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AKÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT 
1960-1965. évi munkájáról

Lapunk előző számaiban “Munkánkról, terveinkről" óim alatt ismertettük 
könyvtárunk elmúlt évi munkáját és ez évi feladatait. Folytatásaként most a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ tevékenységéről és újabb feladatai
ról számolunk be - ez alkalommal azonban egy nagyobb, ötéves időszakot fogva 
át - azzal az elgondolással, hogy fiatalabb munkatársaink közelebbről is meg
ismerhessék azt az időszakot, melyben a KMK-nak jelenlegi keretei kialakultak.

*

Az elmúlt öt esztendő a KMK megszilárdulásának, állandóbb szervezeti kere
tei kialakulásának időszaka volt. Ez idő alatt vált a régebben túlnyomórészt 
a közművelődési könyvtárak módszertani osztályából az egész magyar könyvtár
ügy módszertani gondozását végző szervvé. Résztvett a szocialista művelődés
politikából folyó könyvtári alapelvek és célok, többek között a második, je
lenleg a harmadik ötéves terv könyvtárügyi irányelveinek és főbb mutatóinak 
kidolgozásában. Munkatársai révén aktív tevékenységet fejtett ki az OKDT kü
lönböző szakbizottságaiban és közreműködött a könyvtárügy helyzetét az MM 
kollégiuma, a Parlament Kulturális Bizottsága és a Pártközpont számára fel
táró vizsgálatokban.

Jelentős feladatot vállalt a könyvtártudományi kutatások országos szer
vezésében. Még az 1960. évi ankéton tisztázta e kutatások kereteit, célját és 
tematikáját, majd az OKDT illetékes szakbizottságával együttműködve 1962-ben 
elkészítette a kutatások 1963-1965» évi programját. Közvetlenül az itt folyó 
kutatómunka során lett vizsgálat tárgyává a könyvtár és dokumentáció viszonya, 
valamint az ezzel kapcsolatos szervezeti kérdések. Fontos munkája volt a tudo
mányos és szakkönyvtárak profiljainak és a gyűjtőköri kódex kidolgozásában va
ló részvétel. A közművelődési könyvtárakra vonatkozóan pedig a távlati terve
zés programjának, az elhelyezési és berendezési normáknak, valamint a gyűjtő
köri irányelveknek a kidolgozása.

Lényeges előrelépést jelentett a tudományos- és szakkönyvtárak módszer
tani irányítása uj formáinak kidolgozása, a tudományos és szakkönyvtárak mód
szertani munkabizottságának létrehozása. Bővültek nemzetközi kapcsolatai is.
A rendszeressé váló kapcsolatok megvetették az alapját a könyvtártudományi do
kumentáció nemzetközi együttműködésen alapuló kölcsönös fejlesztésének. 1964— 
ben megrendezte a szocialista országok könyvtártudományi és módszertani intéz
ményeinek nemzetközi konferenciáját.
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Jelentősen fejlesztette dokumentációs tevékenységét a korábban cikkfordí
tásokat tartalmazó "Könyvtári Figyelő"~t referáló lappá alakította, s kifej
lesztette a "Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom” c. kurrens bibliográfiát, 
valamint a "Oyorstájékoztató”-t. A periodikus kiadványok mellett jelentős soro
zatokat is indított, így a "Külföldi könyvtári szákirodalom” c., vagy a közmű
velődési könyvtárak számára kiadott "Könyvtári Útmutatók" c. sorozatait, vala
mint a továbbképzést szolgáló alap- és középfokú jegyzetsorozatokat. Jelentős 
vállalkozása volt a "Magyar Minerva" két kötetes kiadása is, amelyhez hasonló 
jellegű kiadvány 1932 óta nem jelent meg a szakirodalomban. Jelentős mértékben 
fejlődött könyvtártudományi szakkönyvtára is. A kézikönyvtári és folyóirat a- 
nyag egy része szabadpolcra került, és bővült a nyitvatartási idő. A könyvtár 
igénybevétele pedig az öt év előttinek többszörösére emelkedett.

Növekedett a KMK befolyása a közművelődési könyvtárak irányításában is, s a 
módszertani segités ma már a tanácsi hálózaton túl a szakszervezeti és egyéb 
hálózatokra is kiterjed. Az állománygyarapítás területén kialakította az aján
lások rendszerét, a falusi és szakszervezeti könyvtárak törzsállományát. 1964- 
ben létrehozta az ÁKV-vel közösen az "Uj Könyvek" c. kiadványt, amely a közmű
velődési könyvtárak legfontosabb gyarapítási és könyvajánlási segédeszközévé 
vált. Tevékenyen segíti az állományfeltáró munkát, tárgyszó-indexet dolgozott 
ki, kísérleteket folytatva a tárgyszó-katalógusok szélesebb körű használatá
nak előkészítésére.

