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Kemény G. Gábor
A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KUTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 

és könyvtárunk szakkönyvtári funkciói

Könyvtárunk leendő uj elhelyezésében funkciórendozere is bővül. Az uj fel
adatok közül talán a legfontosabb s egyben a legtöbb problémát veti fel az# ame
lyiket "Az uj Nemzeti Könyvtár működése” c. tervez etünk-igy határoz meg: "szak- 
könyvtári funkció a magyar irodalom és a magyar történelem területén". Mivel az 
előkészületi teendőkkel foglalkozó tervtanulmányok csak érintőlegesen térnek ki 
erre a problémakörre, úgy véljük, hasznos az "QSzK Híradóban" szélesebb nyilvá
nosság elé bocsátani az ezzel kapcsolatos egyéni, nem hivatalos elképzeléseket, 
azzal az elgondolással, hogy kialakulható vita forrása és alapja lehet a kérdés 
tervtanulmányi szintű feldolgozásának.

Elsőként a magyar történelem szakkönyvtárát illető gondolatoknak adunk he
lyet. Indokolja ezt az, hogy Kézikönyvtárszervező Csoportunk éppen a történettu
dományi szakolvasóterem anyagának összeállításában haladt jócskán előre, de az 
a jövő évre tervezett nemzetközi történész-konferencia is. amely tematikájánál 
fogva különös érdeklődésre tarthat igényt a magyar nemzeti könyvtár részéről. 
Ezért e kérdés könyvtári vonatkozásait tárgyaló rész közlése előtt összefoglalást 
adunk az Osztrák-Magyar Monarchia történetével foglalkozó budapesti konferenciá
ról. Véleményünk szerint lapunk profiljától nem idegen ez a beszámoló, hiszen a 
szakkönyvtárak problémái minden esetben két irányú megközelítést kívánnak: egy
felől az illető szaktudomány, másfelől a könyvtári gyakorlat kiindulópontjáról. [Szerk.]

foglalkozó 
.május 4-9.)

Történettudományi irodalmunknak - mint ezt legutóbb Balogh Sándor és Simon 
Péter tudományterületi áttekintése (Magyar Tudomány 1964. 7-6. sz.) is hangsú
lyozza, az utóbbi években bekövetkezett minőségi és mennyiségi fejlődése termé
szetszerűleg odavezetett, hogy főbb történeti kérdéseinkről egyre mélyrehatóbb 
eredmények kerülnek felszínre, mind szélesebb körben folyik a szakmai vita, fi
nomul a kutatás módszere.

Ilyen előtérben álló kérdéscsoport a volt Osztrák-Magyar Monarchia főbb kér
déseinek vizsgálata, az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezéstől az első világhábo
rú végéig, a Monarchia bukásáig, felbomlásáig vezető szakaszon. Minálunk és szom
szédainknál, de világviszonylatban is állandó vizsgálat tárgya az Osztrák-Magyar 
Monarchia főbb, gazdasági, nemzetiségi, kulturális kérdéseinek tanulmányozása, 
ellentmondásos fejlődése okainak és indítékainak s e fejlődés törvényszerűségei
nek feltárása, közelebbi megismerése.

Kétségtelen, hogy ezt a szerteágazó, rendkívül összetett kutatásokat igény
lő feladatot már a múltban sem lehetett kizárólag az egyes érdekelt népek nemze
ti tudományossága szűk keretei között vizsgálni, mert az ilyen vizsgálat - mint
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azt a korábbi időszakok terméketlen vitairodalma bizonyltja leginkább - a néző
pontok közelítése helyett, azok beszűkülését, nacionalista elkülönülésétf sőt 
további entagonists eltávolódását okozta. Csak 1945 után, nagyobb hangsúllyal 
a felszabadulás utáni második évtizedben, tehát napjainkban alakul ki nálunk és 
a környező, de a távolabbi szakirodalmakban egyaránt a közös megbeszéléseket, 
vitaüléseket és kongresszusokat sürgető kívánsági végezzük el minél szélesebb 
körű tudományos részvétellel a volt Osztrák-Magyar Monarchiára vonatkozó törté
neti alapkérdések előkészítő vitáját, e kérdésekben jelentkező párhuzamos és 
eltérő, esetleg ellentétes történeti vélemények, értékelések felmérését.

Mondhatná bárki, vajon miért fontos az ilyen vitaülések, találkozók megren
dezése, ha amúgy is ismerjük tudományos publikációkból, önálló történettudományi 
munkákból, folyóiratközlésekből stb, egymás szakmai álláspontját s tisztában va
gyunk azzal, hogy bizony nem egy kérdésben eltérő az egyes népek történeti ku
tatásának álláspontja. Ennek a véleménynek azonban napjainkban nincs többé lét- 
alapja. Nyilvánvaló, hogy egyszerűen dokumentációs eszközökkel (bármennyire elő
haladott is ezen a területen a kurrens felmérés) csak bizonyos mérvű tájékozó
dást nyerhetünk. A tudományos álláspontok kicserélésének a közvetlen szakmai meg
beszélésekben, vitákban és kongresszusi tárgyalásokon adódó lehetőségét nélkü
lözni többé nem lehet, mert ez a leggyorsabb és hatásosabb útja a párhuzamos és 
eltérő álláspontok felmérésének. Nem szólva arról, hogy az ilyen találkozók elő
segítik az álláspontok közeledését és pozitív tárgyalási anyagukkal rendkívüli 
módon segítik, gazdagítják az egyes helyi kutatásokat. Természetesen nem érté
kelhetünk egyetlen ilyen megbeszélést sem azzal az érzéssel, hogy a kölcsönös 
tisztázódás utján már a nagyobb feladatok elvégzése után vagyunk, mert ez a szak
mai irrealitás eleve megakadályozná az álláspontok szenvedólymentes, valóban tu
dományos vizsgálatának elvégzését. Bizony, elöljáróban el kell ismernünk, hogy 
az ilyen jellegű kezdeményezéseknek hazai, környező és világviszonylatban még 
mindig az előkészítő szakaszán vagyunk, jóllehet a magyar kutatás ebben a viszony
latban is nem lekicsinyelendő, a szocialista táboron belül és kivül is méltányolt 
eredményekre tekinthet vissza, kivált az utóbbi évek szakaszán.

Ennek az átgondolt és következetesen megvalósuló - bár kiadói és terjeszté
si okokból időnként nem azonos hangsúllyal érvényesülő - ,,munkaprogram,,-nak jó 
elvi és gyakorlati jelentkezése volt nálunk az akadémiai társadalomtudományi in
tézetekben még 1960 tavaszán megtartott nacionalizmus-vita, s a kérdés természe
tével, kialakulásával, általában történeti utjával foglalkozó nem egy kiadvá
nyunk. Utalok itt most csak a legutóbb megjelent "A magyar nacionalizmus kiala
kulása és története” cimü, tizenöt történész szerző közreműködésével készült ta
nulmánykötetre. Az említett viták résztvevői s az átfogó jellegű kiadványok szer
zői azonban nem tekinthették feladatuknak, hogy közelebbről és különösebben ép
pen a dualizmus magyarországi szakasza nacionalizmusának kérdéseivel vagy éppen 
az Osztrák-Magyar Monarchia egész területén jelentkező különféle nemzeti-nemze
tiségi mozgalmakkal, a társadalmi-gazdasági fejlődés korabeli törvényszerűségei-
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vei összehasonlító vizsgálódás keretében foglalkozzanak* Ezért volt Időszerű és 
szükséges az ezóv májusában Budapesten rendezett történeti konferencia megtar
tása, melyet még az a szakmai kivánalom is aláhúzott, hogy a kérdéssel foglal
kozó szakértőknek, azok egy részének a közeljövőben tartandó nagy nemzetközi 
szakmai seregszemle előtt - előzetes tájékozódás céljából — találkoznlok kel
lett.

Ismeretes ugyanis, hogy 1965—ben Bécsben kerül lebonyolításra az a történet
tudományi világkongresszus, amelynek napirendjén a legüjabbkori történet főkér- 
dósei között szerepelnek a Monarchia fennállásának utolsó szakaszát (1900—1918) 
s az ezzel kapcsolatos problémákat tárgyaló illetve érintő témák, s ezen a kon
gresszuson a magyar történészek s a környező többi szocialista ország történé
szei előreláthatólag szép számmal vesznek majd részt. Mindenképp szükséges volt 
tehát egy ilyen előkészítő jellegű konferencia megtartása, amelyen - a bécsi tör
ténész-világkongresszusra való felkészülésül - az Osztrák-Magyar Monarchia fő- 
kérdéseinek vizsgálatában nagyobb hangsúllyal az 1900-1918 időszak problémái ke
rültek megtárgyalásra.

Az ez év májusi budapesti, a szocialista tábor országaiból szovjet, cseh
szlovák, bolgár, román, jugoszláv és keletnémet, valamint másrészről amerikai, 
francia, nyugatnémet, olasz és osztrák szakértők részvételével, a magyar törté
nettudomány illetékes szervei és tényezői előkészítő munkája eredményeként megva
lósult történeti konferencia igy lett a már említett, 1965-ben Bécsben lebonyo
lításra kerülő történeti-világkongresszus egyik fontos kérdés-területének köz- 
votlen előkészítője, a problémák felvetése és az álláspontok közvetlen és köl
csönös megismertetése terén.

A továbbiakban rövid összefoglaló vázlatot igyekszem nyújtani a konferen
cia tanácskozásairól, elorebocsatva, hogy az értekezlet anyagának szakmai közzé
tétele előtt többre nem vállalkozhattam. Az egyes szakkérdések művelőitől pedig 
eleve elnézést kérek, hogy a referátumok, korreferátumok és hozzászólások közül 
néhány pillanatra elidőzöm majd az engem közelebbről érdeklő kutatói problémák
nál*

Az 1964. május 4-9. között lezajlott budapesti történész-konferencia elő
adássorozata az alábbi referátumok illetve az ezeket követő korreferátumok és fel
szólalások köré csoportosult.

Az OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA NEMZETKÖZI HELYZETE cimü főreferátumot a szov- 
jet K.B. Vinogradov és J. Piszarjev történészek készítették. A tanácskozást bevezető fŐreferaFumEoz L. Vallani (Olaszország). A. Otetea (Románia), magyar rész
ről Galántal József, Gonda Imre, T'okody Gyula, Komjáthy Miklós, Diószegi István 
és mások szóltak hozzaT

AZ AUSZTRIA-MAGYARORSZÁGI AGRÁRKÉRDÉS 1900-1918 cimü, St. Pascu kolozsvári 
egyetemi tanár vezetésével készült referátumhoz két magyar korreferátum kapcso
lódott. Az egyiket Kolossá Tibor irta "Statisztikai vizsgálatok Ausztria-Magyar- ország agrárnépességének társadalmi struktúrájához," a másikat Puskás Júlia ké
szítette " A mezőgazdasági termelés struktúrája Magyarországon és a Monarchia 
piaca 1870 és 1914 között" címmel.

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA ÉS A NEMZETI KÉRDÉS tárgykör problematikája két
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nagyobb korreferátumban került tárgyalásra, ami egyébként a konferencia egyik 
érdekessége volt, hogy az élónkebb vita és eltérés éppen ezeknél, pontosabban 
Miron Constantinescu (Románia) az 1900-1918 időszak monarchiabeli nemzeti kér
désével foglalkozó korreferátuma (Zűr Nationalitáten Prage in österreich Un- 
gam 1900-1918)után jelentkezett. Ennek a kérdéscsoportnak főreferátumát egyébként Fran Zwitter jugoszláv történész, egyetemi tanár tartotta. Rövidre fogott 
előadásában a nemzetiségi kérdés főbb problémáiról emlékezett meg. Ebben a tárgy
körben további korreferátumként hangzott el Katus László "A magyarországi nem
zeti kérdés társadalmi alapjai” cimü előadása.

A FINÁNCTŐKE KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE AUSZTRIA-MAG YARORS ZÁGON cimü tárgykör
ről - főelőadás keretében - J. Krizek (Csehszlovákia) számolt be. Korreferense, 
a tárgykört érdekesen kiegészítő formában E.Deutsch (Románia) volt az erdélyi 
finánctőke problémáival kapcsolatos beszámolójával.

A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN cinrü tárgykör vezető elő
adását Srór^/i Tibor tartotta. A korreferensek és hozzászólók közül A. Deac (Ro
mánia) előadását valamint Leó Valiard (Olaszország), Jaques Droz (Franciaország) H. Steiner (Ausztria), H.Momms~en (Rbzfc) és Horváth Zoltán hozzászólásai't emelném
ki.

A konferencián elhangzott viták két főkérdés: a nemzeti és az agrárkérdés 
körül kristályosodtak ki. A konferencia második napján került sor a St.Pascu 
kolzsvári egyetemi tanár vezetésével készült említett referátum megvitatására. 
"Az ausztria-megyarországi agrárkérdés 1900-1918" cimü referátummal kapcsolatban 
például felvetették, hogy a tárgyalás során a valóságosnál nagyobb jelentőséget 
tulajdonit a nemzeti szempontoknak, és többen nem értettek egyet a forrásanyag
ból a referátum által levont következtetésekkel. Érdékor, kiegészítésekkel vet
tek részt a vitában J, Havranek (Csehszlovákia), L. Vallani és a magyar törté
nészek közül Sándor Pál, Vörös Antal és Ikvadk Péter. A vita statisztikai és do
kumentációs problémák körül mozgott. Külön érdekessége, hory nem egy felszólaló 
megállapította, hogy a munkabér nemzeti elnyomó szerepéről vallott felfogáson 
napjainkban már túlhaladt a mod,ern történettudomány.

