSZK fiataljait érinti, 
velük kapcsolatos. Segítette a felkészülést, hogy vezetőink véleményét is 
megismerhettük; objektív, tárgyilagos állásfoglalásaik segítették a fiatalok 
önvizsgálatát. Mindezek a problémák nyilvánosság előtt, széles körben vetőd
tek fel azután az Ifjúsági Parlamenten, s nyertek valamiféle megoldást. In- 
terju-sorozatunkat ezért azzal a megjegyzéssel zárjuk, hogy következő szá
munkban, mely a Parlament anyagát tartalmazza, még helyt adunk a társadalmi 
szervezetek vezetőinek a problémakörrel kapcsolatos véleményük kifejtésére.

BÁRTOS ÉVA

Az OSZK SK tündöklése és ...

Félreértés ne essék! Nem az egész OSZK SK-ról, hanem csupán a labdarugó 
szakosztályról lesz szó, mely csapat ezen a néven vonult be a sporttörténet
be. A sporttörténelembe került, de nem mint a magyar nemzeti bajnokság váro
mányosa, hanem mint lelkes amatőrök együttese, mely sikerrel vett részt a 
Józsefvárosi Testnevelési- és Sportfelügyelősóg tornáin.

ARANYKOR
A csapat születése pillanatában színre lépett. Az OSZK dolgozói és az 

ismerősök fele-fele arányban vettek részt a küzdelmekben. Az 1977. évi baj
nokságon ugyan még csak a középmezőnyben végzett az együttes, de az 1978. 
évi tornán a tavaszi szezon befejezése után az előkelő 3. helyen várta a 
folytatást, mindössze két ponttal lemaradva az első helyezettől.
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EZÜSTKOR
- Ősszel bizonyltunk! - fogadtuk meg valamennyien. Egy előkészületi 

mérkőzésen 13:2-re vertük meg az Idegsebészet csapatét.
- Ha igy játsztok, megnyeritek a bajnokságot! - biztattak edzőtérsaink

a rájuk mért nagy vereség után. Ellenben a csapat tagjai - bár pályát szerez
tünk - nem jelentek meg a nyári edzéseken.

RÉZKOR
Az őszi szezon első kupamérkőzésén még megjelent egy csapatravaló játé

kos. Fölkészületlenül, összeszokatlanul játszó együttesünk 1:0 arányban szen
vedett vereséget egy olyan csapattól, amelyet gólzáporral lehetett volna meg
verni.

A következő - immáron bajnoki - mérkőzésen összeszedte magát a gárda, 
és 2:0-ra győzött.

VASKOR
Ezt követőleg nem volt olyan mérkőzés, amire az OSZK SK teljes létszám

ban kiállt volna. Először ll:0-ra, másodszor 13:l-re szenvedett vereséget a 
csapat foszlánya. A tavaszi szezonban /hét mérkőzésen/ összesen 8 gólt kapott 
az együttes, mely ténnyel bátran szembeállíthatjuk az utolsó meccsek eredmé
nyeit.

Tudjuk, hogy csapatunkból többen kiváltak munkahelyi elfoglaltságuk vagy 
az intézményből való távozásuk miatt. Néhány közülük: Simon István, Bácsi La
jos, Tóth László, Tímár József, Sándor Ernő, Járfás Bálint. Katonai szolgálata 
miatt nélkülöznünk kell Sopronyi Jánost. Külföldi utazás, halaszthatatlan 
ügyek miatt nem számíthattunk Wehner Géza, Klupács Sándor és Heltai János 
rendszeres szereplésére. Ha a listát nézzük, alig van egy csapatravaló embe
rünk. Együttesünktől igy sikert nem várhatunk.

MI LESZ TOVÁBB?
Vállalni kellene a biztos vereségeket a Józsefvárosi bajnokságon, hogy a 

sportfelügyelőség egyáltalán elfogadja a nevezésünket a következő esztendőre. 
Föltétlenül szükséges szakosztálygyülésen tisztázni a teendőket, és körülnéz
ni, van-e utánpótlás az OSZK-n belül. Természetszerűleg a keddi és szerdai 
edzéseken kellő intenzitással kell készülni a következő évre.

Azután dől el, mi következik a VASKOR után.

FREISINGER JENŐ 
134-000/269
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Néhány szó Pesty Frigyes Helységnévtáráról

Pesty Frigyes: Magyarország Helységnévtára az OSZK Kézirattárának egyik leg
többet keresett és legtöbbet idézett nagy forrásértékű állományegysége. Ez 
nem csoda, hiszen a 63 kötetre terjedő gyűjtemény kiterjed a történelmi Ma
gyarország és Erdély csaknem minden közigazgatási egységére és ezeken belül 
igen sok községére. Kötetei három nagyméretű polcot töltenek meg, több mint 
három folyóméter mennyiségben, szép fehér egységes vászonkötésben. Raktári 
jelzete Pol. Hung. 1114*

Nem érdektelen e sokat kutatott anyag szerzőjéről és a keletkezés tör
ténetéről pár szót szólni.

A temesvári születésű Pesty Frigyes /1823.III.3. - 1889.XI.23./ pályá
ja sajátos kettősséget mutat. Nem csupán történelmi, hanem gyakorlati köz- 
gazdasági tevékenység jellemezte ezt a működést. A szabadságharc idején a 
debreceni kormány minisztériumi tisztviselője lett Pesty, és emiatt menekül
nie kellett. Az emigrációt azonban nem tudta elviselni, s hamar hazatért. 
Itthon megjárta az Újépületet, majd évekkel később Josefstadt börtönét is. 
Közben az 1850-es években a temesvári kereskedelmi- és iparkamara hivatalno
ka. Lapalapitással is kisérletezett. Tudományos értekezései felhívták maguk
ra a figyelmet s 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává vá
lasztotta. Eleinte főként szükebb hazája, a Délvidék története foglalkoztat
ta, később érdeklődése, és munkássága egyre jobban kiterjedt az egész ország 
topográfiájára és településtörténetére. 1861-ben országgyűlési képviselővé 
is megválasztották, 1864-től pedig a Pesti Első Magyar Iparbank vezértitká
ra volt. E gazdasági szervező tevékenység nem ártott tudományos munkássága 
színvonalának, sőt, éppen ez a szervezőerő is biztosított azt, hogy hatalmas 
értékű gyűjteményét össze tudta állitani.

Pesty hamar felismerte, hogy a helytörténet, a terület és népesség is
merete milyen fontos a történettudomány számára, a településtörténetnek pe
dig elsőrendű jelentőségű forrásanyaga a toponymia, a helynévismerettan. Mai 
szóval élve "nagyüzemi" módszerrel kezdett hozzá az országterületre kiterje
dően a helynévgyüjtéshez. Adatgyűjtő kérdőíveket készített. Ezeket Eötvös 
József, akkoriban akadémiai másodelnök támogatásával sikerült a Helytartó- 
tanács utján közigazgatási utón kibocsáttatni és begyűjteni.

