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Caapodi 0 s a b á n é 
KtelRATTÁRÜM ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI KÉRDÉSEI

A könyvállomány, a kisnyomtatványok vagy akár a periodikák gyarapítása egy 
nemzeti könyvtárban ha nem is problémamentes, de könnyebben körülhatárolható és 
egyértelműbb feladat, mint egy könyvtári kéziratgyűjtemény gyarapítási határai
nak megvonása. Esetünkben már eleve világos, hogy minden magyar nyelvű és magyar 
vonatkozású kéziratot egyetlen gyűjteménybe összpontosítani gyakorlatilag kivi
hetetlen és nem is célszerű: a nyomtatott anyagnál viszont a gyarapítás terén a 
lehető teljességre törekvés kell, hogy érvényesüljön.

Hogy egy hasonlattal tegyük szemléletesebbé a kérdést: kéziratos és könyv
anyag körülbelül úgy viszonylik egymáshoz, mint a szabad természet ősnövényzete 
egy tervszerűen megművelt kerthez vagy gazdasághoz. Az emberiség különböző korú 
és különböző forrásértékű értelmi megnyilatkozásainak időben és térben is első, 
közvetlen emlékei a különféle kéziratok* Ezeknek a dokumentumoknak ős-dzsunge
lét szisztematikusan át kell kutatni - néha a legerősebb reflektorfénnyel - és 
felszínre hozni s megőrizni belőle azt, ami érték. S érték belőle elsősorban az, 
ami nem jutott el (és esetleg nem is fog eljutni) valamilyen okból odáig, hogy 
nyomtatásban napvilágot lásson.

Félreértés ne essék: nem akarjuk lekicsinyelni azt a "pretium affectionis"-t, 
azt az érzelmi értéket, amit nagyjaink - költőink, Íróink, tudósaink - nyomtatás
ban is megjelent müveinek autográf, sajátkezű kéziratai jelentenek. Egy Petőfi, 
egy Madách minden fennmaradt kézírását - ha a följegyzés esetleg jelentéktelen 
vagy nem irodalmi vonatkozású is - a legnagyobb kegyelettel őrizzük meg. Sőt 
megveszünk esetleg egy 1619-es Horatius-kiadást is, ha arról azt tartja az iro
dalmi hagyomány, hogy az valamikor a Petőfié volt. Felbecsülhetetlen értékűek 
különösen nagy Íróink kéziratai, mert ha csak egy-egy hajszálnyira térnek is 
el a nyomtatásban közismert szövegtől, már fényt vethetnek a szerző Írói műhe
lyének titkaira, az Író világnézetére, gondolkodására.

Ezért aránylag egyszerű a kézirattéros feladata, amikor az irodalomtörté
net vagy történetírás által elismert személyek vagy müvek kéziratainak megvéte
léről van szó - mert szerencsére ilyenek szép számban kerülnek még ma is elő.
Nem vitás, hogy ezeket lehetőleg kivétel nélkül meg kell szereznünk. Nehezebb 
feladat előtt állunk, amikor "szabadon termett" legkülönfélébb anyagok kerülnek 
a kezünkbe: terjedelmes családi levelezések, ismeretlenek emlékiratai, sőt iro
dalmi igényű müvei, fordításai atb. Ezeket alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy 
elbírálhassuk, a tudományos kutatás szempontjából van-e és milyen mérvű forrás
értékük.
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Ilyenfajta anyag sokkal több van, mint bárki is gondolná és jelentősége 
is nagyobb, mint ahogyan ezt a köztudat általában tartja. Kézirattárunk egész 
anyagára is jellemző, hogy bár jelentős számban és értékben őrzünk "hivatalo
san elismert", irodalomtörténetileg és történetileg "fémjelzett" anyagot, igen 
nagy számban van un. "irodalomalatti", vagy inkább mondjuk! a klUönböző tudo
mányágak által még föl nem tárt és ezért el nem ismert anyagunk. Hogy csak egy 
példát említsünk: itt van például gazdag é3 szinte teljesen kiaknázatlan levo- 
lestárunk, amelynek sokezer darabjában egyszerű, ismeretlen "kisemberek" mond
ják el véleményüket egy-egy országos eseménnyel kapcsolatban, vagy fejtik ki 
világnézetüket; megismerhetjük gondolkodásmódjukat ás tudomást szerzünk sok ap
ró, jellemző eseményről, amelyeket semrllyen más forrásból nem ismerünk.

A vételre benyújtott anyag olbiz-élásánél tehát legfőbb szempontunk: a kéz
irat vagy kéziratok forrásértékének elbírálása. Nem lehet azonban megelégednünk 
azzal, amit az eladók a maguk jószántából behoznak, föltétlenül aktiv szerzemé
nyezési politikát kell követnünk. Az elbújt Írók, művészek hagyatékának minél 
előbb való megszerzése legjobb biztosíték a későbbi elkallódás, szétszóródás' és 
elpusztulás veszélye ellen.

Annak, hogy az évek során Kézirattárunk anyagának vétel utján való gyara
pítása egyre nagyobb számokban jelentkezik könyvcárunk évi jelentésében, aktiv 
szerzeményezési politikánkon kívül még más fontos oka is van: anyagi ellátmá
nyunk állandó növekedése lehetővé teszi, hogy méltányos árakat tudunk fizetni 
a gyűjteményünknek felajánlott kéziratokért és ez a körülmény lassan, de bizto
san növeli a kínálatot. Az egyre fokozódó bizalom Intézményünkkel szemben egy
re szélesebb körben terjed el és Így sok olyan anyag kerül magától is felszín
re, amit eddig pinoébe rejtett ládák mélyén őriztek - vagy itt várta őket s vég
ső enyészet.

Tan persze múltúnk kéziratos forrásanyagának olyan, elég jelentős része is, 
amelynek a megszerzése teljességgel lehetetlen, mert már régen külföldi közgyűj
temények tulajdonában van. Ezeknek az anyagoknak a megszerzése ha nem is lehet, 
de feltárása föltétlenül a feladatunk. Ezen a téren egyelőre arra törekszünk, 
hogy legalább az ismeretes legfontosabb könyvtörténeti, irodalomtörténeti emlé
keket mikrofilmen begyüjtsük. Sokszor ez io hosszabb nyomozásba, levelezésbe 
kerül (igy tudtuk meg pl., hogy a régebben a bécsi Liechtenstein-gyüjteményben 
Őrzött egyik Kálmáncsehi-kódex ma a new-yorki Public Library tulajdona). Ma már 
- részben könyvtárunkban, részben az Akadémiai Könyvtárban - a külföldön őrzött 
korvinák mikrofilmjei szinte kivétel nélkül a kutatók rendelkezésére állnak, bár 
nagy részük azzal a megkötéssel, hogy publikálás esetén az eredetit őrző intéz
ménytől még külön engedélyt kell kérni.

Mikrofilm-megszerzés céljából történt levelezés vezetett végeredményben 
idei legjelentősebb szerzeményünk: a Cyprianus-korvina megvásárlásához is. Az 
ilyen szerencsés lehetőség azonban a legritkábbak közé sorolható.
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A külföldi antikvár-katalógusokat egyébként mindég figyelemmel kísérjük 
és a legfontosabb hungarlcumokat a lehetőség szerint megszerezzük. Ha az órak 
nagyon magasak, akkor az anyagot - jobb híján - nyilvántartásba vesszük.

Az elr ondottakból világosan kitűnik, hogy Kézirattárunk az anyaggyűjtés te
rén - minden ez Irányú törekvése ellenére - hungarlcum-vonatkozásban a teljessé
get nem tűzheti ki céljául. A teljes magyar, és magyar vonatkozású forrásanya
got csak egy nyilvántartás tartalmazhatja majd, amely figyelembe veszi az ősz- 
szes hazai és külföldi kézlratlélőhelyeket. Ennek a nyilvántartásnak a felállí
tása azonban kétségtelenül a magyar nemzeti könyvtár feladata.



KÖZLEMÉNYEK

könyvtárunk kollégiuminak munkájáról

SZEPTEMBER 29~I ÜLÉS - A Kollégium napirendjén részint három az eőöző ülé— 
eek határozatain alapuló, kiegészíti jellegű, részint "A képzés és továbbképzés 
egyes kérdéseinek szabályozósáról” o. előterjesztés szerepelt.

Az előbbiek sorában a Hirlaptár által a könyvtárak állományában levő külföl
di folyóiratok bejelentéséről szóló 183/1960. (ní,K.24.) M.M.sz. utasítás módosí
tására vonatkozó előterjesztéu jóváhagyásx'a a Művelődésügyi Minisztériumhöz nyert 
felterjesztést; a kataszteri táv képek gyűjtésével kapcsolatos kérdésben pedig a 
Kollégium állásfoglalása további t .L átázásokat tett szükségessé. Határozatot ho
zott a Kollégium a várbeli raktáraknak építés időszakában történő betelepíté
sére vonatkozólag is.