A finánctőke kérdései kapcsán vita alakult ki E. Deutsch (Románia) korrefe
rátuma körül. Az érdemes előadó - a román állami bank alelnöke-, az erdélyi fi
nánctőke vontatott kialakulását elemezve a többi közt annak a véleményének adott 
kifejezést, hogy az osztrák és a magyar monopóliumok nyomása akadályozta meg a 
más nemzetiségű finánctőke megerősödését. Ezzel kapcsolatban Ránki György ós 
Berend Iván hívták fel a figyelmet arra, hogy a tárgy megkívánta értelemben nem 
szabad az egyes területeket egymástól elszakítva vizsgálni, s az egész terület 
vonatkozásában pedig nem lehet az osztrák, de főként a magyar tőkét idegennek 
tekinteni.

Széleskörű vitát váltott ki az "Osztrák-Magyar Monarchia és a nemzetiségi 
kérdés" tárgykörhöz Miron Constantinescu vezetésével az 1900-1918 közötti évek 
monarchiabeli nemzeti kérdéséről készített korreferátum. A korreferátum vitája 
első részében L. Vallani (Olaszország), K.B. Vinogradov és T.M. l3zlamov (Szov
jetunió), valamint P. Hágák (Csehszlovákia) szólt hozzá. Figyelmet érdemlő hozzá 
szólást olvasott fel Mirjana Gross (Jugoszlávia) a horvátországi nemzeti kérdés
ről. Ezután került sor V. Túrok (Szovjetunió) hosszabb, több mint egy órán át 
tartó, külön előadásnak is beillő hozzászólására. Beszédében M. Contantinescu
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referátuma érdemeinek elismerése után szólt a tény- és koncepcióbeli félreérté
sekről, melyek egyrósze véleménye szerint abból a téves feltevésből fakad, mely 
szerint 1918 végén a Habsburg—birodalom nemzeti államokra bomlott volna szét* 
Rámutatott, hogy a Monarchia megszűnésével keletkezett uj államok maguk is több 
illetve soknemzetiségű államok voltak# Figyelmeztette a kutatókat - s ez nem kis 
mértékben éppen a korszak nemzotiségtörténészeit érdekelheti, — hogy a nemzeti 
burzsoáziák által végrehajtott elszakadás pozitív vonásai mellett mennyi nega
tív tényezőt is tartalmaz* Végül kiemelte, hogy az 1918 előtti szociádemokrácia 
nemzeti kérdései megítélésében figyelemmel kell lenni arra a körülményre, hogy 
az ekkori szociáldemokraták sokkal pozitivabb szerepet játszottak mint a nemzeti 
burzsoázia. A továbbiakban Dolmányos István olvasott fel érdekes hozzászólást 
az 1907* évi "lex Apponyi^ban megnyilvánuló nemzetiségi elnyomó politikáról. 
Molnár Erik hozzászólásában kifejtette, hogy 1918-ban a Monarchia népei előtt 
két fejlődési ut állott: a kis államokra szakadás vagy pedig a szocialista har
ci szövetségen keresztül megvalósuló proletáregység, s különféle objektív és 
szubjektív okok következtében az első alternatíva érvényesült. H. Mónimsen (NSzK) 
és L. Vallani (Olaszország) a Monarchia elnyomott nemzeteinek kérdésével foglal
koztak a tárgyalt időszakban. Mindketten hangsúlyozták a dualizmus korabeli nem
zetis égtörténeti kutatás jelentőségét. Fontos kiegészítésekkel vett részt a vi
tában Jaques Droz (Franciaország) és K. Pichlik (Csehszlovákia). Az elnöklő 
Zsigmond László hozzászólásában kifejtette, hogy a magyar történészek között ez 
idő szerint még nincs egységesen elfogadott álláspont a Monarchia felbomlására 
vonatkozólag s a maga részéről annak a véleményének adott kifejezést, hogy nem 
ért egészen egyet Molnár Eriknek a vitában elhangzott felszólalásával.

A május 8-i, délelőtti ülésre is átnyúlt vita végeztével a referensek és 
korreferensek fenntartották korábbi állásfoglalásukat. A magas szintű vitát be- 
rekesztő elnöki zárszóban Zsigmond László kijelentette, éppen a lezajlott jelen
tős szakmai vita teszi szükségessé, hogy a tárgykört a jövőben is együtt vitas
sák meg, de további elmélyült tudományos kapcsolatra is szükség van ahhoz, hogy 
közös eredményeket érhessünk el.

A konferencia utolsó vitatémája "A szociáldemokrácia az Osztrák-Magyar Mo
narchiában” tárgykör körül alakult ki. Több hozzászóló kiemelte Erényi Tibor 
referátumának uj, kivált a szociáldemokráciának a nemzeti kérdésben tanúsított 
állásfoglalásáról tett megállapításait. A tárgykörhöz a továbbiakban - mint elöl
járóban jeleztem - hozzászólt A. Deao (Románia). E. Ragglonieri (Olaszország) 
és Jaques Droz (Franciaország), utóbbi főleg a szociáldemokraták elméleti állás
pontjának összetevőiről szólt. A vitának ezen a szakaszán hangzott el Horváth 
Zoltán, Hans Mommsen (NSzK) valamint E. Neck és H. Steiner osztrák történészek 
felszólalása. Mommsen a nemzeti kérdésben tanúsított szociáldemokrata állásfog
lalásokat elemezte, E* Neck az 1918. januári ausztriai általános sztrájkról 
és a cattarói felkelés iratanyagának kiaknázatlanságáról, H. Steiner az osztrák 
szociáldemokraták egykorú ideológiai állásfoglalásáról szólt*
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A konferencia záróbeszédében HanAk Péter megköszönte a résztvevőknek a fon
tos szakmai tanácskozás sikere érdekében tett fáradozásaikat, a főelőadásokat, 
korreferátumokat és a nagyszámú hozzászólást. Rámutatott arra, hogy az elnöki 
összefoglaló keretében nem lehet kialakult állásfoglalást összegezni, hiszen a 
tudományos kérdések vitájánál az egységes álláspont nem összegezésszerüen ala
kul ki, s az itt felvetett kérdések legkisebbike is olyan bonyolult, hogy tisz
tázása - most már újabb szempontok figyelembevételével - időt vesz igénybe. 
[FOLYTATJUK]



KÖZLEMÉNYEK.

KÖNYVTARUNK kollégiumának munkájáról

OKTÓBER 24-1 ÜLÉS - A Kollégium a Gazdasági Hivatal által összeállított 
"Jelentés az Országos Széchényi Könyvtár 19&4* I* félévi gazdálkodásának hely
zetéről" és az I*Főosztály által készített "Jelentés a Térképtár és a Kisnyom
tatványtár 1964. első félévi hitelkereteinek felhasználásáról" c. előterjeszté
seket tárgyalta meg.

Az első előterjesztéssel kapcsolatosan hozott kollégiumi határozatok: 1) 
Elkészítendő a rákospalotai uj raktárépület, valamint a Muzeum utcai épületben 
felszabaduló helyiségek betelepitési-terve. 2) Jóváhagyta a Kollégium az Igazga
tási Osztály keretében megalakítandó "kiadványtár" tervét. 3) A már meglevő mik
rofilm-bizottság mellett könyvkötészeti és restauráló munkák központi irányítá
sát ellátó bizottságok alakítandók. Az előbbinek Pajkossy György főosztályveze
tő irányításával a Hirlaptár, a Könyvkötészet, a Raktári Osztály vezetői, vala
mint a Gazdasági Hivatal és a III.Főosztály megbízottai; az utóbbinak Keresztury 
Dezső főosztályvezető irányításával a Hirlaptár, a Kézirattár, a Régi és Ritka 
Nyomtatványok Tára, a Restauráló-L ab oratórium vezetői, valamint a Gazdasági Hi
vatal megbízottja a tagjai. E három bizottság együttesen Dezsényi Béla főosztály- 
vezető irányításával alkotja a könyvtár állományvédelmi bizottságát. 4) A Gazda
sági Hivatal felhatalmazást kapott, hogy az idei költségvetés "működési kiadá
sok" rovatán szereplő egyes, anyagigényes feladatok végrehajtását a jövő évre 
vigye át. 5) Az irodaszerek jövőbeni elosztására a Szakszervezeti Bizottság köz
reműködésével szabályozást kell végrehajtani. 6) A következő évek butorfelujitá- 
sait a vári szükségletekkel összhangba kell hozni és a Gondnokság műhelyeit a 
lehetőségek adta keretek között a jövőben meg kell erősíteni. - A második elő
terjesztéssel kapcsolatosan a Kollégium a beszerzési hitelelőirányzatok felhasz
nálásával adminisztratív jellegű intézkedést hozott.

OKTÓBER 30-1 ÜLÉS — A Kollégium az I.Főosztály "Tájékoztató jelentés a Magyar 
Folyóiratok Repertóriuma kiadása házi kezelésbe vételének előfeltételeiről” c. 
előterjesztését tárgyalta meg. A Kollégium az e kérdésben hozandó döntés előtt 
további kérdések tisztázását tartotta szükségesnek és ennek megfelelően e kér
dés lezárását december első heteire halasztotta.

NOVEMBER 9—I ÜLÉS — A f. év febr. 7—i kollégiumi, határozat alapján az Igaz
gatási Osztály előterjesztésében "Az Országos Szchényi Könyvtár állományrevízió
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jónak végrehajtási tervezete” került a Kollégium napirendjére. Ismertetésére 
visszatérünk.

FŐIGAZGATÓI HATÁROZATOK

F.évi október 30-án a Szakszervezeti Bizottság előterjesztésében Dr.Sebes
tyén Géza főigazgatóhelyettes elnökletével tartott értekezleten tárgyalták meg 
a céliutalommal kitűzött tervmunkák, valamint a szocialista munkakollektivék 
tervmunkáinak október 31-i helyzetét.

A főosztályi jelentések, valamint a Szakszervezeti Bizottság ellenőrzése 
alapján megállapítást nyert, hogy a Raktári Osztály könyvraktári állományvédő 
és a Könyvek Központi Katalógusénak a szláv katalógus felállítását végző munka- 
csoportja, továbbá a Könyvelosztó Beloiannisz u. részlegének és a Könyvtárközi 
Kölcsönzés szocialista munkakollektivái 1964. évi tervfeladataikat október 51-ift 
teljesítették. Fentiek alapján könyvtárunk főigazgatója

1. a Raktári Osztály könyvraktári állományvédő munkacsoportját (vezetője: 
Kastaly Beatrix, tagjai: Juhász Júlia, Kozák Irén, Takács Zsuzsánna, Tudós Eri
ka és Veres Orsolya) 4 000 Ft cél jutalomban;

2. a Könyvek Központi Katalógusának a szláv-katalógus felállítását végző 
munkacsoportját (vezetője: Jakab Róbert, tagjai: Balogh György, Demény Ottóné, 
Komomik Zoltánná, Oláh Éva, Pálmai Éva, Pintér Márta és Ráduly Márta) 3 700 Ft 
céljutalomban;

3. a Könyvelosztó Beloiannisz u.részlegének szocialista munkakollektivá- 
ját (vezetője: Baver Lászlóné, tagjai: Bán Tibomé, Bókay Béláné, Hajdú Lajos- 
né, Hegyi Andrásné, Koncz Béláné, Kuszi Attila, Nagy Éva, Seligmann Gézáné)
4 500 Ft teljesitmény-jutalomban;

4. a Könyvtárközi Kölcsönzés szocialista munkakollektiváját (vezetője: 
Ambrus Jánosnó, tagjai: Bállá Sándor, Kiss Dezsőné, Nagy Lajos, Németh Vincéné, 
Susánszky Zoltánná, Tamás Péter, Terbe Lajos, Tóth Sándor, Tölgyesi Lászlóné)
5 000.- Ft teljesitmény-jutáiómban részesítette.