Kérdőivé részletes nyomtatott instrukciót tartalmaz, melyben "Utasitás 
a haza helyneveinek gyűjtésére és összeíráséra" címmel igy jelöli meg törek
vését: "A cél hazánk összes helyneveinek magyarázása, értelmének kinyomozá
sa... Hogy ezen cél elérethessék, szükséges mindenek előtt, hogy mindazon 
tárgy, a melynek topographiai neve van figyelembe vétetvén, az egész névkíncs

253



összeirassék.•• A névgyüj temény teljessége egyik főfontosságu érdek a terve
zett munkánál*•• Nem is kell a felvételnél valami nevet kicsinyleni, azon 
véleményben, hogy hasznát nem lehet venni, sőt ellenben a följegyzést addig 
folytatni, mig az utolsó név nincs kimerítve." Megjelöli azt is, kikre szá
mit a gyűjtésnél elsősorban: !,Kikórdezendők volnának a falu vénei, jegyzői, 
papjai, erdőszei, vádészai, bányászai stb* - egyik a másiknak adatjait fogná 
kiegészíteni* Ahol a szóbeli adatok kifogynának, ott a hivatalos és hiteles 
irományok is még bő forrásul szolgálnának, úgymint a földbirtok tulajdonát 
kimutató és adósorozó könyvek, /mikre nézve a telekkönyvi és catastralis hi
vatalok segédkézzel járulnának, kiknél nagy pontossággal fel vannak jegyez
ve* •• a birtokra vonatkozó elnevezések/, az egyházi matrikulák, jegyzőkönyvek 
monographiák stb# - Ezen források szorgalmas átkutatása tehát különösen ajánl 
tátik*11 Utal arra, hogy a forrás megjelölésére is igényt tart: 11 •• *óhajtandó 
azon forrás megnevezése, ahonnan az adatok származnak*"

Az Utasítás versoján részletesen felsorolja, mily kérdésekre kivan vá
laszt* Ezek:

1*/"A megyének, kerületnek, járásnak, széknek neve, hová a helység tar
tozik. •

2*/,fA községnek, városnak hányféle neve él most; melyik neve bir csak 
helybeli elterjedéssel, melyik ismeretes országszerte.••"

3#/"Volt-e hajdan a községnek más elnevezése? Vagy tán csak különféle
kép Íratott a mostani helynév?"

4./"A község mikor emlittetik legkorábban?"
5• / Honnan népesítetett?
6./ Mit lehet tudni köztudomásból, hagyományból Írott vagy nyomtatott 

emlékekből a név eredetéről, értelméről, mindegyik nyelvű helynévre nézve?
7*/ A község határában előforduló többi topographiai nevek, például: 

mező, dűlő, szántó, forduló, legelő, kaszáló, puszta ••„berek, erdő.** ha
tár, tanya, csárda, major, szállás, kert ...rom, irtvány*** halom, domb, 
csúcs, orom... hegy... ér, tó, folyó, patak*** mocsár**.sziget*•• stb* Lé
nyeges feladata az összeírásnak, hogy az itt említett tárgyak tulajdon nevei 
minél kimerítőbben és minél pontosabban följegyeztessenek*"

A kérdőív néhány példát is sorol fel arra, hogyan óhajtja az adatszol
gáltatást, konkrét nevek magyarázatával* Különösen "ha ezen nevekben valami 
eredetiség lappang, vagy ha nemzeti emlékekkel összekapcsolvák".

A válaszokat Temesvár szabad királyi város hatósága utján kellett Pesty 
Frigyeshez a további feldolgozás céljából elküldeni.

A hatalmas volumenű válaszanyag 1864 és 1866 közti három évben gyűlt be 
Pesty kezéhez. Főként jegyzők, községi birák és esküdtek készítették a vála
szokat. Az egyes adatszolgáltatások terjedelme különböző; mint ilyen nagymé
retű körkérdésnél lenni szokott, az egyes emberek nem egyforma lelkiismeretes 
seggel és ambícióval végezték a tőlük kért munkát, igy a válasziveken közölt 
adatok nem teljesen homogének. A sematikus "nem tudatik" válasszal szemben 
nemritka a valóságos helytörténeti, monográfia sem, gyakran statisztikai ada
tokkal a népességre vagy területnagyságra, művelési ágakra vonatkozóan. A 
főként nemzetiségiek lakta községek gyakran anyanyelvükön válaszoltak: néme
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tül, szlovákul, románul. Egyes megyék községei szinte egységesen valamelyik 
nemzetiség nyelvén küldték be válaszaikat.

Pesty a hatalmas, természetesen egyenként érkező anyagot megyék, kerü
letek, vagy székek szerint - az akkori közigazgatási beosztásnak megfelelően • 
rendezte és az egyes egységeken belül a községek nevének betűrendjében cso
portosította. Az igy csoportosított anyag aztán bekötésre került. Szép, egy
séges fehér vászonkötést kapott. Némelyik kötetben több területi egység van 
összegyűjtve - maguk a területi egységek is betűrendben következnek a gyűj
teményben, igy is vannak számozva a kötetek: például: 1. Abauj vármegye 
2. Arad vm. 3. Aranyosszék és Árva vm. 4-5. Baranya vm. stb.

Azok a megyék, ahol Festyt személyesen jól ismerték, adták a legrészle
tesebb adatszolgáltatást. Temes megye községeinek válaszai 5 kötetet tesznek 
ki /42-46.sz./, a szomszédos Torontáléi szintén ugyanennyit. /50-54.sz./ Vi
szont Pest megye csak egy kötetre terjed. Úgy tűnik, a részben nemzetiségiek 
lakta megyékben az adatszolgáltatás részletesebb volt /pl. Nyitra 2, Vas vm. 
is 2 kötetre terjed/ mint a teljesen magyar megyékben, bár kivételek vannak.
A Jászság pl. eleget tett a válaszadási felhívásnak, a Hajdúság viszont nem, 
legalábbis ennek egyetlen helységéről sem ismeretes válasz. Ez arra enged kö
vetkeztetni, hogy Pesty felhívása nem mindenütt talált azonos fogadtatásra*

Akármilyen is volt a fogadtatás, Pesty Frigyes munkája nagyon jelentős 
hozzájárulás volt a magyar onomatológiai, topográfiai és településtörténeti 
kutatások alátámasztásához. Igazi "alapkutatás" vagy inkább "alapanyaggyűj
tés", ha nem is egyforma értékű minden területre nézve. Nagyon sok azóta el
veszett, kihalt helynév mellett olyan adatokat is megőrzött, melyek tulajdon
képpen a gyűjtésnek szoros keretébe nem tartoztak bele: a népesség történeté
re, az épületek keletkezésére, a mezőgazdaság és más foglalkozási ágak isme
retére, tehát főként a népességre vonatkozó közléseket. Ezeknek az adatoknak 
az értéke a táj mai gyors átalakulása, a horizontális és vertikális népességi, 
mozgások felgyorsulása időszakában becsülhető csak fel igazán.

