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A könyvtár Vezetői Tanácsa 1979. április 20-án "A hirlapállománwóaftimi mik
rofilmezés eredményei, .jelenlegi helyzete ás problémái" c. bizottsági jelen
tést tárgyalta meg. A jelentés elkészítéséért, a bizottság kiváló munkájáért 
a könyvtár vezetősége köszönetét és elismerését fejezte ki dr. Pajkossy György 
főosztályvezetőnek, a bizottság elnökének, valamint a bizottság tagjainak: 
dr, Borsa Gedeonnak, Miklóssy Jánosnak, Milhoffer Alajosnak és dr. Németh Má
riának.

Mint ismeretes, a magyar nemzeti hirlapállomány veszélyeztetett voltára 
- az akkori Hirlaptár vezetőségének jelzéseire - a hatvanas évek közepén fi
gyelt fel a könyvtár vezetősége. A helyzetfeltárás alapján már 1967 májusában 
mlniszterhelyettesl értekezlet foglalkozott a problémával. 1969 márciusában a 
KM Közművelődési Főosztályán megszülettek azok a határozatok, amelyek alapján 
1970-ben megkezdődött egy nagyszabású állományvédelmi program végrehajtása. E 
program legfontosabb része az állományvédelmi mikrofilmezés nagyüzemi szinten 
való beindítása volt annak érdekében, hogy a magyar nemzeti hirlapállomány 
veszélyeztetett anyagát tiz éven belül, teljes anyagát pedig tizenöt éven be
lül lefényképezzék. E fényképezést úgy kellett végrehajtani, hogy az 1./ biz
tosítsa az olvasőtexml használatban a pozitív olvasófilmeket; 2./ tegye lehe
tővé a másolatszolgáltatást az eredeti anyag ujrafényképezése nélkül; 3./ 
archiválja a negatív filmet; 4./ tegye lehetővé a mikrofilmsorozatok bel- és 
külföldi forgalombahozatalát; 5./ gondoskodjék az állomány legértékesebb ré
szének eredeti állapotban való konzerválásáról és megőrzéséről is.

A Vezetői Tanács 1973-ban foglalkozott elsőlzben a program végrehajtásá
nak ellenőrzésével s 1978-ban újra szükségét látta annak, hogy ezúttal egy 
szakértői bizottság közreműködésével vizsgálja felül az eddigi eredményeket 
s jelölje ki a további tennivalókat.

A bizottság mindenekelőtt megállapította, hogy "... az eredetileg számí
tottnál kevesebbre, de mégis mintegy 40 millióra becsülhető ujságpaplros anya
gú oldalból 1978. végéig mintegy 24 millió oldal fényképezése történt meg. A 
jelenleg még le nem zárt minőségi revízió eredményeképpen még legalább 2 mil
lió hirlapoldal régi fényképezését meg kell ismételni. Ilyenformán tehát a 
mikrofilmezésben még körülbelül 15-20 millió oldal fényképezése, az 1978* évi 
teljesítményben számolva is még legalább egy évtized munkája van hátra.
... figyelmeztetünk arra is, hogy a feszabadulás utáni időszak /1945-1951/ új
ságjai is ujrafényképezendők* Főként pedig: az 1952 utáni, immár negyedszáza
dos időszak hirlapanyagának filmezésére még eddig nem is gondolhattunk." Meg
állapította továbbá a bizottság, hogy "... magának a hir lapmikrofilmezésnek a 
műszaki feltételei és színvonala felfejlődtek. Nagy eredmény a negatív alap
filmek tényleges archiválása, mintaszerű raktározásának megteremtése."

Rámutatott a bizottság a hiányosságokra is, amelyek elsősorban a munka

81



szervezettsége terén szembetűnjek* "Bár az érdekeltek közötti munkakapcsolat 
Jő - Írja a Jelentés - az összehangoltság nem elégséges, a végrehajtás több 
ponton laza* Hiányzik a programnak, mint egésznek a magasabb szintű könyvtá
rosi irányítása* Mintha a koncepció elmosódott volna. Az eredeti rendet fel
borította az a műszaki fejlemény, hogy áttértek a perforálatlan film haszná
latára és ezzel az un* kétoldalas filmezés vált lehetővé: a fényképezőle mun
kája szinte felére csökkent, anélkül, hogy a többi munkaállomás feladata csök
kent volna. Át kellett volna ekkor rendezni a munkaállomások egymáshoz viszo
nyított kapacitását, különösen az előkészítésben és előjavltásban; ez azon
ban elmaradt. Nyilvánvalóan ez a fő oka annak, hogy a mikrofilmezés évi ered
ményei a hetvenes évek felfutása óta kitartóan csökkennek*"

A létszámot vizsgálva megállapította a bizottság, hogy a program végre
hajtásában ma kevesebben vesznek részt, mint indulásakor* Számos problémát 
vet fel a munkafolyamat első láncszeme, az u*n* könyvtári előkészítés, ahol 
"*«* a célok és munkamódszerek tekintetében minőségi leépülés is tapasztal
ható* Előtérbe került a mechanikus sorrend a fontossági sorrend helyett, meg
szűnt a más intézmények anyagának átkölcsönzése saját hiányaink pótlására, 
sőt az OSZK-állomány többespéldányainak a figyelembe vétele is gyakran elma
rad* A későbbi munkaállomások a könyvtárosi előkészítés hibáira is hivatkoz
va végeznek többlépcsős revíziót*" A következő munkaállomáson, a könyvkötői- 
restaurátorl előjavitásnál szintén csökkent a létszám, holott - mivel egyre 
rosszabb állapotú anyag kerül mikrofilmezésre - növekednie kellett volna* Az 
itteni szűk keresztmetszet "felborítja a munkamenet egyensúlyát*" Kevesebb 
problémát vet fel a következő munkaállomás, a filmezés, ahol a filmrevizió 
után még egy szuper-revíziót is be kellett iktatni, hogy "a hírlapok könyv
tárosi előkészítésének adatait is ellenőrizze, Javítsa*" Ami a mennyiségi 
termelést illeti "az 1978* évi eredmény a névleges létszámra vetítve fejen- 
klnt kb* évi 80*000 hirlapfelvétel teljesítményt mutat, ami a tervekhez és 
feltehetően a korábbi teljesítéshez képest is alacsonyabb*"A Mikrofllmtár- 
ban "helyi film-katalogizálást is létrehoztak, mely a filmekre vonatkozólag 
a speciális adatokat nyilvántartja és adataival a hirlapraktárat és a hirlap- 
feldolgozást is ellátja* A szuperrevízió késedelme folytán a film-katalogizá
lás is Jelentős késéssel dolgozik." A hirlapmikrofilmezés teljes munkameneté
nek átfutási ideje Jelenleg kb. egy év*

A bizottság megállapította, hogy "a laboratóriumi felfejlődést nem követ
te az olvasói fllmszolgálat műszaki színvonala* Bár elegendő olvasókészülé- 
í<-»riV van, állapotuk elhasználódott, éppen a megfelelő karbantartás hiánya 
folytán. Filmjeink használatba adása műszakilag nem elég gondos, olvasói 
használatra pedig gyakran kezdetleges, sőt gondatlan* Mindezekből következő
en nem kifogástalan a filmek állapota sem*" Súlyos körülményként minősítette 
a bizottság azt a tényt, hogy "a veszélyeztetett, sérült anyag előzetes, so
ron kívüli, határidőre való Javítása az utóbbi években megszűnt. Ennek követ
keztében széthulló papirosu, tékás anyagot az olvasószolgálat kénytelen a Jo
gosított kutatónak esetleg ismételten használatba adni. A még nem filmezett 
elmek aránya a forgalomban ma is Jelentős." A már lefilmezett hirlapkötetek 
eredeti példányait másolat-rendelés céljaira újra és újra igénybeveszik,
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"mert a pozitív filmről való kinagyításra alkalmas gépet a könyvtár gwrmv 
idején nem szerezte be, az eredeti negatív filmet pedig - egyébként helyesen - 
archiválta." /Ez a probléma azóta a megoldás utján vans a könyvtár a szüksé
ges gépet beszerezte, üzembeállítása folyamatban van./

A bizottság a fenti megállapításokra alapozottan számos javaslatot tett.
A könyvtár Vezetői Tanácsa -a javaslatok lényegével egyetértve - a következő 
határozatokat hozta:
1. / Első lépésként a Katalogizáló osztályhoz tartozó hirlap-elökészitő cso

port, valamint a Beruházási és Könyvtári üzemi Igazgatósághoz tartozó 
Hirlapállományvédelmi Üzem vizsgálja felül a hirlap-mikrofilmezóssel kap
csolatos munkafolyamatait a bizottsági jelentésben lefektetett szempontok 
szerint, tegyen konkrét javaslatokat a két részleg munkájának szinkronba 
hozatalára és dolgozza ki a munkafolyamatokhoz szükséges ügymeneti sza
bályzatokat. A vizsgálatokba bevonandó a Mikrofilmtár hirlap-mlkrofllmek- 
kel kapcsolatos könyvtári munkája, az u*n. szuperrevízió munkaállomása is. 
Eredményeiket Vezetői Tanács elé kell terjeszteni. /Határidő: 1979. szept.
15./

2. / A hirlapolvasószolgálatban működő fHmolvasógépek állandó és hatásos mű
szaki karbantartásáról gondoskodni kell és az igényeket ki nem elégítő 
készülékeket ki kell cserélni. Dönteni kell a beszerzendő géptípusokról 
és ennek megfelelően a gépeket be kell szerezni.

A Vezetői Tanács 1979. május 10-én Sonnevend Péter: "Javaslat a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriuma szerkezeti reformjára"
o. előterjesztést tárgyalta meg. Miután az OSZK Híradó idei 1-2. számában 
már ismertette az e témában lezajlott, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által 
rendezett vitaülést s híradónk következő számában a tervezett refoxmra cikk 
formájában még visszatérünk, e helyen csak a hozott határozatokat ismertetjük.

"Az Időszaki Kiadványok Repertóriuma a jövőben zárja ki gyűjtőköréből az 
orvostudomány, a mezőgazdaság és a műszaki tudományok cikkeinek közlését és 
korlátozza feltáró tevékenységét a társadalmi- és természettudományokra." 
/Mindaddig azonban, amíg a műszaki szakirodalom cikkeinek feltárása megnyug
tató módon rendezve nincs, az IKR-nek a műszaki irodalmat regisztrálnia kell./ 

"Az előterjesztésben szereplő, valamint a vita során felmerült kérdések
ben további elemző vizsgálatokat és többoldalú tárgyalásokat kell folytatni 
/az IKR egy vagy két sorozatban való megjelentetése, a teljesség, ill. sze
lekció kérdése, a tárgyszavazás, a szépirodalmi közlemények és recenziók fel
vétele, az éves magyar irodalomtudományi bibliográfiával való párhuzamosságok, 
ill. együttműködés kérdése/."

"Az IKR gyűjtőkörének szűkítésére, .szerkezeti reformja bevezetésére 1981. 
jan. 1-től kerüljön sor."

Összeállította: SOMKUTI GABRIELLA
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KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata ki
tüntetést adományozta dr. Komjáthy Miklósné osztályvezetőnek} a MUNKA ÉRDEM
REND bronz fokozata kitüntetést adományozta Kastaly Beatrix osztályvezetőnek 
és dr. Urosevics Daniié főmunkatársnak.

A Magyar Rádió az "Amig szivük dobog" rádiósorozat előadásaiért és a szer
kesztésben való részvételért dr. Markovits Györgyit nivódijban részesítette.

A Szakszervezetek Országos Tanáosa Elnöksége május 1. tiszteletére dr. Feren- 
ozy Endréné főosztályvezetőt a szakszervezeti mozgalomban végzett eredményes 
munkájáért elismerő oklevél kitüntetésben részesítette.

Kitüntetett munkatársainknak szeretettel gratulálunk és további eredményes 
munkát kívánunk.

JUTALMAZÁSOK

Az OSZK pártszervezete és szakszervezeti bizottsága javaslatára intézményünk 
vezetősége május 1. alkalmából a következő munkatársakat jutalmazta: Bor Kál
mán, dr.Perenczy Endréné, Froemelné Jáky Éva, Horváth Tiborné, Mihály József- 
né, Mürschberger Ferencné, Orbán Emőke, Rosta Lajosné, Tatai András, Vizsolyl 
Gyuláné', Wix Györgyné.

A KMK dolgozói közül: Bartos Éva, Cavalloni Gyöngyi, dr.Czinner Tiborné, 
Jordán Katalin, Katona.Rita, Kovács Árpádné, Kovács Lászlóné, dr.Kövendi Dé
nes* Moór Istvánné, dr.Nagy Attila, Nagy Lajos, dr.Pákh Tiborné, Rácz Ágnes, 
dr.Skaliczky Józsefné, Szende Lászlóné.
Tevékenységüket ezúton is köszönjük és további sikereket kívánunk!

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

U.1 dolgozóink: Borsa Zsófia szakalkalmazott III/gyarapitási osztály, Ernszt 
Mihály é kisegítő gazdasági igazgatóság műszaki és fenntartási osztály, 
Klsfaludy-P. Györgyi szakalkalmazott IV/kötelespéldány osztály, Kucska Lász
lóné szakmunkás I/könyvkötészet és sokszorositó, Pázmán Péter szakalkalmazott 
II/KMK kapcsolatszervezési osztály, Táborossy Zoltán szakalkalmazott I/ICMK 
állományópitési osztály.

Átsorolások: dr. Balogh György főmunkatárs I, Berlász Piroska főmunkatárs I, 
Botka Ferencné főmunkatárs I, Darabos Pálné főmunkatárs I, Fogarassy Miklós 
főmunkatárs I, Mlklóssy Jánosné főmunkatárs I, Papp Ferencné főmunkatárs I,
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Sípos Márta főmunkatárs I, Záhonyi Ilona főmunkatárs I, Divény Iné Váradi 
Zsuzsanna főmunkatárs II, Nagy Lajosné főmunkatárs II, Szegedy-Maszák Mihály- 
né főmunkatárs II, Tóth Sándorné főmunkatárs II, Herczeg Klára ügyintéző III, 
Vasa Alajosné ügyintéző IV, Tábori Györgyné műhelyvezető, Gajai Jánosné szak
munkás I, Molnár Béla szakmunkás I, Rónay Éva szakmunkás I, Horváth Jenő 
szakmunkás II.

Eltávoztak könyvtárunkból: - Áthelyezéssel: Barabás Klára szakalkalmazott 1/ 
HUNGAROFILM V., Heimlich István szakalkalmazott IV/Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülete, Ispánki Ferenc szakalkalmazott I/MAFILM V., 
dr. Melegh Antalné szakalkalmazott II/AGROBER Élelmiszeripari Tervező Iroda.
- Kilépett:: Csala József betanított munkás I, Királyné Kutas! Éva szakalkal
mazott IV.
/Lezárva: 1979. május 25./ összeáll.: HERNÁDI DÉNES

KOSZORÚZÁS

Születésének 225. évfordulója alkalmából ünnepségen emlékeztek meg Széchényi 
Ferencről, könyvtárunk alapitójáról.

Április 28-án délelőtt a Múzeum-kertben Korek József, a Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatóhelyettese méltatta a hazai tudományosság és művelődés első 
intézménye megteremtőjének érdemeit. Ezután a múzeum és a könyvtár képviselői 
megkoszorúzták Széchényi Ferenc szobrát.