SZEMÉLYI HÍREK É3 VÁLTOZÁSOK

ÜJ MUNKATÁRSAINK: Kiss Árpád könyvtári raktáros (Könyvolosztó), Kovácsné 
Schilling Erzsébet könyvkötő szakmunkás (Könyvkötészet), Tomcsényi Zsuzsánna 
könyvkötő szakmunkás (Könyvkötészet).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: Albert Gábor osztályvezetőhelyettes (áthelyezés: 
MTA Bartók Archívum), Csabai Mihály könyvtári raktárvezető (hozzájárulással ki
lépett), Városi György könyvkötő szakmunkás (áthelyezés: Pérttörténeti Intézet)
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JUTALMAZÁSBAN RÉSZESÜLTEK a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 47.évfor
dulója alkalmábólt Főigazgatóság - Papp István; Gyarapítási Osztály - Dániel 
György, Dubois Sarolta, Ferenczy Endréné, Sajtos Endre, Solymossy Ildikó, Wix 
Györgyné; Feldolgozó Osztályt Baczoni Tamásné, Dárdai Miklósné, Galamb György- 
né, Gatter Istvánná, Kovács Ilona, Molnár Sándomé, Nagy Lajosné, Pethes Iván, 
Pusztai Jánosnó, Radnai Márta, Schneller Károly, Tőkés Lászlóné, Velich Sándor- 
né; Bibliográfiai Osztály - Jakabházy Istvánná, Nádasi Lászlóné, Pap Zoltán; 
Olvasószolgálat - Burián Ignácné, Hajmás! Sándorné, Harsányi Eszter, Krausz Jó- 
nosné I., Krausz Jánosnó II.; Raktári Osztály - Alkony!" István, M üss inger Gábor, 
Óvári Sándor, Sinkó Pálnó, Szabó Kálmánná, Varga Józsefnél Kézikönyvtári Cso- 
port - Kiss Elemórnó, Németh Károlynó-----Hirlaptár - Albert Ferencnó, Dara
bos Pálné, Gordon Miklósné, Grófesik Gusztávnó, Herendi Károlyné, Pászti Sándor
né, Somkuti Gabriella, Szántó Péter; Zene mütári Vavrinecz Veronika; Kisnyomtat
ványt ár - Munkácsi Piroska; Mikrofilmtár - Szalay Andomó;------Régi és Ritka
Nyomtatványok Tára - Vekerdi József, Színháztörténeti Tár - Karcagi Alajosné; 
Reguly Antal Müemlékkönyvtár (Zirc) - Kovács Istvánná---— Könyvelosztó - Pa
lotás Endre, Szósz Andrásné; Könyvek Központi Katalógusa - Karácsony Rózsa, Sza
bad Györgyné; Nemzetközi Csere - Rónai István, Silfen János, Vógh Ilona; Köte- 
telespéldány-Csoport - Berkó Pál, Tóth Lajos; Országos Gyarapodási Jegyzék - 
Gesztelyi László, Kindlovits Kálmán, Román Anna, Slachta Erzsébet;-----Gazda
sági Hivatal - Ferenczi Sándor, Hemády Dénes, Kiss Györgyné, Noszál Károly, 
Sebestyén Gábomé; Gondnoksági Boda József né, Fekete Sándorné, Győr Lászlóné, 
Juhász Jánosnó, Molnár János, Nyírfalvi Lajosné, Prim József; Könyvkötészet - 
Barát Mária, Ferenczffy Klára, Geröly József né, Keresztes Antal, Matejka János- 
né, Müller János né, S chili ing Erzsébet, Spacek Mária, Szivák Lajos, Tomcsányi
Zsuzsánna; Rest aurái ó-Laboratórium - Paulinyi Oszkórné;-----Könyvt ártudományi
és Módszertani Központi Onódy M1Llós és Vadász Ferencné.

ÁTSOROLÁSOK: Dr.Szentmihályi János az EL TE Bölcsészkar állományába való át
helyezésével egyidejűleg másodállásban nyert alkalmazást, megtartva továbbra is 
a Kézikönyvtári Csoport vezetését.



könyvtárunk munkájáról

Szakkatalógusunk 
u.1 elhelyezéséből adódó tapasztalatok

Ez év márciusában a szakkatalógust az első emeleti belső folyóson, az ol
vasói betűrendes katalógus szomszédságában helyeztük el. Célszerűségi meggondo
lások - az olvasói katalógusok egy szinten, egymás közelében, az olvasótermek 
szomszédságában való felállítása, az eddiginél tágasabb, Jobb világitásu, s a 
fejlesztésre, a szakkatalógus átszerkesztését végző csoport elhelyezésére is 
alkalmas férőhely biztosítása - eredménye volt ez a változtatás. Elvi okokból a 
szakkatalógus tájékoztatási munkájának irányítását egyidejűleg az Olvasószolgála
ti Osztály vette át.

Annak a megállapítására, hogy a felköltöztetéshez fűzött remények mily mér
tékben valósultak meg, az eltelt idő olvasóforgalmi statisztikáját kell megvizs
gálnunk. Folyó év március hótól szeptember 1-ig csak napi 8 órás állandó ügyelet 
volt a szakkatalógusban, igy összehasonlításra csak a szeptember havi adatokat 
használhatjuk.

Szeptember hóban a szakkatalógust 785 olvasó használta, amely szám reális
nak mondható, mert a nyitás után várható magasabb forgalom nem csökkent október 
hóban sem. 1965-ban a szakkatalógus látogatóinak havi átlaga (11 havi nyitvatar
tási időt véve figyelembe) 450 volt. Az előző évi forgalomnak a Jelenlegi tehát 
csaknem kétszerese. Az általános és a tudományos olvasóterem látogatóinak múlt 
évi havi átlaga 4150, a folyó évi szeptember havi látogatások száma pedig 5995 
volt. Ezek szerint a múlt évben az olvasók mintegy 1/10-e, a folyó óv szeptember 
havában pedig mintegy 1/5 része használta a szakkatalógust.

A számadatok első látásra igen kedvező képet mutatnak. A forgalom emelkedé
sében elsőrangú szerepe van annak, hogy a szakkatalógus belekerült az olvasók 
fő áramlási vonalába, s némiképpen valószínűleg az Is hozzájárul, hogy a régeb
bi két - három óránként változó, s csak részben szakozói ügyelet helyett ma két 
állandó dolgozó folyamatos ügyelete alatt áll a szakkatalógus.

A katalógust használók körének pontosabb megállapitása, a nyújtott referen
ciák felhasználási értékének csupán hozzávetőleges becslése is igen nehéz feladat, 
mert ilyen irányú statisztikai feljegyzést, ill. megfigyelést ez ideig egyáltalán 
nem végeztünk. A Jövőben célszerű lenne legalább egy-két havi kísérleti időre fel-
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Jegyeznünk, milyen tájékoztatási igényekkel Jelentkeztek olvasóink, s lehetőleg 
azt is, hogy a referenciát kérők melyik olvasói kategóriába tartoztak (kutató, 
egyetemi hallgató, egyéb). Ez az adatgyűjtés a szakkatalógus Jövőbeli feladatai
nak tisztázására is hasznosítható lenne.

A leggyakrabban keresett szakok Jelenleg is az irodalomtudomány, irodalom
történet és a történelem. Igen gyakori a pszichológiai, pedagógiai, nyelvészeti, 
művészettörténeti és helytörténeti anyagkeresés is. A mezőgazdasági szakot a Me
zőgazdasági Muzeum kiadásában folyamatosan megjelenő ,fMágyar mezőgazdasági köny- 
vészet" anyaggyűjtésére állandóan használják, örvendetesen emelkedik a szakbib
liográfiák, cikkbibliográfiák iránti érdeklődés is. Az ilyen természetű kiadvá
nyokban található forrásanyagra egyébként csaknem minden alkalommal felhívjuk 
olvasóink figyelmét. A többi szak iránt is elég élénk az érdeklődés, - a tények
nek megfelelő, pontosabb adatokat azonban csak akkor adhatunk, ha a reference- 
igényekről szakonként statisztikát készítünk.

Helyesnek bizonyul az az elgondolás, hogy a tájékoztatók a szakkatalógus né
hány szakját önállóan gondozzák. A cédularendezés során a beérkező könyvanyagról, 
szakcsoportba sorolásról tájékozódhatnak, a beosztás során pedig szakkatalógusunk 
szerkezetét, rétegeződését, hibáit, a gondozott szakok Jelenlegi állapotát, ál
lományát ismerik meg alaposabban.

Tájékoztatási munkánk színvonalának fokozása érdekében sok esetben igen Jó 
szolgálatot tesz az utóbbi években Jelentősen gyarapodott reference-segédkönyv- 
tár. Az olvasói betűrendes katalógus gondozójával is igyekszünk Jó együttműködést 
kialakítani, hogy az olvasó a felesleges küldözgetés helyett gyors és pontos fel
világosítást kapjon egy-egy bizonytalan szerzői vagy címadat tisztázása esetében.

A szakkatalógus használóinak kb. 2/3 része kór eleve segítséget a szükséges 
szakcsoport megkereséséhez és körülbelül 1/3 része az, amelyik részben a vázla
tos szakmutató falitábla, részben a szakkatalógus első fiókjaiban lévő betűren
des mutató, v. a szekrények tetején elhelyezett feliratok, illetve a fiókok cím
kéi alapján önállóan igyekszik eligazodni. Ez utóbbi esetben is legtöbbször az 
bizonyosodik be, hogy az olvasó nem tudja megtalálni a keresett anyagot, különö
sen akkor, ha azt kisebb s választólap nélküli szakcsoport képviseli katalógu
sunkban. Elenyészően csekély azoknak a száma, akik a részletes ETO-táblázatok a- 
lapján, szakszerű Jártassággal teljesen önállóan dolgoznak.

Végeredményében megállapíthatjuk, hogy a szakkatalógus iránti érdeklődés ol
vasóink részéről örvendetesen fokozódik, viszont a továbbiakban a mi feladatunk 
az, hogy szolgáltatásunk szakszerűségével, anyagunknak a szükséghez mért alapos, 
lelkiismeretes feltárásával, a hozzáférheté3 könnyítésével ezt az érdeklődést 
egyre tartalmasabbá és eredményesebbé tegyük.

Szolgáltatásunkat Javítani fogja a közelmúltban megindult rendszeres rekon-
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strukcíós munka is. Pozitívum továbbá a szakcédulák jelenlegi gyorsabb ütemii be
osztása. Javulás várható a választólapok számának tervbevett növelésétől és meg
felelőbb minőségben való elkészítésétől.

Egészen újkeletű, az olvasói katalógusokban móg nem szereplő, de a raktár
nak már átadott anyag keresésekor jó szolgálatot tesz a Bibliográfiai Osztály 
cédulakatalógusa. ••Müncheni" anyag keresésekor pedig a nehézkes s egyébként is 
korlátozott használatú repertórium helyett néhány nagykönyvtárunk s több szakkönyv
tárunk nyomtatott, szakosított katalógusára hívjuk fel a figyelmet. Az állomá
nyunkban nem lévő, újabb keletű irodalom keresésekor olvasóink közül többen hasz
nálják a kiadásunkban megjelenő országos gyarapodási jegyzéket.

Az uj elhelyezés egyetlen negatívuma, hogy a szakkatalógus a szakozóktól he
lyileg sokkal távolabb került. - Sz.J.

Dallamok lejegyzésének lehetősége 
a sokszorosított katalóguscédulákon

A korszerű zenemü-cimleirások elengedhetetlon követelménye a leirt kompozíció 
pontos és egyértelmű meghatározása. A szokásos címadatok közlése ehhez nem mindig 
elegendő; különösen nem kéziratok címleírása esetében. Ha a zenemüvet semmiféle 
külső adattal (pl. opusz- vagy műjegyzék-számmal, a keletkezés pontos dátumával) 
nem tudjuk meghatározni, nem marad más hátra, mint a mű daliamkezdetének közlése. 
Különösen fontossá válik ez olyan esetekben, amikor ugyanannak a zeneszerzőnek 
müvei között több azonos hangnemű és műfajú hangszeres kompozíció is szerepel.
Ha például ugyanannak a zeneszerzőnek kéziratai között több C-dur szimfónia vagy 
több G-dur vonósnégyes kerül elő, aligha tájékoztat az olyan címleírás, amely a 
mü elméül csak ennyit közöl: "C-dur szimfónia" vagy "G-dur vonósnégyes". Meg kell 
közelebbről határozni, hogy a szerzőnek melyik C-dur szimfóniája, ill. melyik 
G-dur vonósnégyese a sok közül. A meghatározás legszabatosabb módja pedig, mint 
említettük, a dallamkezdet közlése.

Már nem ujkeletüek azok a kísérletek, amelyek arra irányultak, hogy dalla
mokat Írógéppel is lehessen imi, ill. egyszerű átütéssel is sokszorosítani. Tö
kéletes hangjegyirógépet mindezideig nem sikerült szerkeszteni. Folytatódtak azon
ban a kísérletek dallamoknak közönséges Írógépjelekkel való kifejezésére.

Ezekben a napokban érkezett Zeneműtárunkba Barry S. Brook és Murray Gould 
amerikai muzikológusok tanulmányának ("Notating music with ordinary type?rriter 
characters") sokszorosított szövege. Ez a tanulmány kifejti, hogyan lehet közön
séges írógépjelekkel egyszólamu dallamokat leírni, ideértve a mü hangnemét, ütem
faját, dallamát és ritmusát s általában mindazt, ami az ötvonalas lejegyzésben 
előfordulhat. Pl. a Beethoven V. szimfóniájából idézett alábbi sor

III (All bBEAm 34) ,40 /C E G /2C 4E /2D ,4xF /2.G_ /G / azt fejezi ki, hogy 
a mü III. tételéről van szó, melynek tempó jelzése: Allegro, hangneme c-moll, ütem
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faja 3/4, o ennek rövidített közlése után a fenti jelrendszer a harmadik tétel 
első öt ütemének dallamát közli. - Vagy: az alábbi dallamkezdet Stravinsky "Duó 
Concertant"-jának "Dithyramb"-jából való:

(6-60 46) 6- ("5bEFEDE5)_ 8E / 3DbEDC 6DC / DbE DC /

Eléggé komplikált és differenciált ritmusú dallam, mégis át tudják venni a 
gépírók, az adréma- és very-typer-kezelők, amint azt e sorok megjelenése is ta
núsítja# Ugyanígy rákerülhetnek a dallamkezdetek - ott ahol szükséges - a zene
müvek katalóguscéduláira, ós nagy haszonnal alkalmazhatják e módszert a Nemzet
közi Zenei Forrásrepertórium (RISM) országjáró, Írógéppel felszerelt, sok régi 
kéziratot és nyomtatványt bibliografizáló "mozgó" címleírói.

Mindehhez csak az szükséges, hogy az érdekeltek (elsősorban a zenekönyvtá- 
rosok, az AIBM és a RISM operatív munkatársai) elfogadják ós megtanulják e Jel
rendszert: hogy a kottaírást e jelrendszerré és e jelrendszert kottaírássá tud
ják alakítani. E jelrendszer használatának elsajátítása nem nehéz feladat: napok 
alatt is megtanulható# Általános elfogadása és bevezetése minden esetben már a 
katalóguscédulán lehetővé tenné a zenemüvek azonosítását, teljessé tenné a zenei 
címleírások szabatosságát és ezzel az analitikus zenebibliográfiák költségtöbb
let nélküli mechanizálásához, uzemesitésóhez nyitna utat. - K.I.

