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TUDOMÁNITÖRTÉHETIRÁS
éa a könyvtári munka

Könyvtárunk szakszervezeti bizottsága továbbképzési munkatervének kereté
ben március 5-én "A tudománytörténetirés és a könyvtári munka" elmen szakmai 
megbeszélést rendezett. A téma előadójául tudománytört énét Írásunk kitűnő szak
emberét, dr.Vekerdi Lászlót hívta meg, korreferensül pedig dr.Szent™^*1 y< j&_ 
nos osztályvezetőt kérte fel.

VEKERDI LÁSZLÓ mint a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutatóinté
zetének könyvtárosa a matematikatörténet oldaláról nyújtott bepillantást az 
egyetemes tudománytörténet mai problematikájába. Bevezetőjében megállapította, 
hogy a tudománytörténet - bár régi, egészen az antik világba visszanyúló előz
ményekkel rendelkezik - voltaképpen modem történeti diszoipllnat valójában csak 
a XIX.az. végén kelt életre, széleskörű kibontakozása pedig a nyugati világban 
is csak a második világháború után kezdődött. Az ókorból és a középkorból ránk 
maradt tudománytörténeti feljegyzések, források hitelességének kérdése volt a 
modem tudománytörténeti vizsgálódás kiindulópontja. Emlékezetes mozzanat volt 
pl. a Proklos hagyományozásában fennmaradt Eudémos-féle matematikus-jegyzék 
hitelességének kritikai vizsgálata. Ettől kezdve egymás után előkerültek a 
további hasonló feladatok is, mert a ránk maradt tudománytörténeti anyag, még 
a XVIII. századból eredő is, rengeteg legendát tartalmazott, s e legendákat 
gyakran a XIX. században is átvették. A tudománytörténetirás tehát messze el 
volt maradva a történetírás egyéb ágai mögött, amelyekben már a bollandisták 
és Mábillon óta szigorú forráskritikai gyakorlat érvényesült.

A korszerű tudománytörténeti kutatásnak alapvető feladata volt a külön
böző korokból fennmaradt források szövegének kritikai kiadása. Ezen az utón 
lehetett csak felzárkózni az általános történetírás színvonalához. A nagy len
dülettel megindult s mind máig folyamatban levő szövegkiadások közül elsőren
dű jelentősége volt a klasszikusok (Descartes, Galilei, Newton, Leibniz) müvei, 
levelezései, hátrahagyott feljegyzései közzétételének.

A forróspublikációkat követően, részben velük egyidejűleg sor került a 
történetírói munka másik alapvető feladatárai a források interpretációjára. 
Ennek a tudományos munkafázisnak rendkívül bonyolult és problematikus módsze
rét az előadó a Galilei oevre-je körül támadt tudományos vitairodalom tükré
ben mutatta be. A Galilei-iratok A.Favaro-féle kiadásának megjelenése után a 
francia P.Duhan kimutatta, hogy Galilei tanainak eredetiségéhez szó fér, mi
vel a párizsi egyetem magiszterei már a XIV. században Ismerték és tanították 
azokat a tantételeket, amelyeket a világ Galilei felfedezéseként ismer. Galilei 
tulajdonképpen a Páriából Páduába került középkori francia kéziratokból meri-
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tett# tudományát. A modem természettudomány tehát voltaképpen az egyházhü 
franolák és nem az egyházellenes olaszok révén bontakozott ki. Ehhez járult, 
hogy más kutatók kimutatták, hogy a középkori spanyolországi dominikánusok is, 
a párisi skolasztikusok kutatásait folytatva, évszázadokkal Galilei előtt ki
dolgozták a szabadesés törvényeit. P.Duhan interpretációját egy német tudo
mánytörténész, Annelise Maier vetette kritika alá. A vatikáni könyvtárban vég
zett kutatásaira támaszkodva 1930-ban megjelent miivében kimutatta, hogy Gali
lei munkássága - a páris-páduai iratokkal való tartalmi egyezések ellenére is - 
eredetinek tekintendő, mivel a középkori fizika filozófiai háttere merőben más 
volt, mint a Qalilei-féle fizikáé. Márpedig a háttér döntő fontosságú tényező, 
amelyet figyelmen kívül hagyni nem lehet. Ez az un. Galilei-krizis azonban 
még eszel a fordulattal sem ért véget. A.Koyre három kötetre terjedő Galilei- 
tanulmányaiban kimutatta Galilei tanainak antik görög, közelebbről eleata 
platón! előzményeit. Megoáfolta azt a tudományos meggyőződést, hogy Galilei 
empirista volt) rájött, hogy Galilei kísérletei csak un. gondolat-kísérletek 
voltak, amelyek valóságosan nem folytak le. Ez platonista átvétel volt nála.
Am ez a Koyre-féle értelmezés sem maradt ellenvetés nélkül; M.Clagett ameri
kai kutató - oxfordi kéziratok alapján - sokban módosította, korrigálta Ebyre 
megáll apit ás alt. Végül is a Galilei-vita oda látszik konkludálni, hogy sem 
a görög hagyomány, sem a középkori francia és spanyol eredmények nem fosztják 
meg Galilei tanait epoohalis jelentőségüktől, mert mig amazoknál minden helyes 
felismerés a végpont szerepét játszotta, Galileinél ezek kiindulópontul szol
gáltak egy beláthatatlan fejlődéshez. A vita azonban nincs lezárva. Újabban 
pl. egy arlstotelelanns Galilei portréja van kialakulóban.

További jellemző mozzanata a modem matematikatörténeti kutatásnak az a 
felismerés, hogy nem elégséges a tudomány valódi fejlődésének megítéléséhez 
osupán a csúcsokon kutatni, elengedhetetlenül szükséges a mélységekbe is le
sz állni. Vagyis olyan vonatkozásokra is ki kell terjeszkednie a vizsgálódás
nak, amelyeket ma már nem veszünk tudományszámba. Ebből a törekvésből szüle- 
.tett Thoradlke nyolokötetes asztrológia- és mágiatörténete, amely Pliniustól 
Newtonig kiséri figyelemmel ezeknek a pseudo-tudományoknak az alakulását. Ér
dekes, hogy a szerző, amint müvének Írásában előrehaladt, mind nagyobb jelen
tőséget tulajdonított tárgyának. Rámutatott arra, hogy a babona, amely ellen 
az egyház évszázadokig heves harcot folytatott, nem kis szerepet játszott a 
természettudományos fejlődésben.

Ami a legújabb jelenségeket illeti, az interpretációs válság tanulsága
ként a matematikatörténészek egy része, főleg az uj német szövegkritikai is
kola (J.B. Hoffmann, J.C. Soriba, Schramm) azt vallja, hogy az eddigi inter
pretációk elsietettek voltak. Előbb fel kell tárni és ki kell adni az összes 
forrásokat, s csak aztán lehet az interpretációhoz fogni. Fontos módszertani 
elv az is, hogy olyan esetekben, amikor közvetlen források nem állnak rendel
kezésre, forrásul szolgálhat a matematika számára a nyelv is. Szabó Árpád ma
gyar klasszikus—filológus pl. igen nagy áfcríbiával kiderítette a görög logosz
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szó matematikai jelentését.

Szólt néhány szót az előadó a magyar tudománytörténet helyzetéről is. Meg- 
állapította, hogy Magyarorszég - ha a kutatás csak a tudományos csúcsokat tar
taná szem előtt - nem sokat Ígérne, mint általában a történeti tudományfejlő
désben elmaradt provinciák, de ha a tudományos élet apró jelenségeire is ki
terjesztjük figyelmünket, érdemes feltárni és megimi a magyar tudományosság 
történetét is. Egyik érdekes kérdése lenne pl. a kutatásnak a nyugati tudomá
nyos müveknek Magyarországra való beáramlása az elmúlt századokban. Itt várna 
fontos szerep a magyar tudományos könyvtárakra. Részint a régi tudománytörté
neti müvek maradéktalan katalógizálásával, részint régi könyvtár jegyzékek s 
egyéb források feltárásával. Például hozta fel Zemplén Jolán jeles tudomány- 
történeti munkáját, amely kiváltképpen könyvtári anyagra támaszkodik.

a7.nnmiiTTTAi.YT JÁNOS mint korreferens Vekerdi László előadása kapcsán azt 
fejtegette, milyen gyakorlati és elméleti kérdések adódhatnak ebben a vonat
kozásban a könyvtáros és bibliográfus számára.

Mindenekelőtt utalt arra, hogy az OSzK—bán igen szép, bár feledésbe merült 
hagyománya van a tudománytörténetet támogató bibliográfiai tevékenységnek. Hor
váth Ignáonak, a könyvtár egykori igazgató-őrének 1895-ben megjelent munkáját 
ismertette, amely a budapesti egyetem bölcsészeti karának irodalmi munkásságá
ról nyújtott kitűnő tájékoztatást. Reményét fejezte ki ennek a munkának foly
tatása iránt.

Ezután azzal a kérdéssel foglalkozott, vajon a nemzeti könyvtár milyen 
természetű feltáró és gyűjtő munkával lehet segítségére a tudománytörténeti 
kutatásnak. Vitathatatlan feladata a könyvtárnak - mondotta - hogy feltárja 
és rendelkezésre bocsássa a tudománytörténésznek az általa felhasználható do
kumentumokat (forrásokat) és a tudománytörténeti irodalmat. Fontos azonban, 
hogy ez a feltárás a különleges célnak megfelelő módon történjék. Különös je
lentősége lesz ebben a feltáró munkában a hungarica-nak, magyar tudósok kül
földön megjelent munkái regisztrálásának. A külföldön működő és publikáló ma
gyar tudósok száma ugyanis az utóbbi évtizedekben rendkívül megnövekedett. - 
Másfelől megállapította, hogy a tudománytörténész számára releváns információk 
feltárására a nemzeti könyvtár nem vállalkozhatik, mivel nem műhelye a tudo
mánytörténeti szaktájékoztatásnak.

Végül rámutatott az OSzK-nak azokra az uj kezdeményezéseire (a várbeli 
uj épületben felállításra kerülő történettudományi kézikönyvtár szervezésére, 
valamint a hungarica életrajzi reference-katalógus kialakítására), amelyeknek 
hihetőleg a tudománytörténeti kutatás hasznukat fogja látni.

Az elhangzott referátumokhoz BERLÁSZ JENŐ szólt hozzá. Annak a véleményé-
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iMk adott kifejezést, hogy Vekerdl László előadásából az 0S*K jelen volt dol- 
gozól nyilván eokat okultak. A tudománytörténét jelentése és jelentősége te
kintetében ugyanis nálunk nág a nagas értelmiség körében Is nagy a tájékozat
lanság. Bz nem Is osoda, blssen ugyanakkor, amikor külföldön a legutóbbi év
tizedben Is Igen sok komoly, illetőleg népszerű tudománytörténeti kiadvány je
lent meg (Barton, Perrln, 8tőrig), nálunk még egy szerényebb Igényű összefog
lalás sem látott napvilágot* A hasai tudománytörténeti kutatás még csak éppen 
a szárnyait próbálgatja* Bnnsk a nagyrahivatott történeti tudományágnak a ku
tatói szervezetlenül, egymástól elszigetelten dolgoznak, s mivel szakfolyóira
tuk nincs, tanulmányaikat osak nagy nehezen tudják közzétenni. Ez a helyzet a 
könyvtárunkban megnyilvánuló efajta érdeklődés tekintetében is. Többen vannak 
könyvtárunkban olyanok, akik a könyvtártörténetet tudománytörténeti aszpek- 
tusból művelik, s volnának forráspublikáló tervek is, hiszen a kézirattár ren
geteg ismeretiem tudománytörténeti forrásanyagot tartalmaz, de akadémiai tá
mogatás nélkül erre gondolni sem lehet. Hogy a magyar tudománytörténet kibon- 
takozhassék ás belekapó*olódhaasék az európai kutató és feldolgozó munkába, 
ahhoz ugyanolyan szervezetet kellene teremteni számára, mint amilyennel a többi 
tudományszakok rendelkeznek. - BBRLÁSZ JENŐ



könyvtárunk
munkájáról

KÖNYVTÁRUNK KOLLÉGIUMI ÜLÉSEIRŐL

Könyvtárunk kollégiuma február 16-én az osztályvezetők és önálló osoport- 
vezetők résztvételével kibővített ülésen tárgyalta meg "AZ OSZK 1965.ÉVI KÖLT
SÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE ÉS A MÁSODIK ÖTÉVES TERVIDŐSZAK EREDMÉNYÉNEK 
ÉRTÉKELÉSE”# valamint "AZ OSZK 1966. ÉVI MUNKATERVE" o. előterjesztéseket. Az 
előbbiről lapunk 1 .számában "Munkánkról , terveinkről" o. cikkünkben számoltunk 
be, az utóbbit ennek folytatásaként lapunk más helyén ismertetjük.