A Pesty-helységnévtár az OSZK Kézirattárának egyik legtöbbet kutatott 
egysége, hazai és külföldi kutatók személyesen és Írásban gyakran keresik 
meg az osztályt, hogy belőle tájékoztatást nyerjenek. E sorok Írója, látva 
ezt az érdeklődést, az 1970-es évek elején felvetette a lehetőséget, hogy az 
OSZK - mint a Pesty-helységnévtár őrzője - a gyűjtemény szempontjai szerint, 
azt még kiegészítve más helytörténeti kérdésekkel, hivatalos szervek és tár
sadalmi munkások bekapcsolásával saját kezdeményezéséből, a muzeális megőrzés 
céljára, megismételhetné a mai államterületen a Pesty-féle toponymiai gyűj
tést. A helynevekben állandó a változás, és ez a folyamat egyre gyorsul. A 
megőrző tevékenység ma is időszerű.

Ez a megőrző tevékenység szép részeredményeket mutathat fel eddig is. 
Gondoljunk csak az Ila Bálint- Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti 
lexikona /Bp. 1964/ vagy a Zala megye földrajzi nevei /Szerk. Papp László, 
Végh József.../ Zalaegerszeg 1964 c. kiadványokra. Napjainkban, a Széchényi 
Könyvtár anyaga alapján pedig a Pesty-helységnévtárból kiadásra került egy 
kis rész. /Pastinszky Miklós - Tapolcainé Saray Szabó É.: Pesty Frigyes 1864. 
évi helynévgyüjtése. Komárom megye. Tatabánya 1977./ Sajnos, a társadalmi
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gyűjtőmunka lelkes személyekhez kötött, a nagyobb volumenű hivatalos kiadvá
nyoknak pedig még az anyagi lehetőségek is korlátokat szabnak. A hagyományos 
névanyag pedig az idősebb nemzedék lassú tünedezésével halványul, szétfosz
lik és vele később már nehezen pótolható adatkincs megy veszendőbe.

A Pesty-helységnévtárat oly sokan használják, bel- és külföldi kutatók, 
hogy azt, az állomány védelme érdekében, kiméin! kell. Ezért általában csak 
mikrofilmen használható, melyről szükrég szerint xeroxmásolat is készíthető.

A Kézirattár munkatársai szívesen szolgálnak útbaigazítással a helytör
ténet iránt érdeklődőknek - igy a Pesty-helységnévtárat használni kivánó kar
társaknak is.

PALLENBÜCHL ZOLTÁN

Nemzetközi restaurátor-kongresszus Zágrábban

1978. október 1-6. között részt vettem az ICOM /Múzeumok Nemzetközi Bizott
sága/ Konzerválási Bizottságának 5. triennális kongresszusán. Az idei volt 
az első, amelyen magyar konzervátorok, restaurátorok és muzeológusok is meg
jelentek, többen előadóként is. Kiutazásunkat az MRMK /Múzeumi Restaurátor 
és Módszertani Központ/ szervezte meg, levéltári és könyvtári restaurátorok 
számára is lehetővé téve a részvételt. A könyvtári területet egyedül én kép
viseltem. Tekintve, hogy a könyvtári restaurátoroknak ilyen nagy kiterjedésű 
nemzetközi szervezete nincsen, időszerű és hasznos cél lehetett a kapcsolat 
megteremtése külföldi restaurátorokkal, még ha múzeumokban dolgoznak is. 
Egyébként más országokból is főleg a levéltárak és a könyvtárak munkatársai 
ill. kutatóintézetek dolgozói jelentek meg a könyv- és papirrestaurátorok 
között; múzeumokban aránylag kevés és nem kerül előtérbe a papir-alapu kul- 
turkincs, hacsak nem kifejezetten ilyen gyűjtőkörű múzeumról van szó. Jellem
ző, hogy a Magyarországról kiutazott 32 múzeumi munkatárs között egy sem volt, 
aki a papír- és könyvrestaurálással foglalkozik /rajtam kivül négyen, az Or
szágos Levéltár munkatársai jöttek erről a területről/.

Úgy gondolom, ismeretlensége miatt is szólnom kell röviden az ICOM Kon
zerválási Bizottságának jellemzőiről, az itt folyó munka mibenlétéről. A bi
zottságban 23 munkacsoport van; a múzeumok konzerválandó-restaurálandó tár
gyainak anyaga szerint elkülönülve, és néhány átfogóbb, általánosabb témával 
foglalkozó csoport is van /tehát pl. fém, textil, bőr, mozaik, freskó, tábla
kép ill. dokumentáció, restaurátorképzés, uj vizsgálati módszerek stb./. A 
munkacsoportokban való tevékenységnek meg feltétele az ICOM-tagság, de a ve
zető testületet csak a tényleges ICOM-tagok választhatják meg /a háromeven- 
kénti kongresszuson/. Minden munkacsoport élén az un. koordinátor áll, aki 
az illető területen szaktekintély. 6 készíti el a tagok javaslatai és válla
lásai alapján a három évre szóló munkatervet, amit felterjeszt a vezető tes
tületnek, A kongresszusok közötti három évben mindenki dolgozik vállalt té
máján, eredményeit pedig néhány lapos tanulmányban rögzíti. Ezeket a kong
resszusra sokszorosítják, és függetlenül attól, hogy a szerző jelen tud-e 
lenni /tud-e előadást tartani/, a résztvevők között szétosztják. A kongresz-
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szusok hivatalos nyelve az angol és a francia* Az idén tapasztaltak szerint 
a konzerválás! bizottságnak főleg nyugat-európai és észak-amerikai tagjai 
vannak* A szocialista országok közül a Szovjetunióból és Magyarországról 
voltak a legtöbben jelen, a többiek 1-2 fővel képviseltették magukat.