A képzés és továbbképzés egyes kérdéseivel kapcsolatosan hozott kollégiumi 
határozatot külön cikk keretében "Könyvtárunk munkájáról" e, rovatunkban ismer
tetjük.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAIMt Kapuvári Mária könyvtáros II. (Feldolgozó Osztály), Tausz 
Anikó könyvtáros I. [gyakornok] (Könyvtárközi Kölosönzés), Virághalmv Ferencné 
könyvtáros I. (Mikrofilmtár).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: dr.Eozocsa Sándor tud.főmunkatérs (nyugdíjazás), 
dr.Terhe Lajos főkönyvtáros (nyugdíjazás).

MEGVÁLTOZOTT BEOSZTÁSOK (zárójelben az uj beosztási helyet közöljük); Baczo- 
nlné Krepuska Judit (Feldolgozó Osztály), Biklchné Falta Rosemarie (Tájékoztató 
Osztály), Miklóssy János (Tájékoztató Osztály), Pappné Sarkad! Erzsébet (Hirlap
tár), Pécsi Árpádné (Zeneműtár), Tölgyesi Lászlóné (Könyvelosztó), Wittek Lász- 
lóné (Feldolgozó Osztály), Zágonvi Ilona (Feldolgozó Osztály).

KÖNYVTÁROSKÉPZŐ SZAKTANFOLYAMUNK

ELSŐ ÉVFOLYAM - F.óvi szeptemberben az alábbi 15 hallgató kezdte meg tanul
mányait; Balogh Katalin, Hausenblasz Katalin, Kertész Judit, Kővári Ágnes, Kudelka
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Genovévái Kelek Ka£dolnaf Matolay Mária, Oláh Gabriella, Pázmán Péter, Podko- 
niczky Györgyi, Schmldt Edit, Szebényi Emese, Veress Orsolya, Wellmaxm Ágnes, 
Wolf Magdolna.

Könyvtári gyakorlataikat a bibliográfiai, a feldolgozó és a raktári osztá
lyokon, továbbá a Hlrlaptárban, valamint a Könyvelosztóban, a Központi Kataló
gusnál és a Nemzetközi Csereszolgálaton végzik.

MÁSODIK ÉVFOLYAM - Könyvtárunk dolgozói fokozodó figyelemmel kísérik a 
könyvtárosképző szaktanfolyam munkáját. Ez érthető is. hiszen a tanfolyamon túl
nyomó többségben olyanok vesznek részt, akik a későbbiekben könyvtárunk tényle
ges munkatársaivá válnak, hogy kik lesznek ezek? - azt könyvtárunk kollégiumá
nak határozata alapján részben tanulmányi, részben a gyakorlatban felmutatott 
eredményeik döntik el. Az alábbiakban a jelenlegi második évfolyam hallgatóinak 
196J/64, második félévi tanulmányi eredményeit ismertetjük.

Tanfolyamhallgató
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Dányi Csilla 3 5 3 3 mf,. 4 5 5 3,71
Faggyas Margit 3 2 4 5 mf,. 4 3 5 3,71
Filep Ágnes * 5 5 5 mf,► 4 2 5 •
Horák Mária 4 3 5 5 mf . 4 4 fm.4,17
Eapuváry Mária 4 2 3 2 mf . 3 4 3 3,-
Kisfalvi Mária 2 4 4 3 mf . 3 2 4 3,14
Kozák Irén 4 3 3 4 mf. 5 4 4 3,85
Kudor Istvánná # 2 4 # mf,. 4 4 3 ♦
Markovits Ildikó * * 4 * * * 5 fm. *
Molnár István 2 5 5 5 mf,. 4 3 5 4,14
Nagy Emese 2 5 5 5 mf.. 4 3 fm.4,-
Nagy Éva 5 4 4 4 mf <. 5 4 5 4,43
Nagy Imre 3 2 3 4 mf,. 4 4 * •
Nedeczky Zsuzsa 3 5 3 5 mf . 4 5 5 4,28
Oláh Éva 5 5 4 5 mf . 4 4 5 4,57
Pálmai Éva 3 3 3 5 mf,. 4 4 5 4,14
Román Anna 2 2 4 3 mf <. 4 3 5 3,28
Sándor Erzsébet 5 5 5 5 mf . 3 4 4 4,43
Takács Mária 2 2 3 5 mf . 4 3 5 3,43
Telegdi Eszter 5 4 4 5 mf . 4 5 5 4,57
Tudós Erika 3 3 3 3 mf . 3 3 5 3,28
Veres Anikó 2 3 2 3 mf . 3 4 5 3,14

*Osillaggal jeleztük a halasztott v.sikertelen vizsgákat
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A KÉPZÉS fe T07ABBKÉPZÉS KÍRDESEI göNYVnÁ'RnwirRAW

Ilyenkor, ősz elején újra meg újra napirendre kerülnek az oktatási kérdések. 
Előző számunkban a pért-és szakszervezeti ideológiai tanfolyamokról számoltunk 
be, most a szakmai-képzés és továbbképzés helyzetéről adunk tájékoztatást. Alinál 
is Inkább, mivel könyvtárunk kollégiuma, - rendezni kívánva az eddigi gyakorla
tot, - több fontos határozatot hozott ezen a területen.

Az intézet vezetősége abból indult ki, hogy szigorúan érvényt kell szerezni 
azoknak a miniszteri utasításoknak, melyek részben a közkönyvtári munkakörök ké
pesítéshez kötéséről és a könyvtáros szakoktatásról [l48/19ó2.(M.&.l^„;Já.M.az.j, 
részben pedig az egyes közköny.táel munkakörök ellátásához szükséges közép- és 
felsőfokú könyvtárosi szakképesítésekről [106/1964.(M.K.?.)M.M.sz.] intézkedtek. 
Ezen utasítások értelmében mindazok, akik még nem rendelkeznek az előirt szak- 
képzettséggel, már értesítést kapták arról, hogy záros határidőn belül kötelesek 
azt megszerezni; amennyiben elmulcnzt ják, alkalmazásuk automatikusan megszűnik.
A könyvtárosi szakképzettség alól csak a Művelődésügyi Minisztérium adhat felmen
tést, természetesen a könyvtárak javaslatára. A kollégiumnak az az álláspontja, 
hogy csak a felsőfokú könyvtárosi szakképzettség megszerzése alól tehető indo
kolt esetben felmentési javaslat, a középfokú szakképzettség alól semmiképpen 
sem.

A jelenlegi képzési rendszerben az OSzK-nak magának kell gondoskodnia kö
zépfokú szakképzettségű munkatársainak kiképzéséről. Ennek érdekében lódítjuk 
most már évről-évre azokat a KÖNYVTÁROSKÉPZÖ SZAKTAHFOLTAMOKAT, melyeknek elsőd
leges rendeltetése az, hogy hallgatóik közül kerüljön ki a könyvtár dolgozóinak 
utánpótlása. Ezt a vonást hangsúlyozza s ezzel a tanfolyam jelentőségét is alá
húzza a kollégium határozata, mely szerint "középfokú könyvtárosi szakképzettsé
get kivénó munkakörökbe elsősorban az OSzK könyvtárosképző szaktanfolyamán bi
zonyítványt szerzett szakképzett könyvtárosokat kell kinevezni."

Természetesen csak a hallgatók legjobbjainak a kinevezésére kerülhet sor, 
s a dolgok rendje szerint akkor is előbb ideiglenes részfoglalkozású alkalmazást 
nyernek, h próbaidő alatt kell bebizonyitaniok, gyakorlati és tariumányi munká
juk alapján egyaránt alkalmasak arra, hogy a könyvtár munkatársaivá legyenek. 
Ennek biztosítását szolgálja az a kollégiumi határozat is, mely szerint - " A 
határozott időre szóló ilyen alkalmazásokat félévenként felül kell vizsgálni s
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meghosszabbításukról a hallgató gyakorlati munkája és vizsgaeredményei alapján 
kell dönteni.M Hasonlóképpen a tanfolyami oktatás eredményeseégének ellenőrzé
sére Irányul az az Intézkedés Is, mely szerlat a félévenkénti vizsgákon a fő
igazgató megbízásából fagy-egy főosztályvezető vagy osztályvezető is részt vesz.

Rendeződött az EGYETEMEK ÉS FŐISKOLÁK ESTI ÉS LE7ELEZŐ TAGOZATAha VALÓ JE
LENTKEZÉSEK ajánlásánál követendő gyakorlat is, mely egyrészt biztosítani kíván
ja, hogy a vovábotanulásra alkalmas és arra valóban felkészült dolgozóink egye
temi képzettséget szerezhessenek (példaként említjük Hagy Lajosnét és Szentmi- 
hály Andreát, arlk a felvételi vizsgájukon magas pontszámmal nyertek egyetemi 
felvételtr'j másrészt dolgozóink továbbtanulásával Járó munkaidőkedvezmenyeket 
összhangba hozza könyvtárunk munkaerő-szükségletének biztosításával. Ezekből az 
alapelvekből kilndulóan hozta meg a szeptember 29-i kollégiumi ülós határozatait. 
Ezeknek megfelelően

- elsősorban azokat kell Javasolni egyetemi továbbtanulásra, «uhv számára 
munkakörük betöltéséhez a felsőfokú szakképzettség megszerzése kötelező;

- a középfokú szakképzettséget kívánó munkakörben dolgozókat csak a könyv
tárosképző szaktanfolyam elvégzése és kel]ő könyvtári gyakorlat mogszerzése után 
lehet egyetemi felvételre Javasolni;

- a felvételi kérelmeket évenként a személyzeti ügyintéző gyűjti össze a a 
beadási határidő után a főigazgató által kijelölt bizottság tesz Javaslatot az 
ajánlást Illetően;

- a felvételi kérelmek Javaslatánál tekintette] kell lenni arra, hogy osak 
annyian végezzenek egyidőben egyetemi tanulmányokat, ahánynak kedvezményei nem 
gátolják a munkatervi feladatok teljesítését.