SZEMÉLYT HÍREK ÉB VÁLTOZÁSOK

DICSÉRETEK, JUTAIMAZ ÁS OK - Közlésére a február 26-án tartott összdolgozói 
munkaértekezleten került sor.

írásbeli dicséretben részesítette könyvtárunk főigazgatója az MBzMP és a 
Közalkalmazottak Szakszervezete könyvtári szervezeteinek vezetőivel egyetér
tésben 1965* évi teljesítményükért és a szocialista erkölcs kialakításában 
végzett eredményes munkájukért a Könyvelosztó Beloiannisz u. részlege és a 
Könyvtárközi Kölcsönzés szocialista címmel kitüntetett munkakollektiváit, va
lamint a Könyvkötészet-Sokszorosító Üzem és a Raktári Osztály szocialista cim 
elnyeréséért alakult munkakollektiváit.

Pénz jutalomban részesültek 1965. évi munkateljesítményük alapjánt I/A 
főosztályi Borsos Józsefné, Deli Györgyné, Ferenci Sándomé, Kastaly Beatrix, 
Mussinger Gábor, Németh Károlyné, Sajtós Endre, Sefosik Gyűléné, Szilasi Ist
ván, Szllvássy Zoltánná, Szondi Béléné, Tudós Erika; I/B főosztályi Bácz Kál
mánná, Belenosik Lajos, Miklósyné Varró Judit, Nagy Károlyné, Pusztai Jánosné, 
Somogyi Andrásné, I.TÓth Zoltánná, Tőkés Lászlóné, Zágonyi Ilona, Zilahy Ta
másnál tt.főosztályi Alkonyi István, Gordon Mlklósné, Herendi Károlyné, Hor- 
váthnó Izsó Lívia, Munkácsi Piroska, Nagy Zsigmond, Somkuti Gabriella, Sza- 
lay Andomé, Tóth Ferenc; III.főosztályi Bibor Jenőné (Zirc), Birok Oszkámé, 
Molnár Sándomé (Keszthely), Papp Ivánná; IV.főosztályi Ambrus Jánosné, Berkó 
Pál, Fallier Erika, Friedmánn Zsigmondné, Gombocz István, Gombai Sándor, Gyu
lai Árpád, Kemény István, Komoraik Zoltánná, Krause Etel, Kulin Gábor, Maczi— 
ka Béla, Mártyán Gyűl éné, Pesthy Klára, Pintér Márta, Szabad Györgyné, Szi- 
gethy Jolán, Tornya Aliz, Vén Tiborné; Gazdasági Hivatali Bódy Gusztáv, Bol
gár Pálné, Egerer József, Ferenczi Sándor, Hernády Dénes, Jenik Győzőné, Ju-
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hisz János né, Kresalek Béla, Lakatos Lászlóné, Márton Mlhálj, Nyírfalvi Lajos- 
né, Palikán Istvánná, Prím József, Sebestyén Gáborné, Székely Sándomé, Totth 
Eleméri PPyvfeStészet-Sokszorosltó-Restauráló Laboratóriumi Gajal Jánosné, Geröly 
József né, Kovács Bélóné, Megyeri Lászlóné, Matejka Jánosné, Ménes lk Pál.

ÁTSOROLÁSOK* Berczelyné Monori Erzsébet osztályvezetőhelyettes, Bókay 
Béláné könyvtáros I., Demény Ottóné főkönyvtáros, Pésüané Domanovszky Judit 
könyvtáros I., Kindlovlts Kálmán főkönyvtáros, Lengyel Enikő könyvtáros I., 
Majtényi Árpádné főkönyvtáros, Szabó Ervin főkönyvtáros, Ürögdy Györgyné könyv
tári csoportvezető, Vekerdi József tud.munkatárs.

MUNKÁNKRÓL.TERVEINKRŐL
- folytatás

Lapunk előző számában ugyanezen óim alatt számoltunk be könyvtárunk 1965. 
évi munkájáról ássál az elgondolással, hogy folytatásaként az ez évi munkatér- 
vünkét előkészítő munkaértekezletekről szólunk és aszal összefüggően 1966. évi 
munkátérvünkét Ismertetjük.

gSBIBK NYOMÁBAN

Is 1001/1965*számú Kormány és SZOT határozat, Illetve az annak végrehaj
tásáról kiadott 167/1965* (M.K.20.) MM számú utasítás alapján szervezett mun
kaértekezleteink es alkalommal tették első Ízben lehetővé, hogy még a beszámo
lók és muxűcatervek végleges összeállítása előtt elmondhassák dolgozóink észre
vételeiket, kezdeményező javaslataikatt egyszóval, hogy élhessenek a demokra
tizmusnak azzal a jogaival és kötelességeivel hivatali munkájukon belül Is, 
melyet e rendelkezés a dolgozók összessége számára biztosítani kívánt.

Az értekezletek anyagának, jegyzőkönyveinek, az értekezleteken résztvett 
szakszervezeti kiküldöttek értékelése alapján úgy Ítéljük, hogy a megtartott 
munkaértekezletek - bár általában eredményesnek tekinthetők — még távol voltak 
attól, hogy azokkal elégedettek lehetnénk. Ebben dolgozóink gyakorlatlanságá
nak, sokszor közömbösségének éppúgy része van, mint annak a vezetési gyakor
latnak, mely még ma sem ismerte fel mindenütt, s ezért nem is igényli a dol
gozók résstvételében rejlő erőt a feladatok megtervezésében és végrehajtásában.

Általánosítható tapasztalatként - a hiányosságokat vizsgálva először - 
azt kell rögzíteni (és ebben a szakszervezeti előkészítő munka hiányosságai
nak Is része van), hogy nem mindenütt ismerték fel mind a vezetők, mind a dol
gozók részéről azt az újat és többet, azt a lehetőséget és kötelességet, melyet 
a, munkaértekezletek uj rendjéről szóló miniszteri urasltós tartalmaz. Ennek 
következménye volt azután az, hogy egyes osztályokon a vezetők inkább köteles- 
ségszerüen, mintsem attól valamit is várva tartották meg az előirt munkaérte
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kezleteket (volt pl.olyan osztály, ahol a dolgozóknak alig fele volt Jelen); 
hogy egyes helyeken a dolgozók mély csendben maradva úgy gondolták, hogy majd 
a "fejesek" úgyis elintézik helyettük a kérdéseket vagy fordult elő (bér mind
össze három helyen), hogy a vezetők mindmáig "elfelejtették" beküldeni a ren
delkezésben előirt, a dolgozók észrevételeit, Javaslatait rögzítő Jegyzőköny
vet, miután azt nyilván formálisnak és feleslegesnek tartották.

Ugyanakkor sok helyen (és ez is általánosítható tapasztalat) a vezetők 
komoly, a dolgozók észrevételeit és Javaslatait igénylő módon és «rmnv ered
ményeként a dolgozók aktív résztvételével tartották meg munkaértekezleteiket. 
Ezek sorában - betartva a főosztályi és osztályrendet - említjük meg a Könw- 
feldolgozó Osztály és a Bibliográfiai Osztály együttes munkaértekezletét, ahol 
valóban a kérdések megtárgyalásét igénylő és azt valóra is váltó együttes ke
reste a Jobb munka lehetőségeit; a Hlrlaptár komoly hangvételű értekezletét, 
ahol azonban a dolgozók aktivitása nem volt éppen hiánytalan; a Könyvelosztó. 
a Könyvtárközi Kölcsönzés, a Nemzetközi Csere és a Gazdasági Hivatal munkaér
tekezleteit.

Az osztálykeretekben tartott munkaértekezleteknek mintegy összefoglalá
sát Jelentette a február 26-i összdolgozói értekezlet, melynek beszámolóját 
- az 1965-ben végzett munkáról és az 1966. évi feladatokról - könyvtárunk fő
igazgatója tartotta. Egyrészt ennek az összdolgozói értekezletnek szükséges
ségét, másrészt az osztályértekezletektől eltérő tájékoztató Jellegének hang
súlyozását mind könyvtárunk kollégiuma, mind a szakszervezeti bizottság egy
hangúlag fontosnak tartotta. Az értekezlet tájékoztató Jellege abból követke
zik, hogy a könyvtár munkájának sokrétűsége é9 az értekezleten résztvevők 
nagy száma egyaránt lehetetlenné teszi ezen a szinten az eredményes tárgya
lást, ugyanakkor évente egy alkalommal egy összdolgozói szinten tartandó ér
tekezlet a könyvtár egysége szempontjából semmiképpen sem lenne nélkülözhető.
A február 26-i értekezletünk ezt a feladatot ténylegesen teljesítette is.

1966.EYI FELADATAINKRÓL

Ez évi feladataink tervezésénél könyvtárunk harmadik ötéves tervének 
vázlatéból indultunk ki, onnan idézve; "... az elért eredményeket kívánjuk 
megszilárdítani és továbbfejleszteni lehetőleg addig, hogy 1970—re már jelen
legi elhelyezési körülményeink között is kialakuljon - legalább részleteiben 
és fő vonásaiban - az uj épületbe költöző könyvtár szolgáltatásainak és szer
vezetének tervezett rendszere." Ennek megfelelően az ez évre kitűzött főbb 
feladataink majdnem egészükben már az előző évek során v. közvetlenül az el
múlt évben indult munkák. A továbbiakban a könyvtári munka tagoltságénak meg
felelő sorrendben (figyelmen kivül hagyva a már folyamatban levő rekonstruk— 
ciós-és az álinrvíó jellegű osztálymunkékat) csak az év során újonnan jelent
kező főbb feladatokat említjük.

Az állománygyarapítással összefüggő feladatként kezdjük meg a rákospa-
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lotal uj raktárépületünkben a másfél százezer darabot meghaladó másodpéldá
nyaink feldolgozását. A feldolgozó munka területén jelentősnek tartjuk a cso
portos feldolgozás munkájának a Kisnyomtatványtárhoz való átvitelét. Kataló
gusmunkánkban a már folyamatban levő rekonstrukciók mellett uj feladatként 
jelentkezik egy külön tankönyv- és jegyzetkatalógus kialakításának megkezdé
se és a könyvtár nagykatalógusairól szóló tervtanulmány második részeként, 
a könyvtár különkatalógusairól szóló tanulmány elkészítése. A raktári mnnVn 
vonalán ez évben megkezdjük a Hlrlaptár és befejezzük a Raktári Osztály keze
lésében levő könyvgyűjtemény, valamint a Zárolt Kiadványok Tára és a Színház
történeti Tár gyűjteményeinek állományrevízióját* Ide tartozóan említjük egy 
ötéves raktárfejlesztési terv elkészítését és a keszthelyi Festetics-kastély- 
ban a további pótraktárak kialakításának munkáját.