EMLÉKÜLÉS

Az OSZK tudományos és közművelődési bizottsága és a Magyar Könyvtárosok Egye
sülete könyv- és könyvtártörténeti bizottsága május 17-én a Tanácsköztársaság 
60. évfordulója tiszteletére emlékülést tartott, amelyen az alábbi előadások 
hangzottak el:

HARASZTHI Gyula: Az Országos Széchényi Könyvtár 1918-ban,
HAVASI Zoltán: 1919 és a Széchényi Országos Könyvtár,
ZIRCZ Péter: Könyvtárpolitika 1919-ben és 1979-ben.

HELYESBÍTÉS

Előző számunkban, az 50. oldalon közöltük a március 21-e alkalmából jutalma
zott fiatalok névsorát. A bevezető mondatba sajnálatos hiba csúszott be: a 
fiatalokat nem a pártvezetőség, hanem a pártvezetőség és a KISZ-vezetőség elő
terjesztése alapján a könyvtár vezetősége részesítette jutalomban.
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Bemutatjuk a Kérész tury-.1 utalómban részesült munka tá-rem-ínyat

I.
Somkutl Gabriellával, az igazgatási osztály vezetőjével szerkesztőségünk 
egyik munkatársa most abbéi az alkalomból beszélget, hogy "A Teleki téka pere* A maros vásárhelyi Teleki-könyvtár a múlt században" o. tanulmánya a Kérésztury-pályázaton dijat nyert*

- Úgy tudom, nem először foglalkoztál a Teleki-téka történetével* Mikor 
történt első találkozásod a témával s ml adta az indíttatást, hogy a magyar 
könyvtártörténet oly sok fehér foltja közül éppen ezzel foglalkozzál?

- Ez a téma valóban régóta, pontosabban egyetemi éveim óta kisér, amikor 
szakdolgozatom tárgyául választottam Teleki Sámuel erdélyi kancellár alakját 
és az általa alapított könyvtárat* Első publikációm is erről jelent meg még 
egyetemista koromban, 1955-ben, a Könyvtáros hasábjain* A téma-választásnak 
texmészetesen volt szubjektív oldala is* Erdélyi származású lévén, gyerekko
ri nyaraimat mindig Marosvásárhelyen töltöttem s a könyvtár templomhaj óhoz 
hasonló nagyterme, áhltatos csendje, a régi könyvek aranyosgerincü sorfala 
maradandó élményeim közé tartozott* Akkor még csak a miliő vonzott; később, 
érettebb fejjel már a probléma foglalkoztatott: hogyan lett a nagyszerű kez
detekből a könyvek temetője, élő könyvtárból muzeális gyűjtemény* Erire pró
bál választ adni a mostani dolgozat*

- Bizonyára volt alkalmad a helyszínen is kutatásokat folytatni?

- Igen* Az ötvenes évek végén, ill* a hatvanas évek elején több Ízben 
kutattam a Teleki-tékában és kolozsvári levéltárakban, is* Sok érdekes, addig 
ismeretlen dolgot találtam, ezekből is publikációk születtek* Egy Teleki Sá
muelhez szóló Bodoni-levelet a Magyar Könyvszemlében közöltem, a könyvtár el
ső olvasó-naplója alapján az olvasóforgalomról Írtam elemzést* /OSZK évkönyv 
1961-62*/ A mostani tanulmány is szolgál érdekességgel: egy kolozsvári levél
tárban szinte véletlenül sikerült rábukkand, a Teleki-téka multszázadi száma
dásaira. Ez az első Írásbeli bizonyítéka annak, hogy az alapitó által a 
könyvtár fejlesztésére rendelt pénzeszközöket a méltatlan utódok saját cél
jaikra fordították*

- Beszéljünk most magáról a tanulmányról* "A Teleki-téka pere"* Nem kis
sé furcsa cim ez egy könyvtártörténeti tanulmánynak?

- De igen* Legalább olyan furcsa, mint maguk az események* A múlt század
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hetvenes-nyolcvanas éveiben ugyanis egy több mint tízéves polgári per tár
gyát képezte a Teleki-téka, melyet országos visszhangu sajtóvita előzött meg 
4b kisért* Polgári liberalizmus és feudális reakció erői ütköztek meg ebben 
a küzdelemben, amely egyszerre volt a szó jogi értelmében per és társadalmi 
"per" isi a haladás harca a nagybirtokos osztály képviselői és az őket támo
gató rétegek ellen* A küzdelem egyik központi figurája Orbán Balázs volt, 
akinek szavalt dolgozatom mottójául is választottam: "Hol nemzeti vagyonról 
van szó, ott elnézésnek helye nem lehet*"

- Olvashatjuk a tanulmányt nyomtatásban is?

- Remélhetőleg nemsokára, mert az OSZK évkönyv szerkesztő bizottsága 
közlésre fogadta el* Nagyon hálás vagyok a szerkesztőknek, hogy a terjedel
mes, 6 és féllves tanulmánynak helyet adtak, mivel egy folyóirat keretei kö
zött nem fért volna el*

- Foglalkozol-e továbbra is a Teleki-téka történetével?

- Szivem szerint foglalkoznék, de ma a továbbkutatásra nincs lehetőségem* 
A kutatás súlypontjának át kell helyeződnie a helyiek kezébe s ez már tulaj
donképpen folyamatban is van* Deé Nagy Anikó, a Teleki-téka munkatársa már 
több publikációval is bizonyította, hogy méltó örököse és őrzője az alapitő 
Teleki Sámuel szellemének*

- További tervek, elképzelések?

- Kutatási területem a 18* századi magyar alapítású magánkönyvtárak tör
ténete* Ezen belül foglalkoztam már Széchényi Ferenc, Teleki László, Ráday 
Gedeon és Batthyányi Ignác könyvtárával* Jelenleg több téma is foglalkoztat: 
a 18* századi női könyvtárak és saját könyvtárunk, az OSZK története is*

- Hűt mondanál azoknak a pályakezdő fiataloknak, akiket vonzanak a tör
téneti témák?

- Számomra a történelem: rekonstruált élet* Igazságkereső szenvedély, 
nagy szorgalom, a tények és adatok fanatikus tisztelete, az összefüggések 
felismerésének képessége és - ki merem mondani - némi képzelőerő is kell hoz
zá* A könyvtár hallatlanul komplex valami: egyszerre van benne jelen az el
vont fogalmi világ /a könyvekben/ és az élet /az olvasókban/ s a kettő állan
dó kölcsönhatásban van* Ugyanakkor a könyvtár, mint intézmény, egy adott gaz
dasági-társadalmi közegben létesül, fejlődik és hat — története elszakítha
tatlan az őt körülvevő világtól* Aki ezt a területet választja kutatási témá
ul, sok mindenről nyerhet áttekintést*

- Végezetül egy utolsó kérdés: milyen érzés a Keresztury-pályázat kitün
tetettjének lenni?
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- Nagyon-nagyon jó érzés. Csak végtelen hálával tudok gondolni Keresztury 
Dezsőre, aki régi korok hagyományát követve, közcélra, a tudományok ápolásá
ra áldozott jelentős összegű alapítványt. Az ő szeretete és hűsége a Széché- 
nyi-könyvtár és annak munkatársai iránt mindnyájunk számára példakép kell le
gyen.

II.

PiTt..g¥ur^fn Iatvánn<jval« aki "Romániai magyar irók és költők bibliográfiája 
1913-1944"^c. munkájáért ugyancsak Keresztury-jutalmat kapott, közeli munkatársa, Juhász Lászlőné folytatott beszélgetést.

- Éva, a Keresztury pályadijasok közül te vagy a legfiatalabb. Hogy 
ilyen fiatalon, még harminc éves korod előtt alkottál jelentősei, sokan ér
deklődnek a személyed iránt. Szeretném, ha bemutatkoznál a Hiradó olvasóinak, 
a könyvtár dolgozóinak.

- Dr. Gyúrján Istvánná vagyok. Itt dolgozom az OSZK-ban, a Magyar Nemze
ti Bibliográfia Szerkesztőségében vagyok cimleirő már 4 éve. Családos vagyok, 
kisiskolás lányom és fiam van.

— Hogyan született a munkád? Ahogy látom, ez egyúttal a szakdolgozatod 
is* Hogyan született az ötlet, hogy ezzel a témával foglalkozz?

— Mindenképpen olyan szakdolgozatot akartam készíteni, amelyik nem ősz— 
szeollőzással készül. Az ötletet az adta, hogy olvastam Sütő Andrásnak az 
"Anyám könnyű álmot Ígér" c. könyvét; nagyon megragadott, elcsodálkoztam gyö
nyörű nyelvén. Akkor kezdett foglalkoztatni a romániai magyar irodalom prob
lémája* Magamból indultam ki, hogy mennyire nem tudok semmit róla, és ezen 
sürgősen segíteni akartam*

- Segített valaki az indulásnál? Mikor kezdted az anyaggyűjtést, és mi
lyen elképzeléseid voltak?

- Egyedül kezdtem el, és alakítottam ki, lépésről lépésre haladva* Elő
ször is azt kellett megtudnom, mennyire feldolgozott bibliográfiailag a romá
niai magyar irodalom* Ez kiderült, amikor utánanéztem az OSZK katalógusában* 
Megállapítottam, hogy az 1944-1970 közötti irodalmat feldolgozták már a romá
niai magyar bibliográfusok. /Kántor Lajos-Láng:Gusztáv: Romániai magyar iro
dalom 1944-1970 c. könyv könyvészeti anyaga./
A két világháború közötti irodalomról nagyon kevés anyagot találtam; teljesen 
felderítetlennek minősítettem ezt a korszakot, ugyanakkor igazságtalanul mel- 
lőzöttnek is, végül is ez hungarika anyag. Ezért ezt az időszakot választottam*

- Hogyan kezdtél a munkához? Milyen lexikonokban kerestél, hogyan alakí
tottad ki az arányokat és a szempontokat, amelyek szerint a dolgozatodat meg

88



csináltad?

- A nóvgyüjtéssel kezdtem, kik legyenek azok, akik bekerülnek a bibliog
ráfiába. Ez volt talán a legnehezebb. Ehhez elsősorban az Erdélyi lexikont
/♦más lexikonokat/, a korabeli könyvészeti anyagot és a folyóiratok cikkeit 
használtam fel. A fő szempontokat már akkor megállapítottam, a többi a munka 
folyamán alakult ki.

- Ebben a fázisban volt-e valamilyen válogatási szempontod?

'- Feltétlenül. Kénytelen voltam csak a szépirókkal foglalkozni, mert 
akkor rengetegen Írtak, mindenki irt. Szűkíteni kellett a kört. Még Így is 
hatalmas anyag, de válogatás nélkül szinte megfoghatatlan volna: kihagytam 
pl. a szakírókat.

- Hogyan folytattad a munkát?

- A névlista összeállítása után, az OSZK katalógusában teljességre töre
kedve kerestem az önálló müveket. Amikor az önálló müvek megvoltak, akkor men
tem a hirlaptárba. A hirlaptári munka során jöttem rá, hogy nem tudok az egész 
anyaggal megbirkózni. Olyan hatalmas mennyiség, hogy egyszerűen nem volt rá 
időm.

- Igen nagy munka lehetett az álnevek egyeztetése. Ezt hogyan oldottad
meg?

- Nagyon sok esetben a véletlen játszott a kezemre, az irodalom tanulmá
nyozása közben bukkantam rá korabeli folyóiratokban arra, hogy ki kicsoda 
voltaképpen. Természetesen használtam a Magyar Írói álnévlexikont is.

- Mi lett a bibliográfia végső tartalma és milyen elrendezésben? A lek
toraid nagyon dicsérték az anyag mennyiségét, szerkezetét, tartalmát.

- A bibliográfia az 1919-1944 közötti romániai magyar szépirodalmat tárt
ja fel. Az egyes Írók és költők müveit és a rájuk vonatkozó irodalmat 1944-ig 
dolgozza fel, még abban az esetben is, ha azok 1944 után is publikáltak, il
letve publikálnak. A bibliográfia tartalmazza az önálló müveket, és részben 
azokat a verseket, novellákat, amelyek folyóiratokban jelentek meg, függetle
nül attól, hogy ezek önálló kötetben napvilágot láttak-e vagy sem.
A bibliográfia első rendezési elve az Írók, illetve költők betűrendje. Ezen 
belül az egyes Írók és költők önállóan megjelent müveit időrendben, a folyó
iratokban megjelent verseket, novellákat és az ezekre vonatkozó irodalmat a 
folyóiratok betűrendjében és azon belül időrendben vettem fel. Műfordításokat 
nem közöltem a bibliográfiában. Névmutató, folyóirat- és irodalomjegyzék te
szi teljessé.
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- Kiegészítésre szorul-e még ez a könyvészeti anyag?

- Igen. Érzésem szerint ez csak töredéke az egész anyagnak. Nem érzésem 
szerint, tudom, hogy az.

- Szeretnéd ezt a munkát folytatni?

- Igen, nagyon, ha lehetőségem lenne rá. Ha kapnék kutaténapot, tudnám 
is folytatni. De kutaténap nélkül nem tudom semmiképpen sem, munka után ro
hanok haza a gyerekeimhez.

- Mennyi időre lenne szükség szerinted a teljes anyag feldolgozásához?

— Azt hiszem ahhoz évek kellenek. Ez a bibliográfia csak az Indulás 
volt. Főleg a folyóiratok anyaga nem teljesen feldolgozott, mert én is csak 
meghatározott lapokat és azok bizonyos évfolyamait dolgoztam fel.

- Mi lett a szakdolgozatod sorsa?

- A sorsa a fiók, mert a kiadást sajnos a mai napig én nem tudtam elin
tézni.

- Akkor a kutatók egyáltalán nem tudnak róla?

- Nem, nem tudják használni.

- Mindkét irodalomtörténész bíráló annyira hiánypótlónak és annyira 
hasznosnak Ítélte meg a munkádat, hogy igazán megérdemelné a nyilvánosságot. 
Végül hadd idézzek a lektori jelentésükből befejezésként* "...nemcsak a ro
mániai magyar irodalom könyvészeti kutatásának nélkülözhetetlen eszköze, ha
nem nagy nyeresége a magyar bibliográfiai irodalomnak is..." /Fomogáts Béla/ 
"... a romániai magyar irodalom általam Ismert könyvészeti feldolgozásai kö
zül a leggazdagabb, az irodalomtudomány, de még az olvasóközönség számára 
nélkülözhetetlen segítséget adhat a későbbiekben" /Rónay László/

Gratulálok, és sok sikert kívánok a folytatáshoz.

X

A Keresztuxy pályázat harmadik jutalmazottjával, Miklóssy Jánossal való in
terjút következő számunkban közöljük.
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MUMONKRÓI
KÉRDÉSEINKRŐL

Liszt-kéziratok a zeneműtárban

Közismert, hogy Liszt Ferenc 1886 nyarán bekövetkezett halála után a 
Zeneakadémia, melynek 6 volt első elnöke, s amely ma az ő nevét viseli, lett 
budapesti könyv- és kottatárának, hangszereinek örököse - a mester 1881-ben 
Írásban is rögzített óhaja értelmében. A Zeneakadémia további értékes Liszt
dokumentumokhoz /levelekhez, képekhez, kottákhoz/ jutott neves tanárai: Liszt 
egykori barátai, tanítványai /Mihalovich Ödön, Ábrányi Kornél, Hubay Jenő 
stb./ révén, s a Liszt halála után szétosztogatott berendezési tárgyak egy 
részét is sikerült az 1925-ben megnyitott Liszt-emlékszoba részére visszasze
reznie.