ESEMÉNYEK,UJ SZERZEMÉNYEK,KÜLFÖLDI LÁTOGATOK 
könyvtárunkban

* madáoh-emlékkiAllitasumkról *

A "... gondolatok örök lombikjában - örök embert alkotott Madách" - Írja 
Juhász Gyula Az ember tragédiájának költőjéről. 1964 harmadik évnegyedében a köl 
tő halálának 300 éves évfordulójára emlékeznek ország- és világszerte# Ebből a 
megemlékezésből könyvtárunk a szokott keretek között megrendezett emlékkiállítás 
sál vette ki a részét. A kilenc tárlóban elhelyezett kiállítási anyag az olvasó
termek előterében minden látogatót, olvasót megállósra késztetett hosszabb vagy 
rövidebb időre.

A könyvekből, kéziratokból és illusztrációkból álló anyagot úgy rendeztük 
el, hogy némi képet adjunk a költő emberi mivoltáról, egész működéséről ós Az 
ember tragédiájának elterjedtségéről.

T Az első tárlóban Juhász Gyula idézett verse köré csoportosítottuk Madách 
életének egyes dokumentumait: gyerekkori leveleit, rajzait, iskolai bizonyítvá
nyait, "kitűnő" fokozatú ügyvédi oklevelét stb.

Korai munkáit (a Lantvirágokat, költeményeit, A civilizátor, Politikai hit- 
vallomását ós összes müveinek Gyulai Pál kiadásában 1880-ban megjelent 3 köte
tét) tartalmazta a második tárló.
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A következő három tárlót "Az ember tragédiája” foglalta el. Tizenöt kiadás
ban szerepelt itt a mii magyar nyelven, köztük a Zichy Mihály, Haranghy Jenő, Ká- 
konyi István, Nagyajtay Teréz, Somogyi I. illusztrálta művészi kiadásokban a 
harmad ív tárlóban. A negyedik és az ötödik a Tragédia szinpadi pályafutását mu
tatta be: szinlapok, színpadképek, színészi arcképek voltak láthatók a Nemzeti 
Színház első és ezredik előadásáról, a régi és a mai az ‘.nészgárda legnagyobb
jainak alakításairól, Paulay Ede és Hevesi Sándor rendezéseiről, Jászai Mari, 
ódry Árpád, Gyenes László, Básti Lajos, Lukács Margit stb. alakításairól, Jaschik 
Álmos színpadképeiből, Varga Mátyás díszlettervéiből. Színpadképek mutatták be 
a vidéki (kecskeméti, szegedi szabadtéri) és a külföldi (hamburgi, bécsi) előa
dásokat is.

Az ember tragédiájának külföldi elterjedését dokumentálta a hatodik tárló 
a műnek angol, holland, olasz, román, lengyel, francia, német, finn, szlovák, 
bolgár, szerb és orosz nyelvű fordításaival.

A hetedikben a költő levelezése (Arany Jánossal, Szontágh Pállal), levelei
nek gyűjteménye, továbbá rokonának, Balogh Károlynak két alapvető monográfiája
foglalt helyet.

A nyolcadik és a kilencedik tárló Madách utókorát mutatta be. Ezekben vol
tak láthatók pl. Alexander Bemát, Voinovich Géza, Morvay Győző, Birkas Géza, 
Haraszti Gyula, Baranyi Imre, Czakó Ambró, Básti Lajos tanulmányai, valamint 
a Madách-vita anyaga (Tolnai Vilmos, Hankiss János, Horváth Károly, Waldapfel 
József, Trencsényi-V/aldapfel Imre, Sőtér István stb.Írásai). Ugyanitt helyeztük 
el a megemlékezések legfrissebb gyűjteményét: a Madách-évforduló ez év október 
havában megjelent sajtóvisszhangjának darabjait. [FAJCSEK MAGDA]

* ttMAGYAR KLASSZIKUSOK LEVELEI A CHILTERN STREETEN” *

Ilyen elmen adtunk hirt ez évi 3* számunkban arról, hogy a Népszabadság 
február 14-én cikket közölt egy londoni műkereskedő magyar vonatkozású levélgyüj- 
teményéről. A Népszabadság tudósitója szerint "ennek az anyagnak Budapesten len
ne a helye". Az újsághír nyomán levelet intéztünk Mr.Siden-hez, a Chiltern Art 
Gallery tulajdonosához. Többszöri levélváltás eredményeként létrejött a megegye
zés könyvtárunk és Mr.Síden között s igy most már birtokunkban vannak a kézira
tok: Pázmány Péter sajátkezű javításai egy 1608-ból való üdvözlő beszéde máso
latában (ez az első Pázmány autográfunk!), Haynau generális négyoldalas levele, 
amelyben barátja utján nagy összeget kér kölcsön előléptetése alkalmából, Klapka 
György 8 és Guyon Richárd 1 levele valamint utóbbi házassági szerződése Splényi 
Máriával, Széchényi István levele, Arany János feljegyzései három papírlapon az 
Akadémia 1876. február 14-i felolvasó ülése alatt, 3 Jókai levél, 7 hosszú Ó3 
tartalmas Zichy Mihély-levél. Munkácsy Mihály 5 levele, valamint orvosának, dr. 
Helm-nek négyoldalas beszámolója Munkácsy betegségéről és haláláról, Hermán Ottó
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«levele északi tanulmányútjárói, Kiss József, Molnár Ferenc, Balázs Béla* Koszto

lányi Dezső néhány levele az anyag legérdekesebb és legértékesebb darabjai. - 
[CSAPODI CSABÁNÉ]

* NAGY ÉRTÉKŰ HAYDN-LEVÉLLEL GYARAPODOTT IlLQMANYUNK *

Az elmúlt hónapban mind Haydn-gyüj töményünk, mind hangfelvételi gyűjtemé
nyünk értékes dokumentumokkal gazdagodott.

Dr. Anthony van Hoboken svájci zenetudós 9 a világhírű Haydn-bibliográfus 
berni nagykövetségünkön keresztül viszonzásul a kéthetes budapesti vendéglátásért 
nagyórtékü ajándékot juttatott el# ajándékozó okirat kiséretében9 könyvtárunk Be- 
nemütárának. Az ajándék: Joseph Haydn eredeti levele (a borítékkal együtt), me
lyet Bécsben, 1800* május 23-án irt Loisa Polzelll-nek, az eszterházai operaház 
egykori magánénekesének, akihez Haydnt gyengéd szálak fűzték. Haydn a Polzelli 
iránti érzelmeit feleségének halála után ezzel az olasz nyelvű levélbe foglalt 
"Obligo"-val is dokumentálta.

A kötelezvény szövegének magyar fordítását a Bárt ha Dénes és Révész Dorrit 
szerkesztésében megjelent "Joseph Haydn élete dokumentumokban" c. kiadvány (Bp. 
1961, Zeneműkiadó. 302. 1.) alapján közöljük: "Alulírott, Ígéretet teszek Loisa 
Polzelli asszonynak, hogy (abban az esetben, ha második házasságra gondolnék) 
senki mást, mint fent nevezett Loisa Polzellit, feleségül nem veszek. Amennyi
ben pedig özvegy maradok, Ígérem, hogy halálom után fent nevezett Polzelli szá
mára élete végéig háromszáz, azaz 300 Ft kegydijat hagyományozok. Ezt bármely 
törvényszék előtt érvényesen, aláírásommal hitelesítem. Joseph Haydn, Maestro 
di Capella di Sua Altezza il Principe Esterházy."

Dr. Anthony van Hoboken az ajándékozási okiratban meghagyta, hogy ez a kéz
irat a Zeneműtárban őrzött egyéb Haydn-dokumentumok között, "Ha. 1.26" jelzet
tel helyeztessék el. - K.I.

* AZ OLASZ ZENETÖRTÉNET ,fBIBLIOFIL" HANGLEMEZ-GYŰJTEMÉNYE *

Hangfelvételi gyűjteményünk értékes gyarapodása is egy külföldi zenetudós 
nemrégiben tett látogatására vezethető vissza. Cesare Valabrega olasz zenetudós 
és zongoraművész a mintegy féléve történt látogatása alkalmával felajánlotta, 
hogy közbenjár az általa szerkesztett zenetörténeti hanglemezsorozatnak jelen
tékeny árkedvezménnyel való szállítása érdekében. A kétoldalú intézkedések ered
ményeképpen legutóbb megérkezett az említett hangi emez sorozat, amely mind tar
talmilag, mind "diszkofil" (vagy, mondhatjuk a hagyományosabb szóval is: bib
liofil) tekintetben hangfelvételi gyűjteményünk eddig legkiemelkedőbb egyetemes 
zenetörténeti jelentőségű dokumentuma. A 43 mikrolemezből álló sorozat az olasz 
zene történetének hangzó illusztrációja. S minthogy az olasz muzsikusok a zene- 
történetnek szinte mindegyik korszakában kezdeményező, vagy legalábbis fontos
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szerepet játszottak az európai zene kialakulásában: ez a sorozat az általános 
zenetörténet tanulmányozásának is nagy jelentőségű eszköze. A 43 lemez négy dí
szes egészbőrkötésü borítóban nyert elhelyezést; e tagolás egyben az olasz ze
netörténet négy nagy korszak-csoportjával is egyezik. Mindegyik bőrkötethez egy- 
egy nyomdailag-tipográfiailag feltűnően szép kivitelű kisérő-kötet tartozik, an
gol nyelvű zenetörténeti magyarázatokkal, valamint fekete-fehér és színes kép
illusztrációkkal. A sorozat, melynek kiadója az RCA Victor hanglemez-gyártó vál
lalat, a "The History of Music in Sound" cimű, 27 lemezből álló angol sorozat 
mellett gyűjteményünk ujább kiemelkedő jelentőségű hangzó zenetörténete. - K.I.

♦ KÜLFÖLDIEK A KÉZIRATTÁRBAN *

A Kézirattár külföldi vendégeinek: látogatóknak és kutatóknak száma az év 
első 10 hónapjában igen magasra emelkedett. Az uj korvina vásárlása házon és 
hazán belül igen nagy érdeklődést keltett, de idegen látogatóink számára is kü
lönleges vonzóerő volt.Júliusban és augusztus első felében állandóan ki is ál
lítottuk a Cyprianus-kódexet, majd pedig augusztus 20-tól a Szépművészeti Muzeum 
reneszánsz kiállítására - hol más 8 legszebb korvinánkkal együtt látható - hivtuk 
föl a látogatók figyelmét.

Eddigi rövid híradásaink után most főképpen a nyári, őszi vendég járásból 
emeljük ki a következőket. Meglátogatta a Kézirattárat M.S. Adiseshiah. az UNESCO 
főigazgatóhelyettese, s itt volt Báron Castor, az UNESCO végrehajtó bizottságá
nak akkori elnöke, aki különös érdeklődéssel foglalkozott azzal a XVIII.századi 
spanyol-maya szójegyzékkel, melyet bemutattunk neki. Könyvtárvezetők,miniszté
riumi vezető személyiségek látogatásai is emlékezetesek voltak, igy a Német De
mokratikus Köztársaságból Erhard Weckener, a Román Népköztársaságból Bárt ha Zol
tán látogatta meg a könyvtárat s foglalkozott részletesen kézirattári munkánkkal, 
valamint dr. 0. Mach a Német Szövetségi Köztársaságból, dr. Kamii Groh Csehszlo
vákiából, P. Mai étin Jugoszláviából és dr. Z .Kolankowski Lengyelországból. Sok- 
felől és messziről eljöttek a könyvtári munka közkatonái is: Hallóból, Prágából, 
Pozsonyból, a skóciai St.Andrews-ből egyetemi könyvtári dolgozók, a svájci Nem
zeti Könyvtár, a Library of Congress könyvtárosai, ketten a dán királyi könyv
tártól, egy könyvtáros a londoni Science Museum-ból és nagyon sokan a szomszéd 
államokból, Olmuc, Katowice, Tirnowa könyvtáraiból, de volt vendégünk a dél afri
kai Pretoria, ill. az amerikai Észak-Karolina egy-egy könyvtárából s Manchester
ből is. Legnagyobb számban természetesen német és csehszlovák kollégáink érkez
tek, a cseh műszaki könyvtárosok csoportos látogatáson voltak.

Sok leendő könyvtáros és ifjú bölcsészhallgató kereste fel kiállításunkat: 
a pozsonyi Komensky Egyetem könyvtárszakos hallgatói és tanárai, finnugor nyel
vészettel foglalkozó német diákok, a Külföldi ösztöndíjasok Kollégiumának afri
kai és vietnami diákjai, de magánlátogatóként finn, angol, német leendő könyv
tárosok, egy ifjú müncheni könyvkereskedő-lány és sokan mások.
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Látogatóként is9 kutatói minőségben Is legnagyobb az egyetemek oktatóinak 
számat egy orientalista a Sorbonne-ról, zürichi, mlnnesotal9 glasgowl egyetemi 
tanárok9 három olasz professzor, Berlinből többek közt prof.Winter. Jenából 
prof. Melthe, Leningrádból Llhacsev professzor, G.Istrate Jaslból és Belgrádi
ból prof. V.J. Djuric. A pozsonyi egyetemi tanárok közül nagyon sokan szinte 
állandó kutatóink.