Olvasószolgálatunkban ez év kezdetétől vezettük be a tudományos kutatók 
munkáját jobban segítő uj kategorizálását olvasóinknak, hírlapanyagunk haszná
latában pedig azokat a rendszabályokat, melyek állományunk védelmét hivatottak 
biztosítani. Az év harmadik negyedében tervezzük megnyitni kísérleti jelleg
gel Irodalomtudományi szakolvasótermünket • A várbeli olvasótermek kézikönyv
tárait előkészítő munkacsoportunk feladatai között szerepel a különleges szak
olvasótermi segédletek (magyar Irodalmi és történelmi blo-blbliográfiai adatok 
kartotékszerü gyűjtése stb.) tervezése és a lehetőségektől függően kivitele
zésük megkezdése.

Bibliográfiai munkánk kiemelt feladatai között említjük a magyar vonat
kozású (hungarioa) külföldi irodalom bibliográfiai feldolgozása megkezdésének 
alapvetését. Ennek során többek között a feldolgozás szabályzat-tervezetének 
elkészítése, az eddig gyűjtött kb. 70 ezer tételt kitevő anyag rendezésének 
megkezdése, a külföldi gyarapodási jegyzékek hungarioa-anyagénak 1965-től 
történő rendszeres kigyűjtése szerepel.

Hasonlóképpen kiemelt feladat az MNB és MFR függelékeként a magyar tan
könyvek és jegyzetek, továbbá a magyar folyóiratok éves jegyzékei kiadásának 
megkezdése. Bibliográfiai kiadványaink sorában nyomdai előállításban tervez
zük a Magyar Könyvészet 1945-1960. 2. kötetének (Természettudományok. Orvos- 
tudomány. Mezőgazdaság-), és a Magyar bibliográfiák bibliográfiája 1961-1964. 
évi kötetének megjelentetését. Házi sokszorosításban jelentetjük meg a Magyar 
Könyvészet és tt Magyar bibliográfiák bibliográfiájának 1965* évi köteteit, 
a Kurrens külföldi folyóiratok a magyar könyvtárakban c.lelőhelyjegyzékünk 
1966. és a grafikai plakátok és metszetek 1963-1964.évi köteteit.

A Könyvek Központi Katalógusánál az 1965-ös kísérleti év után megkezdődik 
a központi katalógusoknak általános és szláv katalógusokra osztottan való re
konstrukciója, a Könyvtárközi Kölcsönzés az e területen jelentkező aktuális 
kérdések megtárgyaláséra egy országos értekezlet megrendezését tervezi, a 
Nemzetközi Csere pedig megkezdi a hivatalos kiadványok cseréjének újjászerve
zését.
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Az 1966. évi feladatok ismertetését és ezzel "Munkánkról,terveinkről" 
szóló beszámolónkat azoknak a központi Jellegű terveinknek felsorolásával 
zárjuk, melyek a vezetés és munkaszervezés területén Jelentkeznek. Ide tar
tozóan említjük a könyvtár statisztikai nyilvántartásainak felülvizsgálatát 
és egységesítését, a Külföldi Folyóiratok Központi Címjegyzéke munkálatai
nak, valamint a Zárolt Kiadványok Tára kérdéseinek felülvizsgálatát. Hasonló» 
de gazdasági vonalon végrehajtandó feladat a Kisnyomtatványtárnak az uj rá
kospalotai épületbe való kitelepítése és a Muzeum utoal épületünkbe - az ot
tan felszabaduló helyre - a Bibliográfiai Osztály átköltöztetése. Itt említ
hető feladat a Könyvkötészet és a Sokszorosító Üzem helyiségeinek korszerűsí
tése is. - HORVÁTH VIKTOR

Magyar vonatkozású 
UJ KÜLFÖLDI SZTCR7.namrnSIHK

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN

FEKETE Gyulai Szmert’ vraosa. [Az orvos halála] Moszkva 1965* 
HARSAI Ferenci Teleoselovek. [Jelehuman] Moszkva 1965* 
LESZNAI Annái Spátherbst in Edén. Karlsruhe 1965*
VAJDA Istváni Budapest AA5J8. [Gázolás] New York 196?. 
p.at.ka Miklósi Minővé pole. [Aknamező] II. rész. Praha 1965*

MISCELLANEA HUNGARICA

ALFÖLDY ]András] Andrew* Barly Romé and the Latina. University of Michigan 
Press. [1965]
BRANDENSTEIN Béla* Grundlegung dér Fhllosophie. München 1965*
DROZDOV, D.J.* Vehi mnogovekovoj druzsb. Moszkva 1965* [A magyar—orosz kap- 
csolatok történetéből]
GOLDZIEHER, Ignaz* Vorlesungen über den Islam. Heidelberg 1965*
HARASZTI Zoltán* Shakespeara in Hungary. Boston 1929*
KÁROLYI Ottó* Introducing music. London 1965*
KUR Gézát Etruszk-magyar nyelvrokona ég. Warren (USA) 1962.
LUKÁCS Györgyi La theorie du román. Paris 1965* 
megver Józsefi Spanyolországi napló. Madrid 1965*
POLGÁR Lászlói Internationale Teilhard-Bibliographie 1955-1965. Freiburg 
- München 1965*
Probléma markszisztko-leninszkoj filoszofii. Itosskva 1965. [A marxista-leninista filozófia problémái. Magyar szerzők tanulmányai]
HESCH, Adolf i Siebehbürgische Münzen und Medaillen. Montreal 1965. [Az 1901- 
ben megjelent nagyszebeni kiadás utánnyomása.]
SZEGŐ Júliái Bartók Béla élete. Bukarest 196A.
TOKÉN, B.P.t Teoreticseszkaja biologija ^grád Í965. [Bauer Ervin, 1Balázs Béla öccse és Kaffka “gSlSTiSd. 
kötet angol nyelvű összefoglalójábóli E.S. Bauer - a nungarian biologist - is one of the founders of theoretical biology.]
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MAGYAR ÍRÓK*AZ IRATTÁRBAN ...

Nem esek könyvtári körökben, de az MTA I. és II. Osztályéhoz tartozó tu
dományos intézetekben is szomorú tényként könyvelték el, hogy Gulyás Pál bib
liográfiai lexikonénak kéziratából az E-betüs kötet, a lektorálási munkálatok 
során eltűnt, illetőleg annak csak egy elenyészően kis töredéke került meg.Az 
1950-ee évek derekán a Bibliográfiai Szakbizottság akkori elnökének, Kőh«imj 
Bélának felkérésére széleskörű "nyomzás" indult meg a pótolhatatlan anyag fel
kutatására. A kijelölt lektorok egyöntetűen állították, hogy a rájuk bízott 
kézirat részleteit hiánytalanul visszaszolgáltatták az OSzK-nak. Az átvétel 
tényét semmiféle Írásbeli dokumentum nem Igazolta, viszont az illető szakembe
rek szavához sem férhetett kétség. Tény az, hogy a 12 633 db nagyformátumú 
"cédulát” könyvtárunk nem tudta a Szerző rendelkezésére bocsátani.

Gulyás Pál ügyszeretetét és munkakedvét ez a megdöbbentő, de a magyar tu
dománytörténetben sajnos nem példátlan eset sem törte meg. Egyre fogyó erejé
vel, a vállalt óriási feladat befejezhetetlenségének tudatában is, életének 
utolsó két hetéig rendszeresen dolgozott müvén. 1963 május 30-án bekövetkezett 
haláláig ilymódon elkészült az P, G, H és részben az I betű anyagát tartalmazó 
kézirat, nyomtatásban kb. 6 újabb kötetet jelentene.

Végakarata értelmében a Magyar írók sajtókész kézirata és még fel nem 
dolgozott anyaggyűjtése az MTA Könyvtárába került. Esetleges kiadás esetén 
a jogdijak bizoxyos százaléka általános örökösét! Szilágyi Mihályt (azóta már 
elhunyt munkatársunkat) illetve családját illeti.

Ez év január 6—án könyvtárunk igazgatási osztálya közölte, hogy a régi 
irattár rendezése során az eddig elveszettnek tudott E-betüs kötet anyaga 
előkerült. Ez az örvendetes bi-r a rend és a rendetlenség dialektikájának vo
natkozásában a reflexiók egész sorát indíthatja meg az irattárakkal kapcsola
tosan. De itt most meg kell elégednünk annyival, hogy nyilvánosan üdvözöljük 
az ujább "felfedezésekkel" is keosegtető rendcsinálást. A továbbiakban figyel** 
műnket azok felé a feladatok felé fordítjuk, amelyekre Gulyás Pál kézirata 
most szelíd szemrehányással, s talán a rá jellemző iróniával is, figyelmeztet*

Mi lesz a Magyar írók sorsa a továbbiakban?

Az MTA Könyvtárának kézirattárába került és ott gondosan becsomagolt a- 
nyaggal kapcsolatosan, az elmúlt két esztendő során félhivatalos beszélgeté
sek folytak az Akadémia illetékes osztálytitkárságain. Hogyan lehetne a tu
dományos intézmények részére hozzáférhetővé tenni, élővé varázsolni az E-betö 
(most már teljessé vált) anyagát, (mert könyvtárunk természetesen őrzési he
lyére juttatja az előkerült kéziratrészletet) és a többi kidolgozott cimszót'

Felmerült az a gondolat, hogy mivel a terjedelem és a befejezettlenség
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miatt a mű nyomdai megjelentetésére egyelőre nem számíthatunk, az érdekelt tu
dományos könyvtárak közös költségén, megfelelő példányézáriban le kellene gépel- 
tetnl az anyagot. Farkas László kollégánk jogi szakvéleménye szerint az általá
nos örökösök részéről ez esetben Is támaszthatók jogdíj követelések. Az igen 
tetemesnek Ígérkező gépeltetési költségeken túlmenően a vállalkozásban részt
vevő Intézményeknek tehát jogdijat is kellene tériteniök. Ez a megoldás nem 
sokban mutatkoznék gazdaságosabbnak az esetleges nyomdai megjelentetésnél, min
denesetre, nem mondhatjuk ki még a végső szót ebben az ügyben. Téjékozódó tár
gyalásainkat tovább folytatjuk.

Ami pedig Gulyás Pál ránkhagyott szellemi örökségét illetit könyvtárunk 
felismerte, hogy a Magyar írók sorozatának megindítása, ill. az életrajzi ada
tok kartotékszerei gyűjtése szervesen épül a nemzeti könyvtár funkoióinak rend
szerébe. E nagy feladat megoldása ma már sokszorosan meghaladja egyetlen ember 
leghősiesebb erőfeszítéseit. Egy korszerűen szervezett könyvtári intézmény azon
ban napi munkája során sikerrel birkózhat meg ezzel a problémával Is.

Jelenleg a Kézikönyvtári Csoport foglalkozik e kérdésosoport elvi megkö
zelítésével, és ugyancsak napi munkája során, a Magyar írók szélesre szabott 
gyűjtőköre értelmében, számontartja a magyar szellemi élet kitüntetettjeit, 
ill. elhunytjait. - bp.
*GULYÁS Páli Magyar Írók élete és munkái.
Bp.1939-1944. I-VI.(A-D) kötet.