Kevésbé ismert, hogy az Országos Széchényi Könyvtárnak, bár közel sem 
rendelkezett ilyen előnyös feltételekkel egy jelentős Liszt-gyűjtemény kiala
kítására, mégis sikerült évtizedek hosszú, szívós, folyamatos munkájával, tu
datos és nagyvonalú gyarapítási politikával értékes, gazdag Liszt-anyagot 
összegyűjtenie. Ez az anyag nemcsakhogy méltóképpen reprezentálja a XIX. szá
zad legnagyobb magyar zeneszerzőjének életművét nemzeti könyvtárunkban, hanem 
világviszonylatban is a Liszt-kutatás egyik kulcshelyévé teszi az Országos 
Széchényi Könyvtárat.

Igen jelentős a Kézirattárban, lllétve a Zeneműtár hagyatéki gyűjteményei
ben őrzött Liszt-levelek száma. Liszt eredeti kéziratos zenemüveiből pedig ha
zánkban az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára rendelkezik a leggazdagabb, 
mennyiségben és minőségben egyaránt legértékesebb gyűjteménnyel.

Jelenleg a következő statisztika szemlélteti az OSZK Zeneműtárának Liszt- 
kézirást tartalmazó kottaanyagát:

a/ Eredeti kéziratos Liszt-zeneművek: 46 db.
b/ Liszt-zenemüvek kéziratos másolati vagy nyomtatott kiadásai, a szer

ző sajátkezű javításaival, kiegészítéseivel a zenei anyagban: 13 db.
c/ Más szerzők zeneművei Liszt sajátkezű bejegyzéseivel, javításaival:

4 db.
d/ Nyomtatott Liszt-zenemüvek, a szerző sajátkezű dedikációjával vagy 

egyéb, nem a zenei anyagot érintő bejegyzésével: 12 db.
Összesen: 75 db.
/összehasonlításként néhány egyéb adat: a washingtoni Library of Congress 

60, a párizsi Bibliotheque Nationale 47* a New-York-i Pierpont Morgan Library 
18, a budapesti Zeneakadémia - a dedikált kottákat is beleértve - 32 Liszt- 
kézirást tartalmazó zenemüvei rendelkezik. Valamennyi gyűjteményt felülmúlja 
természetesen a weimari Liszt-muzeum anyaga, melyet jelenleg a Goethe-Schiller
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Archívum őriz#/
Igen örvendetes, hogy ezt az értékes Liszt-gyűjteményt az OSZK illetéke

sei nem tekintik lezártnak, hanem anyagi lehetőségeikhez mérten /s az aukciók 
kínálatainak megfelelően/ folyamatosan gyarapítják. Az anyagnak csaknem egy- 
harmada /19 eredeti kézirat, 2 a szerző által korrigált másolat és 1 nyomtat
vány jelentős autográf kiegészítésekkel/ a legutóbbi másfél évtized folyamán 
került a könyvtár tulajdonába. Méltányos lenne, hogy ez a nem kis fáradság
gal és anyagi erőfeszítéssel járó fejlesztés a sajtó, rádió, televízió révén 
a nagyközönség előtt is ismertté váljék. Az pedig egyenesen elengedhetetlen, 
hogy legalább az OSZK munkatársai számon tartsák, könyvtáruk Liszt-kéziratok 
tekintetében milyen nagy értékek birtokosa, s miként gyarapszik évről-évre.

Mivel dr. Kecskeméti István a Híradó hasábjain időről-időre beszámolt a 
Zeneműtár legértékesebb uj dokumentumairól, köztük az újonnan beszerzett 
Liszt-kéziratokról is, ezúttal csak a három legfrissebb szerzeményt szeretném 
röviden bemutatni.

1976- ban vásárolta meg az OSZK a Hans Schneider Antiquariat-tól /Tutzing, 
NSZK/ Liszt Verlassen /Elhagyatottan/ cimü dalának eredeti kéziratát. /Zene
műtár! jelzete: Ms. mus. 6.140./ A kompozíció Liszt kései terméséhez tartozik, 
s mint azt a kézirat végén a szerző sajátkezű feljegyzése tanúsítja, szövege 
egy színmű részlete: "Lied aus dem Schauspiel /'Irrwege* von Gustav Michell./ 
28 Juli, / [18^80 - Weimar/ FLiszt." A már csaknem hetven esztendős mester 
saját érzésvilágához közelállónak érezhette a szomorúságot, magányt kifejező 
szöveget, melynek hangulatát a lehető legegyszerűbb zenei eszközökkel adta 
vissza. - A 4 fólióból álló kéziratban a dal eredetileg a 2 rectón kezdődött, 
s a 4 rectón fejeződött be, mindvégig Liszt saját kézírásával. Liszt egyik 
weimari barátja, Alexander Wilhelm Gottschalg orgonista, később külön címlap
pal látta el a kéziratot, az 1 versóra pedig - nyilván egy Liszttől hallott 
élő előadás nyomán - 4 ütemes zongora bevezetést jegyzett fel, "Einleitung, 
comp. am 2. Aug. 118180." felirattal. Ezzel a kibővített bevezetéssel jelent 
meg a dal nyomtatásban is, még a keletkezés évében, 1880-ban, a lipcsei Kahnt 
kiadónál. Valószínűleg az OSZK most beszerzett kézirata szolgált a kiadás 
alapjául.

1977- ben a Kulturális Minisztérium jóvoltából jutott az OSZK Liszt egyik 
híres öregkori zongora—ciklusának, a Weihnachtsbaum /Karácsonyfa/ sorozat 
négykezes verziójának eredeti kéziratához. Az autográfot a müncheni Walter 
Ricke Musikantiquariat adta el. Terjedelme 43 fólió; jelzete: Ms. mus. 6.342. 
A ciklusnak mind a tizenkét darabját tartalmazza, az utolsó darab azonban 
hiányos: a kézirat utolsó lapja valami módon elkallódott. Világos, jól olvas
ható Liszt kézírása, amelyben az előadási jelek, ujjrendek a sötétbarna tin
tás alapirástól elütő piros tintával szerepelnek. A kézirat nyilvánvalóan 
nyomdai célokat szolgált; ezt mutatják a kottametsző kezétől származó, ceru
zás sor- és lapbeosztások is. Ez a négykezes változat az eredeti, kétkezes 
zongoraletéttel egyidejűleg, 1882-ben jelent meg a berlini Fürstner kiadónál.

Mig terjedelemben és a kompozíció jelentőségét tekintve ez a Karácsony
fa-kézirat emelkedik ki az OSZK újabb Liszt-szerzeményei közül, ugyanakkor 
újdonság tekintetében a legfrissebb, 1979-es gyarapodás, a Lied des Frühlings
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/Tavaszi dal/ érdemli meg leginkább figyelmünket. Ez a kézirat ugyanis egy 
ismert, sót közkedvelt férfikar eddig ismeretlen, korai verziója, mely elég 
erősen eltér a nyomtatásban megjelent alaktól. Bár több jel mutat rá, hogy 
Liszt nem dolgozta ki minden részletében, mégis lényegében befejezett mü, s 
önállóan meg is szólaltatható. Egybevetése a későbbi, ismert verzióval pedig 
érdekes bepillantást nyújt Liszt zeneszerzői műhelyébe.

Ezt a kéziratot szintén nyugatnémet cégtől, a Stargardt Antiquariat-tól 
/Marburg/ vásárolta meg az OSZK. Terjedelme 4 kottaoldal, jelzete: Ms. mus. 
6.684.

A kórusmüben Liszt a "Lob des Frühlings" cimü Uhland-vers 1. szakaszát 
dolgozta fel 4 férfiszólamra /két ütem erejéig 5 szólamra bővül az együttes, 
de Liszt itt egy 4 szólamu megoldást is feltüntet/. A kórusszólamok alatt az 
egész kéziratban mindvégig üresen hagyott dupla sor és egy szöveges megjegy
zés a 3. lapon /"2Vers et / Harpe"/ arra utal, hogy a szerző hárfakisére— 
tét is akart komponálni a műhöz, illetve az Uhland-vers 2. szakaszát is meg 
óhajtotta zenésiteni. Érdekes, hogy a mü végleges megoldásában sem szerepel 
hangszerkiséret, s további szövegek sem kerültek bele.

A férfikar ismert verziója 1861-ben jelent meg a lipcsei Kahnt-nál, mint 
a "Für Mannergesang" cimü, 12 részes sorozat 9. darabja. Komponálásának ide
je ismeretlen. Sajnos, az OSZK kéziratán, tehát a korai verzión sem szerepel 
keltezés. Az Írás és a cégjelzéses Kölnből származó kottapapir alapján azon
ban úgy gondolom, hogy a mü első megfogalmazása az 1840-es évek első felében, 
Liszt Rajna-menti útjainak valamelyikén történhetett.

A kórusnál legnagyobb részében jól párhuzamba állítható a korai verzió és 
a végleges megfogalmazás, mert harmóniai megoldásuk azonos vagy hasonló. A 
záró rész azonban alapvetően eltér, s a korai megfogalmazásban sokkal terje
delmesebb is. - A nyomtatásban kiadott változat egy hosszabb 5 szólamu sza
kaszt is tartalmaz. Szólamai általában önállóbbak, mint a korai verzióban; 
ugyanakkor könnyebben énekelhetőek, amit az is elősegít, hogy Liszt a darabot 
egy egész hanggal lejjebb helyezte /az eredeti H-durból A-durba/.

Van-e gyakorlati jelentősége - a muzeális értéken túl - az OSZK gazdag 
Liszt-zenemükéziratgyüjteményének? A kérdésre épp a legutóbbi idők tapasztala
tai alapján határozott igennel válaszolhatunk. A gyűjtemény teljesen ismeret
len darabjaiból a Zeneműkiadó a közelmúltban többet is megjelentetett. így 
első kiadásként kinyomtatták a 2'.zo«go^alegenda: a Paulai Szent Ferenc a hul
lámokon ,1ár Liszt által készített könnyített változatát s a Siegesnorsch /Győ
zelmi induló/ cimü zongoradarabot; az uj Liszt-összkiadás legfrissebb köteté
ben először került kinyomtatásra a Stabat Mater cimü zongoradarab. Ismert kom
pozíciók esetében is a kritikai kiadás nélkülözhetetlen forrásmunkái az OSZK 
kéziratai. így ez az anyag nemcsak a zenetörténészek számára jelent értékes 
kutatási területet, hanem bekerül a mindennapi zenei élet vérkeringésébe.

P. ECKHARDT MÁRIA
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Nyomozás a kézirattárban

A kézirattári munka - kiváltképp a szerzeményező része - gyakran hasonlít a 
nyomozáshoz* A kézirattáros, akárcsak a nagy mesterdetektiv, nyomoz, szaglász, 
fürkész, liírdez, olvas, logikai következtetéseket von le, sőt pszichológiai 
összefüggéseket keres, hogy a hiányzó láncszemet föllelve megoldja azt a rejt
vényt, amelyet a vételre kínált kézirat ad fel neki* Munkája tele van útvesz
tővel és buktatóval: sokszor kényszerül belátni, hogy a nyom, amelyen elindul, 
tévútra vezet, zsákutcába, és - trial and error alapon - uj irányban kell el
indulnia* Ahogy a detektivnek, neki is mindent ki kell derítenie, ami a kéz
irat összefüggésében lehetséges, hogy aztán a részletek egységes egésszé áll
janak össze* Nem elég a kéziratot elolvasni és értelmezni, hanem előtörténe
tét is fel kell tárni, hogy értelmezésünk minden kétséget kizáróan megbízható 
legyen* A kéziratoknak is megvan a maguk sorsa és sorsuk éppúgy hozzájuk tar
tozik, akár kötésük és éppúgy befolyásolja pénzben kifejezendő árukat, mint 
szövegük vagy szerzőjük* Ne maradjunk az általánosságok szintjén: konkrét 
példán nézzük meg, milyenfaj ta nehézségek adódnak a kézirattári nyomozómunká
ban!

Díszes kötésű albumot kínáltak a minap vételre, rajta az Esterházy-her- 
cegek címere* Az album vastag, kettősen összefogott barna kartonlapokból áll, 
amelyeket úgy ragasztott össze a könyvkötő, hogy az első lapot középen ovális 
alakban kivágta, a másikat pedig alátétként alkalmazta* Az ovális kivágásokba 
árnyképek kerültek, amelyeket noha átlátszó lap véd, az eredetileg hét árny
kép közül egy, az első, elveszett*

A fennmaradt hat árnykép férfi és női portrékat ábrázol a 18* század 
jellegzetes stílusában, alattuk pedig pár soros német szöveg és Mozart jól 
olvasható aláírása következik*

Első nekifutásra azt sugallja az ámyképsorozat, hogy Mozart hat autog- 
ráf kéziratával és aláírásával, illetve Mozart és környezete portréival van 
dolgunk, ami nagy szenzáció lenne nemcsak Magyarországon, hanem világviszony
latban is, s az album értéke százezres nagyságrendben mozogna* Tegyük szemügy
re egyenként a képeket és szövegüket!

Az első - eredetileg második - árnykép női profilt ábrázol, alatta a né
met szöveg a következőt mondja: "A jő és szellemdus Esterházy hercegnő* Es
terházy hercegnő készítette. Mozart." Copfos férfifej következik. Szövege: 
"Saját árnyképem* Esterházy hercegnő készítette* Mozart*" Ez tehát maga Wolf- 
gang Amadéua Mozart lenne, s copfja után Ítélve ehhez alig férhet kétség* Ez
tán a "hires francia hegedüvirtuóz" képe jön, akinek nevét még nem tudtuk ki- 
betüzni, és aki "többször tartózkodott az Esterházy-házban", majd "a magyar 
gróf, Károlyi" Profilja, "Esterházy hercegnő ajándéka", akárcsak "Andrássy 
grófé Magyarországról". A hatodik - utolsó - árnykép teljes alakú férfiábrá
zolás. Szövege csak infralámpával történt átvilágítás után vált láthatóvá: 
"Atyám, Leopold Mozart árnyképe, Esterházy hercegnő készítette szüleim láto
gatásakor. Mozart*"
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Az árnyképsorozat jelentőségét fokozza az a körülmény, hogy Mozart ma
gyarországi kapcsolatait, magyar hatását dokumentálja. Kézenfekvő volt tehát, 
ha ezen a nyomon indulunk el és megvizsgáljuk, mit mond a szakirodalom Mozart 
magyarországi utóéletéről. Legnagyobb megdöbbenésünkre Gálos Rezsőnek a Győri 
Szemle 1930-as évfolyamában megjelent, "A két Mozart Győrött" c. tanulmánya 
már közölte ugyanezeket az árnyképeket, csak éppen más szöveggel. A Mozart- 
fejet ebben a sorozatban Erdődy grófnő készítette Győrött és adta Mozartnak, 
Leopold Mozart képe is a győri zénebarátok körében készült, akárcsak a többi 
sziluett, amelyek itt Esterházy herceg és hercegnő, illetve Pálffy gróf kép
másaiként szerepelnek. Egyértelmű azonban a cikk és a feliratok célzatossága: 
azt .akarják bizonyítani, hogy Mozarték pozsonyi ütjük alkalmával jártak Győ
rött is. fan ez a feltevés - bármennyire is szeretnék a győri lokálpatrióták - 
semmiképpen sem igazolható, még ezzel a sziluettsorozattal sem. "A sorozatnak 
valamennyi darabja elárulja, hogy a bizonyítékok hamisak s hogy a felfedezés
nek semmi alapja sincs" - nyilatkozik az ügyben Sebestyén Ede 1941-ben "Mo
zart és Magyarország" c. könyvében.

Ezzel a mi sorozatunk hitelessége is egycsapásra kétségessé vált. Két 
lehetőségünk adódik: vagy Esterházy-vonalon folytatjuk tovább a nyomozást, 
vagy Mozart-vonalon tapogatózunk, hogy a hitelesség kérdésében döntsünk.