Fontos feladatnak tartja, s ezért munkája előterébe is állította a KMK 
a könyvtárak szolgáltatásainak fejlesztését, elsősorban a prézens használat 
és a tájékoztató szolgálat kérdéseiben. Nagy részt vállalt a könyvtárosok szak
mai képzésében, az 1962-ben kiadott, a könyvtárosi munkakörök képesítéshez kö
téséről szóló miniszteri rendelet végrehajtása érdekében. Az elmúlt öt év alatt 
a középfokú szakmai képzés a közművelődési könyvtárakban egészében, a tudomá
nyos és szakkönyvtárak főhivatású dolgozói között pedig mintegy 80 százalékban 
megtörtént. Ez idő alatt 796 könyvtáros tett képesítő vizsgát. Ennyit összege
zésként az 1961-1969* években végzett lényegesebb feladatokról, s most még né
hány mondatot az ez évi tervekről, munkákról*

Amint az előzőkben már említettük, hosszabb ideje folynak a gyűjtőköri 
kódex előmunkálatai. Nevezetesem a közgazdaságtudomány és a statisztika szak
területein már megindult a kooperációs körök együttműködésej a matematika, fi
zika, kémia és biológia területén országosan felmértük e tudományágak irodalmát 
gyűjtő könyvtárakat, s az együttműködés a matematikát illetően már februárban 
meg is indult. Hasonlóképpen mértük fel a jog- és államtudományok területén 
szóba jöhető könyvtárakat is. A könyvtártudományi kutatás helyzetéről összefog
laló jelentés készült, s az ebből adódó javaslatok alapján ez évben már decent
ralizáltan folyik a kutatómunka. E téren még fontos feladatunk a közeljövőben 
a tudományos és szakkönyvtárak műszaki fejlesztése fő irányelveinek kidolgozá
sa a harmadik ötéves terv időszakára éa hosszabb távlatra. Ugyanekkor élőké-
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szltő tanulmányokat folytatunk az uj gazdasági lrényitás ás a könyvtár ás do
kumentáció ügyének összefüggéseivel kapcsolatban.

A könyvtárosok szakmai képzése terén a műszaki szakkönyvtároskápzás meg
indítására, valamint a szakosított középfokú képzés bevezetésére készülünk. A 
közművelődési könyvtárak munkaterületén elkészült és nyomdában van az Új Köny
vek 1964-65. évi betűrendes és szakmutatója, és befejeződéshez közeledik a köz
művelődési könyvtárak összesített annotált törzsanyag-jegyzéke, amely mintegy 
2200, az 1959 ás 1965. évek között törzsanyagnak jelölt könyvet Ismertet. El
vileg uj, koordinációs jellegű célkitűzés valósult meg az ajánló bibliográfiák 
ötéves és távlati tervének elkészítésével. A tervezet - amelynek végrehajtása 
már megkezdődött - az elvi kérdések tisztázása mellett tartalmi és operatív 
Iránymutatást Is ad.

Ujább feladataink közűi a fontosabbak közé tartozik a városok egységes 
könyvtári fejlesztése távlati terveinek kidolgozásában való részvételünk. En
nek során a helyi szakemberekkel közösen készítjük el néhány város távlati ter
vének modelljét. További Ilyen feladatunk az egyes könyvtártípusok funkciórend
szerének kialakítása, Illetve továbbfejlesztése, valamint a könyvtári működési 
Irányszámok és különféle normák kidolgozása.

Beszámolónk természetszerűleg nem törekedhetett teljességre, azonban a 
jelentősebb munkák és feladatok Ilyenformán való összegezése - úgy véljük - 
alkalmas mindazok tájékoztatására, akik nem vagy csak kevéssé Ismerték eddig 
a KMK-ban folyó munkát.



könyvtárunk
munkájáról

SZEMÉLYI HÍREK ÉB VÁLTOZÁSOK

KIHÍNTETÍ8EK, JUTAUíAZ ÁS OK - Hazánk felszabadulásának 21. évforduló Ja al
kalmából, eredményes munkájuk elismeréséül i

a Népköztársaság Elnöki Tanáosa dr.Pa.1kossv György főosztályvezetőnek a 
MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata kitüntetést adományozta)

a könyvtár főigazgatója az alább felsorolt dolgozókat pénziutal ré
szesítettel Igazgatósági - Kerekes Lőrinoné, Tomlts OttIllái I.A.főosztály - 
Bélley Pál, Nemere Zoltánná, Solymossy Ildikói I.B. főosztály - Baczoni Tamás- 
né, Galamb Györgyné, Pap Zoltán, Tlbolya Istvánná, Tőkésy Ilonái II.főosztály 
- Fallenbüohl Zoltán, Szász Géza, Vavrlnecz Veronikát III.főosztály - Borsa 
Gedeon, Yekerdl Józsefi IY.főosztélyi Caékvári Elekné, Hegyi András né, Kádár 
Tiboraé, Karácsonyi Rózsa, Rónai István, Tardy Lajos, Vékony Margit) Gazdasá
gi hivatal - Béréi Béla, Fehér István, Kiss Györgyné, Rakovszky Istvánná.

UJ MUNKATÁRSAINKt Böhm Katalin könyvtári segédrestaurátor (Restauráló 
Laboratórium), Demién Andrásné kisegítő I. (Sokszorosító), Frey Tamásné tud* 
munkatárs (KMK), Gidófalvl Kristóf könyvtári raktáros (Raktári Osztály).KraJosl 
Dezső szakmunkás (Könyvkötészet), Wolf Magdolna adm.ügyv.dóig.III. (Köiyvtár- 
köz 1 Kölcsönzés).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL! Horváth Aurélné könyvtáros I. (áthelyezési 
MNM Régészeti Könyvtár), Kramp Brigitta adm.ügyv.dóig.III. (munkaviszonya meg
szűnt középfokú tanintézet nappali tagozatára való felvétellel), Szabó István 
kisegítő I. (áthelyezési Fővárosi l.sz.Építőipari Vállalat).