HUNGAEIKA-TERVEK
az Országos Gyarapodási Jegyzéknél

Az Országos Gyarapodási Jegyzék szerkesztősége is részt kivén venni abban 
a nagyszabású tervben, mely a külföldi hungarikék bibliográfiai feltárását tűz
te ki óéiul. [Egyelőre csak a feldolgozás előkészítéséről van szó. Vö. az 1966. 
évi munkaterv 1.711 pontjával. Szerk.] Mielőtt rátérnék a Jegyzék elképzelt sze
repére, néhány általános kérdést említenék meg.

Senki előtt nem kétséges, hogy a külföldi hungarikék feltárása, bibliográ
fiai feldolgozása a nemzeti könyvtár elsőrendű feladatai közé tartozik. A ne
hézséget osak az okozza, hogy jelenlegi helyzetűnkben reális lehetőségeink elég
gé szűkösek. Ebből a szempontból a legjobbnak a léposőzetes, fokozatos kiépítés 
módszerét tartom. Abból kell kiindulnunk, hogy a három hungarlka-kategória, ne
vezetesen a magyarnyelvű, a magyar szerzőjü (külföldön élő és publikáló} Magyar- 
országon kiadott és külföldön lefordított) és magyar tárgyú művek négy csoport
ba oszthatók} I. társadalomtudományi könyv, 2. társadalomtudományi cikk,
3* természettudományi könyv, A. természettudományi cikk (ide értve a műszaki 
tudományokat is). Ezt egyben fontossági sorrendnek is tartom.

Kétségtelen, hogy a nemzeti könyvtár száméra elsőrendűen a társadalomtudo
mányi könyv fontos, különösen, ha ezt kissé kitágítjuk a "nemzeti tárgyú" tudo
mányok körére, tehát idevesszük a Magyarország földrajzával, állatvilágával 
foglalkozó műveket és természetesen a természettudomány- és technikatörténeti 
műveket is. E müvek állnak első helyen a nemzeti könyvtár gyarapltáspolltikájá- 
ban, a könyvtárt használók érdeklődésében, és e müvek megítéléséhez tudjuk a 
szakértelmet is legjobban biztosítani. A második kategória mér mint külső meg
jelenési forma kevésbbé érdekli a nemzeti könyvtárat, hiszen lehetetlen minden 
folyóiratot beszerezni, amelyben hungarika van, annál inkább a tartalma, hiszen 
a könyvtár funkoiójának magasszintű betöltéséhez elengedhetetlen ennek a cikk
anyagnak a feltárása, a kutatók sürgető érdeklődését legalább bibliográíiailag 
(s ennek révén ténylegesen, tehát kölcsönzéssel, mikrofilmmel) ki kell elégí
teni. A természettudományi könyv kategóriájának már kisebb a hungarika-funkoió- 
ja. Ha eltekintünk az első kategóriába sorolható földrajzi, állattani stb. és 
tudománytörténeti müvektől, akkor valójában osak a "nyilvántartási" funkció ma
rad, "illik tudni", hogy magyar szerzők hogyan szerepelnek a nagyvilágban, "szá- 
mrm kell tartani", hoav kik mit alkotnak, ez azonban elsősorban nem a szakte
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rület tudósait érdekli, hanem a kultur- és tudománypolitika irányítóit. Foko
zottan érvényes ez a negyedik kategóriára. Alig hihető, hogy szélesebb rétegeket 
érdekelne, hogy egy magyar származású szerző egy dán lapban mit irt egy bioké
miai kérdésről, Illetve, ha érdekli, nem azért érdekli, mert magyar volt sz il
lető. S ha ezt is tudja, úgy az legfeljebb érzelmi színezést ad, de nem tudo
mányos többletet.

Az OKDT fontos feladatot teljesített, mikor nemrégiben tájékozódó jellegű 
megbeszélést hivott össze a hungarika-bibliográfiák ügyében. Ezen a megbeszélé
sen kirajzolódott, hogy az OSzK három területen is foglalkozik a kérdéssel! 
szerzeményezési, mint referensz és mint bibliográfiai problémával. A magnnv ré
széről e harmadikhoz szeretnénk hozzájárulni.

A könyv-hungarikák ugyanis gyakorlati szempontból két csoportra oszthatók. 
Az első csoportba tartoznak azok a könyvek, melyek beérkeztek az országba, a 
másodikba azok, amelyeknek be kell érkezniük, de még nem jöttek be, ilyen vagy 
olyan okból. Van tehát egy gyarapodási és egy dezlderátajegyzék. Az Országos 
Gyarapodási Jegyzék által évente közölt mintegy 100 ezer tételben tükröződik 
az egész ország könyvtárainak hungarika-gyarapodása, logikusan felvetődik te
hát, hogy ezt az anyagot érdemes-e ebből a szempontból is feldolgozni, össze
állítani, kumulálni és közrebocsátani. Minimális többletmunka-igénnyel megva
lósítható, hogy az Országos Gyarapodási Jegyzék félévenként külön mellékletben 
közölje az ország összes könyvtárai által beszerzett könyv-hungarikák főbb bib
liográfiai adatait, s ezzel megtennők az első szerény lépést a hungarika-bib- 
liográfia rendszerének kiépítése felé.

A társadalomtudományi olkk-hungarika feldolgozása elsősorban az érintett 
szakmai, tudományos intézetek feladata. A könyvtári és tudományos vezető szer
veinknek oda kellene hatniok, hogy a társadalomtudományi kutatóintézetek több
ségében mór folyó bibliográfiai és dokumentációs munka ezt a szempontot is 
figyelésibe vegye, ott pedig, ahol ily munka nem folyik, Ilyen munka megindul
jon. Mint ismeretes, számos területen már megjelent és állandóan megjelenő 
monográfiák és folyóiratcikkek gazdag anyagot tartalmaznak. Elképzelhető,hogy 
az Országos Gyarapodási Jegyzék melléklete e oikk-bibliográfiák anyagát mint 
másodfokú bibliográfiát közölné, hiszen évenként - sajnos - osak néhány tétel
ről van szó. Ezzel ez a melléklet minden különösebb szervező— és többletmunka- 
igény nélkül teljesebbé válhatna.

Bemóljük, hogy az itt felvetett gondolatok termékei^ talajra találnak és 
megvalósításuk egy kis lépéssel előre viszi a hungarika-bibliográfia kérdését.
- RÓNA-TAS AKDRÁ3



OSzK Híradó

OLVASÓJUK KIVAlBASAI

A Híradó múlt deoemberl számában, beszámoltunk a szakkatalógus használata 
kapósán végzett felmérésekről, s megemlítettük, hogy a kérdőlapok "Esetleges 
megjegyzés vagy kívánság" rovatára még majd visszatérünk (A szakkatalógus hasz
nálóinak nyomában. 260-263.1ap). Az alábbiakban ezekről szeretnénk rövid át
tekintést nyújtani. Elöljáróban megemlítjük, hogy egy mérnök az egész kérdő
ívet kifogásolta, mondván, hogy "a foglalkozás megjelölésén kívül nincs egyet
len megfogható pontja sem".

A könyvtár személyzetére vonatkozó megjegyzések egytől-egyig a könyvtár 
dolgozóinak segltőkészségét, lelkiismeretességét, türelmét és kedvességét nyug
tázzák.

Adminisztráció — "Szeretném, ha kevesebb bürokráciával adnák ki a köny
veket" (villanyszerelő). "1/2-1 Órát kell várni a kikért könyvre" (egy.halig.). 
"Sokszor 2-3, sőt több hónapig vannak a könyvek kötészeten." "Olykor hónapokig 
hozzáférhetetlenek az egy példányban meglévő könyvek" (újságíró). Egy "gyakor
nok" pedig sommásan megjegyezte, hogy "szűnjék meg a könyvtár közkönyvtár jel
lege."

Állomány — A megjegyzések érdekesen mutatják, hogy mennyire nincsenek 
tisztában könyvtárunk jellegével. "Kevés a műszaki Ismeretterjesztő könyv" 
(fizikus, aki "oceanográfiai légzőkészülékek működése" tárgykörben érdeklő
dik). "Az uj, külföldön elismert tudományos könyveket" hiányolja egy mezőgaz
dasági mérnök. "Szeretnék az 1800 előtti francia Irodalombéi több könyvhez 
jutni" (újságíró). "Több színes reprodukcióju könyvet az olvasóterem polcain, 
mint a Szabó Ervin Könyvtárban, főleg XX. századi festőktől" (pedagógus). "Sok 
megjelent kiadvány (A könyvterjesztés kézikönyve, Könyvterjesztési alapisme
retek.) hiányzik" (könyvterjesztő).

Felszerelés - "Legyenek az olvasóteremben kényelmesebb székek és nagyobb 
csend" (egy.halig.)» "Több tájékoztató felirat" (tanár). E téren azóta örven
detes változások történtek, s a könyvtárba érve bőséges eligazítást kap az ol
vasó — ha már magát a könyvtárat megtalálta. De képzeljük csak el azt a böl— 
csészgólyát, öreg nyugdíjast, vagy külföldit, aki könyvtárunkat keresi. VIII. 
Múzeum körút 14-16, ezt a házszámtáblát a muzeumkert kerítésén megtalálja, de 
egyik kerítéskapun sem látja a könyvtár kiírást. Ha némi habozás után belép 
a muzeumkertbe, természetesen elindul az épület főbejárata felé, megmássza 
a lépcsőket, majd csalódottan visszafordul, s nekifog körbejárni az épületet. 
Ha szerencséje van, és jó irányban indul, hamarább rátalál a "Bródy Sándor 
utcai" kapura, amely mellett jobboldalt ott díszeleg a községi anyakönyvi hi
vatalokra emlékeztető tábla "Országos Széchényi Könyvtár" felirattal. Szeren
csére ebből még a külföldi is megérti legalább a megszüntetésre vitatott "Szé
chényi" nevet, s belép a kapu alá. Ott jobbkézről meglátja az OSzK hatalmas
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tájékoztató tábláját, amelyről a titokzatos "Adréma" szóval kezdődően osak agy 
záporoznak rá a különféle osztályok, osak éppen "Tájékoztatás" vagy "Infor
máció" feliratot nem talál. Miután mindkét táblát jobbkézről találta, s mivel 
balkézről a régészeti könyvtár kiiráaa látható, természetesen elindul a jjobb- 
felé, ahol a folyosó végén egy ajtón meg is pillantja az "Országos Széchényi 
Könyvtár" felirést ... De tegyük fel, hogy mégis balfelé indul. "Gyarapitási 
osztály" - akad rá az első kiírásra. Mit gyarapit? A Nemzeti Múzeumot, a Ré
gészeti Könyvtárat vagy az OSzK-t? És mi van, ha valamelyik dolgozónkat ke
resi? Kilincs nélküli ajtók sora, egyetlen név nélkül ... Ne is folytassuk.

Katalógusok - "A raktári jelzet számai néha olvashatatlanok." "A túlzsú
folt cédulákat nehéz lapozni." "Az uj kiadások már régóta vásárlhatók, mire 
a könyvtár katalógusában megjelennek." "Nagy szükség lenne egy tárgyszókata
lógusra is" (könyvtáros kívánsága).

Betűrendes katalógus - "Összeeső neveknél kavarodva vannak a különböző 
szerzők. Zavaró, mert pl. egy fizikust keresve 15 orvosi szakkönyv ékelődik 
közbe" (többen).

Szakkatalógus - Az ezzel kapcsolatos megjegyzések - amint erre mór a múlt 
alkalommal is rámutattunk - arra utalnak, hogy az olvasók általában a szakka
talógus szerkezetével nincsenek tisztában, s a jelen körülmények között fel
tétlenül szükség van ügyeletes könyvtárosra.