Nagy örömmel üdvözöltük a hírneves könyv- és kéz irat rest aurát őrt Prágából, 
J.Vyscocil-t. itt volt még Serge Guilmin Páriából, Brenda Prise Londonból, B.
Dőhle Berlinből, L.Bonalumi. Cocteau egykori titkára Ventimigliaból, E.Blumenthal 
muzeológus Lipcséből, stockholmi, vajdasági, eperjesi muzeológusok és könyvtá
rosok. Zenetörténész kutatóink közül megemlítjük G.Feder és H.Walter nevét a 
kölni Haydn Intézetből, dr.L.Richtert az NDK-ból, W.Hordynskit Krakkóból.

Több külföldi kutatónk számára újdonságot jelentett anyagunk* G.Storey Cam
bridge! egyetemi tanárnak bemutattunk két Dickens-levelet, melyek 1900, ill. 1917 
óta Kézirattárunkban találhatók, természetesen katalógusunkban nyilvántartva, 
éveken át ki is állítottuk. Az angol irodalomtörténész számára ismeretlen Dickens 
levelekről fotókópiát is küldöttünk. Másik "felfedezés" a Schiller kritikai ki
adás számára az a Schiller bejegyzés volt, melyet a Soproni Szemle még 1938-ban 
közölt, fakszimilében is;, a bejegyzés tulajdonosa Gross János Jénában tanuló 
soproni diák, neve jól ismert a weimari Dr.L.Blumenthal előtt, de erről a Schil
ler kéziratról csupán itt, a kézirattári nyilvántartásból értesült s lelőhelyé
ről is, a soproni Evangélikus Líceum Könyvtáráról. (Ami azt mutatja, hogy a kéz
iratok központi nyilvántartása nemzetközi szolgáltatásaink számára is nélkülöz
hetetlen segédeszköz.) Hosszabb időn át folytatott eredményes könyvkötéstörténe- 
ti kutatómunkát Kézirattárunkban Ilse Schunke német műtörténész; látogatóink kö
zül megemlítjük még a Klingspor Museum (Offenbach am Main) munkatársát H.A.Hal- 
bevt és Zürichből Paul Vlscher grafikus feleségét.

Befejezésül még annyit* az idén nyáron különösen sok külföldi magyar keres
te fel Kézirattárunkat, köztük Hegedűs Mária Jugoszláviából, Deák István New 
Yorkból, Farkas Irén Franciaországból, két esetben is egy-egy fiatal svéd-magyar 
házaspár és nagyon sok kedves vendég Romániából.

Az első 10 hónap mérlegéhez tartoznak a Széchényi-terem és a kutatófolyosó 
személyi forgalmi adatai is* mintegy 1 400 fő fordult meg e helyeken hosszább- 
rövidebb időre. (A számban természetesen nincsen benne a sok iskolás látogató
csoport). A kutatófolyóson használt kézirategységek száma ez idő alatt majdnem 
elérte a 19 000-t, ennek kb. 10 százalékát használta külföldi kutató. 6 ha szá
mításba vesszük Írásbeli tájékoztatásainkat és a mlkrofilmeztetés terén nyúj
tott szolgáltatásainkat is, mindezek együtt adnak teljes képet a Kézirattár te
vékenységének arról a területéről, mely a világ különböző részein dolgozó kuta
tók munkáját segíti elő. - PAPP IVÁNNÉ
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Kurrens külföldi folyóiratok a magyar könyvtá
rakban. Lelőhelyjegyzék 1964. Bp. 1964, OSzK. 502, 
L3ŰCVTI p.

Uásodlzben Jelenik meg a magyar könyvtárakba Já
ró külföldi folyóiratok lelőhelyjegyzéke, tovább 
bővítve és folyamatosáé téve könyvtárunk központi 
szolgáltatásaira épülő országos érdekű kiadványok 
sorát. Ez a Jegyzék ma már nélkülözhetetlen segéd
eszköze könyvtáraknak és kutatóintézeteknek, hasz
nálata sok Időt takarít meg s elősegíti az ország
ban ténylegesen meglévő szakirodalom intenzivebb 
kihasználását, valamint a külföldi folyóiratok ren
delésének koordinálását.

A Jegyzék anyaga az első megjelenés óta örven
detesen bővült: nemcsak az 1964—re előfizetett kül
földi periodikákat tartalmazza, hanom bejelentés 
alapján közli hat budapesti nagykönyvtár (OSzK,

MTA, BEK, BMEKK, ÓIK, KSH) nemzetközi osereforgalmából származó anyagát is, me
lyet az előző kiadványnál annyira hiányoltunk. így pl. a nagy csereforgalmat le
bonyolító Akadémiai Könyvtár most végre teljes anyagával szerepel, reális képet 
«.dva gazdag állományáról, bár az akadémiai intézetek csereanyagát ezúttal is nél
külöznünk kell. A kiadványt mindenképpen ebben az irányban kell továbbfejleszte
ni, a osereanyag közlésébe még több nagy intézményt bevonva. Például az Országos 
Mezőgazdasági Könyvtárat, az Országos Pedagógiai Könyvtárat, az Orvostudományi 
Egyetem Könyvtárát, de gondolunk olyan nagyobb intézményekre is, mint pl. az Ál
lam' Földtani Intézetre, melynek 400 cseréből származó folyóirata van, köztük 
n: n olyan speciális tartalmúak, melyek másutt nem találhatók. Csak igy tölt-

* majd a Jegyzék a maga központi szerepét, feleslegessé téve a könyvtárak, 
lózatok külön Jegyzékeit.

örvendetes bővülés az is, hogy ezúttal a napilapok is felvételt nyertek a 
■ v '.ékbe. Sajnos erre az igen fontos tényre a bevezető nem hívja fel a figyel- 

. Megjegyzésre érdemes, hogy a válogatásnál ezúttal nem érvényesültek a könyv
tári, valamint a tudományos érdekektől elütő szempontok, kizárólag a szórakozta
tó Jellegű képeslapok, vicclapok, divatlapok, Ifjúsági lapok maradtak ki. A Jegy
zék mintegy 15 ezer elmet és 65 ezer lelőhelyet közöl, szemben az első kötet 

ezer elmével és 60 ezer lelőhelyével.

A kiadvány a folyóiratok betűrendben felsorolt elmein kívül csak a megjele
nés helyét (ország, és nem város) rögzíti a a lelőhelyeket hozza a könyvtárak ma 
már általánosan használt kódjelei szerint. Egyéb bibliográfiai adat közlése nem 
is tartozik feladatkörébe, - a lelőhelymeghatározás funkcióját igy Is maradék
talanul teljesíti.

KUBBRNS KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK 
A VAOYAB KÖNYVTARAKBAN

LBLÖHBLYJBGYZÉK

1964

OltZAOOt azaCHSMYI KÖNYVTÁR 
•UDAVSIT
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A szerkesztés nagy munkájának pontos elvégzéséért a Külföldi Folyóiratok 
Központi Katalógusának dolgozóit illeti a dicséret* Munkájuk nehézségére jel
lemző, hogy a elmeket a folyóiratok kézbevétele nélkül, kizárólag a Kultúrához 
beküldött, gyakran pontatlan rendelőeódulák hatodpéldányairól kellett azonos!- 
taniok, nemegyszer detektiv-munkát végezve a 15 ezer cim dzsungelében. Pl. a 
"Szovetszkoe Foto" c. lapot az egyik könyvtár "Fotográfia SzU" megjelölés alatt 
rendelte meg, a "Lime Manufactur" c. folyóiratról kiderült, hogy a "Cement and 
Lima Manufactur" cíművel azonos, a '•La vie urbaine" c. folyóiratot alcímén, 
"Urbanisme et habitation" alatt jelölték. Talán még több nehézséget okozott a 
vállalatok kód-jeleinek változása a közelmúltban végrehajtott gazdasági átszer
vezés, ill. trösztösités miatt.

Mindezek a nehézségek azonban az elvégzett munka értékét növelik. Reméljük, 
hogy a kiadvány egyre bővülő változatéira most már kétévenként biztosan számítha
tunk. - SOMKUTI GABRIELLA



Hatvané v-es
a fővárosi szabó ervin kőnyvtAr

Nincsen olyan magyar könyvtáros, aki ne tudná, hogy az első korszerű tár
sadalomtudományi és közművelődési könyvtárunk: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
1904-ben alakult* A főváros lakosságának tekintélyes része köszönheti e könyv
tárnak állandó olvasmányait, vidékiek és külföldi városnézők tekintik meg a 
könyvtár központjának kecses, ujrokokó épületét és kiadványainak emblémája sok 
külföldi könyvtárban ismerős a kiterjedt cserekapcsolatok révén.

Hatvan év alatt nélkülözhetetlen in
tézménye lett a főváros közművelődésé
nek. Hálózata - az Almássy-téren 1913- 
ban megnyílt első fiókkönyvtár megala
pítása óta - ma már a főváros szinte
minden részére kiterjed és egyre növek
szik. Ha a kerületi könyvtárak és köl
csönző-helyek elhelyezését ábrázoljuk, 
Budapest térképének körvonalai rajzo
lódnak ki előttünk s a kerületi könyv
tárak, mozgókönyvtárak és kölcsönző
helyek csoportosulásából még a lakott 
területek népsűrűségére is következtet
hetünk.

Hazai könyvtártörtémetünk számon tart
Ja, hogy minden korszakban voltak a könyvtárnak olyan munkatársai, akik bátor 
magatartásukkal a haladást képviselték a közéletben és a közművelődésben. Az 
alapitó Szabó Ervin mellett Braun Róbert. Dlenes László, Kőhalmi Béla. Madzsar 
József és még sok közismert név szerepelt a könyvtár munkatársainak sorában. 
Ezért szinte természetes, hogy a hajdani városi levéltár és statisztikai hi
vatal könyvanyagából hatalmas, soknyelvű társadalomtudományi szakkönyvtár lett: 
a haladó eszmékből szakmai haladás is következett. Még 1914 előtt, hazánkban 
az elsők között vezette be a könyvtár a tizedes osztályozást és a folyószámos 
raktározást, s megkezdődött a sokféle értékes különgyüjtemény kialakítása is.

A felszabadulás után pedig ugrásszerűen megnövekedtek azok a számadatok,
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amelyek világosan bizonyít ják, hogy mekkora részt vállalt a könyvtár a műveltség 
demokratikus terjesztéséből. Intenzív tájékoztató munka, a kiadványok emelkedő 
száma, központi és vándorkiállítások, rendezvények, Író - olvasó találkozók •..
Nem lehet említeni olyan propagandamódszert, amelynek segítségével ne szerzett 
volna ujább olvasókat, vagy ne terjesztett volna hasznos ismereteket a könyvtár.

Az 1963. évi évkönyv adatai pedig olyan számokat közölnek, amelyek a Föld 
bármely részén világvárosi ••rangot1' jelentenek: könyvtári egységeinek száma a 
központban 652 246, a kerületekben 1 305 977; beiratkozott olvasóinak száma 8 726, 
a kerületekben 155 4-34; a használt egységek száma pedig a központban 202 142, a 
kerületek 5 799 862 volt.

De még többet mondanak ezek a számok, ha indulásának adataival vetjük össze, 
1905-ben a könyvtárnak 736 beiratkozott olvasója 1 329 kötetet kölcsönzött 55 355 
egységből álló állományi anyagából. Az 1913-ban létesült első fiókkönyvtár megnyi
tása óta pedig 52 a kerületi, az önálló gyermekkönyvtárak és a mozgókönyvtárak 
száma.

A hatvanéves múltról ezek a számok többet mondanak, mint bármilyen méltatás 
KÖRTÉS JÚLIA

ISO KONFERENCIA BUDAPESTEN

Elég ritkán kerül sor arra, hogy a könyvtárügy és a dokumentáció nemzetközi 
szervezetei Budapesten rendezzenek konferenciát, ezért érdemesnek tűnik, hogy 
könyvtárunk dolgozóit is tájékoztassuk a cimben jelzett eseményről: az INTERNA
TIONAL STANDARDIZATION ORGANIZATION (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) TC/46-os 
bizottsága 10. közgyűlését Budapesten rendezte meg 1964. október 12-től 17-ig.

A színhely megválasztásában kifejezésre jutott a magyar szabványügyi munka, 
közelebbről a dokumentáció szabványosításában elért magyar eredmények iránti meg
becsülés is. Valóban, a Magyar Szabványügyi Hivatal, ill. annak könyvtári és do
kumentációs szakbizottsága Bárta Gábor vezetésével (aki egyúttal a budapesti ülés 
egyik fáradhatatlan főrendezője volt) számos nemzetközileg elismert eredményt ért 
el a szabványosítás területén és a magyar dokumentációs szakemberek eddigi inten
zív nemzetközi munkája ugyancsak nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az ISO- 
nak ez a szakbizottsága ezúttal Budapesten folytassa a tanácskozásait.

A szabványosítás jelentőségét jól ismerjük hazai viszonylatban és természe
tes az is, hogy nemzetközi együttműködés és előrehaladás sem képzelhető el más
ként, mint úgy, ha a fogalmakat, eszközöket közös nevezőre hozzuk. Az ISO számos 
területen szehványosit, a Technical Committee 45-os bizottsága pedig a dokumen
tációra nézve illetékes. Az ISO TC/46 persze a legjobb esetben sem tehet mást, 
minthogy részletesen megtárgyalja a kérdéseket, a nemzetközi kérdésekben megszo
kott csigalassúsággal halad előre, nagy nehezen egyezteti a szerteágazó nemzeti
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érdekeket, megrögzött szokásokat és a végén "szabványa jánlástM szöveg ez, amit 
azután az egyes nemzetek vagy figyelembe vesznek a saját hazai szabványaik ki
dolgozásánál, vagy nem* Kényszer vagy szankció természetesen nincs, de a munka 
mégsem felesleges, mert a sok aprólékos, hosszú évekre elhúzódó tanácskozások, 
a számos bizottsági, albizottság! és munkacsoportokban folyó vita végül is az 
elérhető legésszerűbb megoldásokat eredményezi, melyek mellőzése nemcsak a nem
zetközi tudományos érintkezést nehezitené, hanem a hazai fejlődésnek is gátat 
szabna*

Az ISO TC/46 a fennállásának 16 éve alatt számos nemzetközi szabványajánlást 
dolgozott ki olyan bennünket közel érintő területeken is, mint pl. a folyóirat
címek rövidítése, a transzliterácló, a bibliográfiai hivatkozások egységesítése, 
valamint a mikrofilmezés számos munkaféleségének szabványosítása.