ÁTSOROLÁSOKt Burján Ignácné főkönyvtáros, Falvy Zoltánná főkönyvtáros, 
Gyulai Árpád osztályvezetőhelyettes, dr.Kecskeméthy István tud.főmunkatárs.
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PONDOK A KÉZIRATTÁRBAN

Széohényi Ferenc kézlratgyüjteménye, a Kézirattár állományának alapréte
ge, elsősorban egyes kéziratos darabokból állott! kézirt kötetekből (kódexek 
▼agy újkoriak), levelekből és kiskéziratokból (-analekta). De már igen korán 
gyűjtötték elődeink az összefüggő kéziratállagokat, mai megjelöléssel fond
ókat is. (Ilyen agy-egy Író vagy más alkotó személyiség hagyatéka, egy-egy kés- 
iratgyűjtő-tevékenység eredménye, tehát gyűjtemény, illetve valamely művelődés
történeti szempontból jelentős társaság irattára.) A hajdani kézirattárosok ktt- 
löngyűjtöményeknek nevezték ezeket a szervesen összefüggő kéziratos anyagokat. 
Azt, hogy a Kézirattár egyéb állományától elkülönítve őrizzük, az eladó, aján
dékozó vagy örökhagyó többnyire ki is kötötte. Az összefüggő anyag minden egyes 
darabjáról készült katalóguscédula^ s az belekerült a kéziratok betűrendes ka
talógusába. A kutató viszont megtalálhatta a leltári naplóban együtt is az 
egyszerre bekerült kéziratokat.

Egyik legkorábban megszerzett hatalmas kéziratanyag az ltí9Q—bán és 1900- 
ban négy részletben bekerült FUISZKY-HAGYATÉK, melyet azóta is különgyüjteméry— 
ként kezelünk. Köztudomású, hogy a Pulszky-kéziratok forrásértéke az 164-9-es 
emigrációra vonatkozóan milyen jelentős, érdemes viszont megjegyezni, hogy ez 
a kimorlthetetlennek látszó kincsesbánya Igen nagytórjedelmü is, levelezés és 
iratanyag több mint 40 kézirattároló dobozt tölt meg, ehhez sok kötet napló, 
ujság-kivágatgyüjtemény stb.járul még. Itt közbeszurva meg kell említeni,hogy 
most 1969-ben is bukkant fel még egy jelentős Pulszky naplókötet és levelezés
anyag, mely nem a közvetlen leszármazottaknál volt elhelyezve^ annak idején 
ezért nem került be a többi anyaggal együtt a Kézirattárba.

Az általános gyakorlat azonban a kezdetek óta egészen a legutóbbi iuőkig 
az volt, hogy a többszáz levelet tartalmazó tudós-hagyatékok is olyan módon 
kerültek feldolgozásra, mintha egy vagy több levél feldolgozásáról lenne szó.
A kötetes kéziratok nyelvek, méretek és szerzői betűrend, a kis kéziratok és 
a levelek pedig az Író illetve a tárgyszó betűrendjében a raktárban is, a ka
talógusokban is szétbontásra kerültek. (Itt megismételjük! a feldolgozás után 
készülő leltári napló ezt a szétfutott anyagot - szerencsénkre - mindig össze
tartotta.) Ilyen gyakorlat mellett is létrejött lassanként 9 különgyüjtemény, 
ezek Petőfi. Jókai. Abonyi Lajos, Apponvi Rudolf, Fáik Uiksa, Szilágyi Sándor 
Szüllő Géza és Thallóczy Lajos kéziratos hagyatéka a már említett Pulszky-ha- 
gyatékkal együtt. Csatoltuk hozzájuk a Zeneműtárból 194-5 után átkerült zenei 
levél- és analekta-anyagot, majd Molnár Antal és Zsolt Nándor szintén zenei 
vonatkozású levelezését.

Igen nagyjelentőségű vétel volt 1952-től kezdődően majd Török Sophie 
végrendeletével gyarapodva a BABITS-HAGYATÉK. Ez a nagyért ékü és terjedelmes 
kéziratos anyag a mai napig s még valószínűleg sokáig egyre kiegészül ismeret
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len és Ismert kéziratokkal. 1935 éta még sűrűbb ütemben sikerűit kéziratos ha
gyatékokat megvásárolni vagy ajándékba kapni, elsősorban a századeleji irodal
mi és művészi élet kéziratos emlékeit. Ekkor gyarapodott a Kézirattár Harsára! 
Kálmán, Papp Viktor, Márkus László a Tamás Ernő hagyatékának nagyobb részével) 
a következő évben Kaffka Margit, majd 1957-ben Elek Artúr hagyatéka következett. 
Megszereztük Bábits-Juhász-Kosztolányl ifjúkori levelezésének eredeti darabjait 
is (korábban a Bábits-hagyatékban ennek gépirt másolata volt meg). Ebben az idő
ben került birtokunkba néhány bibliofil-gyűjtő, könyvtáros és muzeológus hagya
tékai Végh Gyula, Mihallk József és Szabó Károly levelezése. A Magyar 
Társaság iratainak megvásárlása is ekkor vette kezdetét.