"A jogtörténet és az élő jogi anyag irodalmát a bibliográfiában külön 
kellene kezelni, ill. ezt következetesebben alkalmazni" (egy adjunktus). "Ta
lán a szakkatalógusban is jó lenne betűrendes elhelyezést alkalmazni (kan
didátus). "Legyen a szakkatalógusban is szerző és cin szerinti felsorolás" 
(főisk.hallg.). "Egy-egy fiókon belül betűrendet kellene tartani" (bölcsész). 
"A könnyebb kezelhetőség kedvéért külön kellene kezenli a 45 előtti irodal
mat" (irodavezető). - Mint tudjuk, könyvtárunk feladatainak megfelelően az 
1800 előtti anyagot kezeljük külön, ami a szakemberek nagy megelégedésével 
találkozott. Technikai témakörökben ez a választóvonal természetesen nem ki
elégítői ezeknél alighanem az lenne a legcélszerűbb, ha rekonstrukció helyett 
az uj anyag külön helyre kerülne "196. utáni anyag" megjelöléssel.

"A társadalom-lélektan címszó nem szerepel a pszichológia körén belül 
501.151 helyett pszichológia alá kellene tenni" (egy halig.) "Helyes lenne 
az irodalomtörténet stíluskorszakok csoportosítása" (bölcsész). S végül egy 
boldog újságíró megjegyzése: "A katalógusok átrendezése óta remekül megtalá
lom mindazt, amit keresek." — KELECSÍNYI GÁBOR



figyelő szemmel
Tanulmányúton a Német Szövetségi Köztársaságban

1965. okt6t>er 15—tői 1966, január 15-ig a Deutsoher Akademisoher Aus- 
tausohdienst meghívására három hónapot töltöttem nyugatnémet könyvtárakban a 
magyarországi középkori német kéziratok meghatározása céljából.

Az országban őrzött német kódexekről leíró katalógus eddig sem egyenként 
(könyvtárak szerint), sem összesítetten nem jelent meg. Egyetlen előmunkálat 
ezen a területen E. Gr aggért Deutsche Handschriften in ungarisohen Bibliotheken. 
Berlin-Leipzig 1921, mely hat kódextöredéket ismertet és részben közöl. - A ka
talógus első kötetében az 06zK kódexei kerülnének feldolgozásra, mely arányosan 
is az egész magyarországi anyagnak kb. a fele. Tanulmányutam során ezekkel fog
lalkoztam elsősorban.

Munkámat a BAIERISCHE STAATSBIBLIOTHEK-ban (München) kezdtem meg, mivel 
anyagunk jelentős százaléka délnémet (bajor) provenienciáju és a német közgyűj
temények között itt található a leggazdagabb középkori állomány. - A Bajor Ál
lami Könyvtár - mondok-e ezzel újságot az OSzE-ban? - helyhiánnyal küzd és uj, 
kiegészítő épülete már régóta készül. Talán ez év végére költöznek be. Ekkor 
a kézirattár is a főépületbe kerül, mely nagyon jó központi helyen, az egyetem 
és a Bajor Tudományos Akadémia között áll. A kézirattár jelenleg kb. 1 km-re 
a főépülettől, elég szűkösen (a raktárak nincsenek ott) kapott helyet, olvasó
terme, ahol nyáron állítólag alig lehet széket kapni nem nagyobb mint a mienk 
(EBT-Kézirattár) * Dolgozni azonban nagyon jól lehet itt, minden szükséges anya
got (könyvet, folyóiratot) áthozathat a kutató a nagyraktárból és akár hónapo
kig is használhatja. - Legnagyobb gondot itthoni későközépkori természettudo
mányos (alkémia, orvostudomány) és vallásos kolligátumaink okozták, melyekben 
sokszor minden levélen uj szöveg kezdődik. Hála a nagy választéknak, az állo
mánynak ugyan csak kis részét feltáró jo katalógusoknak, a sokirányú kollégá- 
lis segítségnek és nem utolsó sorban az aránylag hosszú időnek (a katalógus 
itthon csak kutatónapokon készül, ez évi kb. 45 napot jelent) szövegazonositási 
problémáim nagy része megoldódott. Jó munkalehetőséget és segitőkészséget má
sutt is találtam. Elsősorban a MÜNCHENI EGYETEMI KÖNYVTÁR-ban, melynek kódexeit 
feldolgozó kollégával egymást érdeklő adatainkat kicseréltük (persze, neki volt 
több). A többi meglátogatandó könyvtár állományára vonatkozó sok hasznos fel
világosítást és ötletet is kaptam tőle. Állandó támogatásban részesített még 
a Bajor Tudományos Akaüíuia "Handschriftenkommission-ja és az egyetemen
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Prof# H.Kuhn és Intézetének munkatársai. Kuhn az általa szerkesztett "tóünohe- 
ner Texte und Untersuchungen zűr dt. Literatur des Mittelalters" sorozatban 
tanítványainak több, a kósőközópkori prózairodalommal foglalkozó munkáját ad
ta ki. A magyarországi anyag is zömmel ebből a periódusból és műfajból való.
Az Intézet megkezdte egy inoipit-katalógus összeállítását is a későközépkori 
prózai művekről, amely máris Jól használható. Azoknak a fiatal kézirattárosok- 
nak, akik Jelenleg a Deutsche Forschungsgemeinschaft megbízásából s középkori 
kéziratkatalógusokat a nyugatnémet nagy-könyvtárakban előkészítik, és a Hand- 
sohriftenkommission tagjainak Jórésze Kuhn-tanitvány.

A Münchenben meg nem oldódott inoipitekkel november végén elkezdtem utaz
ni. Ennek során egy-egy városban (Nürriberg, Wolfenbüttel, Berlin, Köln, Bonn, 
Trier, Frankfurt, Heidelberg, Freiburg, Stuttgart) csak három-négy-öt napot 
töltöttem, attól függően, hogy hol, mit találtam. Mindenütt megismerkedtem a 
vezetőkkel, kéziratBzakemberekkel (egyetemi városokban a megfelelő egyetemi 
intézetekkel) és átnéztem a katalógusokat. Ahhoz, hogy olvasmányos formában 
beszámoljak minden városról és gyűjteményről, sajnos kevés a hely.

Egészen különös élményt Jelentett Wolfenbüttel. mely gyönyörű, egységes 
Fachwerk-város (fabetétes házak) a Harz hegység nyugati lejtőin, olyan mézes
kalács-piactérrel, mint a mesébén. Könyvtára, a HERZOG-AJUGUST-BIBLIOTHEK, tar
tományi könyvtár (kívül műemlék-épület, belül csupa üveg és műanyag), a kézirat
tár vezetője E. Butzmann, egyik legjelentősebb német kodikológus. A kézirattár 
München mellett a legnagyobb középkori gyűjteménnyel rendelkezik, sajnos na
gyon gyenge katalógusokkal, úgy hogy szinte szerencse dolga, mit talál meg az 
ember. Fortuna azonban kegyes volt hozzám. Germanista számára különösen meg
hitt itt a levegő* a régi repertóriumokban még az ott könyvtároskodó Lessing 
kézírásával találkozik a kutató.

Megemlíteném még Heidelberget. hol a háború úgyszólván semmit sem pusz
tított, melynek kézirattára a régi német irodalom terén közismerten gazdag 
(itt van pl. a gyönyörűen illusztrált manessei daloskönyv). Az egyetemen ta
lálkoztam Prof. G. Eiszel. aki Pozsonyban volt egyetemi tanár és a szlovákiai 
német kéziratokról irt monográfiát. Főleg a későközépkori szakpróza (alkémia, 
orvostudomány) szakembere. Három alkémiai kódexünk címfelvételét néztük át ve
le, több érdekes (részben Németországon kívüli, pl. British Museum) szövegpár
huzamra hívta fel figyelmemet. Kódextöredékek meghatározásában rendkívül Jára
tos (nagy magángyűjteménye is van), ezirányu segítségét továbbra is felaján
lotta.

Nyugat-Német ország könyvtárujdonságát Frankfurtban láttam* a "tetőtől-tal
pig” légkondicionéit, a modem építészet és belső berendezés minden vívmányá
val felszerelt egyetemi- és városi könyvtárat.

Karácsony után, ismét Münchenben, rendeztem gyűjtésemet, és amit még lehe
tett, kiegészítettem. Az ut Jó mérleggel zárult* az 06zK német kódexóllományá-
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nak kb. 60 százalékát azonosítani tudtam! minden kéziratos mühŐs párhuzamos 
szöveget találni, eleve reménytelen vállalkozás. Emellett megismertem egy sor 
kézirattár állományát, katalógusait, szakembereit, az ezen a területen műkö
dő egyetemi tanszékek és oktatók számottevő részét. így pontosan tudom a jö
vőre nézve, milyen információ ügyében, hova, kihez kell fordulnom. Tájékozód
tam az ott folyó feldolgozó-munkáról, előírásaikról, katalógusaik szerkeszté
si módjáról.

A német könyvtárügy (a ForschungBgemeinschaft könyvtárbizottsága, a Német 
Könyvtárosok Egyesülete) a kéziratkatalógusok elkészítését, mint forrásértékű 
művelődés- és tudománytörténeti anyag feltárását, elsőrendűen fontos feladatá
nak tartja. Erre külön Kéziratkatalogizálási Bizottság alakult. Mivel az álta
lános tapasztalat szerint a kézirattárak munkatársai — ott Is — jórészt adminisz 
trativ jellegű munkával vannak elfoglalva (a személyi ellátottság nem valami 
rózsás), a Foraohungagemeinschaft saját dotációval a meglévő személyzetből 
valakit felszabadít, vagy kintről, szerződéssel alkalmaz általában fiatal szak
embereket, akik a kézirattár vezetőjének Irányítása mellett kizárólag a kata
lógussal foglalkoznak, olyanformán mint pl. nálunk az akadémiai célhitellel 
működő, a Régi Magyar Könyvtár uj kiadását előkészítő munkaközösség. így tud
ták elérni, hogy a kézlrat-katalóguskötetek egyre—másra jelennek meg.

Szóljon még néhány rövid utalás a hétvégekről isi München gazdag műkin
cseiről, két kirándulásról a Bajor Alpokba, az Alpenvorland tavairól (Tegernsee, 
Stranberger See, Ammersee), néhány környező kastélyról (Nympheriburg, Schleiss- 
heim) és kisvárosról (Freising, Augsburg, Ulm). Mindez részben ragyogó őszi 
verőfényben, részben deres-havas pompában, részben esőben és sárban. - VIZ- 
KELETI ANDRÁS

Helsinki

E sorok Íróját, SZABADOS LÁSZLÓ kollégánkat, a Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ építészmérnök munkatársát külön is be kell mutatnunk konyv- 
tárunkdolgozóinak. 1963 óta dolgozója ugyan a KMK-nak, d® közei m.á?“
fél esztendőn keresztül - tanulmányai kiegészítéseként - mjjat építészmérnök 
Finnországban dolgozott és csak nem régen foglalta el újra régi állását. Lírai hangvételű Írásában erről az időről ad képet lapunk olvasóinak.

Csípős, friss reggeli szélben futott be a Birger Jarl nevű öreg gőzös egy 
koranyári reggelen Helsinkibe, a fehér paloták szegte Piactér tövébe, jégtáb
lákat morzsoló testvére másfél év múltán ugyanarról a helyről fordult ki, s a 
már ismerős szigetek, városvédő erődök alatt Stookholm felé fordította orrát. 
Kivácslan forgattam a fejem első helsinki utamon, egy kis zöld villamosban! 
kedves ismerősök aggódva kérdezgették! ugye szép? Ugye ilyennek képzeltem?