Az Esterházy-vonal azonban nem nyújt további fogódzót: zsákutcának mutat
kozik. Történetesen abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy már korábban 
kézirattárunkba kerültek a kismartoni Esterházy-gyüjtemények Hárich János ál
tal szerkesztett katalógusai. Ezek semmit nem tudnak a Mozart-albumról vagy a 
osalád és Mozart kapcsolatairól. Marad tehát a Mozart-vonal.

Itt újból többféle, legalább három járható ut van. Először is a Mozart- 
életrajz. Végignéztünk minden Mozart-biográfiát- és monográfiát, továbbá a 
szakirodalmat Mozart különböző kapcsolatairól, az árayképkészités 18. száza
di elterjedéséről, a szabadkőműves-páholyokról, amelyeknek Mozart tagja volt 
s amelyek lelkesen hódoltak a sziluettkészités társasági divatjának - sehol 
semmi nyom.

Másodszor a Mozart-ikonográfia. A nemzetközi szakirodalom által hiteles
nek elfogadott Mozart-portrék közt szerepel ugyan árnykép is, de az ábrázolás 
erősen eltér attól a Mozart-profiltól, amely a mi sorozatunkban szerepel. Nem 
egyezik a hitelesekkel Leopold Mozart-képünk sem. Azaz sorozatunk ikonográfi- 
ailag nem hitelesíthető.

Harmadszorra és utoljára lássuk a Mozart-autográfokat. Magyarországon 
nincs egyetlen Mozart-kézirat sem, csak kotta. Összehasonlítani tehát csak 
reprodukcióval lehet a mi sajátkezűnek feltételezett Mozart-szövegeinket. Az 
antikvár-katalógusokban, monográfiákban közölt különböző nyelvű, más-más évek
ből való Mozart-levelek és aláírások irástipusa azonban erősen eltér az árny
képeink alatt szereplő Írás duktusától és típusától. Az eredmény tehát nega
tív: sorozatunk hamisítvány, és még csak nem is szakértőé.

Elképzelhető lett volna persze, hogy nyomozásunkat pontosan az ellenkező 
sorrendben kezdjük és az irás jellegéből indulunk ki, majd az ikonográfiát 
vallatjuk, s csak eztán igyekszünk feltérképezni Mozart magyarorszagi hatását. 
Az a gondolat azonban, hogy szenzációt Ígérő hungarikum bukkant fel, vonzóbb

95



volt magánál Mozartnál. S ha a szenzáció el la marad, az album mindenképp 
fontos a magyar Mozart-továbbólés szempontjából« azt mutatja, hogyan alakul 
és él egy legenda... így aztán a nyomozást sem tekintjük lezártnak, osak épp 
nem magyar Mozart-dokumentumokban, hanem magyar Mozart-legendában gondolko
dunk. Jelenleg a legenda formálódását próbáljuk tetten érni bécsi kózirattá- 
ros kollégáink segítségével az Ausztriában őrzött Esterházy-anyag alapos át
vizsgálása révén. Az eladónak, aki türelmesen várakozik, csak az 6 válaszuk 
megérkeztével tudunk nyilatkozni a vételárról. Becsapni sem őt nem szeret
nénk, sem magunkat.

KARSAY ORSOLYA

A kutatónapokról

Közel két éve - 1977 Júniusában - a pártvezetőség kibővített vezetőségi ülé
sen vitatta meg az OSZK—bán és a KMK—bán folyó kutatómunka helyzetét. A meg
beszélés alapjául szolgáló dokumentumokat, Illetve a hozzájuk fűzött észre
vételeket az OSZK Híradó az évi 4/6. számában /116-127. 1./ tettük közzé.

Az akkori előterjesztések átfogták az OSZK tudományos munkájának egészét: 
a vizsgálódás a munkatervbe állított, illetve a kutatási tervben szereplő te
vékenységre egyaránt kiterjedt. Történt ez azért, mert mint az egyik Jelentés 
leszögezi: "E két forma sem szervezeti, sem tartalmi elhatárolást nem jelent
het. Egyrészt azért nem, mert az utóbbi semmiképp sem lehet öncélú, harmm köz
vetlenül vagy közvetve a tervmunkát segíti, tehát az intézeti tevékenység egé
szének szerves részét képezi. De a tartalmi szétválasztás sem lehetséges, hi
szen több hivatali munka elvi megalapozása kutatónapokon történik. Máskor ezen 
a módon biztosítható heti 8 órányi idő az osztálymunkába be nem iktatható 
könyvtári feladatok megoldására.

Az 1977* évi anyag tehát egységben szemléli a két kutatási formát, de a 
kutatónapi tevékenység speciális kérdéseinek külön fejezetet is szentel /121- 
124. 1./

Mostani Írásunkban osak ez utóbbi témával kívánunk foglalkozni, egyrészt 
mert szükségesnek látjuk, hogy a kutatónapokkal összefüggő tudnivalókat fel
elevenítsük, másrészt, mert a kutatónapi munkák számszerű és tartalmi alakulá
sát az utóbbi két évre vonatkozóan érdekesnek tartjuk.

x

Most nem feladatunk, hogy az OSZK kutatási terveit, tevékenységét ismer
tessük. Erről részben a már említett eleborátumok, részben pedig az intézményi 
tervek adnak tájékoztatást. De kutat ónapokról lévén szó azt meg kell említeni, 
hogy a 158/1966/M.K.15 MM ez. utasítás, amelynek alapján a kutatónapok engedé
lyezése történik, két alapterületet: "könyvtártudományi témákat" és "nem könyf*-
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tártudoraányi /házi szóhasználattal "egyéb"/ témákat"különböztet meg. Azt, 
hogy az első kategória mit jelent és miért kerül be intézményünk tervébe, 
aligha szorul magyarázatra. De a "nem könyvtártudományi" témák /nálunk első
sorban irodalomtörténet, történelem, nyelvészet, néprajz/ létjogosultságáról 
talán nem fölösleges szólni. Mindenekelőtt utalni kell azokra a hivatali mun
kákra /gyarapítás, tájékoztatás, szakkönyvtári funkciók ellátása stb./ ame
lyeknek megoldása nem csak könyvtárosi ismereteket, de egyéb irányú, magas- 
szinttt szakmai tájékozottságot is megkíván. Vannak olyan feladataink, amelye
ket csuk az adott tudományterületekkel aktiv kapcsolatot tartó, azt művelő 
szakember láthat el. Ha ezt a működési elvet elfogadjuk, már pedig el kell 
fogadnunk, akkor nem lőhet vitás számunkra, hogy ezen munkatársaink egyéni 
kutatásait éppen úgy támogatnia kell az intézetnek, mint ahogy azt a szoros 
értelemben vett könyvtári vonatkozású kutatásoknál megteszi. Nem tudjuk tevé
kenységünket magas színvonalon ellátni, nem tudjuk az országos kutatást hatá
sosan támogatni, hu tudományos életünkben - szakembereink révén - nem veszünk 
tevőlegosen részt. A nem könyvtártudományi kutatások tehát éppen olyan fonto
sak feladataink teljesítéséhez mint azon kérdések feldolgozása, amelyek napi 
feladataink elvégzését segítik elő.

I.
Fiataljainkat és az újonnan hozzánk került munkatársakat elsősorban a 

"ki és hogyan kaphat kutatónapot" kérdés érdekli. Számukra idézzük az 1977-es 
OSZK előtörjesztós ide vonatkozó megállapításait /122. 1./, felhívta a figyel
met arra, hogy az egész pártvezetőségi beszámolót érdemes végigolvasniuk.

íme az idézett "Kutatóidőben csak az részesülhet, aki már tudományos 
eredményeket tud felmutatni. Ez a kedvezmény tehát a bizonyított tudományos 
kutatás támogatására, nem pedig egy-egy munkatárs szárnypróbálgatásainak elő
segítésére szolgál. Kivételt csak abban az esetben teszünk,, ha fiatal dolgo
zóink - igazolttal - egyetemi doktori disszertációjukat készítik. Ennek megírá
sához két éven keresztül heti 8 óra időt engedélyez számukra a könyvtár főigaz
gatója.

A kutatónapokat az osztályvezetők, főosztályvezetők, valamint a tudomá
nyos titkár indoklása alapján az intézmény főigazgatója /egy évben egyszeri/ 
engedélyezi. Döntésénél elsősorban a kutató addigi munkásságát /publikációit/ 
veszi figyelembe, folyamatos kutatásnál az adott témára vonatkozó feldolgozás 
eredményeit. Egyszerűbb ez az un. könyvtártudományi területen, ahol a kutató 
képességeit, felkészültségét és munkája eredményességét egész szakmai környe
zete meg tudja Ítélni. Az egyéb /irodalomtudományi, történelmi stb./ témák el
bírálásához már külső segítséget is igénybe kell venni. Minden ilyen tipusu 
kutatás esetében szükséges annak az intézménynek /az intézmény vezetőjének/ 
igazolása, amelynek keretében az adott kutatás folyik. Ez biztosítja a kuta
tás irányítását, szervezett vitelét, és - általában - garanciát nyújt a kuta
tóidő produktív felhasználására is. Az akadémiai fokozattal rendelkezőktől 
igazolást természetesen nem kérünk.

özoroncsósnek bizonyult az un. kutatóidő /heti 4 óra/ bevezetése az olyan

97



dolgozók számára, akik még nem bizonyították kutatói képességüket, de olvi- 
törtóneti munka végzósóro vágynak, A heti 4 órát - munkutervbo iktatva - a 
főosztályvezető és osztályvezető engedélyezi. Jelenleg három munkatársunk ré
szesül ebben a kedvezményben /1977-es adat, de ma is érvényes/.

Sokszor felmerül az a kérdés, hogy fiataljaink előtt nyitva áll-e a ku
tatónap elnyerésének lehetősége. Tapasztalataink szerint tudományos munka 
végzésére - arra alkalmas munkatársainkat - nem igen kell ösztönözni, A Jó- 
képessógü, rátermett fiatalok elvi feladatok megoldása iránti igényeikkel, 
kutatónapi kéréseikkel maguk is Jelentkeznek. Adottságaikat, azok kifejlődé
sét és irányát természetesen figyelemmel kiséri - már csak káderutánpótlási 
szempontból is — a mindenkori szakmai vezetés, így aligha van olyan fiatalunk, 
aki képes lenne tudományosan dolgozni és ne kapná meg erre a megfelelő támo
gatást, a kutatási lehetőséget,"

A "ki kaphat" kérdésre az idézet ma is helytálló választ adott, A "ki 
hogyan kaphat" kérdésre viszont az óv végén minden osztályvezetőnek megkül
dött körlevél szolgál felvilágosítással. De amennyiben abban ki nem fejtett 
részproblémák, vagy egyéni kételyek merülnének fel, r'-y forduljanak a kutató
napot igénylők e sorok Írójához, aki számukra minden szükséges tájékoztatást 
megad.

II.

Az 1977 közepén történt kutatónapi felmérés 1967-ig tekint vissza, igy 
Jelenleg csak az azóta eltelt időszak fejleményeit, tendenciáit és eredmé
nyeit regisztráljuk,

A számazerüségekből kiindulva a következő képet kapjuk:
- 1977-ben 56 kutató összesen 56 témán dolgozott, ebből 31 könyvtártu

dományi, 27 pedig un, egyéb téma volt,
- 1978 végén azt konstatálhattuk, hogy a 66 főnyi kutatónappal rendel

kező gárda összesen 69 témán dolgozik, mégpedig a két alapterület között 33 - 
- 33 fős megosztásban /36 - 33 témán/.

Az elmúlt évtizedben a könyvtártudományi kutatások a többivel szemben 
állandó - bár változó arányú - túlsúlyban voltak, igy ez az először Jelent
kező kiegyenlítettség erősen szembeötlőit. Amikor 1977-hez viszonyítottuk az 
uj helyzetet, kiderült, hogy a változás magyarázata abban a tényben rejlik, 
hogy az "uj kutatók" /elsősorban a fiatalok/ az "egyéb" témák felé fordul
nak; 1978-ban az "újak" 11 fős táborából csupán hárman választottak könyvtár- 
tudományi témát, A tendencia elgondolkoztató volt, különösen ha figyelembe 
vesszük, hogy az elmúlt év elején 7 fiatal kapott egyetemi doktori disszertá
ciója megírásához két éves kutatóidőt /számuk bent foglaltatik az "újak" 11 
fős csoportjában/ és közülük csupán egy választott könyvtári /nyomdatörténe
ti/ témát.

Az arányok eltolódása felidézte a két év előtti pártvezetőségi vitát, 
amikor is többen tartották nyugtalanítónak a könyvtári témák — mar akkor is 
Jelentkező - háttérbe szorulását, és a kutató-fejlesztő tevékenységet végzők 
köréből a fiatalok hiányát. /Ez utóbbi megállapítás nemcsak a kutatónapos
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gárdára, hanem az ilyen tevékenységet a hivatali municu uorári végzőkre in vo
natkozott/.

Ennek ellenére az intézet vezetősége nem tulajdonított az 1978-as álla
potnak különös Jelentőséget, egyrészt, mert az "egyéb" kutatásokat a könyv
tár profiljába illőnek Ítélte, másrészt mert érzékelte azt a fejlődést, amely 
a kutató-fejlesztő munkában - ha nem is kutatónapi tevékenység formájában - 
de igen határozottan jelentkezett.

Az 1979-es év viszont fordulatot hozott. Az idénre beadott 17 uj kérés 
közül /ezekben a régebben kutatók témaváltoztatásai is bennfoglaltatnak/ 13 
vonatkozott könyvtártudományi és csak 4 az egyéb területre. Nagy jelentősége 
van annak, hogy a 13 uj könyvtári téma közül 8 kutatás-fejlesztés jellegű, 
1979-ben a beszámolót Írva arról fogunk számot adni, hogy erre az évre 70 fő 
kapott kutatónapot, ebből 42 könyvtári, 28 pedig más vonatkozású kérdések fel
dolgozására, Kutató-fejlesztő témák megoldásán - kutatónapon - összesen 13-an 
dolgoznak,

így 1979-ben a könyvtár kutatónapi tevékenysége kiegyensúlyozottabb és a 
könyvtár egészének tudományos munkáját arányaiban is jól tükröző képet mutat,

A könyvtár vezetősége állandó figyelemmel kiséri a fiatalok kutatásait, 
azok mutatószámait, irányzatait, 1977-ben a huszonéveseket 6 fő képviselte 
/ebből 4 disszertációt irt/j a 30-34 évesek közül pedig 8 fő /közülük 5 disz- 
szertációra/ kapott kutatónapot. Az 56 kutatónapos munkatárs közül tehát kb, 
egyhaimad résznyi volt a fiatal, 1979-ben a 70 kutató közül kb, 24 a 35 éven 
aluli, tehát a két év előtti arány nagyjából változatlan maradt. Jelenleg ki
lencen dolgoznak egyetemi doktori disszertációjukon.

Elsősorban fiatal és uj munkatársaink számára mellékeljük az 1979-re szó
ló kutatási /kutatónapi/ programot, amely az intézmény éves tervének szerves 
kiegészítője, és amely a benne foglalt feladatok megoldása, révén a könyvtári 
munkák jobb és magasabb színvonalú ellátását segíti elő.