Végül pedig a Kollégium intézeti TOVÁBBKÉPZÉSÜNK 1964/65.ÉVE PROGRAMJAI 
hagyta Jóvá. Szükségesnek tartotta, hogy a Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont áltál szervezett központi továbbképzési alkalmakon szászt vegyenek illetékes 
munkatársaink, ezen túlmenően azonban az eddigi tapasztalatok alapján házi tan
folyamok megindítását is előírta. Ez utóbbiak közzé tartozik elsősorban az a 
tájékoztató előadássorozat, mely kéthavonta egy-egy általános érdeklődésre szá
mot tartó témát tűz napirendjére. Az előadások a könyvtár minden dolgozója szá
mára szólnak. Speciális céllal Indul az állomány-ismereti szakkört főleg fiatal 
dolgozóinkat kívánja megismertetni állományunk összetételével, értékeivel. Eb
ben az évben a II. Főosztály különgyüjteményeinek bemutatására kerül sor. A 
szakkörben önkéntes Jelentkezés alapján lehet résztvenni. Tovább folytatja mun
káját az aktuális kérdések szemináriuma, melynek tagjait a főigazgató Jelöli ki.
A. szeminárium programján könyvtárunk legfontosabb elvi és gyakorlati problémái
nak megvitatása szerepel. Végül főosztályi keretekben szerveződnek meg a referá- 
ló-körök a friss külföldi szakirodalomban való tájékozódás és a nyelvgyakoriás 
céljából. (P.I.)



216 OSzK Híradó

EXLIBRIS KIÁLLÍTÁS 
i:ön.yvt árunkban

Könyvtárul* ez év szeptemberében irodalmi ée művészeti él
ményt jelentő exlibris kiállításét a Kis grafika Barátok Köré- 
vei» valamint több gyűjtő és szakértő bevonásával rendezte meg. 
A kiállítás anyagának, 19? régi ás modern magyar exlibris gaz— 
dagon illusztrált, leiró katalógusa pedig könyvészeti'és gra
fikai irpdalmunk gazdagodását jelenti. Ez az érdekes könyvecs
ke nemcsak elemzően ismerteti, hanem a jövő részére maradan
dóan meg is örökíti a sok irányban visszhangot keltett kiállí
tást.

Exlibris kiállításunk művelődéstörténeti jelentőségét abban látjuk, hegy ez 
/ol# az első hazai tematikus exlibris-kiállítás, amelyen magyar Írók, művészek és 
tudósok könyvjegyei kerültek bemutatásra. A tematikus célkitűzés folytén nem a 
legszebb, legkifejezőbb, nem is a luxusexlibriseks hanem a könyvhöz legközelebb 
álló alkotók - gyűjtők könyvjegyei kerültek kiválasztásra. Természetesen, megkö
zelítő teljességre som lehetett törekedni. Egy szines csokorra valót szentünk 
csak össze a gyűjtő (tulajdonos) személye szempontjából értékes magyar könyvjegyek
ből . Közelebbről szemlélve mily sokirányú tanúságtétel tárul éz exlibrisekből 
elénk! Könyvtárakról, gyűjteményekről, gyűjtési körökről, szellemi érdeklődésről, 
kedvenc tevékenységről, művészeti hajlamokról, élátlátásról, mindenekelőtt azon
ban tulajdonosuk sajátos könyvszeretatéről vallanak. Számos magyar alkotó leiké
be engednek mély és kifejező bepillantást.

Ez a belső tartalmában is oly kifejezően gazdag kiállítás nem véletlenül ke
rült éppen nálunk bemutatásra. Ugyanis könyvtárunk nemcsak a magyar könyvkultúra 
értékeinek őrzője, hanem egyúttal a magyar exlibris hagyományainak a képviselője 
is, E hagyományok legnagyobb értékeit jelképesen a korvinák superexlibrisei tes
tesítik meg. Könyvtárunk alapítóját Széchényi Ferenc, a legnagyobb magyar exlib- 
ria-barátok egyike: akinek három különböző könyvjegye volt. Könyvtárunk emlék- 
exlibrisekkel látta, el a Kossuth- és az Apponyl-különgyüjtemény anyagát. Több év
tizeden át pl* a Nemzeti Muzeum épületét ábrázoló exlibrisiíriket használtuk az ol
vasótermi kézikönyvek megjelölésére.

Régi köny/jegyeihk gyűjtését és tudományos vizsgálatát is folyóiratunk: a 
Magyar Könyvszemle kezdeményezte a századforduló éveiben. De kimagasló jelentő
sége van a könyvtárunknak a magyar exlibris gyűjtésében is. Válogatott lapokból 
álló gyűjteményünk jelenleg kb 12 000 darabot ölel fel. It^zi és egyedülálló 
exlibris •'-gyűjteményünket pedig az a kb. 40 000 kötet könyv reprezentálja, amely 
az egykori tulajdonosok könyvjegyével, vagy exljbrls-bejegyzésével van ellátva.
Ez az óriási, ma még kiértékeletlen eredeti exlibrises könyvgyűjtemény felmér
hetetlen könyvtörténeti jelentőségű.

HEN1RK3 MAjRCXvMJ
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Bárcsak nemzeti könyvtárunk az újjászülető magyar esclibrist, könyvkultúránk 
ez igézotes megnyilatkozását, továbbra Í3 fejlesztené és támogatná. (Dr.V.S.Fr.)

A SEGÉDKÖNYVl-ÁRAK REVÍZIÓJÁRÓL

Könyvtárunknak a Várba való költözés előtt számos súlyos feladattal kell 
megbirkóznia. Ezek között az egyik - a ráfordítandó munkaerőszükségletet tekint
ve - legnehezebb az, hogy teljes állományát újra számbavegye, raktárainak, állo
mányrészeinek szoros rendjét biztosítsa, más szóval, hogy teljes állományrevíziót 
hajtson végre.

Ennek a munkának előkészítéseként rendelte el a kollégium 1965. január 22-1 
határozata a segédkönyvtárak revízióját. Ugyanis a segédkönyvtárak számbavételé
nek későbbre való halasztása mindenképpen megnehezítené a pontos állománynyil
vántartások (raktámaplók) felfektetését, egyben akadályozná a tervezett központi 
kézikönyvtér felállításának előkészületeit is.

A fentieken kivül a segédkönyvtárak revíziójának közvetlen célját három pont
ban lehetne összefoglalni* 1. a gyűjtemény (segédkönyvtár) hiánytalan meglétének 
ellenőrzése, 2. minden gyűjteményben helyrajzi katalógus felállítása és 5« a se
gédkönyvtéri állományok központi nyilvántartásának kiegészítése, teljessé tétele.

Az első pont mindenki számára világos* A másodikhoz csak azért szükséges 
magyarázat, mert vannak segédkönyvtérak, amelyeknek már eddig is volt helyrajzi 
nyilvántartása. Mivel azonban ezek nem egységes elvek alapján készültek, minde
nütt uj katalógus felállítása szükséges. Végül a központi nyilvántartások kiegé
szítését az indokolja, hogy számos olyan segédkönyv került az egyes gyűjtemények 
állományába, amely nem járta végig az előirt utat (gyarapítás - feldolgozás - 
példánynyilvántartás), Így hiányzik a központi nyilvántartásokból. Előfordult, 
hogy egyes könyvek gazdát cseréltek, más esetekben a raktári jelzet változott 
meg stb. Fenti speciálisnak nevezhető esetek már önmagukban indokolják a közpon
ti nyilvántartások felülvizsgálatát, kiegészítését. Emellett az uj levonatok se
gítségével a raktárrevizió előtt lehetővé tesszük a raktámaplók példánynyilván- 
tartásának rögzítését is, amit a raktárban elhelyezett őrjegyek segítségével 
aligha lehetne elvégezni.

Mivel az általános raktárrevízióra a tervek szerint a jövő évben kerül sor, 
az egyes segédkönyvtári állományok revízióját ez évben be kell fejeznünk. Ez a 
feladat azért is sürgős, mert - sajnos - elég nagy az olyan segédkönyvek száma, 
amelyeknek szabályos feldolgozásából egy vagy több munkafázis hiányzik. Utóbbia
kat az összos segédkönyvtárban lezajlott revízió után tudjuk csak állománybaven- 
ni, illetve feldolgozni, hogy a párhuzamos munkát elkerüljük.

Bár a segédkönyvtárak egy része már átesett a revízión, kivánatou lenne,
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he. azokban a gyüjteményekbon, ahol ezt a munkát még nem fejezték be, nem várnék 
meg a véged terminust, az év végét, mert ez elkerülhetetlenül torlódást idézne 
eltí az adrémaiizomben és végső soron az általános revízió lebonyolítésát hátrál
tatná.