A könyvtári anyagok konzerválásával és restaurálásával közvetlen kap
csolatban a "Grafikai dokumentumok és illuminált kéziratok" elnevezésű mun
kacsoport áll, amelynek témaköre ezen a kongresszuson egészült ki az audio
vizuális dokumentumok hordozóanyagával. A munkacsoport vezetője a grafikai 
dokumentumok konzerválása párizsi kutatóközpontjának vezetője* A beküldött 
18 előadás a következő típusokba sorolható: a/ egy-egy konkrét restaurálási 
feladat megoldásának ismertetése, a nehézségek és az alkalmazott uj módsze
rek kiemelésével, b/ kémiai eljárások gyakorlati alkalmazásának módja, c/ 
bizonyos eljárások fizikai, kémiai és biológiai hatásának vizsgálata* A 
gyakran diavetítéssel kisért előadások, az utánuk elhangzott kérdések, hoz
zászólások és a bemutatott szemléltető anyagok alapján úgy látom, hogy a 
használatos módszereket és a minőséget illetően nem vagyunk lemaradva az át
lagos színvonaltól. A tájékozottságot, az uj anyagok és módszerek alkalmazá
si sebességét és a vizsgáló-ellenőrző műszerekkel való ellátottságot illető
en azonban még sok tennivalónk van* E számunkra legfontosabb munkacsoport 
mellett néhány más helyen is voltak számunkra érdekes előadások*

A kongresszus programjában zágrábi restaurátormühelyek meglátogatása 
is szerepelt. A papirrestaurátoroknak a horvát nemzeti levéltár műhelyét 
tudták megmutatni /a nemzeti könyvtárba tatarozás miatt nem mehettünk be/* 
Munkájuk legfőbb jellemzője a polietilénnel való laminálás, amit igen jó 
minőségben végeznek. A pergamen oklevelek restaurálásához és a papir konzer
válásához néhány, a miénktől eltérő anyagot is használnak, de meglepően nagy 
újdonságot nem tapasztaltam.

Az előadásoknál és a műhelylátogatásnál is lényegesebb volt annak a né
hány szakembernek a megismerése, akiknek nevét a szakirodalomból már ismer
tem. A koordinátor meghívott a munkacsoportban való tevékenységre. A követ
kező három évben inkább a gyakorlati restaurálás köréből választott témák
kal kivannak foglalkozni, mivel az utóbbi időben a hangsúly eltolódott a 
csak elméleti kutatás irányában. Ennek értelmében választottuk ki itthon B. 
Kozocsa Ildikóval a témákat, a pergamen és újságpapír konzerválásának ill. 
restaurálásának köréből. A kongresszusra beküldött előadások anyagát az MRMK 
fogja kiadni Figyelő c. kiadványának egy külön számában, teljes fordítások, 
tömöritvények és cimforditások foimájában.

Ez a konferencia is bizonyította számomra, hogy a szakterületemen való 
tájékozottságnak, a nemzetközi eredmények ismeretének igen fontos feltétele 
a megfelelő helyen és időben való jelenlét. A személyes tapasztalatot, kap
csolatokat nem pótolhatja a szakirodalom mégoly figyelmes nyomonkövetése 
sem; a kongresszus öt napja alatt kirajzolódott, melyek azok az intézmények, 
ahol a legizgalmasabb munka folyik.

KASTALY BEATRIX
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A Mikrofilm-jegyzék visszhangja

Meggyőződéssel dolgozni és teremteni akkor is érdemes és kell, ha annak ered
ményei csak a távoli jövőben érnek be. Igen nagy öröm azonban úgy dolgozni, 
ha az eredményekért megküzdő embernek lendületet adó megbecsülés és elisme
rés időben megérkezik, sőt egyszerre több oldalról is kifejeződik.

A Mikrofilmtár mikrofilmjegyzékei a könyvtáros szakemberek körében rég
óta elismert, de csak a legutóbbi időben megfogalmazott világprogram megva
lósítását, a kiadványok egyetemes hozzáférhetőségét szolgálja.

A mikrofilmtár által kiadott Mikrofilmjegyzék kötetei sorban felkeltet
ték a figyelmet és meghozták az összeállítók és a Széchényi Könyvtár számára 
az elismerést. Az eredmények házon belüli regisztrálását végezte el az OSZK 
Híradó 1976. 11-12 sz., amely az Uj sorozat 1. kötetét, a Lakatos Éva össze
állításában megjelent Időszaki kiadványokat ismertette.

A szakma hazai visszangját Fülöp Géza tolmácsolta, aki a Könyvtáros 1978 
9. számában megjelent ismertetését az Orbán Emőke összeállításában megjelent 
2. kötettel is kiegészítette. Az ismertetés hangsúlyozza a vállalkozás jelen
tőségét.

Az Ónody Miklós szerkesztette sorozat a külföldi szakmai körök figyel
mét is magára vonta és az International Micrographic Congress kiadásában meg
jelenő IMC Newsletter 7.vol.67.sz./1978. jul-aug./ közli a mikrofilmek cím
jegyzékének ismertetését. Ez az ismertetés az Időszaki kiadványok két kötete 
mellett az F.Wiesinger Piroska összeállításában megjelent Modem nyomtatvá
nyok első kötetére is kitér. Munkatársaink, s a hazai szakmai közvélemény 
tájékoztatására közöljük e kritika néhány részletének fordítását.

..."Olvasóink bizonyára visszaemlékeznek arra, hogy megemlékeztünk egy 
monumentális vállalkozásról: minden, bárhol és bármikor publikált magyar pe
riodika mikrofilmezéséről". A mikrofilmezés! munka összekapcsolódott az el
múlt idők megrongálódott és törékeny papíranyagának megmentését és restaurá
lását szolgáló munkával. 1976. végén az addig elkészült teljes mennyiség 
57.278 cim volt 16.577*076 kockán. Ez a meglepő mennyiségű irodalmi anyag 
csak korlátozottan volt használható, mivel az állomány lelőhelyének feltárá
sára nem állt megfelelő kulcs rendelkezésre. Ezért nagy örömömre szolgált, 
amikor postám felbontása közben megpillantottam a két könyvet, mindkettő azo
nos főcimet visel: Mikrofilmek címjegyzéke,

Az első széria cime: Modern nyomtatványok, a második széria cime: Idő
szaki kiadványok. A sorozatot kiadja Ónódy Miklós, az Országos Széchényi 
Könyvtár Mikrofilmosztályának vezetője, a kötetek összeállítói P. Wiesinger 
Piroska /első széria/ és Orbán Emőke /második széria/. A köteteket a Széc
hényi Könyvtár adta ki 1977-ben.