NÉMETH MÁRIA

1979-BEN A KUTATÓNAPOK KERETÉBEN FOLYÓ KUTATÁSOK

I. 1978-RÓL ÁTMENŐ KUTATÁSOK 

Könyvtártudományi témák

1. Berláaz Piroska főmunkatárs II., csoportvezető (Gyarapítási Osztály) 
A debreceni városi nyomda 1596-1651-ig terjedő időszakának vizegálata a nyomda kiadványai alapján.(Heti 4 óra)
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2 • dr. Borsa Gedeon osztályvezető (Régi Megy erőre zágl Nyomtatványok Mblio- gréfiai Csoport)
Nyomdatörténeti problémák a 15. ée 16. ezázadban.(Heti 8 óra)

3. Botka Ferencné Lakatos Éva főmunkatárs II., csoportvezető (Katalogizáló 
Osztály)
Magyar irodalmi és irodalmi értékU folyóiratok bibliográfiája.(Heti 8 óra)

4. V. Ecsedy Judit főkönyvtáros (Gyarapítási Oeztály)
Á 17-18. századi magyarországi nyomdák magyar nyelvit kiadványai.(Heti 8 óra)

5. Fügedl Péterné főosztályvezető
AZ "MSz 3424 Könyvtári cimleirási szabályok" uj kiadásának revíziója. (Heti 8 óra)

6* Hervay Ferenc főmunkatárs I. (Régi Magyarországi Nyomtatványok Biblio- 
gráfiai Csoport)
Magyerorezági könyvtárak, könyvjegyzékek ée könyvek a középkorban és a16. században.(Heti 8 óra)

7. Illyés Katalin főműnkatárs II. (Olvasószolgálat)
A magyar nyelvű szaksajtó kialakulása 1848-tól 1867-ig. (A színházi, képzőművészeti lapok ée naptárak.)(Heti 8 óra)

8. dr.Keleceényl Gábor főmunkatárs I. (Olvaeószolgálat)
A Régi Magyarországi Nyomtatványok következő köteteinek munkálatai. (Heti 8 óra)

9. dr.Kondor Imréné osztályvezető (Könyvek Központi Katalógusa)A Magyarországhoz hasonló nagyságrendű európai országok szakirodalmi 
ellátásénak rendszerei, különös tekintettel a központi szolgáltatásokra.(Heti 4 óra)

10. Kovács Ilona osztályvezető (Katalogizáló Oeztály)IzTUrFzíígöS-Széchényi Könyvtár állományának története, különös tekin
tettel az amerikai hungarika anyag vizsgálatára.
(Heti 8 óraj

11. dr.Markovlts Györgyi osztályvezető, kandidátus (Zárolt Kiadványok Tára) Magyarországi, európai (ée tengerentúli) cenzuratörténet, sajtótörté
net, különös tekintettel a második világháború időszakának antifasisz
ta kiadványaira.(Heti 8 óra)

12. Milhoffer Alajos oeztályvezető (Raktári Oeztály)Magyar bibliofil és számozott könyvkiadványok kézikönyve. 
(Heti 8 óra)

13. Murányi Róbert Árpád főmunkatárs I. (Zeneműtár)
Az Országos Széchenyi Könyvtár Zeneműtárában őrzött Bértfai Gyűjtemény 
feltárása.(Heti 8 óra)

14.

15.

Nagy Láezló könyvtáros (Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai
Csoport) ,A 18. ezázndi magyarországi könyvkultúra története.
(Heti 8 óra)
dr.Németh Mária osztályvezető (Tudományoe
— A külföldi magyar eajtó bibliográfiája.
- A tudom ínyos munka (hungarika-kutatás) 

nyi Könyvtárban 1945-től napjainkig.
(Heti 4-4 óra)

Titkárság)
alnkuláea az Országos Széché-
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16. dr.PaJkoesy György főosztályvezető
- Várbeli olvasó és tájékoztató szolgálatunk mUködési formái és mód

szerei.- Az Országoe Széchényi Könyvtárban készülő kurrens magyar irodalmi és 
irodalomtudományi ezakbibliográfia elméleti kérdései.

(Heti 4-4 óra)
17. dr.Patay Pélné oeztályvezető (Térképtár)

Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárénak története.
(Heti 8 óra)

18. Pavercelk Ilona könyvtáros (Színháztörténeti Tér)
Á lőcsei Brewer-nyomda története a 17-18. században. (Egyetemi doktori disszertáció.)(Heti 8 óra 1979 végéig.)

19. dr.Ráduly Márta oeztályvezető (Személyzeti Osztály)
Á külföldi magyar nyelvű gyermekirodalom áttekintése 1945-1970.
(Heti 8 óra)

20. Schneller Károly h. oeztályvezető (Szakozó Osztály)
Az ETO magyar nyelvű kiadásának, valamint a "Kiegészítések és módosí
tások az ETO-hoz" c. kiadvány szerkesztése.
(Heti 8 óra)

21. Soltész Zoltánná dr. osztályvezető (Régi Nyomtatványok Tára)Írlégi hungarika nyomtatványok.
(Heti 8 óra)

22. Somkuti Gabriella oeztályvezető (Igazgatási Osztály)16. századi maglyar alapítású magánkönyvtárak története.
(Heti 8 óra)

23» Szllvássy Zoltánná oeztályvezető (Külföldi Folyóiratok Központi Kata- lógusa)
A nemzetközi együttműködés kérdései az időszaki kiadványok területén és ennek előfeltételei.
(Heti 8 óra)

24» dr.Szűcs Jenőné osztályvezető (Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztősége)
Bibliográfiák számitógépeeitése.
(Heti 8 óra)

25* Vavrinecz Veronika főmunkatárs II., csoportvezető (Zeneműtár)Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárába őrzött Roskovszky gyűjte
mény feltárása.
(Heti 8 óra)

26. Velenczei Katalin könyvtáros (Régi Nyomtatványok Tóra)Magyar könyvkiadás és iskolai művelődés a 17. században.
(Heti 8 óra)

27• dr.Vizkelety András főmunkatárs I., kandidátue (Kézirattár)
!&>zépkori magyar vonatkozású kéziratokkal kapcsolatos kutatások.
(Heti 8 óra)

28. dr.Wix Györgyné osztályvezető (Gyarapítási Osztály) 
ló. századi magyar anonim lexikon.
(Heti 8 óra)

29. Zöldi Péter főmunkatárs I. (Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkeeztősége) 
Az ETO és tárgyszavak együttes alkalmazása bibliográfiában.
Számítógépes tárgyszó index lehetőségei.
(Heti 8 óra)
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Nem könyvtártudományi témák

30. dr.Berczeli Károlyná oeztályvezető (Színháztörténeti Tár) 
Magyarorezági iskoladrámák éa előadások a 18. században.(Heti 8 óra)

31* dr.Borsos Józeefné főmunkatárs I. (Olvaeószolgálat)
- Variáns ée migráció meghatározott szokásanyagban.- Rejtett néprajzi adatok a 18. századi szépirodalomban.(Heti 4-4 óra)

32. dr.Fallenbüchl Zoltán főmunkatérs I. (Kézirattár)
Értelmiségi kereeő foglalkozásúak demográfiai ée működési viszonyai a 
18. ezázadban Magyarországon.(Heti 8 óra)

33* dr.Fried István főmunkatárs I., kandidátus (Olvasószolgálat)
A felvilagosodáe a klasszicizmus ée romantika Keletközép-Európa irodalmában.
(Heti 8 óra)
dr.34* Galamb Györgyné főmunkatárs I. (Katalogizáló Osztály)Forrásanyaggálijtés Pannónia történeti chreetomathiájához.
(Heti 8 óra)

35. Gróh Gáspár könyvtáros (Kienyomtatványtár)Szabó DezsJ’ideológiájénsk bírálata. (Egyetemi doktori disezertáció.) (Heti 8 óra 1979 végéig)
36. Győriné Kiss Éva könyvtáros (Könyvek Központi Katalógusa)

Az idegen szavak >a századvégi magyar novellában. (Egyetemi doktori 
disszertáció#)(Heti 8 óra junius 30-ig.)

37. HeItal János könyvtáros (Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai 
Csoport)Irénikus eszmék és törekvések a 17. szazad első harmadában Magyarországon. (Egyetemi doktori disszertáció.)
QHeti 8 óra Junius 30-ig.)

38. dr.Kareay Orsolya főmunkatárs II., kandidátus (Kézirattár)
Clemens Alexandrinus. Az ókor és középkor határán.(Heti 8 óra)

39. dr.Kecskeméti István osztályvezető (Zeneműtár) 
Kodály Zoltán zenemüveinek tematikus katalógusa. 
(Heti 8 óra)

40. dr.Kemény G. Gábor főmunkatárs I., kandidátus (Olvaeószolgálat)
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus 
korában (1913-1918.)
(Heti 8 óra)

41. Koroknál Ákosné főkönyvtáros (Kézirattár) .Cholnoky Láezíó novellái. (Egyetemi doktori disszertáció.)
(Heti 8 óra 1979 végéig.)

42. Köpeczl-Nagy Gáborné könyvtáros (Régi Nyomtatványok Tára)
'Thököly Imre francia kapcsolatai (Egyetemi doktori disszertáció.) 
(Heti 8 óra 1979 végéig.)
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43. S. Lengyel Márta főmunkatárs I. (Retroepektiv Bibliográfiai Szerkesztőség)~
Az 1848 előtti haladó oeztrák röpiratirodalom ée sajtó története, különös tekintettel magyar vonatkozására.(Heti 8 óra)

44. dr.Llchtmann Tamás könyvtáros (Olvasószolgálat)Történelem és mitoez. Fejezetek a két világháború közötti német és ma
gyar irodalom történetéből. (Kandidátusi értekezés.)(Heti 8 óra)

45. dr.Melczer Tibor főmunkatárs II. (Olvasószolgálat) Babite és Radnóti költéezete*(Heti 8 óra)

46. Miklósé? János főmunkatárs I., csoportvezető (Olvaeószolgálat)Vajda János összes müveinek kritikai kiadása. (8.kötet)
(Heti 8 óra)

47. Miklóssy Jánosné főmunkatárs II., csoportvezető (Katalogizáló Osztály) Vajda János összes müveinek kritikai kiadása. (8.kötet)
(Heti 8 óra)

48, Németh Gabriella könyvtáros (Gyarapítási Osztály)Az olasz reneszánsz komédia dramaturgiai problémái Giordano Brúnónál. 
. (Egyetemi doktori disszertáció.)(Heti 8 óra 1979 végéig)

49. Somogyi Pálné Hamar Mária főmunkatárs II. (Zárolt Kiadványok Tára) A dualizmus korának művelődéspolitikai törvényhozása.
(Kandidét usi érte ke zés.)(Heti-8 óra)

50. Száez Andrásné főmunkatárs II. (Olvasószolgálat)
Gulyás Pált Magyar Írói álnévlexikon kiegészítése Ül. folytatása. (Heti 8 óra)

51. dr.Szauder Józsefné főmunkatárs I. (Kézirattár)Beseenyi György Összes müveinek kritikai kiadáséban való közreműködés. 
- Felvilágosodáskori kutatások.(Heti 8 óra)

52. Tóth Sándorné könyvtáros (Katalogizáló Osztály)
Bonfini: Symposion... c. müvének elemzése. (Egyetemi doktori disszertá
ció)(Heti 8 óra 1979 végéig.)

53* dr.Vásárhelyi Judit könyvtáros (Régi Magyarországi Nyomtatványok Biblio
gráfiai tísoport)
A 17. századi magyar irodalom.(Heti 8 óraj

54. dr.Vekerdi József osztályvezető, kandidátus (Nemzetközi Csereezolgálat) 
Ciganisztika, indológia.(Heti 8 óra)

55. V. dr.Windisch Éva osztályvezető, kandidátus (Kézirattár)
A magyar irodalomtörténeti bibliográfiai kézikönyv sorozat szerkesz
tése.(Heti 8 óra)
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II. 1979-BEN INDULÓ UD KUTATÁSOK

Könyvtártudományi témák

1. Burányi Olga könyvtáros (KUlföldi Folyóiratok Központi Katalógusa;
A KFKK által kiadott kurrens lelőhelyjegyzékben közlendő leírások, kü
lönös tekintettel az ISDS regisztrációs elemekre, az ISBD/S-re és a 
kumulálhat óságra. Az adatelemek köre, sorrendje és központozása.(Heti 4 óra 1979 végéig)

2. dr«Batári Gyula főmunkatárs I. (KUlföldi Folyóiratok Központi Katalógusa")
A romániai magyar szaksajtó a két világháború között. (Az ipari, természettudományi, mezőgazdasági, egészségügyi, ismeretterjesztő, vala
mint egyes társadalomtudományi és könyvészeti folyóiratok története. (Heti 8 óra)

3* Fülep Katalin könyvtáros (Kézirattár)Jjagyarországi kézirattöredékek meghatározása. 
(Heti 8 óra)

4. GyŐriné Kies Éva könyvtáros (Könyvek Központi Katalóguea)
Áz SRC (Standard Reference Code) magyar adaptálásának lehetőségei. (Heti 8 óra juliue 1-től)

5. Heltai János könyvtáros (Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai ösoport)
A sárospataki nyomda története a 17. században.(Heti 8 óra Julius 1-től)

6. Kastély Beatrix osztályvezető (Hiríapállományvédelmi Üzem)
- A tartós papir előállításával és alkalmazásával kapcsolatos kutatás*
- Újságnyomó papírok tömeges semlegesítése ée utánenyvezése.
(Heti 4-4 óra)

7. dr.Kondor Imréné osztályvezető (KUlföldi Könyvek Központi Katalógusa) Szabványosítási munkálatok: a bibliográfiai leírás tipikus szavainak rövidítése ISO 832. ez. szabvány átdolgozása, KGST szabvány ée honosí
tása; ISBD/G/ magyar nyelvű kiadásának szerkesztése.
(Heti 4 óra)

8. Mohor Jenő főmunkatárs31,(Könyvtárak Központi Nyilvántartása)
Á központi ezolgáltatások ée a Kutatási, fejlesztési és irányítási 
információs rendezer kapcsolatai (különös tekintettel az OSZK uj fel
adataira. )
(Heti 8 óra)

9. N. Rácz Aranka főosztályvezető
A kiadványok egyetemee hozzáférhetősége Magyarorezágon. 
(Heti 8 óra)

10. Plihál Katalin könyvtároe (Térképtár)A gazdasági földmérés Magyarországon, különös tekintettel az Országos 
Széchényi Könyvtár Térképtárában lévő kéziratos térképanyagra.
(Heti 8 óra)
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11 Slpoe Márta főmunkatárs II. ceoportvezető (Magyar nemzeti Bibliográfia Szerkesztőéégé)
A besorolás (jelrendezés) problémái könyvtári és számítástechnikai 
szempontból. Az MSZ 3401-58 "Betűrendbe sorolás szabályai" c. szabvány módosítása.(Heti 8 óra)

12. Sonnevend Péter osztályvezető (Repertórium Szerkesztőség)Az országos szakirodalmi információ-ellátás és a nemzeti könyvtár 
funkciói, összefüggések és fejlesztési problémák: I. A nemzeti cikk- bibllográfla korszerűsítése.
(Heti 8 óra)

13. Zeembery Anna főmunkatárs I. (Külföldi Folyóiratok Központi Katalógu- sa )
MSZ 3440/5 A bibliográfiai leírás besorolási adatai (Egységesített cim és vonatkozó meghatározások.
(Heti 8 óra)

Nem könyvtártudományi témák

1. gr.Acél Zsuzsanna könyvtáros (Katalogizáló Osztály) - a Jókai-kódex kritikai kiedasa.
- A magyar haláltánc 
(Heti 4-4 óra)

2. Németh S. Katalin könyvtáros (Olvasószolgálat)
Válogatott irodalomtörténeti bibliográfia a Hungarológiai Értesítő 
számára.(Heti 8 óra)

3. Szente Péter könyvtáros (Retrospektív Bibliográfiai. Szerkesztőség) 
Az irónia fogalmáról. (Egyetemi doktori disezertáció.)
(Heti 8 óra 1980 végéig.)