A mi nemzeti könyvtárunk kézirattárával azonos funkciót végző, hasonló jel
legű külföldi intézmények - akár irodalmi levéltárnak nevezik magukat, akár nem 
- erre az időre már kialakították irodalmi hagyatékgyűjtő munkájuk elméletét és 
gyakorlatát, gondolunk itt elsősorban a weimari Goethe-Schiller-Arohiv, a prá
gai Strahov, sőt a turócszentmártoni Matica Slovenska irodai ml levéltárának anya
gára és munkájára. Szomszédaink is, mi is tanulmányoztuk a kérdés gazdag irodal
mát; szerencsésebb helyzetben levő külföldi kartársainknak már évek óta sikerűit 
megszerzett s feldolgozott hagyatékaik fondjegyzékének sorozatos kiadása. (A 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattára most jelenteti meg első fond- 
jegyzékét, mely Zalka Máté irodalmi hagyatékát tárja fel. Tudtuhkkal a Petőfi 
Irodalmi Muzeum is tervezi, hogy hagyaték-jegyzékeit, legalább sokszorosítva, 
kiadja).

Visszatérve a magunk munkájához! 1959-ben ujább 8 nagyterjedelmű és értékes 
kéziratos hagyatékot szereztünk meg, köztük Jankóvich Miklós, a műgyűjtő iratait 
és levelezését s a Somló Sándor-féle kéziratok nagyrészét (ez az anyag a század- 
forduló Nemzeti Színházának történetére nézve jelentős). A további években fo
lyamatosan kiegészülnek a pár éve megszerzett kéziratos állagok, a Babits-hagya- 
ték újabban előkerülő darabjai, a Magyar Szemle Társaság iratai, az Illésy, Som
ló, stb.levelezés további darabjai, majd Ráth-Végh István pollhlsztori öröksé
ge, Stemmer Ödön könyvkereskedő iratai, Flelscher Antal levelezése, Szerb Zsig- 
mond kéziratai következnek. A legeredményesebbnek talán az 1965-as évet tekint
hetjük. Továbbra is kiegészítjük az eddig megszerzett hagyatékokat, s megvesszük 
Medgyessy Ferenc, Kárpáti Aurél, Bajcsy-Zsllinszky Endre, Bártfal Szab'1 László, 
Jánossy Dénes és mások kéziratos hagyatékát. Ajándékul kapjuk SárkÖzy György 
levelezését, Relchardt Piroska kéziratait, a Czóbel Minkához irt leveleket, Gu
lyás Pál hagyatékát (kivéve a Magyar írók kéziratát). Hasonlóan élénk ütemű az 
1964-es esztendő kéziratos hagyaték gyarapodásai 27 olyan nagyobb állag kerül 
be, melyek kifejezetten együtt-tartást és a szokásos katalóguscédulák elhelye
zése mellett fondjegyzék készítését igénylik. Ezek közül nemcsak a Széchényi 
Könyvtár, de az egész magyar könyvtárügy történetének szempontjából forrásérté
kű FITZ-HAGYATÉKOT kell elsősorban kiemelnünk, azonban ismert és ismeretlen ne
vekhez fűződő levelezések is egy-egy művelődéstörténeti terület jelentős anya
gát tartalmazzák pl. Haraszti Emil, Ilosvav Lajos, Teleszky János, Hlatky Endre
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Kozma Andor* Vajthó László ás mások kéziratai.

Az utóbbi másfél esztendőben valamelyest vissza kellett fognunk kézirat- 
gyarapító munkánkat * alább majd részletezzük miért. Ám Így Is megvettük töb- 
bek között Justh Zsigmond Igen jelentős* részben ismeretlen kéziratait* Né
meth Antal iratait és levelezését* Bajnar Gábor, Bellaágh Aladár* Kaozlány 
Géza* Ceathó Kálmán, Orbók Attila* Slmonffy Kálmán és Lyka Károly hagyatéká
nak részleteit, s természetesen folytattuk a régebbi hagyatékok kiegészítését.
Az idei esztendő legfontosabb hagyatékanyaga a felvidéki Sarló mozgalomra vo
natkozó levélanyag s több mint 300 db levél a színháztörténeti érdekességü 
Somló-hagyatékhoz. Ez a felsorolás csak kiragadott példákra szorítkozik.

Számszerűen a régebben különgyüjtemésyeknek nevezett I-XIII.fond s már 
72 újabban megszerzett hagyaték, gyűjtemény és Iratanyag van birtokunkban* te
hát összesen 85 fond.