A hatnapos budapesti tanácskozáson 14 ország és 3 nemzetközi szervezet 50 
kiküldöttével képviseltette magát. Példaként említjük a francia szabványügyi 
szervezet (AFNOR) igazgatóját (R.Frontard), a francia könyvtárügyi igazgatóság 
egyik osztályvezetőjét (P.Poindron), a FID titkárát (G.A.LLoyd), a TC/46 hol
landiai titkárságának vezetőjét (van C. Dijk), az Egyesült Államok oktatásügyi 
minisztériuma könyvtári osztályának vezetőjét (F.L. Schick). Magyar részről ter
mészetesen népes volt a delegáció. Vezetését Lázár Péter vállalta, aki ebből az 
alkalomból utazott haza Indiából.

Más magyar könyvtárügyi kiadványok feladata> hogy a terjedelmes Írásbeli 
anyag alapján részletesen számot adjanak a tanácskozások eredményeiről és a szá
mos fontos és kevésbé fontos határozatáról, a mi tájékoztatásunk csak a tárgyalt 
témák rögzítésére korlátozódhat.

A napirendnek megfelelően a fő kérdésekkel foglalkozó bizottsági tárgyalá
sokat albizottság! ülések előzték meg. Külön ülést tartott a reprográfiával 
foglalkozó albizottság. Itt főleg a mikrofilmezésre vonatkozó szabványozási ter
vezeteket vitatták meg, (pl. a 35 mm széles mikrofilmek készítésére és tárolásá
ra vonatkozó javaslatot, melyet most a 16 mm-es mikrofilmekre vonatkozó előírá
sokkal egészítettek ki), továbbá a mikrofilmek szakszerű tárolását tartalmazó 
tervezetet, Magyar részről ezeken a vitákon Babiczky Béla, Borsa Ivén és Tőkés 
László vett részt.

A transzliterációs munkacsoport a már elfogadott 9.sz. ISO szabványajánlást 
fejlesztette tovább, miután kiderült, hogy egyes államok vonakodnak a nemzetközi 
szabványt alkalmazni. Ennek megfelelően engedményt tettek a cirill átírást ille
tően, ugyanakkor pontosabbon körülhatárolták a még elvégzendő munkát és termino
lógiai változtatásokat alkalmaztak, illetőleg bizonyos fogalmakat tisztáztak az 
"átirás", a wtranszliterációff, a "romanizálás" körében. Felmerültek már a héber, 
a kínai és a japán nyelv átírási problémái is, a cirillt illetően pedig az eddi
gieknél finomít ott abb táblázatok láttak napvilágot. Ebben a munkacsoportban Dezső 
László és Wéger Imre működött közre.
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hivatkozások rövidítéseinek kérdéseire és egy másik bizottságban a címlapok és 
a mutatók szabványosítási problémáira.

A folyóiratcímek rövidítése régi témája már az ISO-nak. Ezúttal egy uj ja
vaslatot fogadott el előbb a munkabizottság, majd a plenáris ülés, mely kiegé
szíti a régi javaslatot, amennyiben a folyóiratok elmeiben előforduló, általá
ban "folyóiratot", vagy "közlönyt" stb. jelentő szavak esetében az eddiginél 
messzebb menő rövidítéseket engedélyez. Megvitatásra került az amerikaiak által 
javasolt u.n. CODEN rendszer is, amely újfajta módon minden folyóiratcímet négy- 
betűs rövidítésre kíván redukálni a gépi adatfeldolgozás céljainak figyelembe
vételével. Magyar kezdeményezésre azonban a konferencia kimondotta, hogy a CODEN 
rendszer, bár igen értékes gondolatot tartalmaz, egyelőre nem helyettesítheti 
a könnyen azonosítható több-betűs rövidítéseket, amit egyébként a jelenlegi ame
rikai gyakorlat is igazol. A másik rövidítés! szabványtervezet a bibliográfiai 
utalásokban és jegyzetekben előforduló leggyakoribb szavak rövidítésére vonat
kozott. Apró módosítások után a magyar rövidítéseket is kellően figyelembevevő 
lengyel röviditéslistát fogadták el és a lengyelek kaptak megbízást egy további, 
a cirill kifejezések rövidítésére vonatkozó javaslat elkészítésére is. Magyar 
részről Dezsénvi Béla, Sebestyén Géza, Szász Károly és Vince Pálné vettek élénk 
részt a vitákban.

A másik csoport a címlap kérdéseinek megvitatása során egy ugyancsak régi 
tervezetet egészített ki. (A magyar könyvtárosokat itt Domanovszky Ákos és Vereáy 
Katalin képviselte.) Magyar javaslat alapján fogadták el pl. azt az elvet, hogy 
a címlapon szereplő szerzői névnek nem kell okvetlenül a családnévnek lennie, 
hanem a bibliográfiailag rendszóként használt névvel kell azonosulnia. A muta
tókra vonatkozó eddigi szabványtervezeteket a budapesti konferencia ugyancsak 
kiegészítette. Magyar részről Kéki Béla és Polzovics Iván vett részt.

A konferencia végül élt azzal a lehetőséggel, hogy napirendi pontjai között 
"egyéb kérdések" is szerepeltek és a következő tárgyalások témájaként két prob
lémakör megvitatását fogadta els az egyik a más nyelvekre lefordított bibliográ
fiai címleírások egységesítését kívánja megoldani (ez a kérdés egyébként az 
OSzK munkájában nap mint nap felmerül, amikor bibliográfiai tájékoztatásokat 
nyújtunk magyar cimü könyvekről a külföld számára), a másik pedig nem kisebb 
témát ragadott meg, mint a könyvtári statisztika szabványosításának kérdését.
Ez utóbbi ügyben az IFLA római konferenciájának egyik határozata ösztönözte az 
amerikai delegátusok egyikét arra, hogy ezt a világszerte nehezen megoldható, 
de már mindenütt nagyon időszerű problémakört a megfelelő nemzetközi szervezet 
elé tárja.

A konferenciát az ilyenkor szokásos fogadások, a hölgyek részére rendezett 
múzeumlátogatások, városnézések köritették. Az általános külföldi vélemény sze
rint a konferencia mind szakmai tekintetben, mind a rendezést illetően igen jól
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sikerült 6a kétségtelenül előmozdította a nemzetközi dokumentáolós együttműkö
dés ügyét. - GOMBOCZ ISTVÍM

Tombor Tibor 
ITÁLIÁBAN KÖNYVEK.KÓDEXEK KÖZÖTT

VI.
A firenzei "Biblioteca Nazionale Centrale"

Ha valaki a Piazzale Michelangelo vaskorlátjára támaszkod
va letekint, a Virágok Városára, felejthetetlenül szép él
ményben részesül. A hegykoszoru tövében házak rengetege, 
szeszélyes rajzu, piros tetőkkel. E képből baloldalt ma- 
gaslik ki a Palazzo Vecchio tornya. Távolabbról egy másik 
torony, a S. Maria Novella templomé integet. A panoráma kö
zepén emelkedik az ég felé fokozatos hármas lépcsőben a 
Battistero, a Campanile s aDuomo. E csodálatos épület-cso
porttól jobbra áll a Santa Croce. A tér alatt az Amo siet 
a tenger felé a Ponté S. Niccolo, a Ponté allé Grazié, a 
Ponté Vecchio és még vagy három hid ivei alatt.

Ebben a keretben áll a S. Croce-hoz majdnem kapcsolódva 
kéttornyú, háromives homlokzatával, az Amora tekintve a 
Piazza Cavalleggeri 1. szám alatt a Biblioteca Nazionale 
Centrale, az itáliai nyolc "nemzeti” könyvtár legnagyobbi
ka.

1.

A XVIII. században egy firenzei tudós könyvgyüjtő, szenvedélyes bibliofil, 
Antonio Magliábeoohi végrendeletében Firenzének adományozta 30 000 kötetes, érté
kes könyvgyűjteményét, mint végrendeletében meghagyta, a város egészének, de "kü
lönösen a szegények javára, akik nem tudnak könyveket vásárolni és tanulni" .Könyv
tára a "Magliábecchiana" 1747-ben nyilt meg a Palazzo dela Dogana-ban s már az 
alapítás évszázadában rendkívül értékes ajándékokkal, nagy gyűjteményekkel gaz
dagodott •

A könyvtár keletkezésétől kezdve kötelespéldányként kapta a toscanai nagy- 
hercegség összes kiadványait.

A XIX. században egyesítették állományát a firenzei Palatináéval (1861), 
majd a híres Guicciardini gyűjteményt is magába olvasztotta, és itt kapott mél
tó elhelyezést a "Collezione Miohalangiolesca" is.

Az olasz állam megalakulásával jelentősége egyre nőtt, 1870-től kezdve a
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kötelespéldány-törvény alapján megkapja Itália összes kiadványait s 1885-ben 
felvette a Központi Nemzeti Könyvtár elnevezést. Ez a könyvtár az olasz kiadvá
nyok leggazdagabb gyűjteménye, s éppen ezért alakult ki ebben a könyvtárban az 
olasz nemzeti bibliográfia központi műhelye.

Állománya ma már közel 4 millió nyomtatott könyv, 3 700 ősnyomtatvány, kb.
25 000 kéziratos kötet és mintegy 750 000 kézirat. Egyetlen olasz könyvtárban 
sincs olyan sok olasz irodalmi vonatkozású, illetve tartalmú kódex, mint a firen
zei Nazionale Centrale-ban. Évi gyarapodása átlagban 12^000 mű. Gyűjtőköre ki
terjed az olasz nemzeti kultúra egészére, de a humaniórák tekintetében az egész 
emberi művelődésre.

A könyvtár azonban nemcsak az"italica" legnagyobb gyűjteménye, nemcsak az 
olasz nemzeti kultúra Írott emlékeinek legnagyobb konzerváló helye, hanem könyv
tári vonatkozásban a legjelentősebb kulturális és tudományos központ is, amely, 
mint említettük, a többi között ellátja az olasz nemzeti bibliográfia szerkesz
tésével és kiadósával kapcsolatos összes munkákat is. Ez a könyvtár tette közzé 
1886 óta az olasz kötelespéldányok bibliográfiai Jegyzékét, 1958 óta pedig kiad
ja a "Bibliográfia Nazionale Italiana"-t.

Nyilvános szolgálatának forgalmára Jellemző, hogy naponként 700 olvasó kere
si fel olvasótermeit, a kölcsönzők ebben a szómban azonban nem szerepelnek. Na
pi átlagos kötetforgalma 3 500 egység felett van.

Az olasz kormány már 1911-ben megbízta Cesare Bazzani építészt azzal, hogy 
a könyvtár számára uj épületet tervezzen. Az uj épület nyugati oldalszárnyát le
számítva 1935-ben el is készült s a firenzei Nazionale átköltözhetett uj ottho
nába.

Ez az épület sajnos nem tartozik a sikeres könyvtárépületek csoportjába, 
annak ellenére, hogy az építész a tervezés megkezdése előtt alaposan tanulmányoz
hatta a hasonló nagyságrendű amerikai és német könyvtári létesítményeket. Stílu
sa a firenzei reneszánsz múlt századbeli eklektikus utánérzése. Legfőbb hibája, 
hogy sajátosan értelmezett, s vitatható esztétikai öncéluságában az épület nem 
szolgálja maradéktalanul a könyvtári funkciókat. Termei aránytalanul nagyok, bel
ső terei túlméretezettek, ugyanakkor tudományos szakolvasótermei szükreszábottak, 
s különösen elégtelenek a hivatali és a feldolgozó helyiségek. Raktárai széthú
zódnak, a kiszolgálási utak éppen ezért túlságosan megnyúlnak.

Katalógusterme tetővilágitásoa, két szintes, galériás hatalmas terem, mely
nek közepén kaptak helyet a Magliabecchi-féle alapkönyvtár, s a többi, régi kü- 
löngyüjtemény kötetkatalógusai. A cédulakatalógusok (1870-ben vezették be a cé
dulakatalógusokat) a galériák alatti területeken vannak. E hatalmas térben talál
ja meg a könyvtár használója az összes katalógust. Jól felszerelt referenoe-könyv- 
tára van a katalógus szomszédságában, ahol a tájékoztató szolgálat működik.
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A könyvtárhasználat érdekessége, hogy az olvasó beiratkozása itt ismeretlen 
fogalom. A könyvtárnak még ruhatára sinos. Az olvasó a könyvtárba lépv áthalad 
a nagy átriumon és a katalógusterembe megy. A szokásos kutatómunka elvégzése u- 
tán a könyvkiadó terembe jut, ahol a csőposta központi állomása van. Itt adja 
le az olvasó kérőlapjait,ide juttatja el a raktár az olvasó által kért kötete
ket, amelyeket azután az olvasó magával visz az általános olvasóterembe, hasz
nálat .után pedig ugyancsak az olvasó viszi vissza a köteteket a könyvkiadó, il
letve visszavevő terembe.