4. ff. Salgó Ágnee könyvtároe (Régi Nyomtatványok Tára; 
A római birodalom vallási képének alakuláea.
(Heti 8 óra)

Az OSZK-ismereti tanfolyam tapasztalatai

Régi igényt és szükségletet elégített ki az OSZK tudományos titkársága 
által uj formában megszervezett tanfolyam, melynek célja az volt, hogy fiatal 
munkatársainknak bemutassák a nemzeti könyvtár egész szervezetét, működését* 
Ennek keretében hallottunk a könyvtár történetéről, funkcióiról; megismertük 
az egyes főosztályok és a KMK munkáját, a könyvtár tudományos tevékenységét, 
kiadványait, szolgáltatásait. A tanfolyamot a nagyszámú /10CV jelentkező,
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és a némileg eltérő igények miatt két csoportban rendezték, külön a I-IV, fő
osztály és a IQ.IK, ill. a KönyvtárUzemi Igazgatóság dolgozóinuk,

A február elejétől mároius végéig tartó, hetente egyszer másfél órás ta
lálkozások mindenképpen hasznosak, szükségesek, és - bizzunk benne - eredmé
nyesek is voltak. Jó az a forma, hogy egy adott főosztály, osztály bemutatá
sára éppen a leghivatottabb személyt, az osztályvezetőt, főosztályvezetőt, a 
nemzeti könyvtár egészére vonatkozó kérdések ismertetésére pedig a főigazga
tóhelyettest kérték fel. Jó azért is, mert igy lehetősége volt pl, az olvasó- 
szolgálatban dolgozónak Jobban megismerni mondjuk a mikrofilmtér munkáját, és 
hasznos azért is, mert az előadások általában nem voltak egy óránál hosszab
bak, igy utána arra is volt idő, hogy kérdéseket tegyünk fel a legilletókes- 
sebbeknek. /Kár, hogy ezzel a lehetőséggel - néhány kivételtől eltekintve - 
nem nagyon éltünk,/

Az egyes előadások kiscsoportos látogatásokkal egészültek ki, váltak 
teljessé, amelyeket a korábban, az előadások során megismert osztályokra tet
tünk, A látogatások olyan szempontból is tanulságosak voltak, hogy végre sze
mélyes tapasztalatunk alapján mérhettük le, milyen fontos egymás munkájának 
kölcsönös ismerete.

Sajnos elég keveset hallottunk az egyes főosztályok és osztályok közötti 
együttműködés, a közös munka lehetséges formáiról, a ma még több helyen elő
forduló párhuzamos munka kiküszöböléséről.

Az utolsó előadáson, amely az előadó - Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes - 
szándéka szerint nem is előadásnak Indult, hanem beszélgetésnek, több dolog 
is felmerült: többek között a nem megfelelő tájékoztatás kérdése. Sokan úgy 
érzik, nincsenek megfelelően tájékoztatva az intézmény munkájáról, a fiata
lok előtt álló lohetőségekről. Konkrét példaként a kutatónap kérdésével kap
csolatban derült ki, hogy több olyan fiatal munkatárs van, aki megfelel a fel
tételeknek, de néhány közülük a lehetőségről mit sem tudva nem is kért kutató- 
napot.

Egészében véve a tanfolyamot hasznosnak Ítéltük, és remélhetőleg ezt iga
zolják majd a tanfolyam befejezése után a főosztályvezetőkkel folytatandó be
szélgetések is, A tanfolyamot a könyvtár Ifjúságpolitikai Intézkedési terve 
szerint évente meg kell ismételni; Jó és hasznos lenne talán, ha a következő 
tanfolyamon sem csak az uj dolgozók vennének részt, hanem olyanok is, akik 
már néhány, vagy Jó néhány éve az OSZK dolgozói. Talán számukra sem lenne ha
szontalan, ha ogy Jó előadássorozat hozzásegítené őket, hogy áttekintésük le
gyen az egész intézmény munkájáról.

KOVÁCS KATALIN - RÁCZ ÁGNES 
KUK Szakkönyvtár
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Frissen doktoráltak

önyvtárunk három fiatal munkatársa szerzett 1978-ban böl- 
osászdoktori diplomátt Aoál Zsuzsa. V. Eosedr Judit ás Velenoael Katalin- 
Riport unitban munkájukról, terveikről ás lehetőségeikről beszélgetünk.

— Milyen témából Írtátok a disszertációtokat?
Ecsedy Judit 1 Témám a gyulafehérvári nyomda története volt.
Velenczei Katalint Az enyém "Az alánok a Római Birodalom utolsó évszázadában". 
Ez egy billngvis forrásgyűjtemény, amelyhez irodalmi és történelmi kommentá
rokat adtam.

- Mondanál nekünk valami részletesebbet az alánokról?
- Idézhetnék egy korabeli leírásból? A kortérs Amianus Marcellinus igy 

jellemzi őket:
"... Nincs nekik semmiféle hajlékuk és nincs gondjuk a földművelésre, hanem 
hússal és tejjel táplálkoznak, s hajlított fahánccsal fedett szekereikre te
lepedve vándorolnak a végtelen kiterjedésű pusztaságokon.•. Aki kora vagy ne
me miatt távol marad a harctól, az mind a szekerek körül forgolódik és kön
nyebb munkával foglalatoskodik. A fiatalság azonban, amely kora gyermekkorá
tól kezdve a lovagláshoz szokott, hitvány dolognak tartja a gyalogjárást és 
különféle gyakorlatok révén mindegyikük ügyes harcossá válik... Az alánok 
majdnem mindnyája nyúlánk, szóptermetü emberek, meglehetősen szőke hajjal, 
vad tekintetűk azonban kissé félelmetessé teszi őket. Hasonlítanak a hunok
hoz, de életmódjukban és szokásaikban szelidebbek... A szolgaságot nem isme
rik, mindnyájan nemes vérből származnak és biráikat ma is a hosszú harcokban 
kitűnt férfiak közül választják."
Iráni eredetű nép, amely részt vett a népvándorlásban. Amikor a hunok betör
tek a Római Birodalom területére, az alánok egy részét nyugatra szorították. 
Vándorlásuk közben Pannónián is keresztülmentek.

- Gondolom, nagyrészt ezzel foglalkozol.
- Nem, végigkísértem az útjukat egészen Afrikáig.
- Milyen módszerrel dolgoztál?
- Nagy, összefoglaló müvekből, költői alkotásokból, korabeli levelekből, 

panegyricusokból, krónikákból és különféle ennalesekből kellett összegyüjte-
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nem és lefordítanom az ide vonatkozó idézeteket. Latinból és görögből fordí
tottam összesen 120, az alánokról szóló leírást illetve megjegyzést.

- Vun-e valamilyen kapcsolat a disszertációd témája és a korábbi, az 
egyetemi évek alatt végzett munkád, akár a szakdolgozatod között?

- Hogyne. Mar az egyetemen ezzel a területtel foglalkoztam, a szakdolgo
zatomat is erről irtam.

- Azóta folyamatosan ezen munkálkodsz?
- Igen, pontosan mivel a nagy müvek apró részleteiből tudtam összerak

ni az anyagomat, a gyűjtés hallatlanul sok időt igényelt.
- Milyen segítséget kaptál mindehhez a könyvtártól?
- Először két évig négy órás, majd utána nyolc órás kutatónapot. Ez ren

geteget jelentett, de csupán a kutatónapok alatt nem tudtam volna megixni. 
Azon kivül is lefoglalta a szabad időm legnagyobb részét. A kutatónap nagy 
előnye az, hogy megszakítások nélkül dolgozhat az ember.

- Mennyiben régészeti jellegű a munkád?
- Egyáltalán nem az. Kifejezetten irodalomtörténetről van szó, mégpedig 

a későantik és kora középkori szerzők müveinek ismeretéről. Ez azért is nagy 
sző, mert az egyetemen még a latin szakosoknak sem tanítják, főképpen pedig 
azért, mert nyelvi és történeti ismeretük az itteni munkámban óriási segítsé
get jelent. A Régi Ritka Nyomtatványok Tárában dolgozom, ahol tekintettel a 
jórészt XVI. századi antikva anyagra, amely a humanizmus követelményeinek 
megfelelően legnagyobb hányadában az ókori szerzők müveinek kiadása, Amianus 
Marcelllnus, Caludius Claudianus, Sidonius Apolllnaris, Jordanes és még so
rolhatnám tovább, munkásságának és müveinek ismerete az anyag feldolgozását 
igen meggyorsítja.

Kanyarodjunk most a nyomdatörténet felé és kérdezzük meg Ecsedy Juditot, mió
ta foglalkozik ezzel a témával.

- Angol-könyvtár szakot végeztem, a könyvtörténet már nagyon régóta ér
dekel. A szakdolgozatomat a 19. századi angol könyvművészetből irtam, úgyhogy 
a doktori disszertációmban ennek csak módszertani hasznát tudtam venni.

- Melyik oldaláról kapcsolódik mégis a mostani anyagodhoz?
- A nyomdászattechnika az, ami mind a kettőben előfordul, a szakdolgo

zatban ez a kisebbik részt tette ki, a nyomdatörténetben viszont igen nagy 
szerepet játszik.

- Az egyetem elvégzése után azonnal belekezdtél a disszertációd anyagá
nak gyűjtésébe?

- Nem. Az az igazság, hogy eleinte egészen mással foglalkoztam, a kuta
tó napomat is folyóiratokkal kapcsolatos témára kaptam. A nyomdatörténeten 
1974-ben kezdtem el dolgozni, amikor bekapcsolódtam a Régi Magyarországi 
Nyomtatványok előkészítő köteteinek Borsa Gedeon által vezetett munkálataiba.

- Még akkor sem gondoltál a doktori megírására?
- Nem. Kezdetben csak egy nyomdai repertóriumot akartam összeállítani a 

gyulafehérvári nyomda anyagából, tehát a betűk és díszítőelemek leltárát, 
amely segédeszköz lett volna a hiányos impresszumu könyvek meghatározásához. 
Véletlenül talált levéltári adatok vezettek egyre inkább a történeti rész ki
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dolgozása fele*
- Milyen utón lehet egy nyomda történetének feltárásakor elindulni?
- Egyrészt a levéltári adatokból, másrészt a nyomda betűkészletének fel

kutatásából, meghatározásából.
- A munka módszere?
- A nyomda munkásságának lehetőleg a kezdetéről való, nagyobb müvet vá

lasztok, hogy minél több betűtípus előforduljon benne. Megpróbálom összeszed
ni az előforduló típusokhoz tartozó minden betűt és mellékjelet. Ha lehetsé
ges, egymás közeléből, általában egy ivén belülről. Ezeket nyilvántartási la
pokon rögzítem. A könyvdiszeket és az illusztrációkat külön regisztrálom. Az 
igy nyert anyagból ugyancsak betűtípusonként állítom össze a használatos 
ábécéket - nagy ábécé, kis ábécé, naptári jelek, stb.
A nyomda történetére a nyomtatás helyének változásaiból és a készlet változá
saiból lehet következtetni. Az is lehetséges, hogy egyik nyomda készlete pél
dául átvándorol egy másiknak a tulajdonába. A levéltári adatok pedig elárul
ják azt is, hány emberrel, milyen beruházásokkal dolgoztak.

- További terveitek?
Velenczei Katalint MostFósaházl János Hiilosophia Naturálisán dolgozom a Gon
dolat Kiadónak. Pósaházl munkásságát elsősorban mint pedagógusét és tudósét 
vizsgálom, különösen a XVII. század könyvkiadásában és művelődéstörténetében 
játszott szerepe szempontjából. Ez inkább kötődik a könyvtári munkámhoz, mint 
az alánok történelmének tanulmányozása.

- Ezek szerint egy időre szakítasz az ókori történelemmel?
- Egy időre igen. Egyszer később még szeretnék majd visszatérni rá. 

Eosedy Juditt Mostani feladatom egészen hasonló az előzőhöz. A pápai és a 
német újvári nyomda történetét kell feldolgoznom. Ez a vállalkozás már annyi
val könnyebb, hogy a kutatás módszere itt is ugyanaz, mint a gyulafehérvári 
nyomda esetében. Persze, még igy is hosszú hónapok munkájába telik, amíg tel
jes biztonsággal összeállnak a most még néhol nagyon is foghíjas adatok.

- Továbbra is engedélyezték számotokra a kutatónapot?
- Természetesen.

Aczél Zsuzsa a riport készítésekor ösztöndíjjal Olaszországban tartózkodott. 
Munkájáról annyit tudunk, hogy disszertációját a Szent Ferenc legenda magyar- 
országi változataiból irta.

/A cikkünk kezdetét díszítő "K" iniciálé a gyulafehérvári nyomda készletéből 
való./

NÉMETH GABRIELLA
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Az Ifjúsági Bizottság üléséről

1979. május 18-án az Ifjúsági Bizottság az előzetesen kiadott napirend alap
ján az évi munkatervének 2. és >. pontjában foglaltakat tárgyalta meg. Ezek:

a./ Az Ifjúsági Parlamenten elfogadott intézkedési tervből adédé fela
datok megvitatása.

A vita során a bizottság a következőket állapította meg:
Az elsőmunkahelyes fiatalok folyamatosan megkapják az intézmény Írásos 

tájékoztatóját /az újonnan érkező munkatársakról havonkénti bontásban/, az 
IB elnökéhez a 81 által eljuttatott tájékoztató anyagból tudomást szerzőnk, 
/ezt az Írásos anyagot ezentúl az IB azon tagjai is megkapják, akik erre 
igényt tartanai/). Lépéseket tesz az IB, hogy az uj státusos munkatársakat 
a főigazgatóhelyettesek és igazgatók megismerkedés oéljából személyesen is 
fogadják. Az OSZK-ismereti tanfolyam sikeresen lebonyolódott, s azt a részt
vevők nagyon hasznosnak és jónak tartották. A raonkaterv 5., 10., 14., 17. 
pontjait ősszel együtt egy külön alkalommal fogja a bizottság megvizsgálni; 
ehhez azonban oélszerü megvárni a 81 és a személyzeti osztály által elvég
zendő felmérést, amelyet a pártszervezet/ a szakszervezet és a KISZ előzete
sen megtárgyal. Ennek alapján lehet és kell a szükséges intézkedéseket az IB- 
nek kialakítania;. A belső pályázati rendszer főigazgatói intézkedés alapján 
megindult, a fiatalok továbbtanulása vonatkozásában /különösen az egyetemi, 
főiskolai levelező oktatás kérdésébe^/ a jelen helyzetre való tekintettel, 
az IB decemberben fog levéllel fordulni az Oktatási és a Kulturális Minisz
tériumhoz. Addig a tudományos titkár a leginkább érintett főosztályvezetők
kel együtt megfogalmazza az intézmény igényeit az egyetemi oktatással kapcso
latban /az informatika szakra történő beiskolázás kérdésében is decemberi 
ülésünkön foglalunk állást/. A középfokú könyvtárostanfolyamot végzettek ál
lamvizsgáztatása folyamatosan, az elfogadott jelentkezések sorrendjében fo
lyik; a felsőoktatási intézményekben tanulók közül azok, akik már letették 
a szaktárgyukból előirt szigorlatukat, folyamatosan átsorolást nyernek a 
szakalkalmazott III-ba. A könyvtárkezelői szaktanfolyam beindítására a minisz
tériumi állásfoglalás szerint jelenleg ninos lehetőség, csak a megfelelő 
rendelet megjelenése után. Előreláthatólag az év vége felé nyílik erre lehe
tőség, addig is azonban, az IB felkérte a tudományos titkárt, hogy dolgozza 
ki legkésőbb deoember elejéig egy ilyen tanfolyam tanmenetét. A nyelvi tovább
képzés az intézkedési tervben elfogadottak szerint folyik; a könyvkötő és 
restaurátor képzés vonatkozásában az OSZK és a Kulturális Minisztérium kö
zött elvi megállapodás jött létre, amely szerint a későbbiek során kétéves 
képzési formában a Képző és Iparművészeti 81mnázium keretében nyer megoldást 
a középfokú képzés és a továbbképzés ügye. A családalapitó fiatalok, lakás, 
óvodai és bölosödei gondjairól, a szakszervezet felmérése alapján soron kö
vetkező ülésünkön tárgyalunk. Az év végén a fentiekben jelzett kérdések ősz
szel történő megtárgyalása és az ifjúsági érdekvédelmi felelős beszámolója
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alapján újból megvizsgáljuk, mi valósult meg az intózkodéui tervből 19'/'/, 
óv folyamán, s ennek szervezzük meg az ifjúsági fórumot /a 19. pontban fog
lalt ak szerint/,

b./ Az ifjúsági célkitűzésekre fordítható összegek ós a KISZ 1979/00-ao 
akolÓprogramlának összehangolása. döntés a pénzeszközök felhasználásáról,:

Az IB a KISZ, a párt és a szakszervezet által egyeztetett költségterveze
tet megtárgyalta és a Gazdasági Igazgatósággal egyetértésben elfogadta.