Válaszolni akkor nem tudtam a megelevenedett fényképek láttán, siettem
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ki egy öbölparti., fák közé bújó műterembe, kiváncsi emberek közé. Magyar? Ilyen 
szőke? sugdostál: egymásnak - ezt csak később mondták meg, - kicsit magukon is 
nevetve. Asztalt, szerszámokat, munkát gyorsan kaptam, előbb a nők, majd na
pokkal később a férfiak is feloldódtak, maguk közé fogadtak. A vendéget lassan 
megszokták, a vendég is megtanulta a legszükségesebb szavakat, eleget ahhoz, 
hogy jártában-keiltében eligazodjék, megszokja a várost és szokásait. Sokat jár
tam utcáit hidegfényű, világos estéken és latyakos őszi időben, a vendég ven
dégek kalauza lett, s ő kérdezte márt szép-e? a kikötő feletti dombról körül- 
nézőktől.

A várost még ma is az empire stilusu, fehér-kék-sárga Szenátusi Tér uralja, 
pompás kupolás székesegyház koronázza, a Szenátus és az Egyetem fogja közre. 
Ott áll az Egyetemi Könyvtár is az egyik sarokban, tömzsi formái Péchy Mihály 
debreoenl Nagytemplomára emlékeztetnek. Két karzatos olvasótermét kupolás ke- 
resztcsamok köti össze, uj raktárai messze hátranyulnak, egy uj egyetemi épü
let pincéjébe fészkelték magukat. A szállitószalagos pincefolyosó számomra egy 
erős, növekedő város jelképe, melynek magját közel másfél évszázada nagyvona
lú, előrelátó emberek formálták gonddal, szeretettel egy porigégett kisváros 
helyén. Azóta egyenletesen növekszik, átlépve egy-egy jégmarta öblöt, hol büsz
kén előrenyomul a félsziget ormára, hol hátrahuzódik köves talajú fenyőerdők 
közé. A második világháború utáni ujább nekilendülésben rendkívüli tehetségű 
ópitészgeneráoió bontott szárnyat, a világ egyik legnagyobb élő mestere, Alvar 
Aalto egy éve mutatta be uj városközpont-tervét. A Szenátusi Tér és a Parlament 
között, a Töölo öböl partján uj otthont talál az Operaház, hangversenyterem 
épül és múzeumok. Megvalósítása fölött egy mesterré vált tanítvány, Aame Ervl 
őrködik.

A régi városrészek majd minden utoája tengerre fut, nemegyszer hajótest 
zárja el a kilátást, szeles, zord időben zárkózott emberek sietnek hazafelé, 
és a Tengerész utca egyik régiségkereskedője Derkovlts Dózsa sorozatát árulja. 
Igen, "magyar parasztháborút ábrázol", mondja és odébbtesz egy hintaszéket, 
hogy jobban lássam. A halpiacon hajóról árulják a portékát, augusztusban a rák
hoz kaprot is adnak. Karácsony előtt alig lehet a hatalmas Finn Könyvesboltba 
beférni. Május elseje tavaszünnep, a diákok párt keresnek és éjfélkor felteszik 
a fehér sapkát, júliusban mindenki szabadságra, a kőművesek és ácsok aratni 
mennek. A Helsinkibe maradt fiatalok mezítláb járnak haza a strandról és áp
rilisban ebben a városban várják legtürelmetlenebbül a tavaszt.

Ha a Sibelius park sarkán felépül egy könyvtár, egy budapesti építész né
mi megnyugvással nyugtázza majd, hogy törlesztett egy keveset abból az adósság
ból, mellyel egy városnak és ottélő barátainak tartozik. — SZABADOS LÁSZLÓ
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JANUÁR 25. * OSSZBIZALMI ÉRTEKEZLET

A szákszervezeti munka aktuális napi kérdéseiről adtunk tájékoztatást és 
a bizalmiak által felvetett kérdéseket tárgyaltuk meg.

FEBRUÁR 9. * TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ÜLÉSE

Az ülés üdülési és segélyezési kéréseket tárgyalt. Munkaadói segélyre java
solták! betegség elmén Bayer Lászlóné (250 Ft), Búrién Bertalanná (250 Ft),Szüos 
Hona (400 Ft)» gyászosét alkalmából Futal a Tiboraé (200 Ft), Karc z ági Alajosné 
(200 Ft), Zágónyi Ilona (300 Ft); tanulmányi óimén Totth Elemér (100 Ft) és há
zasságkötés alkalmából Balogh Éva (200 Ft) dolgozókat. Az üdülési beutalásokat 
külön rovatban ismertetjük.

FEBRUÁR 17. * ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS

Pemeczky Géza, a Magyar Nemzet művészeti rovatának vezetője tartott elő
adást "Modern képzőművészeti irányzatok" elmen. Ismertetésére a későbbiekben 
visszatérünk.

FEBRUÁR 22. * SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

A, január—február hónapok egyéb munkáira tekintettel lapunk 2—3. számának 
összevontan való megjelentetését határoztuk el. Ennek megfelelően az l.szám 
értékelését és lapunk jelen számának tervét beszélte meg a szerkesztő bizott
ság.

FEBRUÁR 23. * OSSZBIZALMI ÉRTEKEZLET

Értekezletünkön a febr. 26-i összdolgozói értekezlettel kapcsolatosan 
adtunk tájékoztatást és a bizalmiak által felvetett kérdéseket tárgyaltuk meg.

FEBRUÁR 24. * KOZONSÉGSZERVEZÉ5 (Értekezlet)

A közönségszervezéssel kapcsolatos kérdéseket tárgyaltuk meg. Az értekez
leten a közönségszervezőkön kivül felkérésünkre Hámori Béla párttitkár és Bol
gár Pélné gazdasági vezetőhelyettes elvtársak is résztvettek.
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Napirenden a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságánál szer

vezett jegyiroda (mely az opera-, hangverseny jegyeken kívül minden színház je
gyét ezután központilag biztosítja) által teremtett uj helyzet, valamint a 
jegyek eladásával kapcsolatos adminisztrációs kérdések szerepeltek. Megállapo
dás szerinti a) a színházak szervezését Jenlk Győzöné (Gazdasági Hivatal), az 
opera-és hangversenyek szervezési munkáját Pécsi Árpádné (Zeneműtár), az Egye
temi Színpad jegyeinek biztosítását Indal1 György (Kisnyomtatványtár) végzi{ 
b) az eladott jegyek árát (mind a színház, mind az opera-ás hangverseny-jegye
két) a továbbiakban minden hónap 2-án együttesen számoljuk el, o) a jegyek árá
nak a fizetésekből való levonására azokat kértük fel, akik az Illetményt dol
gozóinknak kézhez adják. Fentiekkel kaposolatosan két szempontra kívánjuk fel
hívni közönségszervezésünk szolgáltatásait igénybevevők figyelmét! 1. a megvá
sárolt jegyek árával közönségszervezőinknek meghatározott időre el kell szá- 
molniok, Így sem a sajátjukból, sem a szakszervezet pénztárából nincs módjuk 
a késedelmesen fizetett jegyek órát pótolni; 2. közönségszervezésünk nem rész
letfizetésre kapja a jegyeket, ebből következőleg a jegyek árának kifizetése 
független attól, hogy az, az előadás megtörténte előtt v. csak utána válik ese
dékessé. Közönségszervezésünk fenntartásának előfeltétele a fentiekben foglal
tak betartása.

FEBRUÁR 25. * ÉRTEKEZLET

Munkakollaktíváink vezetőivel ezen az értekezleten ismertettük szakszer
vezeti bizottságunk határozatát 1965. évi teljesítményük értékeléséről. Miután 
az SzB határozatát jóváhagyásra a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bi
zottságához terjesztettük fel, ismertetésére a későbbiekben térünk vissza.

FEBRUÁR 26. * OSSZDOLGOZÓI ÉRTEKEZLET

A* értekezlet beszámolóját dr.Jóboru Magda, könyvtárunk főigazgatója tar
totta. Az értekezleten az MM Könyvtárosztály képviseletében dr.Láng Imre h. 
osztályvezető, az MSzMP VlII.ker.Pártbizottság részéről Bakay László elvtár
sak vettek részt. Az értekezlet ismertetését "Munkánkról,terveinkről'* c. cik
künkben adtuk.

FEBRUÁR 28. * SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSE

Az ülés napirendjén az alábbi kérdések szerepeltek* 1. Könyvtárunk KISz— 
szervezetének javaslata alapján - a KISz és a Könyvtárosképző Szaktanfolyam 
OSzK-csoport ja együttes rendezésben tervezett áprilisi tanulmányi kirándulás 
elősegítésére - tanulmányi eredményük alapján 100-100 Ft-os hozzájárulást sza
vazott meg az SzB Fallier Erika, Gól Ágnes, Kertész Judit, Kiss Elemérné, Ma- 
tolay Mária, Nagy Éva, Pálmai Éva, Sajtós Endre, Sándor Erzsébet és Takács Zsu
zsa részére. 2.Megtárgyalt a és elfogadta az ülés a kiküldött bizottságnak (Csa
pod! Csabámé, Gyulai Árpád, Milhoffer Alajos) a könyvtári munkakollektivák 1965.
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évi teljesítményének értékelésében előterjesztett javaslatát és azt jóváhagyás
ra a Budapesti Bizottságnak terjesztette fel. Ugyanakkor a munkakollektivák ré
szére megvásárolni tervezett tárgyjutalmakra 640 Ft összeget szavazott meg. 3.
A máxe. 8-1 Nemzetközi Nőnap előkészületeivel kapcsolatos előterjesztést jóvá
hagyta és az azzal kapcsolatos költségekre 1 300 Ft hitelkeretet biztosított.
4. Jóváhagyta az SzB a szakszervezeti könyvtár állományrevíziójára és selejte
zésére (duplumpéldányok stb. kiiktatása) előterjesztett javaslatot és e munkák 
elvégzésére a Könyvelosztót kérte fel. 5* Megtárgyalta az SzB a SZOT elnökségé
nek és a KISZ KB intéző bizottságának az ifjúsági felelősök funkciójának meg
szüntetésére vonatkozó együttes határozatát és miután ez egybeesett a KISZ ve
zetőség értesítésével, mely szerint Somogyi Annát az SzB-ben viselt ilyen meg
bízatása elól felmentette, az SzB úgy határozott, hogy e kérdést az ülésről 
igazoltan távollevő Somogyi Annával kell tisztázni. - A továbbiaknak az SzB 
folyamatban levő napi kérdéseket tárgyalt meg.

MÁRCIUS 3. * SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELLENŐRZÉSE

Alapszervezetünk pénz-ós értékcikk nyilvántartását és kezelését ellenőriz
tük. Az SzB pénztárkönyvének 1966.febr.28-i egyenleget készpénz = 372,49 Ft, 
követelés * 1 815,- Ft, OTP számlán 7 594,30 Ft, tagdljbélyegben = 8 104,- Ft, 
összesen « 18 085,79 Ft. Az SzVB egyidejűleg ellenőrizte a tag díjnyilvántartás 
naprakész állapotát és azt az előírásokkal megegyezőnek tartotta.

MÁRCIUS 5. * SZAKMAI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁS

Továbbképzési programunk keretében dr.Vekerdi László, az MTA Matematikai 
Kutató Intézet könyvtárosa "A tudománytörtónétÍrás és a könyvtári munka" cím
mel tartott előadást. Korreferens dr.Szentül lhályl János egy. docens,osztályve
zető volt. Az előadásról külön cikkben számoltunk be.

MÁRCIUS 8. * NEMZETKÖZI NŐNAP

Könyvtárunk nődolgozóit az SzB felkérése alapján az egyes szakszervezeti 
csoportok férfi tagjai köszöntötték és adták át az SzB megemlékezésnek szánt 
zsebkendőjét és virágjait.