A kölcsönzés meghatározott olvasókategória (pl. egyetemi és középiskolai 
tanárok, egyetemi hallgatók, állami alkalmazottak stb.) számára igen egyszerűi 
a személyazonosság igazolása után megkapja a kért kölcsönözhető éllományegysó— 
get. Más olvasói kategóriáknak 3 000 Urát (kb. 150 forlntot)kell letétbe he— 
lyezniök biztosítékként.

A kiszolgálás elég gyors, átlag 10 percen belül történik, ami azért is fi
gyelemre méltó gyorsaság, mert igen kevés a raktáros. A könyvtár teljes létszá
ma ugyanis mindössze 65 dolgozó (1), amelyből 17 a szakképzett könyvtáros. A 
könyvtár 9-18 óráig, a szakolvasótermek 20 Őréig állnak az olvasók rendelkezé
sére.

A rendkívül kicsi létszám kérdésével nemcsak a szaksajtó, de a napilapok 
is sokat foglalkoznak. A könyvtárnak kétségen kivül növelnie kell létszámát és 
további helyiségekre is szüksége van.

A S.Croce felé húzódó uj kétemeletes szárnyépület látogatásom időszakában 
készült el. Itt helyezi el a vezetés a könyvtári hivatalokat, a könyvkötészetet, 
a restauráló műhelyt és a fotólaboratóriumot.

3.

A könyvtár olvasószolgálata eléggé differenciált. A tetővilágitásos nagy 
olvasóterem általános jellegű, 120 olvasó befogadására alkalmas. Ebben az olva
sóteremben a könyvtárhasználó ott foglal helyet, ahol éppen akar. E terem sza
badpolcos kézikönyvtára nem nagy.

Figyelemremélté az utóbbi években teljesen átépített, acél bútorzattal igen 
korszerűen berendezett galériás folyóirat-olvasóterem, ahol nem kevesebb mint 
1 600 folyóiratféleség legújabb száma van kitéve a nagy terem közepén elhelye
zett léposőzetesen kialakított vasállványzatu, üvegbetétes folyóirattartékon.
A szabadpolcra helyezett folyóiratok mindenkori utolsó három évfolyamát a terem 
oldalfalait beborító galériás állványzaton helyeztek el.

Figyelemremélté és megszívlelendő tapasztalat, hogy köttetósre a könyvtár 
évenként ugyanannyit költ, mint állománygyarapításra...

A tudományos szakolvasótermekbe csak Igazgatói engedéllyel léphet be a
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könyvtárhasználó. Szigorúan őrködnek azon, hogy e termekbe illetéktelenek be ne 
léphessenek. Kétségtelen viszont, hogy a szakolvasótermek használóit a legnagyobb 
kényelem, a legteljesebb nyugalom, gazdag szabadpolcos állomány fogadja, magas
szintü tájékoztatást nyújtó könyvtárosokkal. Egy-egy ilyen szakolvasóterem ál
talában 12-20 személyes, a kézikönyvtárak termenként átlag 3500-5000 kötetből 
állnak. E helyiségek szakositása a következő: tudományok általában, történelem 
és bibliográfia; irodalomtörténet; képzőművészetek. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy az egyes különgyüjteményekben további olvasóhelyek állnak a kutatók rendel
kezésére.

4.

A könyvtárnak több kiállítási csarnoka van, legjelentősebb a kerek alapraj
zú, hatalmas oszlopos terem, a "Tribuna Dantesca", melynek közepén egy ugyan
csak kerek alaprajzú érdekes vitrinben őrzik Dante "Commediá-jának első kéziratos 
példányát. Ebben a teremben gyönyörködhetik a látogató Galilei, Poliziano,Loren- 
zo de Medici, Tasso, Foscolo, Leopardi kéziratain kivül számos más rendkívül rit- 
kabecsü világhírű kódexben és kéziratban, közöttük Gian Galeazzo Viscontl gyö
nyörű "Offiziolo"-jában.

A ritka becsű könyvek gyűjteményében megmutatták a Firenzében 1471-ben nyom
tatott első kötetet is, éspedig Vergilius t,Conimento,,-ját, melynek érdekessége, 
hogy betűit Bemardo C enni ni firenzei ékszerész-ötvös készítette. Ugyanis a ne
ves mester amikor elsőizben került nyomtatott könyv a kezébe, annyira felbuzdult 
a fekete művészet, az "arte negra" nagyszerűségén, hogy azonnal nekilátott mat
ricák vésésének, ezek elkészültével pedig maga öntötte ki a betűket, de maga vé
gezte el a szedést és a nyomást is. így született meg az első firenzei nyomta
tott könyv, amelynek [itt is bemutatott] zárósorai közül az utolsó mondat büsz
kén hirdeti:

"FLÖRENTINIS INGENIIS NIL ABDUI EST”. Vagyis, hogy a firenzei géniusz a 
legnehezebb feladatokat is meg tudja oldani.

AD LECTOREM
FLORENTIAE .VII. IDVS NOVEMBRES 

MCCCCLXXI*
BERNARDVS.Cennnius aurifex omnlum iudicio praüantlfTimus'.&Dominí/ 
cus eius. F .egregí* indolis adolefcensirxprtfíts anu caliKe caradUrihus 'ac dein/ 

de íufis lltaris oolumen hoc pnmum imprtflérunt.
Petms ceiminus Bernardi eiusdem. F .cjuanta potuit cura fiv duigétia emendaiUt 

ul .cernis . Florentini* ingenüs nil ardui eft .



KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK 
híreiből

MUNKÁNKBÓL * MEGBESZÉLÉSEINKRŐL * REHDBZVÉMEBIBKRŐL

OKTÓBER 27. * 8Ztir37.TüPVEZETI BIZOTTSÁG ÖLÉBE

Az SzB ár.Gordon Miklósné előterjesztésében a Társadalombiztosítási Tanács 
munkájáról szóló beszámolót, a Budapesti Bizottság f.év okt. 15-1, a szakszerve
zeti alapszervek újraválasztásának előkészítéséről szóló körlevelét, és a "Novem
ber 7"-l ünnepség megrendezésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalta meg. Az ülés 
napirendjén szereplő kérdések ismertetésére visszatérünk.

OKTÓBER 29. * ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÍS

Az "Ismerkedés a kibernetikával" o. előadássorozatunk első előadását "A ki
bernetika története, jelenlegi állása, fejlődési perspektívái" címmel Dorombv 
Endre, a TIT kibernetikai szakosztályának vezetője tartotta.

OKTÓBER 30. * flfifl7.BT7.ATMI ÉRTEKEZLET

Az értekezleten az okt.27-i SzB-ülés anyagát Ismertettük és az azzal kapcso
latos teendőket beszéltük meg a bizalmiakkal.

---------- * NÉMET NYELVŰ KLUBDÉLUTÁN

"Tradition und Portschrltt In dér Literatur" (Ein Berioht über dia Sltzung 
des Intemationalen FEN Clubs) óimén dr.Kereszturv Dezső főosztályvezető tartott 
előadást.

NOVEMBER 5. * SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTB Afl Er.T.TTOŐB7.few

Tárgya az SzB pénztára október havi pénz-éa értékcikk nyilvántartásának, 
kezelésének ellenőrzése volt. Az SzB pénztárkönyvének egyenlegei készpénz óimén 
640,44 Ft, követelés óimén 835,- Ft, OTP betétkönyvben 15 595,50 Ft, tagdijbé- 
lyegban 7 706,- Ft - összesen 24 774,94 Ft volt.

---------- * TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ÜLÉSE

Az ülésen az alábbi kérdések kerültek megtárgyalásra! 1) Az ülés mnT»Vn«MA<
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segélyre javasolta: haláleset elmén Győr Lászlóné (300 Ft), Sínk6 Pálné (200 Ft); 
betegség elmén Tölgyesi Lászlóné (250 Ft); szociális helyzet elmén Jagán László— 
né (250 Ft), Németh Lajos (400 Ft), Sipek Vilmos (300 Ft); tanulmányi segély 
elmén Nagy Lajosnó (100 Ft) és Silíen János (100 Ft) dolgozókat. Szakszervezeti 
rendkívüli segélyben részesítette Bókay Bél éné (300 Ft) és Mészáros Béláné (200 
Ft) szakszervezeti tagokat. 2) Darabos Pálné munkás ellátási felelős ismertette 
a Tanáccsal, hogy újabban is sok észrevétel merül fel az ebéd minőségével, el
sősorban azonban a konyha tisztaságával és a felszolgálással kapcsolatosan. A 
megbeszélés alapján a Tanács úgy határozott, hogy a) a'köz étkeztetési és a mun
kásellátási felelős lépjen érintkezésbe az illetékes Vendéglátóipari Vállalat
tal és közölje velük a felmerült észrevételeket; b) tartsanak egy olyan megbe
szélést, melyen a Gazdasági Hivatal illetékesein kivül a konyhai személyzet is 
legyen jelen. 3) Pozsony Endróné munkaegószségügyi felelős beszámolt arról, hogy 
a mentőládák kiegészítése megtörtént. 4) A Télapó-ünnepség megtartásának idejét 
a Tanács dec. 19-éré tűzte ki.

NOVEMBER 6. * ÜNNEPSÉG

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 47.évfordulója alkalmából a Párt- 
szervezettel és a KISz-szervezettel együttesen este ö órai kezdettel ünnepi 
estet rendeztünk. Az ünnepi beszédet Hámori Béla párttitkár tartotta. A müsor- 
ban Dénes Erzsébet zongoraművész, Gyarmati Vera hegedűművész, Katona Ágnes zon
goraművész, Palotai Erzsi érdemes művész és Réti József a Magyar Állami Opera
ház magánénekese működött közre. A tánccal egybekötött ünnepi est a kora regge
li órákban ért véget.

NOVEMBER 9. * SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

Az ülés az "OSzK Híradó" 9* számának kéziratait és a 10. szám tervezetét 
hagyta jóvá.

NOVEMBER 13. * JUBILEUMI ÜNNEPSÉG

A KMK közössége 25 éves szolgálati jubileuma alkalmából Till Ferencet bará
ti összejövetel keretében köszöntötte. Hivatali részről Barabási Rezső főigazga
tóhelyettes, az SzB részéről pedig Vadász Ferencné SzB-tag köszöntötte az ünne
peltet és adta át munkatársainak ajándékát.

SZOT ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA 
a szakszervezeti alapszervek újraválasztásáról

A magyar szakszervezetek alapszabálya értelmében két évenként újra kell vá
lasztani az alapszervezetek vezetőségeit a bizalmiaktól a szakszervezeti bizott- 
ságig. A legutóbbi alapszervezeti választások az 1962. év elején voltak, ezért 
a SZOT Elnöksége úgy határozott, hogy a hivatali, intézményi szakszervezeti ve-
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zető szervek, számvizsgáló-bizottságok, a társadalombiztosítási tanácsok újra* 
választását 1965. január 1. és február 28. között kell megtartani.

Ennek a határozatnak végrehajtása nem kis feladatot ró alapszervezetünkre, 
hiszen a választások sikerének nemcsak előfeltétele 9de értelme is a szakszerve
zeti munka általános fellendítésének biztosítása. Választási munkánk jelszava
ként szakszervezetünk legfőbb feladatait Írjuk s még eredményesebben segíteni 
könyvtárunk munkájának megjavítását, munkaprogramjának teljesítését és ezen ke
resztül szocialista társadalmunk építését, népgazdaságunk fejlesztését; követ
kezetesen küzdeni dolgozóink élet- és munkakörülményeinek javításáért, törvényeink 
és rendeleteink megtartásáért; megtenni mindent, hogy könyvtárunk dolgozói hazá
jukat és népüket szerető, szocialista gondolkodású, öntudatos emberekké nevelőd
jenek, hogy könyvtárunk egészében és egyedeiben is a béke védelmének tűzhelye 
legyen; gondoskodni dolgozóink művelődési igényeinek, kulturális szórakozásának 
biztosításáról•

Az alábbiakban egyelőre vázlatosan ismertetjük a választások lefolytatásá
nak főbb ütemeit.

A választások előkészítéseként november 30-án a szakszervezeti csoportok 
megválasztott küldötteinek, bizalmijainak és alapszervezetünk aktivistáinak részt- 
vételével küldött-értekezletet tartunk. Itt történik a jelölő-bizottságnak elő
zetes megválasztása és a megválasztandó vezető szervek létszámának meghatározá
sa.

A bizalmiak újraválasztását és a jelclő-bizottság munkájának végrehajtását 
január 10-30.. a vezetőségválasztó taggyűlés idejét pedig február 1-25. napjai
ra tervezzük. További részletes tájékoztatást lapunk hasábjain, hirdetményeken 
és a bizalmiakon keresztül nyújtunk tagságunknak.