Az IB a fentiek szerint a következő főbb kérdésekben hozott határozatott 
1>,/ A fiatalok bér, szooiális, szakmai helyzetét az előzetes felmérés 

után külön alkalommal tárgyalja meg,
2, / Az egyetemi és főiskolai levelező oktatás kérdésében előzetes vizs

gálódás és vé 1 emónyki al akit ás után legkésőbb deoember folyamán for
duljunk az illetékes tároákboZ.

3, / A könyvtárkezelői szaktanfolyam tanmenetét a tudományos titkár az
év végére készítse el.

4, / Az IB elnöke levél formájában hívja fel az igazgatóságok, főosztá
lyok vezetőinek figyelmét az intézkedési tervben foglaltak megoldá
sára /különös tekintettel a hatáskörükbe tartozó kérdésekre/.

5, / Az ifjúsági oélkitüzések megvalósítására 1979 folyamán a melléklet
szerinti pénzeszközök állnak rendelkezésre.

Budapest, 1979!* május 31*

HAGY ZOLTÁN sk 
titkár

ZlfiCZ PÉTEB sk. 
főigazgat óhelyett es 
a bizottság elnöke

Feljegyzés az ifjúsági célokra 1979. évben fordítható
pénzeszközök forrás szerinti megoszlásáról

Költségvetési támogatásból!
Az ifluw^flj viub működésével összefüggő
kiadásokra: - kulturális és ismeretterjesztő 

óéit szolgáló előadások- vitaestek /vitakörök/
- műsoros rendezvények 6.000

Kulturális segédletek költségeire:
- hanglemez- magnószalag /kazetta/- kották /kórus/ 4.000500 4.500
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Jelszerelési tárgyak beszerzésére;
- 1 db sztereo lemezjátszó

erősítő és a mikrofonhoz 
előerősítő 7.000

- 1 db kazettás magnetofon 2.500 9*500

Reprezentáció
Kamarakórua

Finn vegyeskar vendégül látása 600

összesem 20.600
A szerződéses tevékenység árbevételéből képzett alapok terhére:
Kulturális és szociális alapból:

Kamarakórus
- formaruhához hozzájárulás
- edzőtábor szállásköltsége 5.000

Fejlesztési Alapból
Külföldi tanulmányút költsége/KISZ és a szakszervezet szervezésébe*/ 50.000

1H1IDÖS8ZB8SH: 75.600

Budapest^ 1979* május 25*
YÁEKI OYÖR&T 0k. 

gazdasági Igazgató
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"A Parierek és a Szép Stílus"
A művészetek Európában a Luxemburgi Ház uralkodása ide.1 én

/1350-1400/

A Parler-konzols 
a kiállítás emblémája

Nagy pompával és nagy biztonsági segédlettel nyilt meg 
az ezt a elmet viselő kiállítás a kölni Kimsthalleban 
a múlt év november 29-én, a luxemburgi IV. Károly né
met-római császár halálának 600. évfordulóján.

A pompa a Schnütgen-Muzeum által rendezett tárlat 
magas védnökeinek, Walter Scheel nyugatnémet államel
nöknek és Jean luxemburgi nagyhercegnek szólt, a foko
zott biztonsági intézkedések pedig abból is eredtek, 

hogy Jugoszlávia az előző napokban helyezte szabad lábra az elfogott német 
terroristákat.
Nagy pompával és nagy biztonsági segédlettel nyílt meg az ezt a elmet viselő 
kiállítás a kölni Kunsthalleban a múlt év november 29-én, a luxemburgi IV* 
Károly német-római császár halálának 600* évfordulóján*

A pompa a Schnütgen-Muzeum által rendezett tárlat magas védnökeinek, 
Walter Soheel nyugatnémet államelnöknek és Jean luxemburgi nagyhercegnek 
szólt, a fokozott biztonsági intézkedések pedig abból is eredtek, hogy Ju
goszlávia az előző napokban helyezte szabad lábra az elfogott német terroris
tákat*

Az előkészületek mintaszerű szervezettséggel, de szóban és Írásban rend
kívül szívélyes légkörben folytak* így, amikor a kiállítás megnyitása előtt 
két nappal megérkeztem Kölnbe, már régi levelező- ismerősöket üdvözölhettem 
a nagy sürgés-forgásban* A "Kurier"-ok félóránként futottak be, volt aki a 
már előreküldött tárgyakat csomagolta ki és adta át /mint én is/, mások ak
tatáskájukból húzták elő pl* a több 10*000 Márkában biztosított elefántcsont- 
szobrocskát* Mindenki 10 perc alatt fényképes igazolványt kapott, amivel azu
tán szabadon közlekedhetett a termekben* Jól is tette, aki alaposan körülné
zett, mert a megnyitás után már nem sok alkalom nyílott a nézegetésre*

Kik voltak hát a Parierek, és mi közük volt a Luxemburgiakhoz? A Parler, 
mint a magyar Ács vagy Kovács, foglalkozás-név* így nevezték a német közép
korban, egy építési feladat elvégzésére társult szervezetben /=Bauhütte/ a 
kvalifikált szakembert /az ófrancia parilier igéből » 'elkészíteni, összeköt
ni, összeilleszteni, felszerelni'/* A család kölni származású világhírre el
sősorban Peter Parler tett szert, akit IV* Károly 1353-ban Prágába hivott, 
hogy folytassa a Szent Vitus templom félbemaradt építését* A család másik 
ágának első nagy tagja Helnrich már 1330—bán a Schwabisch—Gmünd—i Szentkereszt 
templom építését vezette* A leszármazók azután mint építészek, szobrászok, öt
vösök dolgoztak a 14* század második felében Kölnben, Prágában, Budán, ülmban, 
Bécsben, Milánóban, Bmóban, Baselban, Strassburgban, Zágrábban, hogy csak a
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nagyobb városokat említsük. A késő-gótika sok remekműve fűződik nevükhöz.
Nem annyira létrehozói, inkább hordozói voltak az u.n. "szép stílusnak", 
amelyben egyesült a lovagi-udvari kultúra másodvirágzásának kifinomultsága a 
gazdagodó polgárság sokrétű tematikus érdeklődésével és a misztika elmélyült- 
ségével. Ezek az évtizedek a sokszor már manirosan ható "Szép Madonnák" és a 
sebektől és alvadt vércsomóktól borított szenvedő Krisztusok kora. De a modem 
természettudományok is ekkor kezdik lerakni tudományos és technikai alapjai
kat .

A kiállítás nemcsak a címben megadott ötven év művészettörténetével fog
lalkozott, hanem bemutatta az előzményeket és utóhatásokat is, igy a három 
kötetes kézikönyv - katalógusnak már aligha nevezhetjük - a későközópkori mű
vészetek valóságos enciklopédiája /30 x 22 cm-es formátumban több mint 1000 
oldal/.

És mivel tudtunk mi magyarok ehhez hozzájárulni? Bizony nem sokkal, hi
szen a középkor derekán /tatárok/ majd végén /törökök/ sok mindenünk elpusz
tult, vagy külföldre került. De az őrző intézmények, érthető, ám nem egészen 
helyeselhető aggodalomtól vezettetve, még ezt a keveset is szűkmarkúén mér
ték. Nemcsak számban, de minőségben dokumentált kincseinkkel is elmaradtunk 
a cseh, lengyel, keletnémet múzeumok, könyvtárak által kölcsönzött exponátu- 
mok mögött. Az OSZK csak a Képes Krónikát tartotta vissza, két u.n. pozsonyi 
misszálét, egy Biblia-kéziratot és a váci ötvös céh szerkönyvét küldte el 
Kölnbe, - hogy olyan jó állapotban, azért a restauráló részlegünk munkatársai
nak jár illő köszönet.

A kiállítást ez év tavaszán, a zárás előtti napokban még egyszer láttam, 
a "katalógus" munkatársainak rendezett művészettörténeti kollokvium alkalmá
ból. A hideg szélben és havasesőben reggelente, a nyitás előtt, százak álltak 
sort a kapunál, hogy láthassák Európa, sőt a tengeren túl féltve őrzött "Szép 
Madonnáinak" ezt az egyedülálló randevúját, amelyet a Kelet és Nyugat közötti, 
a művészetek jegyében történt példaszerű összefogás hozott létre.

VIZKELETY ANDRÁS

a nimieirásl reform és hatása a betűrendes katalógusra a zágrábi
Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban

A zágrábi jezsuita rendház gyűjteménye alkotja az állomány alapját, a 
könyvtár létrejötte 360 évre nyúlik vissza. Teljességre való törekvéssel gyűj
ti a croaticát. Az 1972-es statisztikai adatok szerint a könyvtár állománya: 
1.029.396 könyv, 186 kódex, 5.111 ősnyomtatvány, 212.674 kötet periodika,
3.453 mikrofilm, 13.804 térkép, atlasz stb.

A könyvtár kb. 5 év múlva költözik uj épületbe, amelyben megnövekedett 
feladataihoz méltó elhelyezést nyer. A költözés nemcsak mennyiségi /120 dol
gozó helyett 400/, hanem minőségi átalakulást is jelent, a klasszikus felépi- 
tésü könyvtárból modern nemzeti és tudományos könyvtárat szerveznek /központi
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könyvtári feladatok, ünesco referensz központ, bibliográfiai központ, gépesí
tett feldolgozáson alapuló központi cédulaszolgáltatás stb./

Katalogizálás az ISBD/M alap.lán
Jugoszláviában minden köztársaság, ill. autonóm tartomány nemzeti könyv

tára maga késziti el a saját területén megjelenő kötelespéldányokról a címle
írásokat. Ebből egy példányt küldenek Belgrádba a Bibliografija Jugoslavije- 
-knjige c. kiadvány szerkesztőségének. A fennmaradó példányokat szétküldik 
egymásnak. A leírásokat mindegyik könyvtár maga épitl be katalógusaiba /mel
léklapozás, raktári jelzet, szakszám megadás, transzliterálás stb./ A szer- 
bek által készített cirill leírásokat pl. a többi könyvtár latin betűs cim- 
fejekkel látja el. A központi feldolgozást és a központi cédulaellátást igy 
biztosítják jelenleg.

A zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban dolgozott Éva Verona, aki az 
IFLA katalogizálási bizottsága elnöke, ő dolgozta ki a testületi nevek beso
rolási adatként való felhasználásának szabványát. A jugoszláv könyvtárak szá
mára 1970-ben megjelent szakkönyvex a nemzetközi szabvány szerint készült. 
Mivének első része a rendszó megválasztásával és formájával, valamint besoro
lási rendjének szabályaival foglalkozik. A második rész tartalmazza majd a 
leírás szabályait, s kiadására remélhetőleg a közeljövőben kerül sor.

A zágrábi könyvtárban 1976-tól tértek át a nemzetközi szabvány alapján 
történő katalogizálásra. Az ISBD/M-ben szereplő teljes adatmennyiséggel dol
goznak, nyomdát csak a Jugoszláviában megjelent könyveknél Írnak fel. ISSN 
és ISBN számuk egyelőre még nincs /kivéve az uj indulásu periodikákat/, de a 
külföldről beszerzett kiadványokon szereplő azonosító számokat feltüntetik a 
leírásokon. A kb. két éves cimleirásl gyakorlat és az uj katalógus szerkesz
tése óta /kb. 15.000 cédula/ nyilvánvalóvá vált, hogy az ISBD/M szerinti le
írás tel.les adatmennyisége a betűrendes katalógusok számára nem feltétlenül 
szükséges. /Pl. A többkötetes müveket kötetenként részletezik akkor is, ha 
az egyes köteteknek nincsen részeimé. Az összefoglaló adatok az első cédulán 
szerepelnek, a további cédulákon a kötetek leírásai követik egymást. Előfor
dulnak 17 cédulán át húzódó leírások is./ Az egyszerűsítés szükségességét 
felismerték, módját azonban még nem dolgozták ki.

A leírások formai sajátosságai: a rendszót mindig kiemelik /"fejelés"/ 
és nagybetűkkel Írják akár személynévről, akár testületnévről, akár címrend- 
szóról van szó. A melléklapokon a rendszót, ha nem szerzői rendsző, minősí
tik. Pl. KLIMENT, Stanislav Red.
Ha a leírások nem fémek el egy lapon, másik cédulán folytatják. Ha a revizor 
komoly hibát talál a leírásban, akkor ujrairatja, a katalógusokban csak szé
pen gépelt cédulák vannak.

A kötelespéldányok feldolgozása kb. 1 hónapot vesz igénybe, a könyv be
érkezésétől a cédulák katalógusba kerüléséig ennyi idő telik el. Ez az anyag 
— éppúgy mint nálunk — náluk is elsőbbséget élvez. A többi jugoszláv kiadvány 
és a külföldi anyag feldolgozása csak a kötelespéldányok után következik. Négy

^Verona, Éva: Pravilnik i prirucnik za izradbu abecednih kataloga. 1. dilo. 
Obrednice i redalice
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címleíró dolgozik, naponta mindegyikük kb. 15-20 könyvet katalogizál. Évente 
kb. 20.000 címleírást készítenek.

Az uj cimleirási gyakorlat elsajátítására tanfolyamokat szerveztek. A 
katalógusok és a feldolgozó részlegek vezetőjének, dr. Pavle Zelenkának a 
véleménye szerint egy átlag képességű címleíró kb. 2 év alatt sajátítja el 
teljes biztonsággal az uj gyakorlatot. Tapasztalatuk szerint az uj szabvány 
időt vesz igénybe. Minden címleírónak egyformán Jól kell ismernie a régi és 
az uj katalogizálási módot, hiszen a régi katalógus "élő” nyilvántartás ma
radt.

Betűrendes katalógusok
A könyve lenek /monografikus müveknek/ két betűrendes katalógusa van. Egy 

1913 óta fennálló régi, és egy 1976 óta épülő uj katalógus. Minden 1976. 
előtt megjelent könyv cédulája a régi katalógusba kerül, az 1976-os megjele
nési évvel kezdődően pedig az uj szabályok szerint szerkesztett katalógusba.