Az első cim a Modern nyomtatványok jegyzéke az 1969-1975-ös éveket öleli 
fel, az ebben az időszakban készített mikrofilmeket tartalmazza. Minden tétel 
eredeti nyelvű szerző szerinti felvételt kapott. A cirillbetüs anyagot transz
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literálták. Egy kombinált szerző és tárgyszó index teszi a leírásokat még 
hozzáférhetőbbé*

•Az összeállító az előszóban jelzi, hogy az 1969 előtt beszerzett és 
feldolgozott anyag jegyzéke is készülőben van a budapesti magyar nemzeti 
könyvtárban: /Szeretném megjegyezni, hogy ebből a jegyzékből hiányzik*a ma
gyarázó megjegyzések különböző nyelven lehetséges hozzáférhetősége, ami vi
szont a második sorozatban összeállított periodika-anyagot tartalmazó kötet
nek érdeme./

A magyar szellemi és kereskedelmi kapcsolatok rohamlépésben szélesed
nek. Mind az üzletemberek, mind a kutatók számára szükséges lesz, hogy meg
ismerkedjenek azokkal a forrásokkal, amelyek segíteni fogják őket a kölcsö
nös megértés fejlesztésében. Ónódy Miklós és kollégái erőfeszítése nagy lé
pést jelent ebben az irányban. Ez a mikrofilmezés! munka jelentős program
jegyzékével a mikrofilmezett magyar szellemi termékek hasznosításához szol
gáltat megfelelő eszközt."
/Torok Stephen: Mikrofilmek címjegyzéke, MicrOfilm Index IMC Newsletter, 
vol.7.no.67. 1978, jul-aug.5.p./

KOVÁCS ILONA

IFLA. 1978

Az 1978 évi IFLA-t ismét szocialista ország rendezte. A festői fekvésű 
Csorba tó és környéke adott otthont a nemzetközi könyvtáros világ idei mun
kájának. A novemberi hangulatú augusztus nagyon mostohán bánt a résztvevők
kel, de a szlovák kollégák nagy igyekezettel próbálták a köd és hideg elle
nére a konferencia munkáját eredményessé és kellemessé tenni. Az IFLA idei 
központi témája az UAP- /Universal Availability of Publication = kiadványok 
egyetemes hozzáférhetősége/ volt. Ez a program tulajdonképpen a tudomány és 
a kutatás, a politikai, gazdasági és kulturális élet, az önmagát fejleszte
ni kivánó, érdeklődő ember számára egyaránt fontos program, amelynek meg
valósítása évtizedek óta a könyvtáros világ őszinte törekvése. Ehhez kívánt 
eszközt nyújtani az elmúlt évek központi programja az UBC /Universal Bibliog- 
raphic Control = egyetemes bibliográfiai számbavétel/. A kiadványok egye
temes hozzáférhetősége, az UAP, egy lépcsőfok a teljes világprogram, az in
formációk - születő és felhalmozott emberi ismeret és tudás - egyetemes 
hozzáférhetősége, az UAI /Universal Availability of Information = informá
ciók egyetemes hozzáférhetősége/ megvalósításához. A dokumentumok használa
tának gondolata nem uj, hiszen ez minden könyvtári munka célja, ezért tör
ténik minden gyűjtő és feltáró munka és ezért törekednek a könyvtárak a 
korszerű technika alkalmazására. Miért van mégis szükség az UAP program 
meghirde té s éré ?

Az IFLA megfogalmazása szerint a következő megfontolások kivánják ezt
meg:

"- jelenleg a hozzáférhetőség messze van az egyetemességtől, nagyon

259



sok kiadvány nem hozzáférhető, és sok ember nem jut hozzá a kiadványokhoz;
- a világ publikáció termées állandóan nő, és ezzel együtt nő a hozzá

férhetőség problémája;
- a bibliográfiai számbavétel megnöveli a kiadványok iránti igényt;
- -sem egy könyvtár, sem egy ország - bármilyen nagy,' bármilyen fejlett - 

önmagában nem elég."
Bár az IPLA minden szekciója munkáját az UAP program szemszögéből ele

mezte, mégis néhány kérdés, amely a kiadványok egyetemes hozzáférhetőségének 
előfeltételeit biztosítja, kiemelkedő hangsúlyt kapott. Az első a kiadványok 
hatékony beszerzési rendszere, azaz a nemzeti könyvtermés tekintetében jó és 
jól működő kötelespéldány-beszolgáltatás és elosztás. A második az eredményes 
és gyors könyvtárközi kölcsönzési rendszer.

Az 1978-as IPLA fő témája, a kiadványok egyetemes hozzáférhetőségének 
világprogramja növeli a nemzeti könyvtári rendszerek felelősségét és felhív
ja a figyelmet arra, hogy minden nemzet az egyetemes programhoz méltó módon 
úgy járulhat hozzá, ha biztosítja saját könyvtermésének teljes begyűjtését 
ér. hozzálérhetővé tételét.

KOVÁCS ILONA
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KÖNWTÁRUNK 
tLETÉRŐI

A pártszervezet hírei

Az MSZMP helyi alapszervezete november 13-án tar
tott taggyűlést,

A napirend első pontja: megemlékezés az őszi
rózsás, polgári demokratikus forradalom és a KMP 
megalakulása 60, évfordulójáról* /Somogyi Pálné 
megemlékezését lapunk e számában közöljük*/
Ezután Zircz Péter elvtárs, helyettes főigazgató 
tájékoztatta a tagságot a könyvtár munkaszervezete 
észszerüsitésének egyik fontos feladatáról, a kö
telespéldány egyszeri feldolgozását lehetővé tevő 

mechanizmus kimunkálásáról* Kérte, a párttagok és a társadalmi szervekben 
dolgozó párttagok támogassák e munkafolyamat kidolgozásával megbízott munka- 
csoportot. A tájékoztatást élénk vita követte, majd határozat született ar
ról, hogy a korszerűsítéssel foglalkozó bizottság munkája /amelyben a párt
vezetőséget Ónódy Miklós elvtárs fogja képviselni/ a jövő év első felében 
újból kerüljön a taggyűlés elé*

A harmadik napirendi pontként a tagság megvitatta Dr. Perenczy Endréné 
főosztályvezető és Kastaly Beatrix osztályvezető felvételi kérelmét és mind
kettőjüket a párt tagjai közé választotta*

Végül sor került a pártvezetőség kiegészítésére* Miután N. Rácz Aranka 
elvtársnő, a vezetőség kooptált tagja már korábban kérte felmentését e meg
bízatás alól, a jelölő bizottság javaslata alapján titkos szavazással, egy
hangúlag, Sonnevend Péter osztályvezetőt választották a vezetőség tagjává*

BOR KÁLMÁN

Szakszervezeti hírek

A Közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti Bi
zottsága az év második felében több alapszervezet 
munkájának részletes elemzésével foglalkozott* 
Ennek keretében került sor az OSZK-ban folyó szak- 
szervezeti munka hatékonyságának, eredményeinek, 
hiányosságainak, valamint az állami vezetés és a 
szakszervezet kapcsolatának, a munkahelyi demokrá
cia érvényesülésének vizsgálatára. Ugyancsak köz
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ponti felmérés készült a gyermekgondozási segélyen lévő kismamák problémái
ról, néhány szakszervezeti bizalmi és jelenleg is gyes-en lévő munkatársunk
kal folytatott beszélgetés formájában.