Évi 15 ezer db gyarapodásunknak kb. kétharmad része fondjellegü* vagyis 
évi 10 ezer db. Itt érkezünk el a kérdés nehezéhez 1 feldolgozó kapaoltásunk 
az utóbbi időben évi 3 ezer* Illetve 2 ezer darab. A korábbi évek kisebb mér
tékű s a közelmúlt nagyobb ütemti gyarapodásából tehát a mai napig összesen 
mintegy 40 ezer s a ránk következő 3 esztendőben pedig további legalább 30 
ezer* összesen 90-93 ezer db fondjellegü kézlratgyarapodással számolhatunk.
IS munka kétségtelenül feladatunk* eredménye örvendetes* azonban belátható 1- 
dőn belül mégsem tudnak e kéziratos hagyatékok a tudományos kutatás rendelke
zésére állni. Hiszen ennek a hatalmas kézIratanyagnak kétharmad része* leg
alább Is 60 ezer kéziratos hagyatéki darab még 1970-ben is leltározva* de 
feldolgozatlanul* csomagolva kell hogy álljon. Szerencse még* hogy kézirat
tári munkahelyek egy részének feláldozásával* vagyis bepolcozásával valószí
nűleg ez év nyarán raktárt tudunk teremteni* s Így legalább a gondos tárolást 
biztosíthatjuk. Akármilyen gondosan kezeljük Is azonban e nagymennyiségű kéz
iratos hagyatékot* kétségtelen* hogy romlik a forintértékben Is komoly jelen
tőségű feldolgozatlan fondanyag állaga. Minden elmúlt esztendővel anyagi és 
szellemi károsodás megy végbe. Hiszen a kutatás félig vagy egyáltalán fel nem 
dolgozott anyaggal mitsem kezdhet - természetesen feldolgozatlan anyag nem 
adható ki használatra* Pedig az érdeklődés máris igen nagy egy-egy beérkezett 
hagyaték lránt. Természetesen a közelmúltban elhunyt személyiségek vagy élő 
személyek kéziratai különös védelemben részesülnek. Gyakran az eladó vagy aján
dékozó kívánságának megfelelően* vagy a magunk megítélése szerint bizonyos 1- 
delg zárt anyagként kell kezelnünk ezeket. De az érdeklődés megvan és Indokolt. 
Megslnylené akár az évek óta készülő Uedgyessy-monográfia* akár a Széchényi 
Könyvtár történetének munkálatai* ha a megfelelő hagyatékok ismerete nélkül 
készülne.

Mondhatná bárki, egyszerűsítsük a címfelvételt, térjünk át levéltári fel
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dolgozási módszerekre. Azonban az anyag főképp irodalmi és történeti lévén, a 
kutatókat, általában az utókort szegényltenénk meg azzal (az egyöntetű kézirat
katalógusról nem is szólva), ha a részletes címfelvételt akarnánk megtakarítani. 
Hiszen éppen oimfelvételi gyakorlatunk teszi, hogy a társadalmi tudományok kü
lönböző területének kutatói pl. levelestárunkat s kéziratos hagyatékainkat na
gyobb eredménnyel tudják használni más közgyűjtemények anyagánál. A mán-iv do
log pedig az, hogy nagy előnyök elvesztésével járna néhány adat elhagyása (pl. 
az egyes levelek dátuma) s mégsem takarítanánk meg ezzel a feldolgozásban ko
molyabb időmennyiséget. Hiszen nem tudjuk megrövidíteni a leginkább munka- és 
időigényes feladatoti a gyakran többezer darabból álló kéziratos hagyatékok ren
dezését. Ez a munkaszakasz intenzív s lehetőleg ad hoo feladatokkal nem zavart 
elmélyedést kíván. Sokszor hetek munkája, mig egy rendezetlen, gyakran "ömlesz
tett", de néha még téglatörmelékkel is belepett kéziratanyaggal odáig eljutunk, 
hogy az illető tudós, Író, művész vagy közéleti személyiség kéziratos hagyaté
ka szerves rendben áll előttünk. Az iratok elrendezését általában a szerző sze
mélyére vonatkozó anyaggal kezdjük, következnek az eredeti saját művek, majd 
az idekerült idegen kéziratok, aztán a szerző levélfogalmazványai vagy eredeti 
levelei, tovább a hozzá intézett levelek, az esetleges egyéb levelek, végül 
más járulékos anyagok. Az egész fond kap egy számot (pl.Gulyás-hagyaték a Fond 
36), ezen belül végigszámozzuk a kéziratokat (a fenti esetben Fond 36/1-2 100).

Mit tegyünk tehát? állítsuk le gyarapító-munkánkat? Ezt semmiképpen sem, 
az elsőrendű feladatunk, elmaradásának kárát látná a jelen és jövő irodalom- 
történetírása. Viszont nem lehet célunk a csomagolva raktározás sem, a tudo
mányos érdeklődés érthető és kívánatos is, amellett ez ellen a revizoroknak 
is vannak jogos kifogásaik. A kevés haszonért lényeges veszteséget jelentő rö
vidített feldolgozás sem járható ut, amint láttuk. Megértés és némi kis segít
ségnyújtás feletteseink részéről igen jól jönne, magunk némi átcsoportosítás
sal, munkaszervezési ötletekkel tudnánk a feldolgozás tempójának meggyorsítá
sához hozzájárulni. - PAFF IVÁNNÉ

Magyar vonatkozású ÜJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEIKK

MAGIAK SZÉPIRODALOM IDEGEN NIELVEN

ARNÓTHY, Christinei La salson des Americains. Paris 1964.
DARVAS Józsefi János Hunyadi [A törökverő.J Szófia 1965*
DÉRY Tibori Niki. Praha 1965.
DÉRI Tibori Niki. Stockholm 1966.
FEJES Endrei Hrbitov rzi. [Rozsdatemető.J Praha 1965*
GERGELY Sándort Pro gudze. [Rögös ut.] Warazawa 1965*
JÓKAI Móri Diamantele negre. [Fekete gyémántok.J Bu9uresti 1965. 
JÓKAI Móri Zolotoj cselovek. [Aranyember.] Moszkva 1965.
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KOSZTOLÁNYI Dezsői Belőnek uleti. [Válogatott elbeszélések.J Praha 1966. 
NÍMETH Lászlót Odraza. [iszony.J Warszawa 1965*
SZABÓ Miklósi Komanda alfa. [Alfa team.J Moszkva 1969.
SZILVÁSI Lajost Apassionata. Warszawa 1969.