A megjelenési évvel történő lezárás mellett az olvasók érdekében döntöt
tek. Számukra egyszerűbb a világos időhatárral szétválasztott két katalógus 
használata. A könyvtárosok szerint hamar megszokták az uj helyzetet, nem za
varja őket az uj katalógus leginkább feltűnő formai sajátossága, az ISBD/M 
szerinti interpunkció sem.

Ami az olvasók számára előny, az a könyvtárosok számára hátrány. A régi 
katalógust nem lehetett lezárni, továbbra is állandó gondozást igénylő kata
lógus maradt. A két katalógus közötti kapcsolat megteremtése feltételezi és 
szükségessé teszi a régi és az uj katalógus szerkezetének pontos ismeretét, 
a katalógusok állandó együttes használatát. A kapcsolat megteremtése a cím
leírók és a szerkesztők közös feladata.

Mind az uj, mind a régi katalógus számára készülő alapcimleÍrásokon /fő
lapok / a teljes leírás található. A címleírás végén a mellékrendszavakat sor
számozzák és nagybetűvel emelik ki. A melléklapok egyszerűsített felvétellel 
készülnek, hivatkozással a főlap rendszavára. A gyűjteményeket /egy szerző 
több müve, több szerző több müve/ analizálják, a melléklapok készítéséhez ha
sonló egyszerűsített leírással.

Mindkét katalógusban a mechanikus betűrendbe sorolás szabályai érvénye
sülnek, Csoportalakitás nincs, a főlap- és melléklapi szint nincs megkülönböz
tetve. Egy szerző müvei betűrendben követik egymást. Azonos szerző ugyanazon 
müvének újabb kiadása esetén kronológikus, megjelenési év szerinti a besoro
lás rendje.

Kapcsolat a régi és az u.1 betűrendes katalógus között
A két betűrendes katalógus közötti kapcsolat megteremtésére - folytatá

sos könyvek, többkötetes könyvek, többszöri kiadások esetében - komoly gondot 
fordítanak. A címleíróknak és a katalógusszerkesztőknek jól kell ismerniük 
mind a két katalógus szerkezetét, egyformán jól kell alkalmazniuk a régi és 
az uj cimleirási szabályokat. A címleírás előtt a kétséges eseteket /kettős
nevek, többkötetes könyvek, fordítások, egy mü többedik kiadása stb./ a kata
lógusokban ellenőrzik /"hasonlítás"/ és szükség esetén a címleírást kiegeszi-
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tik a két katalógus közötti kapcsolatra való utalással. /Hivatkozás a cimlo- 
irás alján, hogy a korábbi, illetve a későbbi kötetek a régi, illetve az uj 
katalógusban találhatók./ A hivatkozás mindig konkrét, egy könyvre vagy egy 
könyv valamely részletére vonatkozik. A két katalógus megjelenési évvel tör
ténő elhatárolását szigorúan veszik, ha pl* egy többkötetes könyv magasabb 
sorszámú kötete korábban jelent meg, mint az alacsonyabb sorszámunk, a magas- 
sabb sorszámú a régi katalógusban, az alacsonyabb sorszámú az uj katalógus
ban fog szerepelni.

Össze/rezés
A zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár hasonló problémákkal küszködik 

mint az OSZK. Egyes területeken előbbre vannak: uj cimleirási szabvány alkal
mazása, ennek alapján uj betűrendes katalógus nyitása; más területeken még a 
kísérletezés szakaszában tartanak: megfelelő sokszorosítási eljárások kidol
gozása, az önálló kurrens horvát nemzeti bibliográfia megteremtése stb* Ta
pasztalataikat, eredményeiket helyi sajátosságaink figyelembevételével a re
ánk váró feladatok megoldásában érdemes számba venni.

BACZONI TAMÁSNÉ 
BÁNÁTI ISTVÁNNÉ

Megnyílt a Könyvtáros Egyesület Könyvtáros
Klubja

Ez év májusától uj színfolttal gazdagodott a hazai könyvtáros társadalom éle
te. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Belváros szivében megnyitotta klubját 
az ELTE Eötvös Klub keretében /Budapest, V. Károlyi u. 9./ A klub minden ked
den 5 ás 10 óra között várja a látogatókat.

Nem véletlen, hogy a klub éppen az egyetem keretén belül és fiatalok 
környezetében kezdte meg működését. Egyik fő törekvése ugyanis, hogy kapcso
latot teremtsen a felnövő uj könyvtáros generáció és a többéves szakmai ta
pasztalattal, komoly felkészültséggel rendelkező, a mindennapok szakmai gond
jait jól ismerő felnőtt könyvtárosok között. Lehetőséget szeretne adni továb
bá arra, hogy a mindennapi feladatokkal kapcsolatos gondokat, a szakma uj 
perspektíváit, megoldatlan problémáit a kollégák kötetlen formában is megvi
tathassák, s a közös cselekvés számára őszinte, merev fozmáktól mentes hát
teret nyújtson. Alkalmanként a klub egy-egy aktuális szakmai kérdés, vagy egy 
közérdekű téma szakértőjét beszélgetésre hivja meg. Első ilyen jellegű klub 
program a könyvtárosképzés korszerű kereteinek és tartalmának gondjait latol
gató beszélgetés volt.

A klub szeretettel vár minden kollégát és köszönettel vesz minden prog
ram javaslatot.

A klubbizottság tagjai: Csapó Edit /KMK/, Ottovay László /OMKDK/, Szabó 
Sándor /ELTE/.
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A pártszervezetnek az OSZK Híradó továbbfej
lesztéséről hozott 1977-es határozatának /l. OSZK 
Híradó 1977* 1-3* sz./ végrehajtását vitatta meg 
a pártvezetőség április 18-1 ülésén, amelyen részt 
vett Bor Kálmán felelős szerkesztő, Németh Mária 
főszerkesztő, Juhász Lászlóné SZB titkár és Inotai 
István KISZ titkár is* Ugyanakkor meghallgatta és 
megvitatta Papp István beszámolóját a könyvtáros
képzés és továbbképzés időszerű problémáiról, a 
KMK-nak az e területen végzett munkájáról* Ez utób

bi volt az áprilisi taggyűlés témája is*

Az OSZK Híradóról

Az 1977-es vizsgálódás, értékelés és az akkor hozott határozatok serken
tőleg hatottak a szerkesztőség munkájára, a lap színesebbé, érdekesebbé vált*
A legnagyobb eredmény, hogy az ifjúság aktivan bekapcsolódott a szerkesztés
be, nem Így a szakszervezeti munkahelyi bizottságok. Az előzőeknél több és 
jobb Írás jelenik meg az intézmény munkájáról, egy-egy munkacsoport tervei
ről, gondjairól* A vitakedv azonban azóta sem növekedett, az intézmény állami 
vezetése sem élt azzal a lehetőséggel, hogy egy-egy megoldásra váró feladatot 
a lap hasábjain vitára bocsásson. Még mindig kevés a külföldi tanulmányutak
ról szóló beszámoló, főleg azoknak a tapasztalatoknak publlkussá tétele, 
amelyek a könyvtár munkája szempontjából hasznosíthatók lehetnének* A portré
sorozat rendszertelenül jelenik meg, az uj dolgozók bemutatása 1978-ban elma
radt.

A szerkesztő bizottság áldozatos munkáját nehezíti a közöny, amelyet a 
vezetők és dolgozók részéről egyaránt tapasztalnak*

A pártvezetőség az alábbi határozatokat hozta, illetve a régebbieket meg
erősítette:

1. A pártvezetősóg és a szakszervezeti bizottság évenként értékelje a 
lapot, ezzel iu segítse a szerkesztő bizottság munkáját*

2* A szerkesztő bizottság kétévente rendezze meg az olvasók és a szerkesz
tő bizottság találkozóját*

3* A munkahelyi bizottságok jelöljenek ki egy-egy OSZK Híradó felelőst, 
akik gondoskodnak arról, hogy a területükről a közlésre érdemes témákat meg
írják, akik visszajelzéseket adnak a szerkesztő bizottságnak*

4* A lap sokkal jobban mozgósítson az intézmény előtt álló feladatokra,
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a pártvezetőség hívja fel az intézményvezetés figyelmét, hogy az eddigiek
nél jobban használja ki a Híradó adta lehetőségeket,

5, A kéthavonta való megjelenés és a hosszas átfutási idő miatt mellőz
ze a lap az évfordulókról való megemlékezés jelenlegi formáját, A jövőben az 
ifjúsági parlament anyagát külön kell megjelentetni, hogy az ne terhelje a 
lap terjedelmét, A gyorstájókoztatás céljára a szakszervezeti bizottság kí
sérletképpen jelentessen meg - mindig a szükségletnek megfelelő periodici
tásban - egy Kis Híradót,

6, A Tájékoztatási Hivataltól engedélyt kell kérni a Híradó havi megje
lentetésére és a nyugdíjasokat kivéve a lapot térítéssel kell árusítani.

Az OSZK MSZMP alapszervezete az április 23-i taggyűlésén meghallgatta 
és megvitatta Papp István előterjesztését

a könyvtárosképzés és továbbképzés aktuális problémáiról.
A taggyűlés előtt ismertetett, a képzés rendszerének továbbfejlesztésé

re vonatkozó tervezetet a könyvtár kommunistái reálisnak és megvalósitandó- 
nak tartják, s teljes mértékű támogatásukat fejezték ki a benne lefektetett 
alapelvekkel kapcsolatban. Nevezetesen:

l./a. A könyvtárosképzés jelenlegi helyzete nem kielégítő. A főfoglal
kozású könyvtárosok közel felének nincs megfelelő szakmai végzett
sége, a jelenlegi képzési kapacitás pedig a szakma folyamatos lét
számfejlesztését sem képes biztosítani. Ugyanakkor a képzés tar
talmilag is korszerűsítésre szorul. Ezért olyan intézkedések szük
ségesek, melyek biztosítják egyrészt a képzési kapacitás növelé
sét, másrészt a képzés tartalmi megújítását,

b. Az egyetemi képzés feladata a szakkönyvtárosok, a tájékoztatók
és közművelődési könyvtárosok felkészítése a magas szintű képzett
séget igénylő szakmai feladatokra. Az egyetemi képzés összkapacl- 
tása nem csökkenthető; a nappali képzési forma megőrzése mellett 
a posztgraduális formában történő oktatást kell erőteljesen fej
leszteni, Az egyetemi képzés tartalmi reformja a könyvtárügy egé
szét alapjaiban érintő kérdés, ezért a reformot a könyvtárügy kép
viselőinek széles körű bevonásával kell megvalósítani.

c. Jelentősen fejleszteni kell a főiskolai könyvtárosképzést. 
Biztosítani kell a főiskolai képzés szakkönyvtári irányultságának 
megvalósítását is, A legfontosabb feladat e téren: megszervezni a 
szakkönyvtárosokat és közművelődési könyvtárosokat egyaránt képző 
/nappali tagozattal is rendelkező/ könyvtárosi tanszéket a tanár
képző főiskola budapesti kihelyezett tagozatán.

d* Rendezni kell a főiskolai képzettséget nem igénylő képzési forma, 
valamint a továbbképző tanfolyamok ügyét. Jogilag rendezni kell a 
nagyobb könyvtárakban szervezhető /egy éves/ könyvtárkezelői, va
lamint továbbképző tanfolyamon végzettek szakmai besorolásának 
kérdését, A gimnáziumokban folyó fakultatív könyvtárosképzés szer
vezésébe és irányításába az OM vonja be a könyvtárügyet is, hogy
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ez a képzési lehetőség a szakma /és a tanulók/ tényleges szükségle
tét szolgálja.
Itt is egyértelműen rendezendő a besorolás kérdése.

e. Az a vélemény alakult ki, hogy mindaddig, amig a nappali képzés nem 
tudja teljesíteni a szükséges létszámot, minden képzési szinten fenn 
kell tartani a levelező képzést a már dolgozók szakképzettségének 
biztosítása érdekében.

f. Ugyanakkor a különböző szintű oktatási fonnék tananyagának szerkeze
tére vonatkozóan több észrevétel is elhangzott /a repográfia, olva
sásszociológiai és olvasáslélektan fontosságának, nyomatékosítása, a 
társadalom- és természettudományi szakpárosítások szükségességének 
fokozott hangsúlyozása stb/, melyek figyelembe vételét a tervek to
vábbi kidolgozása során magunk is feltételenül szükségesnek tartunk.

2. / A taggyűlés megbízza a pártvezetőséget, hogy az ősz folyamán rende
zendő egyik taggyűlésre hivja meg a KM Könyvtárügyi Osztályának ve
zetőjét, hogy a könyvtárosképzós terén az illetékesek által kialakí
tott elképzelésekről az OSZK kommunistái megfelelő tájékoztatást kap
janak.

3. / A taggyűlés javasolja az OSZK állami vezetésének, hogy tűzze napi
rendre a már állományunkban lévő szakképzetlen munkatársak számára 
rendezendő könyvtárkezelői tanfolyam megszervezésének kérdését. Java
solja továbbá, hogy vegye fel a kapcsolatot olyan budapesti gimnázium
mal, ahol beindul a könyvtárkezelő képzés, egyrészt az oktatás segí
tése, másrészt káderutánpótlásunk érdekében.

Budapest, 1979. április 26.

ÓVÁRI SÁNDOR

A Szakszervezeti Bizottság 1979. évi munkaterve

1. Beszámoló az alapszervezet és a szakszervezeti 
bizottság 1978. évi munkájáról. A titkár megvá
lasztása. A szakszervezeti tanács ülésének ösz- 
szehivása és lebonyolítása.

Határidő: j anuár 
Felelős: a mb. szb titkár

2. Az 1979. ávi munkaterv elkészítése, megbeszélése. 
Határidő: március 
Felelős: szb titkár

3. A szakszervezeti munka hatásköri szabályzatának kidolgozása valamennyi 
alapszervezeti testületre és tisztségviselőre vonatkozóan

Határidő: április 
Felelős: szb titkár
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4. Beszámoló a könyvtár rendelkezésére álló szociális és kulturális alap fel
has ználásáró1

Határidő: május 
Felelős: szb titkár

5* Az érvényben lévő bérrendelkezések kritikus pontjainak számbavétele és 
Írásbeli felterjesztés a Közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti Bi
zottságához

Határidő: j unlus 
Felelős: bérfelelős

6* A szociálpolitikai tevékenység fejlesztése
Határidő: j ulius
Felelős: TT elnök, gazdasági felelős 

7* A munkahelyi demokrácia továbbfejlesztésének tapasztalatai a 108/1977*/ 
M.K* 16/KM számú utasítás végrehaj tásának értékelése

Határidő: szeptember 
Felelős: szb titkár, mb titkárok, 

agit.-prop* felelős
8* KözremUködés az OSZK bérhelyzetének elemző értékelésében és javaslat ki

dolgozása a következő évek bérgazdálkodására
Határidő: október 
Felelős: bérfelelős

9* A munkaügyi osztály szakmai támogatásával vizsgálat és javaslattétel az 
éves munkatervek alapját képező tényleges munkanapok /munkaórák/ számítá
sának intézményi egységesítésére

Határidő: november 
Felelős: bérfelelős

10* A költségvetés és az új tagdíjbesorolások elkészítése
Határidő: november 
Felelős: gazdasági felelős

11* A bizalmi munka értékelése, a további feladatok meghatározása* A káder
helyzet és a szervezeti felépítés elemzése

Határidő: november vége 
Felelős: szb elnök, mb titkárok

12* Az 1979* évi mozgalmi munka értékelése, az 1980. évi terv előkészítése
Határidő: december
Felelős: szb elnök, szb titkár