Koncz Bélánó 
AZ IDEI MÉBUDÜÜIJK

. *amót elröpült fölöttünk egy esztendő, kollektívaként való munkálkodásunk^2fíkver^nd!5í*AÍ!:Lnt-,Í2g7an.iÍyenkor SZ0S6s» mérlegre tesszük vállalt fel- 
SÍ«t£^!ÍUÍ2Í;*8Ít6sítí 21?1? f^^f^einket. összegezzük a kollektív életmód so
rén szerzett tapasztalatainkat és őszintén feltesszük a kérdést! fellődtünk-e

*??tJndöA^La«t>,é? érd®mes volt-e egyáltalán célkitűzésűnknek megfelelően "szocialista módon" dolgozni, tanulni és élni.
vai .Munkánk szémszerü eredményeiről, véllalt feladataink teljesítéséről hivatal- 

számot: kell adnunk vezetőségünknek* Most azonban nem számokat akarok is
mertetni. A számok ugyanis önmagukban nem sokat mondanak, különösön nnnnv nőm

“S"%0irS' íí«»íi*i ■«k»«Üa,.Í£X°E*,E5£Su.a "éinek", CBak azoknak "beszélnek", akik ismerik a mögöttük rejlő becsületes
^^nAÍ«fáraKZí6Aév«áÍdOZatoa munk6t* Inkább beszélnek a "miórf'-ről és a «ho-’ 
SygfS"! a közös, vagy az esetleges külső problémákról, és - ha sikerül
"haszna"! BzeratE,éis: arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mi is a kollektívák
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Tehát a Emiért*1? Miért csináltuk akkor is, amikor újabb nehézségekkel, a 
megszokottól és vállalttól eltérő újabb és újabb feladatokkal kellett megbir
kózni, olykor rossz körülmények között és lecsökkent létszámmal is? — Erre egy
szerű és rövid a válasz: mert megígértük. A kollektív vállalás teljesítését kö
telezőnek tartottuk.

És "hogyan"? Hogyan sikerült eddigi eredményeinket elérni? - Röviden igy 
mondhatnám: együttes erővel (és csak igy), no meg a két esztendő minden munka
napján egyformán komoly küzdeni akarással. De e mögött azért nagyon sok minden van. Számtalan uj feladatot kaptunk első vállalásunk óta (és kapunk állandóan), 
számtalan - előreynem látott - újabb nehézséget kellett legyőznünk. Ez bizony nem volt könnyű. Éppen ezért nem egyszer "idegeskedés"^volt tapasztalható kol
lektívánkban, főleg a még uj, ismeretlen feladatok végrehajt ás enak első ütemei
ben. Utólag persze kiderült, hogy felesleges volt az izgalom, hanem azért isme
retlen utón elindulni, méghozzá adott szavunk kötelező betartásának gondjával 
terhelten - hát... kollektiva-tag legyen a talpán, akinek ez nem okoz egy-két 
nyugtalan éjszakát!

Visszanézve az elmúlt két esztendőre, ma már biztosan tudjuk, hogy ha csak 
egy kicsit is "lezserebbek” lettünk volna, előirt feladataink mellé most nem 
rajzolhatnánk oda a kis pipát: megvan, kész, elvégeztük, teljesítettük. Mert hi
szen... úgy is tehettünk volna, mint ahogyan a mesében van: "...hol volt, hol 
nem volt, állítólag a nagy OSZK-bán is volt egyszer, valaha egy olyan, szemlélet, hogy: ha valaki a normaelőirás szerinti napi teljesítményével a munkaidő letel
te előtt készen van, a hátralévő időt saját céljaira fordíthatja...”. Hát igen! Lehet, hogy egyéni szemszögből nézve ez nagvon praktikus dolog volt (függetlenül attól, hogy ki ért vele egyet és ki nem), csakhogy ... a kollektívának min
dig tovább kell látnia, túl a mán, a holnapra és holnaputánra is gondolnia kell. 
Nekünk - ha mód nyilt rá - azért kellett mindig egy kicsivel többet, és jobban 
dolgozni, mert nem voltunk és nem vagyunk bebiztosítva a nem várt ba^ok ellen. 
Mint ahogy azok jöttek is. Betegségek, fűtés- és áramhiány, csőrepedes, szere
lési, festési munkák, és én nem tudom még mi minden. Hogyan pótoltuk volna az 
elmaradt munkát, az önhibánkon kivül elvesztegetett időt, ha ilyenkor nincs egy kis "aranytartalékunk”. De volt. És ez bizony a mi érdemünk. Egyrészt az előre
látó, jó szervezésé, amely úgy osztotta el a munkaerőket, ahogyan a munkavégzés 
szempontjából a leggazdaságosabb volt, másrészt az egész kollektíva egyöntetű jó és szorgalmas munkájáé. És az is a mi érdemünk (egyúttal persze érdekünk is), 
hogy állandóan igyekszünk munkánkat racionalizálni és futószalagunk csaknem minden állomásán bevezettünk már a munkánkat megkönnyítő, meggyorsító, vagy hiba- 
lehetőséget kiküszöbölő újítást. Ezenkívül az sem volt hiábavaló, hogy egymást 
segítve tanulunk, mert a szakképzettség visszahat a munka jobb végzésére is.

És most nézzük a problémákat.- Hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 
mindenB. megértse: szükség van előrelátó szervezésre és a legszebb elért ered
mény mellett is arra a bizonyos aranytartalékra. Bizony, voltak "dörmögok". aViV 
az ilyen irányú óhajt kezdetben - hogy úgy mondjam - "noszogatásnak” érezték. 
Becsületükre legyen mondva viszont, hogy a dörmögés ellenére, és noszogatás nél
kül is elvégezték a rájuk rótt feladatokat. Adódtak nem egyszer nézeteltérések 
is. Hát hiszen emberek vagyunk. De - és ebben rejlik a "kollektív szellem" ere
je, - ezek sohasem mentek a közösen végzett munka rovására. Ha pedig valamelyi
künket bajj vagy bánat érte, a nézeteltérések elolvadtak, mint a hó, és nem volt más, mint őszinte és szerető segíteni akarás.

Legutóbbi kollektíva-értekezletünkön résztvett a pártszervezet és szakszer
vezet kiküldöttje is. Beszélgetés közben itt hangzott el az az aggály, nem le- 
het-e valahol a tervezés körül hiba, mivel az OSZK-nak - lém mind a négy, valamilyen célért küzdő együttese [A szocialista munkakoll aktívákról és két cól- 
jutalmas munkatervi feladatot vállalt munkacsoportról volt szó.Szerk.] határidő 
előtt teljesíteni tudta vállalt feladatait.

Ezzel kapcsolatban most mi. a "Beloiannisz utcai kilencek" azt kérjük: 
higgyek el, hogy nincs a tervezés körül semmi bal. Mert hát hogyan is tervez 
a vezetőség? A feladat adva van, a létszám szintén. Az elmúlt évek teljesíté
sének tényszárnál adva vannak. Ehhez hozzászámítják a szerzett gyakorlatot, eny- 
nyivel emelik is következő évben a tervszámot. Ez a vezetés dolga, és azt hi
szem, hogy az ilyen tervezésnek reálisnak kell lennie. Az viszont, hogy hogyan
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csináljuk a terv teljesítését, a feladat végrehajtását - az már a mi dolgunk.
A munkafegyelem betartása, a becsületesen kidolgozott nyolcórák, a kölcsönös 
együttműködés, a közös erőfeszítés a többért, jobbért, ésszerűbbért - ezek se-fitenek hozzá a terv teljesítéséhez határidő előtt. Ml kilencen tudjuk ezt, 
s naponként újra tapasztaljuk az ebben levő erőt.

És végül is itt tartunk: "érdemes-e" kollektívaként dolgozni és mi ebből a "haszon"? Ezt a kérdést tette fel kollektívánknak a julius 20-i aktivaérte- 
kezleten Jakab Róbert munkatársunk, abból az elgondolásból kiindulva, hogy a 
fizikai dolgozók szocialista brigádjai, ha jobban dolgoznak, azzal magasabb é- 
letszinvonalt biztosíthatnak maguknak, mig nálunk ez nem látszik ennyire vilá
gosnak.

Mondhatnánk azt: "ó, mi nem a haszonért dolgozunk Így...", dehát ugye ez 
kissá demagógiaként hatna. Bár... tény, hogy semmiféle anyagi jutalomról nem 
volt szó, amikor a kollektív életmódot, munkát tűztük célul magunk elé. Nem vi
tás azonban, hogy mind a tavalyi, mind az idei komoly összegű anyagi elismerés
nek rendkívül örültünk.

Ezen túl. mi haszonnak érezzük azt is, hogy megtanultuk becsülni, értékelni 
egymás munkáját, mint nélkülözhetetlen tényeződét a közösen elérendő eredmény
nek. Haszon az is, hogy tudjuk: bizhatunk egymásban. Hisszük azt, hogy bennünk 
is bíznak, hogy építenek kollektívánk Ígéretére, szavára. Lehet aztán, hogy van 
még más haszon is, de nem gondolkoztunk még rajta. így talán maradjunk abban: 
az anyagi haszon valóban objektív ösztönző, de azért - mi igy érezzük - a bizalom 
sem utolsó dolog!

És végül: Fejlődtünk-e hát az elmúlt időszakban? Ezt nekünk belülről nehéz megállapitanl, gondolom, külső szemlélő mondhatna Ítéletet. És hogy ér
demes-e? Talán erre sincs - ma még - egyértelmű válasz. E sorok Írója azonban optimista és hisz abban, hogy eljön az idő, amikor erre a kérdésre sokan és 
egyre többen mondják ki az őszinte és egyértelmű "igent" ... [Beszámoló a Könyv
elosztó Beloiannisz u. "szocialista munkakollektivájá"-nak munkájáról].

A KISZ VEZETŐSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

A szeptemberben megválasztott vezetőség nagy lendülettel látott munkájához. 
Az eddig eltelt idő alatt máris megmutatkoztak erényei éppúgy, mint hibái. Az 
erények látszanak abban, hogy igyekeztünk a Könyvtár fiataljainak programot adni, 
s ha lehetséges, egységesíteni ezt az eléggé szétszórt KISZ alapszervet. Hibák 
mutatkoztak abban, hogy a programok szervezéséhez még nem volt meg a kellő ru
tinunk; előfordult, hogy egyes csoportok nem értesültek megmozdulásainkról.

A KISZ alapszervezet összetételében is megváltozott. Elvált tőlünk a Nemze
ti Muzeum csoportja és önálló alapszervet alkotott. Bővült a szervezet viszont 
az idén hozzánk került tanulókkal, s más, uj, fiatal munkatársakkal. Jelenleg 
62 tagja van alapszervezetünknek.

Legfontosabb megmozdulásunk az okt. 21-én tartott TAGGYŰLÉS volt, melyen 
a tagság zöme jelen volt. A taggyűlés első felében Maczika Béla beszélt a KISZ- 
kongresszus irányelveiről. Majd Hámori Béla párttitkár elvtárs érdekes beszámoló
ját hallhattuk az aktuális politikai kérdésekről.

Titkárunk, Mussinger Gábor, az elmúlt hónapban KISZ-iskolán vett részt. 
Ottani tanulmányairól, élményeiről még nem hallottunk.

Nagy sikerrel indultak a KISZ KLUBDÉLUTÁNJAI. Minden hét első felében, a



pártszobában lemezhallgatással, esetleg tánccal egy> ’ otött klubdélutánt tar
tunk, egyelőre teljesen kötetlen programmal. Várjuk a KISZ-tagok ötleteit, kez
deményezéseit, hogy szinesebbé, érdekesebbé, vonzóbbá tegyük ezeket a délutáno
kat. Ezúton is felhívjuk minden KISZ-tag és könyvtárunk fiataljainak figyelmét 
ezekre az alkalmakra.

Október 19-én közös MOZHÁTOGATÁST szerveztünk az "Altona foglyai" c. film
hez, melyen a fiatalok népes gárdája vett részt. Ezen kivül két KIRÁNDULÁST is 
szerveztünk, egyiket a Várba, ahol TIT vezetéssel a Várpalota építkezés alatt 
álló, jelenleg megtekinthető részét láttuk. Ezen a megmozdulásunkon 10 KISZ-tag 
vett részt. November elsején a pálvölgyi cseppkőberlangot akartuk megnézni, de 
mivel az zárva volt, a 9 tagból álló társaság a Hérmashatárhegyre rándult ki.

iÚgy gondoljuk, hogy szervezetünk jó utón indult el. Kérjük a KISZ-tagokat 
és a KISZ-en kívülieket, hogy ötleteikkel, javaslataikkal támogassák az alap
szervet, vezetőségét és a különböző alkalmakon vegyenek minél nagyobb számban
részt.

•MÓDOSÍTOTTÁK a közszolgálati alkalmazottak utazási kedvezményére vonatkozó 
rendelkezéseket. Ennek értelmében azok, akik az állandó jellegű vasúti féláru 
arcképes igazolványukat nem váltják ki, fizetéses szabadságuk ideje alatt évente 
egy alkalommal szákszervezeti utalványuk alapján igénybe vehetik az ötvenszáza- 
lékos utazási kedvezményt. Ugyanez vonatkozik igényjogosult családtagjaikra is. 
Továbbra is fennáll azonban az a rendelkezés, hogy a könyvtár azon dolgozóinak, 
akik az állandó jellegű igazolványra jogosultak, kiküldetés esetén csak 50 szá
zalékos vasúti menetdijat téríthet. [Pénzügyi Közlöny 1964.26.szám]

IDEGEN NYELVI VIZSGÁK 1965.ÉVI JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJE - A vizsgák időpont
ját és jelentkezési határidejét az ELTE az alábbiak szerint tűzte ki: 1.Január
februári vizsgák. Jelentkezési lapok beküldésének határideje: 1964. dec.l. - 
2. Május-júniusi vizsgák. Jelentkezési határidő: 1965.ápr.l. - 3. Október-novem
beri vizsgák. Jelentkezési határidő: 1965. szept.l. Késedelmesen beküldött jelent 
kezósi lapokat és vizsgaidőszakon kivüli vizsgáztatás iránti kérést nem vesznek 
figyelembe. [Művelődésügyi Közlöny 1964.22.szám]

A RAKTÁRI OSZTÁLY állományvédő munkacsoportjáról "Lelkes fiatalok védik 
a könyveket a Széchényi Könyvtárban" cimmel riportot közölt a "Közalkalmazott" 
1964. nov.l2-i száma.
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