KÜLFÖLDI OLVAGÓK .KÖNYVTÁRUNKBAN

Hazánk élénk nemzetközi kapcsolatai a tadomáryos kutatómunka terén is egy
re inkább éreztetik hatásukat. Egyre több külföldi kutató keresi fel könyvtárunk 
egyes tárait, egyenkénti felsorolásuk lassan meghaladja hírrovatunk terjedelmét.

H1RLAPTÁR — Az alább felsorolt olvasókat elsősorban magyar vonatkozású ku
tató munkájuk miatt emeltük ki. Vészülj Olag (Moszkva.) a Történettudományi In
tézet aspiránsa az újkori magyar történeti forrásokat kutatta. - Richard E. Allén 
(USA) "A magyar társadalom a XVIII.sz.végén” c. doktori disszertációjához gyüj- 
tött anyagot* R*E*Allén a Magyarország én Egyesült Államok közötti kulturális 
csereegyezmény keretében tartózkodott hazánkban. - Felkereste Hirlaptáruhkat 
R.A.Averbuh asszony, a neves szovjet történész professzor Is. A magyar szabad
ságharcról készülő munkájához gyűjtött adatokat a korabeli magyar hírlapokból.
- Többizben jártak nálunk az NDK televíziójának munkatársai a Német Nemzeti Front 
Tanácsának megbízásából. Leleplező dokumentumokat gyűjtöttek Emst Lemmer nyugat
német miniszter ellen, aki a negyvenes években Budapesten tartózkodott és mint a 
Pester Lloyd munkatársa, élénk náci-propagandát fejtett ki. - A szlovák televí
zió munkatársai a korai szlovák munkásmozgalom lapjait fényképezték nálunk. - 
Angvellcs Bogdánná Újvidékről "Délszláv költők a magyar irodalomban" o. munkájá
hoz keresett anyagot. - Éva Recková csehszlovák kutató témája "A demokrácia út
ja Magyarországon a felszabadulás után 1945/46-ban" volt. - Alexander Deák po
zsonyi aspiráns "A kisantant és a harmincas évek magyar külpolitikája" o. érte
kezéséhez gyűjtött adatokat. - Imrich Bedlák szlovák kutató Kelet-flzlovákla iro
dalmi mozgalmait kutatta a XVIII. sz. végéről, ül. a XIX. ez, elejéről, (cg)

CZINHÁZTÖRTÉNSTI TÁR - Meglátogatta gyűjteményünket a lipcsei Színművészeti 
Főiskola helyettes rektora, dr.Römer. aki tapasztalatcserére jött hozzánk. Most 
akarják ugyanis Lipcsében megszervezni a színháztörténeti múzeummal egybekötött 
színházi tudományos kutatóintézetet. Ugyancsak vendégünk volt az osztrák színházi 
tudományos élet két legkiválóbb képviselője: dr.Heinz Kindermann. a bécsi Theater- 
wissenschaftliches Inatitűt Igazgatója és a bécsi egyetem drámatörténeti tanszé
kének vezető professzora, dr.Margret Dietrlch. Kindermann professzor különöskép
pen a XIX. századi magyar színjátszással kapcsolatos adatok iránt érdeklődött, 
mert most jelenik meg az európai színháztörténetről szóló összefoglaló munkája 
8 a soron következő kötetbe számos képet választott ki osztályunkon. Margret 
Dletrich pedig a Zeneműtárban talált kutatásaihoz igen értékes anyagot.
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Biblloteca Nazlonale dl Napol!
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A nápolyi Biblloteca Nazionale meglátogatása 
elé nagy várakozással tekintettem) érthető, hi
szen az olaszoknak ez a nemzeti könyvtára közel 
másfélmillió kötetes könyvállományával nagyság ' 
rendben közel áll hozzánk. Érdeklődésemet azon

ban főképpen az a téry keltette fel, hogy őzt a könyvtárt összes gyűjteményével, 
tárával, olvasótermével, egyéb helyiségeivel az egykori nápolyi királyi palotá
ban helyezték el.

Ott áll ez a szépséges palot?., az egykori Palazzo Beale a kikötő szivében. 
Valósággal rákönyököl c. tenger partjára az épület, melynek épitéisét 1600-ban 
kezdték el. Szorosan összeépítették e palotát a Teatro San Carlo-val, Itália 
egyik legnagyobb színházával. A közelben emelkedik a büszke vár, a Maschio An- 
gioino, amelynek építését Anjou Károly 1283-ban rendelte el a XIII. századbeli 
hengerestorayu francia kastély-várak mintájává.

* Vajon, hogy építették át ezt a pompás épületet könyvtár céljaira? - ve
tem fel magamnak a kérdést, midőn felfelé lépkedek a díszes márványlépcsőn.

Tűnődésemre a feleletet a könyvtár igazgatónője, dott.Guerriera Guerrieri 
adja meg.

- A könyvtárat III. Bourbon Károly, nápolyi király 1734-ben alapította a 
Oapodimonte palotában, fenn a hegyen, ahol most a világhírű múzeum székel. A 
nagyközönségnek 1804—ben nyitották meg termeit. Az első világháború után, 1920 
bán Benedetto Groce kezdeményezésére törvényt hoztak, amely a királyi palotát 
a könyvtárnak juttatta. E törvény maradéktalan végrehajtására azonban csak a 
második világháború után került sor. A palotába a könyvtár 1922-ben költözött, 
de meg kellete osztani az épületet a trónörökössel, aki szívesen tartózkodott 
a városban. A világháborúban a bombázások és egyéb háborús cselekmények követ
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keztében súlyos károkat szenvedett a palota s benne természetesen a könyvtár is* 
Helyreállítása 1946-ban kezdődött mag. A könyvtárnak az épületbe való első beköl
tözése (1922), majd átrendezése az 1946 utáni években megnövekedett területen 
nem volt könnyű. Az épület elsőosztályu műemlék, az illetékes felügyelőség még 
egy ajtóátvágást sem engedélyezett. Ezért a palotát az egyébként gyönyörű, pom
pás, csupa márvány, stukkó, értékes faburkolatu, fejedelmi teremsorokban az ere
deti alaprajzi rend s a belső tér legkisebb megváltoztatásának, átalakításának 
lehetősége nélkül kellett birtokba venni. A könyvtárosok ügyességén múlott.hogy 
a legfőbb könyvtári funkciók figyelembevételével hogyan helyezzék el az egyes 
szervezeti egységeket.

[Más volt az OSZK helyzete a Budavári Palotában, ahol romokat, üszkös fala
kat kaptunk s a modem könyvtári üzemszervezés jegyében bátor kézzel nyúlhattunk 
a korszerű könyvtári belső kialakítása érdekében a régi épülethez...]

* Járjuk a kétemeletes épületet. Az elrendezés általában szerencsésnek mond
ható a műemléki megkötöttség ellenére is. A leggyakrabban felkeresett szervezeti 
egységek korültek a főbejárathoz közel. A funkciókat azonban nem lehetett mindig 
korszerű értelmezésben kielégíteni.

A raktárak, statikai okokból a földszintre és félemeleti helyiségekbe kerül
tek, a ténnyel járt azonban az épület nedveseégelleni szigetelésének nehéz és 
költséges kérdése. Súlyos probléma a tenger partján álló épületben a gyakran rend
kívül magas relatív nedvesség elleni küzdelem is. Megfelelő kondicionáló beren
dezés hiányában ez a kérdés koránt sincs megnyugtató módon rendezve.

Az első emeleten vannak az olvasószolgálat, a vezetés s a könyvtári feldol
goz ómunka helyiségei. A második emeleten helyezték el a számos tartalmilag rend
kívül változatos és igen gazdag különgyüjteméuyt.

A könyvtár állománya ma már a másfélmillió kötet könyvön kivül 4500 ősnyom
tatvány. 11 000 kéziratos könyv és 1 785 darab herculaneumi papirusztokercs. A 
különgyüjtemények sokaságából meg kell emlékeznünk az európai jelentőségű szín
házi gyűjteményről, amelyet a Lucchesi Pál 11 grófi család hagyott a könyvtárra. 
Jelentős gyűjtemény a Palatina (az egykori szorosabban vett udvari könyvtár anya
ga), a San ISartlno-alap, a Fondo Aosta, amely a hires afrlkavadász és utazó aos- 
taii herceg Afrikára vonatkozó gazdag gyűjteményéből és egyéb útleírásokat tartal
mazó müvekből áll. Ez a könyvállag eredetileg a Capodimonte palotában volt szép 
bútorzatával együtt. Az építészek és belső tervezők adaptálással telepítették 
át a könyvtárt és bútorzatát a királyi palotc olyan helyiségébe, amely nagyjá
ból azonos néretü, alapterületű volt, mint a oapodimontei könyvtár.

[itt láttam szép példáját, jó megoldását annak a tervünknek, amellyel a mi 
Apponyi-termünket a Budavári Palota egyik adott helyiségébe akarjuk bútorzattal 
és eredeti könyvekkel együtt áttelepíteni, megfelelő átépítés, bútorzat átalakítás
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eset 3eg kiegészítés után.]