A szakszervezeti bizottság és a munkahelyi bizottságok tevékenységének 
központjában - a párt és a KISZ-szervezettel közösen - a politikai képzés 
megszervezésében való részvétel, valamint a november 7. tiszteletére, szer
vezeti egységenként külön-külön tartott ünnepségek rendezése állott. A III. 
Ifjúsági Parlament munkájában a szakszervezet jelentős részt vállalt a be
számoló előzetes vitáinak megszervezésével, majd a tanácskozás érdemi és 
szervezeti előkészítésével.

Idén elsőlzben, az év utolsó negyedében valamennyi kis összegű /1.600 Pt 
alatti/ nyugdíjjal rendelkező volt munkatársunkat rendkívüli szakszervezeti 
segélyben részesítettük. A költségvetés keretei azonban, sajnos, nem tették 
lehetővé ebben az évben sem a nyugdíjas-találkozó, sem a tervezett névadó- 
Unnépség megrendezését.

November 27-én a Szovjetunióba /Kiev-Moszkva-Leningrád útvonalon/ indult 
"Barátság-vonat" 14 napos utján könyvtárunkból Hoffer Rezsőné szakszervezeti 
munkájának és Farkas Ágnes KISZ-munkájának elismeréséül vett részt.

A szakszervezeti bizottság titkára, Csoboth Attila augusztus 1-től mun
kahelyet változtatott és ezért megbízása alól felmentést kapott. A titkári 
teendőket átmeneti jelleggel a szakszervezeti bizottság elnöke látja el. 
Ugyanakkor dr. Tóth Lajos vezetésével megkezdte munkáját a jelölőbizottság. 
1979 januárjában kerül sor az uj titkár megválasztására.

Három országon át

Útvonalunk térképen leginkább egy lapos kalpagu gombára emlékeztet, amelyik 
kicsit ferdén ugyan, de határozottan Budapesten gyökerezik. Ott is a Pollack 
Mihály-tér sarkán, ahonnan egy busznyl élménykeresés, pihenésvágy és vidám
ság indult el velünk szeptember 28-án neki a mesebeli három határnak, határ- 
átkelésnek. Mi bizakodva néztünk a jövő elébe, idegenvezetőnk azonban, aki 
csoportos útlevelünket és ezzel létünket a kezében tartotta, teli aggodalom
mal intett bennünket, hogy a határoknál óvakodjunk minden feltűnő tevékeny
ségtől! evéstől, hangos beszédtől és nevetéstől. Azért rendben átkeltünk.•• 
és elkezdődött az igazi külföldi kirándulás. Néztük a tájat, ismerkedtünk 
egymással is, ki ki - már engedéllyel - falatozott is.

Első állomásunk Kassa volt, kötetlen városnézés, egy óra. Kaptunk irá
nyitó jó tanácsokat is: áruház, cipőbolt és a Dóm. Elszéledtünk hangulatos 
kis utcák, a főutca végében várakozó Dóm felé, s mintha megbeszéltük volna, 
az épp adódó magyar nyelvű vezető szavait már sokan együtt hallgattuk a Rá- 
kóczi-kriptában. Siettünk vissza a buszhoz, amely azután zümmögve szelte a
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kilométereket csehdés falták és a távolban hallgató hegyek között, s ebben 
az egyhangú zúgásban elrendeztük gondolatainkat a Fejedelem életutjáról Ro
dostótól Kosicéig.

Bártfát, nem csodái rögtön stivünkbe zártuk, hiszen a Grimm-mesék il
lusztrációiból ismdrt:tárőst látták most igaziban, nagyban. És ha nem ősz
szel megyünk, hanem tálén, a havas főtéren talán elénk libben a korcsolyázó 
hölgy, aki éppen Szindbádra vár. Nem várhattuk meg érkezését, a sofőrök sür
gettek, mert még magasra kellett hágnunk: várt bennünket Tátralomnic. lassan 
ránk sötétedett, messze élénk fények gyűltek: a kedves kisvárosok, Lőcse, 
Foprád, majd már egész közeli neonok, egymáshoz bújó alpesi házak: a szállás
helyünk, az Eurocamp.

Itt hosszan időztünk, három éjszakát egy-egy házban négyesben, és a 
félpanzió előnyeit kihasználva másnapra kirándulásokat terveztünk: autóbusz- 
szal ill. gyalogosan, több irányba. így társaságunk egy nap alatt láthatta 
- ki mit választott - a Lomnici csúcsot ködben és verőfényben, az előző nap 
csak esti fényeiket mutogató kisvárosokat /Szepesszombat, Szepesdaróc, Csü
törtökhely, Lőcse, Késmárk, Szepesbéla/, a Tarpataki vízesést sőt az alig 
elmúlt IFLA Kongresszus irányitótábláival dicsekvő Csorba-tó környékét is.
És hogy a nagyvilági életből sem maradjunk ki, és hogy a buszbélinél kelle
mesebb körülmények között is elbeszélgethessünk, egyik este bementünk Lom- 
nicra fehér asztal mellé vörös bort kóstolgatni. Hazafelé, gyalog az erdőn 
át, finnyásan fordultunk meg a mellettünk elsuhanó autók után: egy is hogy 
rontja a levegőt!

A Tátra szép, de átszelni a Liptói-medencét és megérkezni Árva vára 
alá: ez az ut még több szépséges élményt nyújt. Igazi ''rablóvidék", járha
tatlan erdők, tisztavizü, veszedelmesen szaladó folyók. Ez az okos és befo
lyásos Thurzók vidéke. Innen mentek és ide érkeztek azok a kedves levelek 
apró hírekkel, hogy hogy vannak a gyerekek, mit lehet szüretelni, melyik vi
rág nyilik. A kápolna kriptája pedig a családot ért bánatokról, a fel non 
nevelt apróságokról tanúskodik. A vár legfelső ablakából messzi fény látszik: 
a huszadik század csodái, a mai huták. Turócszentmárton /Martin/ hegyekkel 
körülvett kisváros, mégis messzi földön hires: itt áll a Matica Slovenská, 
a szlovákiai kultúra élő és működő tárháza. Benne baráti szó, kedvesség fo
gad. Felmerül bennünk a gondolat: de jó lenne tudni szlovákul, hogy viszonoz
ni tudjuk a nekünk szóló magyar szót. Másnap még egy - bucsuintésszerü - ki
szállás a Tátra szlovákiai oldalán: £diar, kis üdülőhely friss, nyirkos le
vegővel. Jól esne egy kiá meleg tea, kávé... Nem kapunk, talán ha beszélnénk 
a nyelvet? Nem baj, majd Lengyelországban.