MAGYABNYELVÜ SZÉPIRODALOM

BERNATH Wllliamt Ébredés. Versek. Chicago 1961.
PRANYÓ Zoltánt Barangolás. [Kortárs román költők.] Bukarest 1969.
KISJÓKAI Erzsébeti Ének Stuart Máriáról. Cleveland 1962.
MAGYAR Miklóst Panasz. [Versek.] Montreal 1969*
Pellengér. Szatirikus és humoros versek. Bukarest 1969*
SZÉKELY MOLNÁR Imrét Feltisztul az ég. Elbeszélések. Toronto 1969*
SZILÁGYI Domokost Szerelmek tánca. Versek. Bukarest 1969*
SZÖCS Istvánt Kritikus holdtölte. [Regény.] Bukarest 1969*
TÓTH Máriát Levél a mélyből. Kisregény. Bukarest 1969.

MISCELLANIA HUNGARICA

BÍRÓ Bélát Art history. Dübuque, Jowa, é.n.
FERDINÁNDY Mihályt Magyar portyák ibér földön. München 1962.
GARA Lászlót Az ismeretlen Illyés. Washington 1969*
KÖN Bélát Wegierska republika rád. [A Magyar Tanácsköztársaságról, válogatott 
beszédek és Írások.] Warszawa I969.
LENGYEL Emilt The land and peaple of Hungary. Philadelphia - New-York 1969* 
Prominent Hungarians. Home and ábroad. Edited by Márton Fekete. München 1966. 
REINER Imrét Wood engravings. Chicago 1944.
SZABÓ László, Cs.t A megszabadított száműzött. Dante politikája. Róma 1969* 
SZABÓ László, Cst Az öreg Michelangelo. A római évek 1934-1964. Róma 1969. 
SZABÓ Zoltánt Szerelmes földrajz. Washington 1964.
VALKÓ Lászlót Essays on modern cooperation. Washington 1964.

AZ OLVASÓFORGALOM UJ RENDJE

Ez év január elsején életbe lépett könyvtárunk olvasótermei használatának, 
ill. az olvasójegyek kiadásának uj rendje. A változtatást részint az anyaghasz
nálat korlátozásának bevezetése, részint az a törekvésünk tette szükségessé, 
mellyel az adott viszonyaink között a tudományos kutatást kívántuk elősegíteni,.

A korlátozások elsősorban a Hirlaptár régi, 1992 előtti, nagyrészt egypól- 
dányos anyagára vonatkoznak, s a közismerten rossz, sőt pusztuló állapotban lé
vő hírlapok fokozott védelmét szolgálják. A másik célt illetően! eddig az olva
sók beiratkozásnál történő kategorizálása sem az olvasó személyének, sem olva
sása céljának pontosabb megítélését, igj o használatra elsősorban számításba
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Jövők segítését sem tette lehetővé. Az uj szabályzat szerint most sokkal körül
tekintőbben lehet az olvasói kategóriába való sorolást elvégezni. így a tudomá
nyos kutatók un. "C" kategóriájába ma valóban csak a tudományos kutatással fog
lalkozók kerülhetnek (a tudományos fokozattal rendelkezők, az egyetemi és fő
iskolai oktatószemélyzet tagjai, kutatóintézetek, könyvtárak, levéltárak, mú
zeumok tudományos munkatársai, kiadóvállalatok tudományos dolgozói), valamint 
a hivatásuknál, 111, beosztásuknál fogva erre illetékes személyek (az írószö
vetség és a MUOSz tagjai, az országos jellegű hatóságok, országos jellegű kul
turális és társadalmi szervek, 111. Intézmények, mint pl. minisztériumok, rá
dió, televízió, stb. vezető beosztásban lévő dolgozói). Megszűnt a foglalkozás 
rovatban az eddigi túl általános "nyugdíjas" megjelölés Is, Így a tudományos 
pályán működők nyugdíjaztatásuk után Is kutatói olvasójegyre jogosultak. Épp- 
Így megilleti a kutatói olvasójegy a természettudományi szakon működő kutató
kat, akik eddig a társadalomtudományi kutatókkal szemben nálunk hátrányos hely
zetben voltak. Viszont nem jogosít eleve kutatói olvasójegyre a bármely szakon 
szerzett egyetemi végzettség.

Az egyetemi hallgatók üti. "B" kategóriájába ezentúl nemcsak a nappali, 
hanem az esti és levelező hallgatókat is be kell sorolni. Az uj rendszer beve
zetése óta eltelt néhány hónap tapasztalata azt mutatja, hogy az esti és leve
lező hallgatók gyakran elmulasztják ezt a tényt a beiratkozásnál közölni, 111. 
Igazolni, s llymódon a kapott "A" olvasójegy birtokában hátrányos helyzetbe ke
rülnek. A beiratkozó pultnál kifüggesztett tábla, mely e tény bemondására, 111. 
igazolására hívná fel az olvasók figyelmét, sokat segíthetne ezen.