* A Nápolyi Nemzeti Könyvtár csak a saját közigazgatási területén (Nápoly 
városa és tartománya) megjelent kiadványokból és egész Itáliából néhány dio- 
oiplina esetében kap köteleepóldányt. Jellegénél fogva 1860 óta nemzeti könyv
tár, mely a délolasz kultúrának, elsősorban a délolasz történelemnek és hely
történetnek Palermolg a leggazdagabb gyűjteménye. A ktilöngyüjtemények egyre so
kasodnak. Számos nagymultu, egykor gazdag délolasz család megfelelő kikötések
kel, meghagyásokkal ajándékozza a könyvtárnak értékes családi gyűjteményét. Ezt
a sok s egyre növekvő gyüjtemény-rendozert külön katalógusokban Is nyilvántartják.

[Van ugyan elegendő területe a könyvtárnak, e sok, gazdag, értékes adomány 
elhelyezésére, de az épület födéméinek megterhelhet ős égé az Ilyen állománytestek 
szabad beözönlése elé statikai okokból gátat emel. A födémek megerősítésére egye
lőre nem gondolhatnak, anyagi okokból. A pénz itt is számit. Az esztétikai szem
pontok is súlyos akadályt Jelentenek, ugyanis a freskókkal, tükrökkel stb. dí
szes falak elé nem lehet állványokat helyezni.]

* A gépesítés az óriási épületben elkerülhetetlenül hozzátartoznék a kor
szerű üzemeléshez az olvasói igények gyors kiszolgálása érdekében, de a falakat 
megvésni nem szabad, sem bent, sem az épületen kívül. A müemlékesek és könyvtá
rosok még nem találták meg a kérdés Jó, korszerű megoldását. Ahol lehetett, ott 
korszerű technikai felszerelés hatolt be a palotába. A legmodernebb (Lips Vágd) 
acélszerkezetű háromszintes raktár van a könyvtárban, hangos telefonnal is el
látták az épületet. Igen korszerű, rejtett világítóiorrások vannak a terekben
s az olvasótermekben. Tűz, lopás és termesz támadás ellen Jól védenek a kitünően 
megszerkesztett (ugyancsak Lips Vago gyártmányú) kiállítási vitrinek.

* Figyelemre méltó a könyvtár differenciált olvasószolgálati, olvasótermi 
rendszerer Általános olvasótermében hatszemélyes asztaloknál 104 olvasó olvas
hat. E teremben azonban nincs kézikönyvtár. Az olvasó a raktári kiadó-ponttól 
maga szolgálja ki magát könyvvel. Az egyetemi hallgatóknak 18 olvasóhelyes kü
lönterem áll rendelkezésükre, megjegyezzük azonban, hogy a városnak igen modem, 
nagy egyetemi könyvtára van. A tudósok, kutatók számára külön fenntartott öveze
tet (zóna riservata) rendeztek he.

Igen látogatott a 24 olvasóhelyes "Sezione Napoletana" és a bibliográfiai 
olvasóterem gazdag szabadpolcos könyvtárával. A művészet-történeti szakolvasó
terem 20 személyes, 3 külön 24 személyes kutatóterem áll a történészek, egyház- 
történészek rendelkezésére. Mindegyik szakolvasóteren igen gazdag kézikönyvtár
ral rendelkezik. A felsoroltakon kivül társadalomtudományi, olasz irodalomtör
téneti/ valamint liirlap-és folyóiratolvas6 áll a kutatás szolgálatában, ez utób
bi 18 férőhellyel és 500 folyóirattal a szabadpolcon.

* A könyvtár rendkívül érdekes, világviszonylatban ritka állománya az
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"Officina deí papiri ercolane3Í", vagyis azoknak az elszenesedett papiruszteker
cseknek a gyűjteménye, amelyet Herculanaeum láva- és romtakarója alól a XVIII. 
századi ásatésok sorén hoztak napvilágra. Összesen 1785 papirusztekercset ta
láltak meg, ezek közül 79? darabot sikerűit teljes egészében letekeroselni éa 
elolvasni, 169 tekercs esetében ez a művelet csak részben járt sikerrel. E 
téren tehát még sok a tennivaló. A megmaradt rideg, törékeny, elszenesedett pa
piruszcsomók megpuhitása és szétbontása egyelőre megoldatlan kérdés, a gyűjte
mény várja azt a vegyészt, restaurátort, aki megtalálja a kérdés megoldásának 
titkát, azt a vegyszert, amely az anyag rugalmasságát visszaadja s a leteker- 
cselés végrehajtásán lehetővé teszi. Az elszenesedett szöveg elolvasása megfe
lelő készülékkel már könnyű munka lesz. Addig is, míg ez bekövetkezik, a könyv
tár olyan uj acél3zekrényeket készíttetett, amelyek rezgésmentes tárolást biz
tosítanak a vatta közé helyezett elszenesedett anyagnak a további repedések, le
válások, csonkulások elkerülésére.

* A nápolyi Nemzeti Könyvtár gazdag magyar vonatkozású kéziratos anyagban 
is* Legjelentősebb a "Vita di 3.Margarétáé de Ungaria" (Ms.VIII.B«17), valamint 
a "Margarita d'Ungherias spocchio déllé anime semplici" (Ms.XII.1.5.) cirnü két 
kéziratos kötet, amely közül különösen a második igen szép kiállítású. Érdekes
ségként említem meg Baldi "Vocábolario della lingua ungherese" megjelölésű ma
gyar szótárát (Ms.XIII.F.25.). Még két XIV. századbeli kódex és sok más érdekes 
állomány egység utal könyvtári vonatkozásban Nápoly és Magyarország sokrétű, gaz
dag történelmi kapcsolataira.

* A könyvtárból kilépve csodálatos tájék fogad. A nápolyi öböl képe Posi- 
lippotól Sorrentoig és Capriig. Szinte dalol a napfény, mámorosán ölelkezik a 
föld, az ég, á tenger és a levegő. Hunyorgó szemmel mormogom Shelley sorait* 
"Nápoly! Nagy szív, mely itt lüktetsz az ég - C3ukatlan szeme alatt meztelent 
Elysiumi város ..." (Gáspár Endr* fordítása)

IFLA KONFERENCIÁN RÓMÁBAN

Szeptember 14. és 18. között Rómában tartotta az IFLA (International Fede- 
ration of Library Associations) ?0. ülésszakát, mely a szervezet fennállása,
1927 óta az eddigi legnépesebb és legnagyobb szabású összejövetel volt. A világ 
minden tájáról több mint háromszáz könyvtáros gyűlt össze, hegy tapasztalatait 
kicserélje, közös megbeszéléseken a könyvtárak nemzetközi együttműködését elő
segítse és a népek közötti egyetértést személyes kapcsolatok ápolása révén is 
előmozdítsa. A küldöttek között helyet foglaltak a Szovjetunió, a népi demokra
tikus országok, az Amerikai Egyesült Államok és a nyugatéulópai országok küldöttei
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de találkozhattunk Dél-Amerika, Kanada, Dél-Afrika, Ausztrália, Japán, Izrael 
ati>. képviselőivel is.A Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre részéről Magyar- 
országot tizenkét tagú küldöttség képviselte, Mátrai László elnök és Székelv 
Sándor titkár vezetésével. A magyar delegáció tagja volt: BorBa Gedeon (OSZK), 
grdős Sándorné (Országgyűlési Könyvtár), Hollós Miklós (OMK), Iszlai Zoltán 
(OSZK), Kocsis irpádné (MTA), Papg Sámuel (Vízügyi Könyvtár), Somkutl Gabriella 
(OSZK), Szamosi Júlia (Május 1. Ruhagyár Műszaki és Szakszervezeti Könyvtára), 
Tombor Tibor (OSZK) és Zoltán Józsefné (FSzEK).

A konferencia színhelye a Palaszo Barberini volt, Róma sok szép palotájá
nak egyike, melyet 1640-ben G.L.Bernini fejezett be. Az ünnepélyes megnyitó a 
Pietro da Cortona freskóival díszített nagyteremben zajlott le. Számos üdvöz
lő beszéd hangzott el, többek között az olasz művelődésügyi minisztérium, a ren
dező és vendéglátó olasz könyvtáros egyesület, az Unesco és a FID képviselője, 
valamint az IFLA elnöke részéről, majd a főtitkár, Anthony Thompson beszámolója 
következett. A beszédek alett egyidejű tolmácsolás folyt olasz, angol, francia 
és orosz nyelven, melyet a kívánt nyelven kis kézi mikrofonon hallgathattunk.