MÁRCIUS 10. * TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ÜLÉSE

Az ülés üdülési és segély ügyeket tárgyalt. Munkaadói segélyre javasolta 
betegség elmén Juhász Jánosné (300 Ft), Kuszi Attila (250 Ft), Storch Árpádné 
(300 Ft), Szósz Andrásné (250 Ft), Tőkési Ilona (300 Ft); gyászeset alkalmából 
Komornik Zoltánná (200 Ft), Pócsi Árpádné (200 Ft); szociális szempontból Végh 
Ilona (250 Ft); és házasságkötés alkalmából Pesthy Klóra (200 Ft) dolgozókat.
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Lapunk múlt éri 11.számában jelentkeztünk első alkalom
mal ezen a ólmán. Az azóta altéit idő a rovat belktatásá- 
nak helyességét és hasznosságát egyaránt Igazolta. Tapasz
talatunk szerint ugyanis könyvtárunk dolgozói érdeklődés
sel olvassák, mert közérdekű eseményekről számolunk be és 
olyan dolgokat teszünk szóvá, amelyekről beszélnek, de meg
fogalmazásukra és a nyilvánosság előtti felvetésükre egyéb
ként nem kerülhetne sor. Az utóbbi időben már visszhangjuk 
is támadt azoknak a "hozzászólásokénak formáiéban, ame
lyeket az érintett "illetékesek" küldenek be közlésre ész
revételeinkkel kaposolatban.

Ez utóbbi tette szükségessé, hogy részint rovatunk szerkesztéséről és észrevételeink eéljáróit részint a beküldött 
hozzászólásokkal kaposolatosan néhány dolgot - mielőtt rovatunkat folytatnánk - 
tisztázzunk.

1. E rovatunk tartalmáért a szerkesztő bizottság felel, tehát a "homályban" 
meghúzódó szerkesztője nincsen.

2. Észrevételeinket nem öncélúan, hanem a könyvtár ügyes-bajos dolgait 6- 
rintően azzal az elgondolással tesszük, hogy azokon keresztül is segítsük "egykét akadozó dolog" vagy "egy-egy változásra megérett valami" elintézését, amint 
azt beköszöntőnkben is irtuk (1965/248.1.).

5. Észrevételeink forrása a könyvtár közvéleményében ás önmagunkban van, 
miután ne masak lapunk olvasói, de Írói is részesei a könyvtár mindennapi dol
gainak. Lapunkat is önmagunkról, saját dolgainkról önmagunknak Írjuk. Ezért tartjuk túlzásnak az "egyoldalú információ” vagy az előzetes kivizsgálás szük
ségességének felvetését. Végül ...

4. Úgy véljük, hogy Íratlan szabályként kőtelező a "fair play" követelmé
nye. Lehel; az észrevétel helytelen vagy a hozzászólás osak egyoldalúan igazi hangvétele lehet csípős, de legyen szellemes isi lehet elmarasztaló vagy hara
gos, de sértő és megbántó ne legyen. Ezért is értettünk egyet a KISZ vezetősé
gének állásfoglalásával, mely lapunk ez évi első számában megjelent hozzászó
lásra nem kívánt válaszolni, mert annak hangvételét sértőnek tartotta. - Ennek 
ellenére a jövőben is közlünk minden hozzászólást ezzel az elgondolással (könyv
tárunk dolgozói saját ismereteik és tapasztalataik alapján meg tudják Ítélni, 
hogy az adott esetben kinek van igaza. És ha a hangnem miatt a megítélés el
marasztaló lesz, a hozzászólók önmagukra vessenek. [Vel.szerk.]

Az alábbiakban lapunk ez évi 1.számában foglaltakat érintően két hozzá
szólást közlünk.

*
whm a jpftrnRfl La jjöIÉBEBT" zárták "szakkatalógusunk tudósai" a XVIII.

századot 1799-oel. "ők tudják, miért?" - veti fel a szilveszteri hangvételű 
kérdést az "OSzK 66" Nos, egyszerűen osak azért, mert az ETO gondolkodása sze
rint a századok jelölésére az évszám első két jegye, a XIX. századéra például 
- nagyon logikusan - a "18" szolgál. Nem akarták tehát sem megbolygatni, még 
kevésbé kisdiákokkal eldöntetni "azt a többek által vitatott problémát, hogy 
hol végződik egy évszázad". Készséggel elismerik, hogy az évszázadok és az év
tizedek a O-val végződnek, és nem volt szándékukban, hogy az évszázad pere le
gyen a szakkatalógus körüli évszázad per.

De talán nem is baj, ha egy tudománytörténeti katalógus körül felmerül a 
90-es évek vége felé szézadonkint jelentkezni szokott probléma. Éppen az omi
nózus 1800-ban például még Goethe is állásfoglalásra kényszerült. De tévesen
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mert elfelejtette megkérdezni a kisgyerekeket, s Így ezt az évet mér a XIX. szá
zad első esztendejének minősítette. - iá -

SCHILLER GOETHÉHEZ i "Welmar, 1800. január 1. Üdvözlöm Ont az aj évszázad, 
alkalmából... " GOETHE SCHILLERHEZ t "Nagyon örültem, hogy tegnap önnel fejezhet
tem be az évet. s mivelhogy csak egyszer vagyunk kilenovenkilencesek, az évszá
zadot is... Welmar, 1800. január 1. (Goethe és Schiller levelezése. Bp. 1963. 
406.p.)

[A hozzászólás telibe talált, meggyőzőnek tetszik és szellemes. Ezek után 
csak egy kérdés marad nyitottam "szakkatalógusunk tudósai" érveik ellenére mé
gis miért osztották be a XVIII* századi részhez utólag az 1800-as évet is? Bel. 
szerk.]

*

2
"INNEN-ONNAN HALLOTTUK" cím alatt olvastuk, hogy a Hirlaptárban a jan. 

12-1 rövidzárlat alatt a "gazdasági vonalon illetékesek jóvoltából" egyetlen 
zseblámpa volt, de az sem működött."

Úgy véljük, hogy az OSZK HÍRADÓ valóban nagyon alkalmas fórum arra, hogy 
a könyvtárban felmerülő kritikai megjegyzéseknek helytadjon. Szorgalmasan ol
vasva a HÍRADÓ—t, azt tapasztal juk, hogy ez a kritikai hang általában csak a 
gazdasági részek felé Irányul. Pedig elképzelhetetlen, hogy a könyvtár főtevé
kenységét magában foglaló könyvtári szakterületen minden olyan rendben legyen, 
hogy még néha-néha sem érdemelne meg egy-egy konkrét bíráló megjegyzést a HIR- 
ADÓ-ban.

A bírálatot - ha az tényeken alapszik - ha nem is kitörő lelkesedéssel, 
elfogadjuk, különösen akkor, ha abból a jószándék, a segitőkészség sem hiány
zik. mindezek a Hirlaptár dolgozóinak fenti megállapításából hiányoznak.

A Hirlaptár bebizonyítottam saját dolgozóinak nemtörődömsége miatt maradt 
sötétben az említett napon, mert 1965* július 1. és 1966. február 1. között 
két esetben igényeltek elemlámpát, és azt a raktár m-tndiré-h esetben ki is adta 
(1965.nov.4. 151596 sz. anyagkivételezési jegyen 1 db és 1966. jan. 15-én 
025208 sz.alatt 4 db.) Az 1965.évl december 31-i leltározás idején a raktár
ban volt 7 db lámpa, tehát a Hirlaptár dolgozói előbb felébrednek, akkor jan. 
12-én nem kellett volna "fekete napot" tartaniok. A Raktári Osztály már jóval 
előbb ellátta magát elemi Ampákkal. (Azt amit nem igényelnek, azt a raktár nem 
adhatja ki.)

Az elemi Ampákkal kapcsolatban jelenleg nincs semmiféle kialakult "véle
ménye” a gazdaságiaknak, amit az is bizonyít, hogy az említett időben más osz
tályok igényét is kielégítette a raktár (Színháztörténeti Tér, Térképtár, Ap- 
rónyomtatványtár, KMK).

Azt sem értjük, hogy miért marasztalnak el bennünket az "olcsóbb" zseb-
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lámpákért. Könyvtári használatra általában a nagykereskedelemtől szerezzük be 
a doboz alakú zseblámpákat kétféle árban, azt a fajtát véve, amelyet akkor a 
vállalat kiad. Mindegyikben azonos elem és égő használható. Minőségi differen
cia is lényegtelen). Soha nem veszünk valóban olosó, 10 Ft-os zseblámpákat, 
mert azok hamar kimerülnek.

Végül pedig megjegyezzük, hogy a napilapok kritikai cikkeit általában nem 
egyoldalú információ alapján Írják meg, hanem módot találnak arra, hogy megje
lentetés előtt megvizsgálják annak valódiságát. Jó lenne, ha a HÍRADÓ szerkesz
tősége hasonló gyakorlatot folytatna a jövőben. Azt sem helyeseljük - kivéve 
a szerkesztőségi cikkeket - hogy szerzőjük homályban marad.

Nagyon általánosnak tartjuk a "gazdaságiak" elnevezést is, mert a portás
tól a gazdasági igazgatásig a Gazdasági Hivatal minden dolgozója beletartozik 
ebbe a fogalomba. - A GAZDASÁGI HIVATALNAK AZOK A DOLGOZÓI, AKIKNEK KÖZÜK LE
HETETT VOLNA AZ ELEMLÁMPA-ÜGIHŐZ. [Szerk.meg jegyzését ld.a bevezetőben.]

SZOT MŰVÉSZETI DIJAINAK 
odaítéléséhez

A SZOT 1966.évi művészeti dijainak odaítéléséhez ez évben is - a SZOT kul
turális osztályának felhívása alapján - elküldtük javaslatainkat, tükröztetve 
abban könyvtárunk dolgozóinak véleményét, megítélését. A javaslatokat az alábbi 
megfogalmazásban VARGHA BALÁZS, szakszervezeti bizottságunk kulturfelelőse ál
lította ősszel

Drámai
Gsurka Istváni Az idő vaafoga

A kispolgári magatartás bírálata, korszerű drámai eszközökkel• Bátor, ki
élezett, de pozitív kiosengésü szatíra.

Veret
Nagy I.áf»»Tá« THnmnag minden időben

A falusi emlékekből és a folklórból elindulva jutott el a költő az emberi
ség legnagyobb mai kérdéseinek megfogalmazásáig.

TApy.őmü vészét I
Fóth Ernő

^ fiatal művésznek a Mednyánszky—teremben rendezett kiállítása arról ta
núskodott, hogy nem elégszik meg a puszta látvány ábrázolásával, hanem belső 
összefüggések feltárására törekszik.

Pat>p OszkárA Bercsényi-utcai diákotthon klubjában rendezte kiállítását. Kísérletező 
művész. Kisméretű képein lordHvflli feszültséget tud teremteni, egyrészt szi-
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goru komponálásuk, másrészt a színes felületek különleges megmunkálásával.

Fotoi
Konoz Gábor

A Bercsényi-utcai dlékklubban bemutatott fényképei a foto és a grafika 
határán vannak. Nem elégszik meg azzal, hogy technikai eszközök segítségével 
formálja a képet, hanem rajzosán továbbfejleszti a lapokat, s eszel különle
ges hatásokat ér el.

Zeneszerzést
Kurtég Györgyi Vonósnégyes

Bartók kamarazenei kifejezésmódját fejleszti tovább, igen egyéni módon.

Durkó Zsolti Magyar rapszódia. Vonósnégyes. Hegedűverseny, kísérőzene a Toldi
rádlóvéltozatéhoz

A modern zene gazdag technikai lehetőségeit a szélesebb hallgatóság szá
mára is elfogadhatóvá teszi szerzeményeiben, anélkül hogy engedményt tenne a 
könnyűzene irányában.