Mindazok az olvasók, a fenti két kategóriába nem tartoznak, általános
ün. "A" kategóriájú olvasójegyet kapnak. Az "A" és "B" olvasójegy az általá
nos és hirlaptári olvasóterem látogatására jogosít. A "C" olvasójeggyel rendel
kezők látogathatják a tudományos olvasótermet, valamint a könyvtár többi tá
raiban (Kézirattár, Régi és Ritka Nyomtatványok Tára, Zeneműtár, stb.) levő ol
vasótermeket Is. A később rendszeresítendő ’D" olvasói kategória az Irodalom
tudományi és történettudományi kutatókat jogosítja fel a közeljövőben megnyí
ló Irodalomtudományi szakolvasóterem használatára.

Az "A" és "B" kategóriába tartozó olvasók Időleges kutatni jogosítást is 
kaphatnak, amennyiben tudományos kutatóintézet, kulturális Intézmény, országos 
főhatóság, vagy egyetemi tanszék Írásbeli nyilatkozatát mutatják be, amely a 
tudományos kutatómunkára való megbízást igazolja. (E célra az olvasószolgálat
nál kapható űrlapok szolgálnak.) A nyilatkozatban a kutatás témáját, várható 
időtartamát Is meg kell jelölni. Az időleges kutatói jogosítást az Illető tá
rak, 111. olvasószolgálatok vezetői Jegyzik rá az olvasójegyre.

Az anyaghasználat terén az egyes tárak az olvasói kategóriák figyelembe
vételével maguk határozzák meg, hogy állományukat milyen mértékben bocsátják 
az olvasók rendelkezésére. Pontosan körülhatárolt szabályok csak a Hirlaptár
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állományénak használatára vannak. A tavaly végzett felmérések ugyanis világo
san megmutatták, hogy a hlrlaptéri gyűjtemény a magyar hírlapok tekintetében 
messze felülmúl minden hazai gyűjteményt/ s értékét növeli az a tény, hogy anya
gának jelentős része országos viszonylatban is egyedi. A magyar hirlapállomány 
kb. 70 százalékban csak könyvtárunkban található meg, s ennek a jelentős nemze
ti értéket képviselő anyagnak közel háromnegyed része rongált, nem jelenték
telen hányada pedig pusztuló állapotban van. Indokolt és szükséges is tehát, 
hogy ezt az anyagot védjük, s az utóbbi 10-15 évben felduzzadt, nem kellően in
dokolt forgalmát csökkentsük.

Az uj szabályok szerint az "A" kategóriába sorolt olvasók nem használhat
ják a Hirlaptár 1952 előtti állományát, valamint az 1952 utáni anyagból a szó
rakoztató jellegű képeslapokat. (Indokolt esetben, valamilyen meghatározott 
adat kikérése céljából az olvasás, ill. kikeresés engedélyezhető.) Az egyetemi 
hallgatók "B" kategóriájába sorolt olvasók általában nem kaphatják meg az 1850 
előtti folyóiratokat-és az 1952 előtti hírlapokat, valamint képeslapokat. Ki
vételt képez természetesen a szakdolgozat témakörébe vágó anyag olvasása* A 
"C" kategóriába tartozó tudományos kutatók a Hirlaptár állományát általában 
korlátozások nélkül használhatják. (Kivételt képeznek az erősen rongált álla
potban lévő lapok, valamint a csak mikrofilmen olvasható periodikák.)

Az uj rend bevezetése kétségkívül nagyobb terheket ró az olvasószolgála
tok dolgozóira, elsősorban a beírást végzőkre és a Hirlaptár olvasószolgála
tára. A munkatöbblet azonban jelentős célt szolgált a fokozott anyagvédelem 
a nemzeti könyvtár archivális funkcióját hangsúlyozza,és - hosszabb távon - 
a könyvtár anyagának olvastatását hivatott kutatói szintre emelni; a korláto
zások pedig a könyvtárunkban folyó tudományos kutatómunkát kívánják támogatni, 
megőrizve és kézbeadva az anyagot mind a jelen, mind a jövő kutatója számára.
- SOMKUTI GABRIELLA

1966.EVT AlLOMAhIREYIZIÓ ÉLŰIT

Könyvtárunk több évre tervezett állományrevíziója - ha az előkészítésével 
járó szabélyzatkészitő és próbamunkákat is ide számítjuk, már 1964 utolsó hó
napjaiban - ténylegesen az elmúlt év julius 26-án kezdődött meg és befejezéséig 
"ténylegesen" minden év augusztus-szeptember hónapjaiban folyik. Ezre az éven
kénti két hónapra vonatkozik könyvtárunk vezetőségének az a határozata, mely 
szerint "az állományrevíziót könyvtárunkon belül központi feladatnak kell tekin
teni és végrehajtásának tényleges időszakában az egyes osztályok egyéb felada
tait annak alá kell rendelni." Az 1965* évi első szakasz eredménye (melynek vég
rehajtásában 62 dolgozó vett részt)i 714 427 mű 769 422 darabban.

Amint az elmúlt év folyamán lapunkban több alkalommal foglalkoztunk az 
állományrevízióé munka kérdéseivel, úgy az idén is ezt tervezzük és most, el-
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•6 alkalomnál a könyvek ez étben befejeződd és az Időszaki kiadványok most kez
dődd revíziójának előkészületeiről adunk tájékoztatást.