Az egyes szakbizottságok ülései már aznap délután megkezdődtek és egész hé
ten át - részben párhuzamosan is - folytak, A magyar csoport tagjai előzetes be
osztás szerint, ki-ki az érdeklődésének, illetve szakterületének megfelelő ülé
seken vett részt* A programon a következő témák szerepeltek: közkönyvtárak (ezen 
belül külön az iskolai és gyermekkönyvtárok), egyetemi könyvtárak, szakkönyvtá
rak, parlamenti és hivatali könyvtárak, katalogizálás, periodikus kiadványok, 
nemzetközi csere, könyvtári statisztika, gépesítés, könyvtárépitéc és reprog
ráfia* A bővebb szakmai ismertetés természetesen meghaladja e rövid beszámoló 
kereteit, - személyes élményként talán csak annyit Jegyeznék fel, hogy a perio
dikus kiadványok problémáival foglalkozó szakbizottság határozata szerint az 
IFLA az Unesco anyagi támogatását fogja kérni egy olyan bibliográfia kiadásá
ra, mely valamennyi nemzet kurrens periodikáinak éves Jegyzékeit kivánja re
gisztrálni. Szomorúan kellett arra gondolnom, hogy Magyarországnak hat éve nincs 
kurrens magyar sajtóbibliográfiája s az elmúlt húsz év alatt könyvtárunk mind
össze egyszer adott ki ilyen éves összefoglalót. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy egy ilyen kiadvány hiánya nemcsak belföldön okoz sok nehézséget, de nem
zetközi szinten is megnehezíti cserekapcsolataiok lebonyolítását, kulturális 
eredményeink terjesztését.

A szakmai programot könyvtárlátogatások, kirándulások, esténként pedig ün
nepélyes fogadások élénkítették. Meglátogattuk a Vatikáni Könyvtárat, minden 
könyvtáros álma-funi: helyét, ahol a kiállított kincsei: előtt akár órákig is szí
vesen gyönyörködtünk volna. Számomra legmegragadóbbak a középkori kéziratok vol
tak, pl. a IV. századból való görög biblia, az arany betűkkel vörös alapra irt 
"Evangeliario purpureo" a VI. századból, Cicero és Vergilius szövegek szintén 
a IV-V. századból. Természetesen felsorakoztak a későbbi századok termékei is, 
a gyönyörűen illumlnélt reneszánsz kódexek éppúgy, mint az első nyomtatott bib-
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liák (Gutenberg 42 soros bibliája 1455-56-ból, az első Olaszországban nyomtatott 
biblia 1471-ből, az első héber biblia 1488-ból stb.). Nevezetos emberek autográf- 
jait is láthattuk (Aquinoi Szent Tamás, Savonarole, Galilei, Tasso, Petrarca 
Hiohelangelo, Roffaol, Luther). Hégi keleti kéziratok (arab, perzsa, szir, ki— 
nai) egészítették még ki a vitrinek anyagát. Róma modern könyvtárai közül az 
ENSZ egyik szervének, a FAO-nak (Food and Agricultural Organization) ultramo- 
dern könyvtárát tekinthettük meg.

Az esti fogadásokat olasz vendéglátóink olyan gyönyörű környezetben és olyan 
ünnepélyes fénnyel rendezték meg, hogy ezzel római tartózkodásunk estéit valóban 
feledhetetlen élménnyé avatták. Csodálatosan szép volt az olasz könyvtáros szö
vetség fogadása a kivilágított Angyalvárban, mesés kilátással az "örök Városra", 
izgalmas bolyongásokkal az Angyalvár múzeumnak berendezett belsejében, hogy a 
remek ételekről és Italokról már ne is beszéljünk ... Az olasz művelődésügyi mi
niszter fogadásának színhelye a pazar szépségű Villa M&dama volt, Margherita 
Farnese egykori palotája. A palota kivilágított parkjában az olasz kertkultúra 
remekét is megcsodálhattuk. Szép élmény volt a Biblioteca Vallicelliana fogadá
sa is, ahol kiállítást tekinthettünk meg az olasz ősnyomtatványokból (itt láthat
tuk az első Olaszországban nyomtatott könyvöt, Cicero "De oratore" c. müvét, mely
nek jövőre ünnepük 500 éves jubileumát) és egy szép koncertet hallgathattunk 
meg.

A konferencia befejezéseként egésznapos autóbuszkiránduláson vettünk részt. 
Első állomásunk az. etruszk emlékekben gazdag Tarquinia volt. Emlékezetesek marad
tak számunkra az i.e. VI—IV. századból való földalatti etruszk sirkamrák, kora
beli szines freskókkal. Tuscania-ban c. románkori művészet remekeit, két VIII.szá
zadból származó templomot tekintettünk meg. Utunk végcélja az etruszk alapítású 
Viterbo volt. Ez az olasz kisváros, mely történelmének fénykorát a XII-XIII. szá
zadba élte, mikor a pápák székhelye volt, ma olyan, mint egy középkorból itt fe
lejtett város, a barokkhoz szokott magyar szemnek szinte meseszerűen ódon. A vi
harból polgármester szintén rövid fogadást adott a könyvtárosok tiszteletére.
Heg kell még emlékeznünk a városka melletti "Villa Lanté di Bagnaia"-ról, mely 
egyidőben a pápák nyári lakhelyéül szolgált s világhíres parkját a XVI. század
ban a nagy olasz építész, Vignola tervezte. A természet zöldjét művészien elren
dezett szobrok és a raffináltan játékos fantáziával elhelyezett szökőkutak te
szik változatossá. A szökőkutak vize néha a legváratlanabb helyről tör fel és 
bizony futásra késztetik a jámbor szemlélőt, a távolabb állók hangos derültsé
gére.

Ezen pjí ostén Rómába visszatérve szívélyes barátsággal és meleg köszönettel 
váltunk el olasz könyvtáros kollégáinktól, megköszönve nekik az élményekben gaz
dag hetet. Búcsúztunk a konferencián szerzett többi ismerőstől is, barátságos 
kézfogásokkal és szives Ígéretekkel, cim-cserékkel és meghívásokkal s némi tá
voli reménnyel egy esetleges viszontlátásban. Jövőre Helsinkiben találkoznak 
újra a világ könyvtárosai s hat év múlva - Így reméljük Budapesten.
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Másnap a magyar delegáció tagjai kisebb csoportokra szakadva egyszerű tu
ristaként folytatták utcákat Olaszországban s Nápoly, Capri, Pompei, Firenze, 
Bologna, Velence falai között bolyongtak.. De ezek az élmények már az egyéni él
ménybeszámolók közé tartoznak, - SOMKUTI GABRIELLA

Ezzel a címmel külföldön járt munkatársaink élménybeszámolóit kívánjuk rög
zíteni, Következménye ez annak, hogy hazánk megnövekedett idegenforgalmához ha
sonlóan könyvtárosaink is egyre gyakrabban és egyre nagyobb számban juthatnak 
el idegen országokba, gyarapithatják ismereteiket és tudásukat, önként értető
dően sem terjedelmükből, sem jellegükből következően nem adhatnak áttekintést egy-egy ország társadalmáról, gazdasági helyzetéről vagy kulturális életéről, 
hiszen nem is ilyen céllal Íródtak. Lényegükben személyes élmények, visszatük- 
rözései mindannak, ami néhány nap vagy hét alatt más tájakról és emberekről, az emberiség évszázadokon keresztül kialakult és látott kincseiből személyes él
ménnyé lett bennünk. Értéküket ez adja meg, fogyatékosságaikat ez magyarázza. 
Alapjában véve pedig lapunknak az a törekvése, hogy ezeken keresztül is rögzí
teni szeretnénk könyvtárunk dolgozóinak azt az igyekezetét, amellyel ismeretei
ket gazdagítani, tudásukat bővíteni igyekeznek.

A következőkben KOVÁCS ILONA angliai és TELEGDI ESZTER svédországi beszámo
lóit ismertetjük*

ANGLIAI MOZAIK

Anglia sokszínű, sokarcú ország. Sokat látott az idegen, ha megismerhette 
Londont, de még akkor sem látott eleget, ha bebarangolta Oxford és Cambridge 
patinás hangulatú kollégiumait; meglátogathatta Shakespeare bájos városát; meg
csodálhatta Canterbury fenséges katedrálisát, Brighton zord magános tengerét 
ép volt alkalma Bzemtől szembe látni Manchester visszataszítóan csúf gyárhalma
zát, e érezhette a liverpooli dokkok környékének nyomasztó hangulatát.

Végtelen nehéz pár sorba sűríteni azt a rengeteg benyomást, mely egy ilyen 
utón éri rövid pár hét során is az embert. Mégis tömörítveí mik jelentették a 
legnagyobb élményt számomra?

Szinte első helyen áll az angol emberek kedvessége és segítőkészeégé. Meg
kapó oz emberi együttélés kulturáltságának magas szintje. Az egész életet jel
lemző fegyelmezettség és nyugalom, mely a .sorban állásban, közlekedésben, a csa
ládi életben egyaránt megnyilvánul.

Felejthetetlenül kedves az angol táj, az angol vidék; ligetes síkságai, 
szelíden hullámzó dombjai, kedves, hattyúkat ringató folyócskái s utolérhetet
len eleven, üde zöld pázsitjai.
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Nagyon kedvesek, jól szervezettek és rendkívül kényelmesek ez angol ottho
nok. A vastag puha szőnyegek, "barátságos, nyitott kandallótüzek feledtetik az 
időjárás mostohaságát. Meri; Angliában az időjárás is nagy élmény. Londonban még 
nyárias a hangulat, de északabbra ritka vendég a napsütés és szinte mindennapos 
e csöndes esőket kisérő köd. /

Páratlan élmény Angliában az élő múlt. Csöndes irigységgel néztem, hogy itt 
nemcsak töredékek s a turista fantáziája idézi az elmúlt korok életét, hanem kas
télyok, erődítmények s egész városok sértetlen szépségükben őrzik a múlt emberé
nek alkotásait.