Mi szervezetten, utiokmányainkat bemutatva, mosolygó lengyel határőrök 
között léptünk ill. gördültünk lengyel földre, de eszünkbe jutottak régi 
idők magyar vándorai, akik diák-batyuval a hátukon, vagy gonddal és üldözők
kel a hátuk mögött vágtattak át, iskolát vagy menedéket reméltek és találtak 
ezen a földön. Most a nyomukba szegődtünk, s Krakkóig meg sem álltunk. Szür
ke fellegek, füst, beborult ég fogadott bennünket, mégis gyönyörűnek talál
tuk ezt a várost. A Fiac-tér színeit már csak krizantémumok és üvegházi szek- 
fük adták, didergő, csapzott madarak csipegették a magvakat, mégis: Krakkó
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ősszel Is vonzóy Magyarul jól beszélő helyi vezetőnk rajongása reánk Is nagy 
hatással volt. A Mária-templom, a Wawel, Magyar /Nagy/ Lajos leánya Jadviga 
/Hedvig/ és Báthori István visszahúzó szálak maradnak szivünkben. Az egyetem 
uj épületében kibontott kék-arany Jagelló-zászló alatt nyüzsgött a sok diák, 
készültek az évnyitóra. A régi épületben, a Collegium Maius-ban már csak a 
falak, a lépcsők emlékeztettek a hajdaniakra, az egykori magyarországi diák
kokra.

Krakkóban nem sütött a nap, Tamow viszont megmutatta, milyen a lengyel 
középkor és reneszánsz napfényben. Vezetőnk Lippóczy Norbert, az itt működő 
Lengyel-Magyar Baráti Társaság elnöke, évek óta itt él, ismeri a város min
den kövét, ő vezetett minket a Bem-muzeumba és a síremlékhez is. Itt ért ben
nünket a meglepetés, hiszen legtöbbünk számára Bem József életútja a szabad
ságharc bukásával véget is ért. Az, hogy Törökországban folytatta katonai 
pályáját, áttért a mohamedán hitre,ott,Tarnówban tudatosult bennünk, amikor 
előttünk állt a kis tó vizéből magas oszlopokon kiemelkedő szarkofágja. A 
négy /latin, magyar, lengyel, magyar/ felirat tanúsította, hogy ez a sirhely 
mégis a mi Bem apónké. Negyvennyolcas dalokkal emlékeztünk arra, amit előde
inkkel együtt értünk is tett - a nap enyhén melegített, a fákról nagy sárga 
levelek hulltak a tó tükrére...

Október 3-án késő este érkeztünk meg a harmadik országba* a Szovjetunió
ba, pontosabban Szovjet Ukrajnába. Fáradtak voltunk, örültünk a meleg szobá
nak a Ívovi szállodában. A városban ünnepi volt a hangulat, a szállóval szem
közt szines és zenélő szökőkút működött. Másnap várt minket a városnézés, és 
a könyvtár, ahol látszott a termeken és a frissen gyűjtött őszi lombdiszeken, 
hogy vártak bennünket.

Utunk utolsó napja Lvovban kezdődött és a tervek szerint Vereckét és 
Munkácsot érintve Ungvárott ért volna véget, illetve ezt követően már ottho
ni utakon, hazafelé robogtunk volna. Kiderült, hogy a szorosban javítják az 
utat, igy magától értetődött, hogy Munkácsot sem láthatjuk, de vár bennünket 
Ungvár. Hol az utat, hol a jelzőtáblákat nem találtuk, vigasztalan esőben, 
sárban róttuk a kilométereket, még végre felszállt a köd, rövid időre elgyö— 
nyörködtünk a Kárpátokban. Ungvárott az Inturiszt szállodájában meleg külön
terem és finom ebéd várt - az ablakból láthattuk a szabolcs-szatmári épitőmun 
kások gyors és jól szervezett munkájával készülő 600 ágyas új nagyszálló, a 
Hotel Zakarpatlja toronyépületét. Csendben hörpölgettük a búcsúképp feltálalt 
feketét, a konyha felől magyar népdal hallatszott... Az Ung gyönyörű, őszi 
színekben pompázó partján, a folyóparti sétányon végigsétálva, régi, görbe 
utcácskákon át jutottunk el a könyvtár épületéhez, ahol azonban nem tudtak 
fogadni. Be kellett érnünk az ódon várral és a helytörténeti kiállításokkal. 
Az idő gyorsan telt, s elérkezett a bucsuzás... Indulnunk kellett, s késő es
te érkeztünk haza, megrakodva élményekkel, több tudással egymásról és a világ 
ról, cipelve valódi, nehéz csomagjainkat*

B.m.
x
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Nyolc napig tartó kirándulásunk alatt nemcsak érdekes tájakon, szép, törté
nelmi városokon át vezetett utunk, nemcsak műemlékeket néztünk meg, hanem 
- könyvtárosok lévén - könyvtárakat is felkerestünk.

Az OSZK vezetősége és KISZ szervezete előre jelezte a kirándulócsoport 
érkezését a Matica slovenská-nak /Martin/, a Jagelló Egyetem Könyvtárának 
/Krakkó/, a V. Sztefanyik nevét viselő Állami Tudományos Könyvtárnak /Lvov/, 
valamint az Állami Egyetemi Könyvtárnak /Uzsgorod/. A négy könyvtár közül az 
első hármat sikerült is meglátogatnunk, az ungvári Egyetemi Könyvtárba azon
ban nem tudtunk bejutni. Valamilyen félreértés miatt nem értesültek látogatá
si szándékunkról, azaz nem tudtak levelünkről, a ezért nem is közölhették ve
lünk, hogy könyvtárukban éppen renoválási munkák folynak.

Azokban a testvérintézményekben azonban, ahol vártak bennünket, minde
nütt nagyon szívélyesen, meleg szeretettel fogadták csoportunkat.

A Matica slovenská 1973-ban felavatott új épülete előtt, valljuk be 
őszintén, irigykedve szálltunk ki autóbuszunkból. Nagyon szép és látványos 
volt mindaz, amit belül is láttunk: az impozáns előcsarnok, a gyűjtemények 
ritkaságeiit és érdekességeit, a modem szlovák könyvművészet remekeit bemu
tató, körbejárható csupa-üveg vitrinek, az olvasótermek és a kiszolgáló helyi
ségek praktikus kapcsolódása; bejutottunk a raktárakba is és csoportunk tag
jai közül sokéin először láthattak tömör-reiktárt.