Bozav Attilái Kiáltások
József Attila verselnek zenei megformálásával már sokan próbálkoztak. Bozay 

szerzeménye a legjobb Ilyenfajta alkotások közé tartozik.

Együttesek1
Magyarországi nemzetiségi táncegyüttes

Vezetőt Krioskovics Antal. Szkopje 1963* és Kilencen voltak olmü műsoruk 
a hiteles folklórt egyesíti a tematikus komponálással, igen szerencsés formá
ban.

Pécsi Bóbita bábegyüttea
Vezetőt Koós Lajos. Minden dekoratív elemet mellőzve a kezek mozgására 

helyezik a hangsúlyt, s ezzel tiszta drámai hatásokat érnek el.

Debreceni Irodalmi Színpad
Vezetőt Debreceni Tibor. Húszévesek olmü műsorukban úgy tudnak szólni a 

fiatalok tömegeihez, hogy művészi színvonal tekintetében nem kell megalkudniuk.

Politikai Kabaré 
Sándor György
A politikai kabarénak minden más műfajnál inkább szüksége van újítókra, 

friss ötletekre. A hivatásos kabaré többéves pangása után Sándor György jelent
kezett uj hanggal, mint az Egyetemi Színpad műkedvelő szerzője és színésze.
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KISZ SZERVEZETÜNK 
munkájáról és terveiről

"Ha világos, konkrét a feladat a KISZ szervezetek előtt, akkor szép ered
mények születnek.M így összegezte a KISZ VIII. Kerületi Bizottsága Január 14-1 
ülésén az 1965. évi munkát, és ennek alapján tűzte ki az uj feladatokat, az 
1966. évi akoióprogramot.

A határozat rámutat, hogy az év elsődleges feladata a KISZ tagság eszmei, 
politikai, értelmi és érzelmi nevelése, a KISZ-esek és a KISZ vezetők társadal
mi és politikai aktivitásának, a nevelő munka tartalmasságának fokozása. Fontos 
feladat a szervezeti élet fejlesztése, a szervezeti fegyelem Javítása, színes 
sokoldalú, sokak számára vonzó KISZ-élet kialakítása is. Az akcióprogram Jel
szavat "TERVEZZÜNK ÉS CSELEKEDJÜNK EGYÜTT A PÍRT ZÁSZLAJÁÉRT." Az akoióterve- 
zetet havonkénti részletekre hontjuk az ütemes megvalósítás érdekéhen. Szer
vezetünk mindennapi életéről, a program megvalósításáról pedig uj naplónk (a 
Könyvtárközi Kölcsönzés szocialista munkakollektivájának ajándéka) számol he.

Eddigi munkánkban fellendülések és megtorpanások váltogatták egymást. Az 
év oélkitüzésel közé tartozik ezeknek az egyenetlenségeknek a kikiíszöbölése 
is. A szétszórtság ellenére (a közvetlen "körzetben" a három épületre tagolt
ság, továbbá a KEO és a Könyvkötészet külön elhelyezése) össze kell fognunk a 
tagságot. Ezt célozza az a három KISZ—Híradó - ami állandóan tájékoztat a ki
tűzött feladatokról és az aktuális kérdésekről - melyet épületeink bejárati 
folyosóin helyeztünk el. Természetesen nem csupán ezzel próbáljuk összefogni 
a tagságot. A bizalmiak munkájára és aktivitására továbbra is számítunk, tovább
ra is feladatuk és kötelességük a közvetlen, személyes kapcsolat fenntartása, 
uj tagok esetében a kapcsolat kiépítése.

Ebben az esztendőben számban kévésébe, de értékesebb, politikusabb prog
rammal akarjuk biztosítani a munkát. Célkitűzéseink között első helyen szere
pel a szervezett politikai nevelés. Sokszor elhangzott már vezetőségi értekez
leten és gyűlésen, hogy a fiatalságban él a politizálás igénye. Feladatunk, 
hogy ehhez szervezetünkben keretet biztosítsunk, és segítséget nyújtsunk a 
politikai irányvonal megértéséhez, ahhoz, hogy ezeket a tagság magáévé is tegye.

Kulturprogremunkat is úgy állítjuk össze, hogy lehetőség szerint kapcso
lódjon a politikai neveléshez. A tavalyi év tapasztalatai alapján közös szín
házlátogatások utón ankétokat szervezünk. A múlt évi igényfelmérés alapján a 
kirándulások és az uszodalátogatás szerepelt első helyen a "kívánságlistán", 
a nyáron pedig sátortábort szervezünk.

Célkitűzések a felmérések alapján reálisnak tekintjük. Mennyiségileg ugyan 
kevesebb, mint az előző évi volt, de átgondoltabb, racionálisabb. Megvalósítá
sához szervezetünk minden tagjára számítunk, és aktívabb támogatóst igényelünk. 
FALLIER Kk I ftA
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MUNKARUHÁK IQÍMILÉBE - Szakszervezeti bizottságunk javaslata alapján - az 
ügyek intézésének gyorsítására - a munkaruhák kiutalását a továbbiakban a Gaz
dasági Hivatal (Nádai Gyuláné) intézi. így az igények jogosultságának előzetes 
elbírálását az SzB-től nem kell kérni. Fentieknek megfelelően a szakszerveze
ti bizottság osak a munkaruha-ellátás alapjául szolgáló munkaköri-jegyzék össze
állításában és esetenként az ilyen vonatkozású kérdések tisztázásában vesz részt.

A CSALÁDI PÓTLÉKRÓL - A Gazdasági Hivatal (illetményszémfejtés) ezúton is 
felhívja a családi pótlékban részesülő dolgozók figyelmét arra, hogy a családi 
pótlék folyósítását érintő változást (különösen azt, ha a osaládi pótlék folyó
sításánál figyelembevett gyermekek valamelyike végleg, vagy egy hónapot megha
ladó időre kikerül a dolgozó háztartásából), a további folyósitás lehetőségé
nek elbírálása céljából a változás bekövetkeztétől számított nyolc napon belül 
az illetményszámfejtésnek Írásban be kell .jelenteni.

FflBTtT'TRTTHK NAGYOBB FIGYELMET a balesetek megelőzésére! Az utóbbi időben 
két üzemi jellegű baleset is történt könyvtárunkban. Tőkésy Hona a Könyvfel
dolgozó Osztály egyik munkahelyiségében, Muraközi Tamás né a Pollack Mihály té
ri épületünk lépcsőin osuszott meg és szenvedett komolyabb sérülést. S balese
tekkel kaposolatosan szakszervezeti bizottságunk — az alábbi összegezéssel Írás
ban hívta fel a Gazdasági Hivatal figyelmét* "A legfőbb baleseti veszélyt - a 
zsúfolt elhelyezésből adódó problémát nem említve - a könyvtár egyes munkahe- 
lyoliwlr rossz, hiányos padlózata (parkettázása), valamint a töredezett, csú
szós lépcsők jelentik." Amikor ezeknek a hiányosságoknak felszámolására kértük 
a Gazdasági Hivatalt, munkatársaink figyelmét is felhívjuk a nagyobb elővigyá
zatosságra.

yrazroTBT.vicyi az ottani műemléki gondnokság megalakulásával a magnövekedett 
szakszervezeti tagság Molnár Séndomét választotta meg a bizalmi teendők ellá
tására. A szakszervezeti csoport ülésének jegyzőkönyvéből idézzük* "Balogh Lász
ló [mérnök, a műemléki gondnokság vezetője] javaslatéra a osoport ajánlja a 
Szakszervezeti Bizottságnak, hogy a nyári üdültetés lehetőségeit gazdagítsa egy 
vitorlásnak megszerzésével, melyet a műemléki gondnokság könyv jóváírással tud
na biztosítani. A műemléki gondnokság dolgozói vállalnék annak szakszerű keze
lését és karbantartását." Az SzB legutóbbi ülésében foglalkozott e felajánlás
sal - köszönetét mondva ezúton is a Műemléki Gondnokság dolgozóinak - és úgy 
határozott, hogy a Gazdasági Hivatallal egyetértésben a helyszínen tisztázzák 
a vitorlás megszerzésének kérdéseit.

A EST MŰKÖDÉS íflEK ELLENŐRZÉSE ~ F.évi március 10-én Deli Györgyné és Urögdy 
Györgynó ellenőrző bizot*r,/-rp| <-ogök Kiss Györgyné EST ellenőrrel és Rakovszkg



Istvánná KST pénztárossal együttesen ellenőrizték a KST iratait, könyveit, pénz
tárát és azt az előírásokkal megegyezőnek találták*

SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRUNK állományának revíziója befejezéséhez közeledik, 
ami lehetővé teszi a kölcsönzésnek móxc. 28-án való újbóli megkezdését* Az ál
lományrevízió részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk szakszervezetünk tagsá
gát. Helyesnek tartjuk azonban már most felhívni a figyelmet az időszaki kiad
ványok kölcsönzésénél tapasztalt rendellenességekre. Az állományrevízió alapján 
aránytalanul magasnak tartjuk a folyóiratok egyes számainak vissza nem szolgál
tatását, ami lehetetlenné teszi az egyes évfolyamok beköttetését. Ezért "szak- 
szervezeti könyvtárak működési szabályzata" III. r. 6. pont ja alapján arra az ál
láspontra helyezkedünk, hogy a folyóiratok kikölcsönzött egyes számait vissza 
nem szolgáltatásuk esetén pénzben megváltani nem lehet. Amennyiben a visszaszol
gáltatás meghatározott időn belül nem történne meg, azt fényképészeti vagy egyéb 
módon reprodukáltat juk és az ezzel járó költségek megtérítésére a kölcsönzőt kö
telezzük.

FOTOSZAKKÖRÜNK - hosszabb szünetelés után - ismét megkezdte munkáját. A 
Follack Mihály téri láboratórium felszerelésének kiegészítését szakszervezeti 
bizottságunk 500 Ft körüli összeggel tette lehetővé. A láboratórium mindazoknak 
rendelkezésére áll, akik bekapcsolódnak a fotoszakkör munkájába. Bővebb tájé
koztatást Schnfliier Károlytól (Könyvfeldolgozó Osztály) vagy Vizkelety András
tól (Kézirattár) lehet kérni.

AHKÉTOT MARTUNK április 15-án 16 órai kezdettel a párthelyiségben - a KISz- 
szervezettel közös rendezésben — Hochhut: Helytartó c. darabjáról. A bevezető 
előadást dr.Walkó György tartja.

vTnt.-CTR7.T/TVAktát tanttt.mántt KIRÁNDULÁST rendez szakszervezetünk ápr. 27-től
1—ig. Ismertetésére lapunk következő számában visszatérünk.

ÜDÜLÉSEK — Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók kaptak üdülési beutalást. 
Szakszervezeti kedvezményes üdültetés: BAKONYBÉL - Balogh Éva és férje febr. 17- 
től márc.2-ig, Milhoffer Alajos és felesége febr. 24-től márc. 2-ig, Takács Zsu
zsa és Tudós Erika febr.17-től 25-ig; BALATÖHLELLE - Nagydiósi Gézáné és férje 
márc.5-tól 16-ig; BUDAFEST-SZABADSAgHEGY - Horváth Magda márc. 5-tól 9-igI MÁT- 
RAFÜRED - Lénártné Faggvas Margit és férje febr.9-től 15-ig; MATRAHAZA - Bereczjg 
László és felesége Krákkauer Éva febr. 17-től márc. 2-ig; SOPRON - Szalag Zol
tánná febr.17-től 25-ig.