London nem szépségével, hanem kedvességével és szeretetreméltóságával ragad
ja meg & látogatót. Nem annyira a részletek, mint az összbenyomás, egy uj tipusu 
város uj tipusu élete az, ami meglep. Alig van érdekesebb, mint a londoni utca: 
az emeletes buszok, a baloldali közlekedés, a mosolyra késztető kemény kalapos 
businessmanek, s mellettük a mezítlábas, lobogó hajú dühöngő fiatalok, a Járda 
művészei, a Tower Hill vagy a Hyde Park elszánt szónokai, mi na a londoni utca 
tipikus figurái és Jelenségei. Londonban felejthetetlenek a parkok, hol fűre lép
ni szabad, e a csodás anyaggal rendelkező, gyönyörűen rendezett múzeumok, hová 
a belépés ingyenes.

Anglia futó Jellemzéséből elmaradhatatlan a Tudorok palotáinak jellemzője 
s ma is Anglia legtipikusabb építőanyaga, a piros tégla. Ez te]Jesen uralja s 
uniformizálja Anglia építészetét. Bár egyenként nagyon barátságos, együttesük
ben mégi3 elszomorítóén egyforma szinü, sőt mi több,azonos tipusu házak, házso
rok Jellemzik Anglia városait Brightontól Manchesterig. A legtöbb régi városban 
azonban e "modem" házak gyűrűjében ott láthatjuk a szebbnél szebb gótikus temp
lomokat és a köréjük húzódó kicsi favázas házacskákat.

Mint könyvtárosnak is a megismerés széles lehetőségét nyújtja Anglia. Könyv
tártörténeti illusztrációs anyagként szolgálnak Oxford és Cambridge kollégiumai
nak több évszázados bibliotékái, a kastélyok teremkönyvtárai s nem utolsó sorban 
a British Uuseum könyvtára. A ma könyvtárosénak a legérdekesebb tanulságot mégis 
Anglia kitünően felszerelt és remekül szervezett public library-ei nyújtják. Ezek
ről azonban bővebben és külön kellene beszámolni. — KOVÁCS ILONA

GÖTEBORGI KÖNYVTÁRAKBAN

Olyan szerencsés voltam, hogy kéthónapos svédországi látogatásom alkalmával 
egy teljes hónapot a göteborgi könyvtárak megismerésére fordíthattam.

Göteborg Svédország második legnagyobb, sokak szerint legszebb városa. La
kóinak száma nem sokkal marad el Stockholmétól. Világvárosi jellegéhez könyvtá
rai is hozzájárulnak. A városi közművelődési hálózat központja a Dicksonska ne-
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vii könyvtár, amely egy régi épületben, működik. Az aj, minden Igényt kielégítő 
modern könyvtár tervei készen vannak, maga a könyvtár 1969-re épül fel. Ez lát
ja el azt a feladatot Svédországban, amit nálunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár tölt be.

▲ hálózat tagjai között sok a korszerű intézmény. Az uj könyvtárak főleg 
az uj városrészekben vannak. Érdekes típusa a könyvtáraknak az un. családi könyv
tár. Ezekben az Idősebb nemzedéktől, a nagyszülőktől kezdve a kisunokáig 
korosztály megtalálhatja olvasnivalóját. Tapasztalataik szerint bevált a osa- 
ládi könyvtárj ugyanis a kisgyerekek nem egyedül jönnek a könyvtárba, szüleik, 
vagy nagyszüleik kisérik el őket. így egyszerre kap könyvet az egész család. 
Építészetileg is érdekos ennek a modem könyvtártípusnak szerkezete. Képzeljünk 
el egy nagy térséget, belső elválasztó falak nélkül. A bejárati ajtón kívül más 
ajtó nincs, a térséget csak a polcok és a berendezés változatossága vagy egy-egy 
felirat tagolja.

minden közművelődési könyvtár azonos raktározási rendszert használ. Lénye
ge, hogy az ábécé betűivel jelölve szisztematikus rendet alakítanak ki; az egyes 
betűk mindenütt, az ország bármely könyvtárában ugyanazt a szakot jelentik. Az 
olvasó számára Így a könyvek keresése és a köztük való eligazodás egyszerű.

Nagyon meglepett, hogy elhasznált, öt évnél régebbi könyvet sehol sem lát
tam* Egy könyvtáros elmondta, hogy a használt példányokat kivonják a forgalomból, 
esetleg a központ raktáréban tárolják. A fiókkönyvtárakban nincsenek raktárak.

Több könyvtár hanglemez-részleggel is rendelkezik. Az állomány egy része, 
a bánclemezek kölcsönözhetitek, a másik részt csak helyben lehet hallgatni. A 
gyűjtemények meglehetősen nagyok és minőségileg is jók: rendszerint elsőrangú 
előadóművészek felvételeit tartalmazz ék. A lemezhallgató termekben a tolongás 
nem nagy; gyakran egész héten át senki sem használja a lemezjátszót a könyvtá
rosokon kívül.

A könyvtár használata bárki számára ingyenes. Egyszerre korlátlan mennyisé
gű könyvet lehet kölcsönözni. Érdekeseég a nyári kölcsönzés: két, két és fél hó
napos időtartamra adják ki nyáron a könyveket. A kölcsönzés nyilvántartása, min
denütt ahol láttam, mikrofilmen történik. Ez látszólag drága megoldás, de egysze
rűbb mint a könyvkártyás. Alapjában véve kifizetődik, ugyanis Svédországban a mun
kaerő óra nagyon magas.

Az olvasótábor nagy és szerves részét a gyermekek alkotják. Már öt éves ko
ruktól kezdve rendszeres látogatói a könyvtáraknak. Külön kis termük van, óvodai 
bútorokkal, Több könyvtárban láttám meseszobát, ahol a könyvtáros hetente egjszer 
vagy kétszer mesél a gyerekeknek.

Göteborg külön kórházi negyedében a kórházaknak is önálló könyvtára vau*
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központja az egyik kórházépület 15* emeletén helyezkedik el.Jellegzeteseégéthogy 
nem vezet nyilvántartést a kölcsönzésekről. Azok h könyvtárosok, nv<v a kölcsön
zést lebonyolítjók, hetenként felkeresnek minden egyes beteget, rábeszélik őket 
- gyakran gyengéd erőszakkal - az olvasásra. A kívánságokat felírják, azoknak a 
betegeknek, akik szembetegség miatt nem olvashatnak, különleges, egyszerűen ke
zelhető magnetofont adnak.

A szép és gazdag könyvtárak a svéd adórendszerből magyarázhatók. Az adók 
nagyon magasak, nagyságuk a fizetéstől függ. Egy jól kereső gyermektelen házas
pár jövedelmének csaknem fele adóra megy,ha mindketten dolgoznak. A szooiális 
intézmények és szolgáltatások költségeit ugyanis ez az adó fedezi, léidéként< 
az iskolák egészen az egyetemig ingyenesek, a tanszerek díjtalanok, és minden 
iskolás ingyen lunch-öt kap. A könyvtárakat is az adókból tartják fent. - 
TELEGDI E3ZTEE
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MUNKÁNKRÓL * RENDEZVÉNYEINKRŐL * TERVEINKRŐL

OKTÓBER 5. * SZÁMVIZSGÁLÓ BÍZOTTÉ ka ELLENŐRZÉSE

Tárgya az EzB pénztára szeptember havi pénz-és értékolkk nyilvántartásá
nak, kezelésinek ellenőrzése volt. Az SzB pénztárkönyvének egyenlege készpénz 
óimén 374,64 Ft, követelés elmén 835,- Ft, OTP betétkönyvben .13 931,50 Ft, tag- 
ftijbélyegben 7 £38 Ft - összesen 22 979,34 Ft volt.

OKTÓBER 7. » TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ÜLÉSE

Az ülésen az alábbi kérdések kerültek megtárgyalásra* 1) Az ülés mn^iraftiiól 
segélyre Javasolta betegség elmén Bácz Kálmánná (200 Ft), Bállá Sándor (250 Ft), 
Győrffy Sarolta (?00 Ft); szociális elmen Jenik Győz öné (250 Ft), Papp Ferenoné 
(250 Ft); tanulmányi elmen Matejka Jánosné (100 Ft) ás Storch Árpádné (100 Ft) 
dolgozókat. 2) A beérkezett észrevételek alapján a Tanács megállapította, hogy 
a közétkeztetésben a szept* 28~ával bevezetett un. "B-menü" az SzB és a dolgo
zók által hozzáfűzött várakozásokat igazé] ta. Ennek megfelelően az étkezés ki
elégítőnek mondható. 3) Intézkedett a Tanács az első segélynyújtást biztositó 
un. mentőládák felülvizsgálatáról ás időszaki feltöltéséről. A tisztasági fel
szerelésként kiadott kézmosóporról megállapították, hogy azt a dolgozók nem hasz
nálják. Javasolták a Gazdasági Hivatalnak, hogy szolgáltatását szüntessék meg és 
fordítsák azt a tisztálkodó szerek minőségének Javítására. 4) Foglalkozott a 
Tanáos nyugdíjasaink üdültetésének kérdésével is. Ezt megelőzően levélben tájé
koztattuk nyugdíjasainkat azokról a lehetőségekről, amelyeket az elő-és utói
dényben részükre biztosítani tudunk. 5) Az SzB munkásvédelmi felelőse tájékoz
tatta a Tanáos tagjait az eddig végrehajtott ellenőrzések eredményéről, és szók
ról az intézkedésekről, amelyoket ebből kiindulóan a Gazdasági Hivatal a megál
lapított hiányosságok pótlására tett.