A látogatást beszélgetés vezette be: az igazgatósági Ülésteremben Jozef 
Telgarsky főosztályvezető és Bottyánszky Mihály osztályvezető a kedves ven
dégnek kijáró udveiriasság megnyilvánulásaként anyanyelvűnkön tájékoztattak 
bennünket a Matica slovenská szervezetéről, munkájukról, problémáikról, meg
elégedéssel szóltak azokról a jó, gyümölcsöző kapcsolatokról, amelyek könyv
táraink között már régóta kialakultak. A forró feketekávé mellé szép kiállí
tási tájékoztató füzeteket is kaptunk és egy-egy kitűzhető MS jelvényt, em
lékül. A rövidre szabott látogatási időből még szakmai "röpértekezletre" is 
futotta, Bottyánszky Mihály osztályvezetővel néhányan a központi cédulael
látás megoldásra váró kérdéseiről beszélgettünk. A szlovák nemzeti bibliog
ráfia is számitógépes eljárással készül, és a szlovák kötelespéldányokról 
a MS könyvtára kész katalóguscédulákat kap. A leírások bibliográfiai szem
pontú cimleirások, s nehéz belőlük katalógust szerkeszteni. Egyelőre a cse
rélhető cimfejekkel ellátott komplett katalóguscédula-garnitúrát a számitó
gépes eljárással biztosítani nem tudják, igy a legmodernebb eljárással ké
szült cédulákból mechanikus munkafolyamatok segítségével szerkesztenek ka
talógust.

Bottyánszky Mihály jelezte, hogy ezt a problémát, valamint az ETO táb
lázatok változásainak katalógus-vonatkozásait szeretné nálunk is tanulmá
nyozni. Szívesen látjuk.

Varsóban, a Jagelló Egyetem könyvtárában nem volt ilyen fesztelen a 
hangulat, mert hiszen nem zárás után, hanem munkanapon látogattunk el oda, 
s kedves lengyel kollégáinkkal, akik kalauzoltak bennünket, csak tolmácsok 
segítségével tudtunk értekezni.

A XIV. században alapított egyetem könyvtára 1940 óta működik jelenle
gi /8 év alatt épült fel!/ impozáns, ma is korszerű épületében, amely sze-
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/
rencsésen átvészelte a II* világháborút, s hála a körültekintő tervezésnek 
és az 1961-63 között történt ügyes bővítésnek, 11 olvasótexmével /egyik a 
saját' könyvet használók részére!/ bennük 530 ülőhellyel, /ebből 264 az álta
lános olvasóban/ ma is jól szolgálja az olvasókat és a benne dolgozó könyv
tárosokat*

Két csoportban, egymást váltva megtekintettük a kézirattár és a régi 
nyomtatvány-gyűjtemény kincseit, amelyeket őrzőik a magyar látogató kollé
gák részére különös figyelemmel válogattak össze a Grafikai Gyűjtemény olva
sótermében. Sajnáljuk, hogy az első magyar nyelvű, Krakkóban készült nyom
tatványokból egyet sem láthattunk. Mint lengyel kollégáink elárulták, gyűj
teményükben nincsen olyan szép példány ezekből a nyomtatványokból, amellyel 
dicsekedhettek volna. Láttuk viszont az első krakkói nyomtatványt, az 1474. 
évre készült asztrológiai-orvosi egyleveles kalendáriumot, s hasonmáskiadá
sából egy példányt ajándékba is kaptunk az OSZK részére. Ezután a katalógus- 
terembe, majd a raktárba és a csendes, tágas olvasóterembe vezetett utunk.
Itt is kísérletet tettünk kicsit mélyrehatóbb szakmai megbeszélésre, de Vo
lán tolmácsunk nem értett "könyvtárosul", s az állandó félreértések miatt 
felhagytunk a további próbálkozással. Vendéglátóink a búcsuzáskor egy-egy,
10 darabból álló fotósorozattal ajándékoztak meg bennünket, amely talán ked
vesebb emlék számunkra, mintha egy-egy vastag képzőművészeti albumot kaptunk 
volna.

Lvovban az Ukrán Tudományos Akadémia V.Sztefanyikról elnevezett Állami 
Tudományos Könyvtárában az eddig látottakétól eltérő múltú könyvtárral talál
koztunk.

A 19. században készült klasszicista stilusu központi épületben /terve
zésében Bem Józsefnek is része volt/ 1940-ben a szovjet hatóságok egyesitet
ték a város három nagy könyvgyűjteményét: a lengyel J.Ossolinski /a bécsi ud
vari könyvtár volt igazgatója/ által alapított Ossolineum, az ukrán Sevcsen- 
ko Irodalmi Társaság és az orosz Népház /Russzkij Narodnij Dóm/ könyv- és 
kéziratanyagát. /A felszabadulás után Lengyelország az Ossolineum törzsgyüj- 
teményét - mintegy 200 ezer kötet - visszakapta; ez alkotja ma a boroszlói 
Ossolineum alapját./ így jött létre ez a Nyugat-Ukrajna kulturális múltját 
is hűen tükröző gyűjtemény, amely ma 6 millió könyvtári egységet őriz 5 épü
letében, benne jelentős számú könyv- és kézirat-ritkasággal, Nyugat- és Ke- 
let-Európa neves nyomdáinak termékeivel.

A könyvtár múltjáról és jelenlegi működéséről J.M.Sztaszjuk igazgató 
és a könyvtár legrégibb tudományos dolgozója tájékoztatott bennünket az e- 
gyik olvasóteremben, majd bejártuk az épületet, amely - az először odaláto
gatónak - folyósóival, tudományágak szerint kialakított olvasótermeinek rend
szerével valósággal labirintusnak hatott. A kézirattár tárlóiban megcsodál
hattuk a régi könyvek és a kéziratok jópár értékes és unikális darabját, be
pillanthattunk néhány olvasóterembe, a raktárba, ahol bizony nagyon kevés 
már a férőhely, az un. bibliográfiai olvasóterembe, ahol ott voltak a MNB 
füzetei is.

A Ívovi könyvtárral az OSZK-nak eddig nem volt közvetlen kapcsolata. 
Ezért is volt kellemes meglepetés számunkra, hogy a látogatás végén a könyv
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tár vezetőjének szobájába, süteménnyel, káréval, itallal terített asztalhoz 
invitáltak bennünket, *• H7 kívántak jó utat hazafelé abban a reményben, 
hogy a két könyvtár egyttttnfiködése, amelyről a beszélgetés során szó esett, 
valóra válik.

Az ugynevesett stábnál programra, e három könyvtár meglátogatáséra ke
vés időnk jutotts egy-egy délelőtt, 2-3 óra, mindössze. Mégis, visszapillant
va e röplátogatásokra, úgy árztm, mindem résztvevő megőrzött valamit a lá
tottakból, a tapasztaltakból. Így néhány napos tanulmányút, kiküldetés vala
melyik külföldi könyvtárba bizonyára több szakmai tapasztalat megszerzésére 
ad alkalmat. A jövőben arra kell törekednünk a turistautak szervezésekor, 
hogy a programba beiktatott könyvtárlátogatásokra már itthon elő kell készí
teni a résztvevőket.

BOR KÁLMÁN