SZAKSZERVEZETI OKTATÁSUNK

Lapunk szeptemberi számában közöltük tervezett előadássorozataink temati
káját és Jelentkezési felhívásunkat. A bizalmiak utján az MIsmerkedés a kiber
netikával" c. előadássorozaton való résztvételre 60, az "Aktuális nemzetközi 
kérdések" c. előadássorozatra 47, összesen 107 dolgozónk Jelentkezett. Az előb
binél október 29-éa, az utóbbinál november 12-én tartjuk az első előadást. A 
Jelentkezetteket az előadásokról esetenként Írásban értesítjük.
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SZOCIALISTA MUNKAKOLLEKTIVÁINK

A KÖNYVELOSZTÓ Beloiannisz utcai szocialista munkakollektivája szept.
20-án tartott munkaértekezletén harmadik negyedévi tervének teljesítéséről szá
molt he* A pártszervezetet Hámori Béla párttitkár, szakszervezeti bizottságun
kat dr.Borsa Gedeon és dr.Csapódj Ceabánó képviselték.

A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS szocialista munkakolleictivájának okt. 17-én kel
tezett jelentéséből idézzük: "Jelentjük a Párszervezetnek és a Szakszervezeti 
Bizottságnak, hogy osztályunk 1964.évi munkatervét f.évi október 1-re maradék
talanul teljesítette. A terv teljesítésével egyidejűleg a munka minőségét jelző 
számadatok is Jelentős javulást mutatnak. ... Fentiek mellett, a nyári szabad
ságolások után szeptember közepére sikerült helyreállítani a naprakész állapo
tot az osztály munkájában. Az elmúlt 9 hónap során a tervezett munka mellett 
jelentős előhaladást értünk el a segédletek (uj katalógusok készítése, a régiek 
kiegészítése stb.) készítése terén is."

NOVEMBERI ÜNNEPI ESTÜNKRŐL

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 47. évfordulója alkalmából ünnepsé
günket a szokásos "ünnepi est" keretében november 6-án, pénteken este 8 órakor 
tartjuk könyvtárunk dísztermében. Az elmúlt évi beszámolónk összegező sorait 
idézzük: "összegezve mindent: volt szép műsor, volt sok jutalom, sok kedves 
vendég és volt *OSzK-s* hangulat. Az utólagos megjegyzéseket összegyűjtve, eze
ket a sokszor elkoptatott szavakat Írhatjuk le - Jól éreztük magunkat!". Most 
is ugyanezt reméljük. A részletekről külön meghívóban tájékoztatjuk dolgozóin
kat.

KŐHALMI BÉLA KÖSZÖNTÉSE

Könyvtárunk régi barátját, Kőhalmi 3éla Kossuth-dijas ny. egyetemi tanárt, 
az irodalomtudományok kandidátusát 80.születésnapja alkalmából okt. 10-én a 
könyvtár vezetősége nevében Hámori Béla párttitkár és Pajkossy György főosztály- 
vezető. a könyvtár dolgozói nevében Horváth Viktor szakszervezeti titkár és volt 
tanítványa Kovács Ilona kereste fel és köszöntötte.

Az alábbiakban könyvtárunk részéről a Hozzá intézett sorokat és az arra érkezett válaszát (miután az lapzárta után érkezető) e rovatunkban ismertetjük.

"Kedves Kőhalmi Elvtársi Nyolcvanadik születésnapján az Országos Széchényi 
Könyvtár és Ai-mak minden dolgozója erőt, egészséget és további alkotó esztendő
ket kíván önnek. - Köszönjük önnek a magyar könyvtárügynek ezt a bátor reform
tervét, amelyet 1919-ben Dienes Lászlóval együtt kidolgozott; azt a könyvtár - 
tudományi koncepciót, amelyet hazánk felszabadulása óta képvisel és jelentékeny 
eredményekig vitt; köszönjük élete példáját, amely az uj könyvtárosnemzedék szá
mára szakmánknak a haladás szolgálatába állítását tükrözi.- Könyvtárunk uj kor
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szakának küszöbén orra törekszik, hogy a maga feladatkörében minél többet magva** 
lósltson azokból a könyvtári oélckból és tervekből, amelyet ön szakmai felfogá
sában és müveiben egységbe foglalt. - Budapest, 1964. október 10-én • • Dr.Jóbora 
llagda sk.főigazgató, Hámori Béla sk.párttitkár, Horváth Viktor sk. szakszerveze
ti titkár."

*

"Dr.Jóboru Magda főigazgató elvtársnak, Hámori Béla párttitkár elvtársnak, 
Horváth Viktor szakszervezeti titkár elvtársnak és az Országos Széchényi Könyv
tár minden dolgozójának. - Kedves El vt éré aki Megilletődve olvastam az ország el
ső könyvtára főigazgatójának, Pártszervezete és Szakszervezete titkárainak az 
OSZK minden dolgozójának nevében hozzám irt üdvözlő levelét 80 -ik születésnapom 
alkalmából. Kétségeokedéseim - mint ilyenkor mindig - most is felmerültek! meg
illet-e mindaz a szép, ami a levélben van.engem? Kétségeimet némileg leszerelte 
a lavél átadáséhoz fűződő kedves látogatási Pajkosey György barátomé, Hámori Bé
la és Horváth Viktor elvtársaké, Kovács Ilona kedves volt tanítványomé, akik cso
dálatos virágokkal kerestek fel. Ez a pillanat nem volt alkalmas arra, hogy a 
levél ünneplés soraiba rejtett szeretet túlzásairól vitatkozzak. Ahogy nem vitat- 
kozhatom azzal a tündéri virágcsokorral sem, amely a köszöntő levelet kísérte. - 
őszinte hálával köszönöm meg, hogy megemlékeztek rólam és ezzel is erőt adtak ne
kem ahhoz, hogy elvégezhessem még azt a munkát, amit magamnak még kiszabtam. - 
Kívánok az Országos Széchényi Könyvtér uj életének elindításéhoz jó egészséget 
és munkakedvet a Könyvtár Vezetőinek áe minden dolgozójának. - Budapest, 1964. 
okt.14* Kőhalmi Béla sk."

ÖDÜLÉ3EK • • Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást!

Kedvezményes üdültetés - BALATONFÜREDI Jegén Lászlóné szept.4-től 17-igI 
LBÍNYFAL3:Vargha Béláné szept.3-tól 16-ig» PILIBSZENTKERESZTt Dárdai Miklósné 
férjével és gyermekével, Perenczfi Klára és Somkuti Gabriella aug.19-től szept.
1—lg, Bélley Pál feleségével és 2 gyermekével szept.2-től 15-ig? SCLTi Sohnailyr 
Károly feleségével és gyermekével aug.30-tól szept.12-ig.

Gyermeküdültetés - AKALIi Keresztes Antal leánya és Menoslk Pál fia jul. 
16-tól 30-ig? KŐSZEG (iskola-szanatórium) i Bókay Béláné Zoltán fia és Kiss De- 
zsőné Tamás fia szept. 11-től okt.3-ig.

kthZ-SZEVESetI VÁLASZTisOK - Addig is, amig könyvtárunk KISz-azervezote 
lapunk hasábjain ismét jelentkezne, tájékoztatásul a következőket jelentjfikif. 
évi szeptember 10-én vezetőségi választást tartottak. Az újonnan választott veze
tőségi Jákv Éva (kulturális felelős), Maczlka Eéla (ágit.prop.felelős,) Mussin- 
p-er Gábor (titkár), Somogyi Anna (gaza.felelős) éa Szentmihály Andrea (szervező 
titkár).
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TUDÓSÍTÁS A KÖNYVTÁROS -BÁLRÓL - A Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Kör* bált 
rendezett a hatvanéves Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tiszteletére, a Hungáriá
ban. A bál jól sikerült, mert jó volt a zene, a kiszolgálás, sokan voltak - de 
nem volt zsúfoltság. Mindenki mindenkit ismert, s ha nem,akkor megismerte. A fő
vé í’OS csaknem minden könyvtárából vendégeskedtek itt - a ha volt is eleinte va
lamiféle "különülés" ez hamar megszűnt a hangulat emelkedésével. A táncról osak 
annyit, hogy egy sportszövetség rendezvényének is dicséretére vált volna. A ki
tűnő Zorán-együttes muzsikája mellett gyengébb volt a másik zenekar és a fellé
pő művészek produkciója. Az általános jóhangulatot azonban nem befolyásolták. 
Végűit nagyon sok köszönet illeti a FSZEK dolgozóit, akik heteken keresztül iz
zadtak azért, hogy megrendezhessék az Őket ünneplő és köszöntő könyvtáros-társa
dalom számára ezt a bált. Úgy érezzük, fordítva helyesebb lett volna. (M)
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