RAKTÁRI OSZTÁLY - A könyvek állományrevíziója permanensen tárt az elmúlt 
év dereka óta. B munka során azonban az intenzitás változó. 1963. szeptember 
30-a óta oaendesebben áramlik a revízió folyama. Az utómunkálatok, a müncheni 
állomány revíziója, valamint az erőgyűjtés és felkészülés jellemzője ennek a 
periódusnak. Bppen ezekben a napokban forrósodik ismét a "revíziós légkör."
Hisz ez évben még nagyobb és még keményebb fába vágjuk "revíziós fejszénket"! 
Következik a sorozati gyűjtemény. Elég csak kiejteni házon belül e bűvös szót! 
sorozat - máris kábulat fogja el gyakorló könyvtárosainkat. Igen zava
ros és problémátikua anyaggal állunk szemben.

Kint a múlt évben, úgy az idén még inkább törekszünk arra, hogy a rende
letileg kötelező mechanikus számbavétel mellett a lehető legtöbbet tegyünk 
az állomány rendezésére is. A hibákat korrigáljuk, a raktár és katalógus egy
ségének tökéletesítésével fokozzuk az állomány használhatóságát. Céljaink közé 
tartozik, hogy előkészítsünk egy pontos helyrajzi nyilvántartást, mely a jelen
legi állomány tükrözésén túl a sokoldalú bejegyzések révén egy későbbi elke
rülhetetlen sorozati rekonstrukoió vezérkönyve legyen.

Az állomány és a hiányok tételes megállapítása mellett tehát egy sor ki
egészítő feladatot is kívánunk végezni. Példaképpen: minden mű, ill. kötet egye
di jelzetet kapt az össze nem tartozó sorozatokat szétválasztjuk! a periodika- 
szerű anyagot megkülönböztetjük a tulajdonképpeni sorozatos és többkötetes ál
lományegységektől $ sor kerül a kisnyomtatvány jellegű anyag leválasztására! 
regisztráljuk az iskolai értesítőket az "ÍRT" katalógus teljessé tételének 
elősegítésére.

A munkaterv készül, a szabályzat alakul. Célunk az, hogy a lokomotivokat 
megszégyenítő brigádok előtt a munkapályát szabaddá tegyük. Ezen dolgozunk, 
esen fáradozunk s reméljük kielégítő sikerrel. Bizakodással tekintünk a meg
feszített munkát igénylő augusztus és szeptember havi revízió elé. Bizakodá
sunknak alapja vant a múlt év bebizonyította a dolgozók rendkívüli munka- és 
könyvtársseretetétl Sokan adtak bizonyságot munkalendületükről. Tudunk példá
san dolgozni, de legyen a feladat komoly és nehéz! ígérjük! (Ua)

HIRLAPTÁR - Az állományrevízió több évre terjedő nagy munkájába az idén 
kapcsolódik be a Hirlaptár a maga kb. 180 ezer kötetet kitevő állományával, 
helyesebben "hirlaptári egység", mert ebből mintegy 3? ezer valójában nem "kö
tet" hanem osak kemény kartonlapok közé szorított, zsineggel átkötött téka.
A katalóguslapok tanúsága szerint a teljes anyag kb. 40 ezer folyóirat-cimet 
jelent* Ez tehát az az állomány, amit számba venni és ellenőrizni kell.

A revíziót a Hirlaptár betűrendes szolgálati katalógusai alapján kell
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majd elvégezni. Ezek a katalógusok tartalmazzák a részletes állományi adato
kat. A revízió céljára azonban nem a katalóguslapokat használjuk, hanem részint 
adrémalevonatok készítése, részint pedig — a rekatalogizálatlan anyag eseté
ben - a címfelvételt adatoknak az olvasói katalóguslapokról gépírással törté
nő lemásolása utján külön revíziós-kartonokat készítünk, ezeket a raktári szá
mok sorrendjében összeosztjuk, s a revíziót ezeknek a felhasználásával végez
zük el.

Minden revíziós kartont két példányban készítünk el. Az egyik példányso
rozat szolgál a revízió oéljára, a másik sorozatból pedig a revízió eredménye 
alapján a Hirlaptár uj raktári katalógusát kívánjuk létrehozni. A revíziós kar

tokokon az egyes oimek meglévő köteteinek (tékáinak) számát, évfolyamonkénti 
részletezésben kell feltüntetni. Megfelelő helyet és rovatot biztosítottunk 
azonban arra Is, hogy a revideált anyag kötött, Illetve kötetlen volta, vala
mint állapota (sórültség, rongáltaág stb) a kartonokon ugyancsak feltüntethető 
legyen. Ilyen módon a revízió az állomány számszerű felmérése mellett egyéb fon' 
tos adatok regisztrálására is felhasználható lesz.

Nem fog kiterjedni a mostani revízió a kötetlen (tékázott) anyag tartal
mának egységenkénti számbavételére. Ezt a munkát a rendelkezésre álló két hó
nap alatt nem lehetne elvégezni. Az egyes tékák tartalmának számbavétele szám
szerű revízió után, az állományrevízió második meneteként majd jövőre követ
kezik.

Az előkészítő munkák már nagy ütemben folynak. A revíziós kartonok elő
készítésével párhuzamosan kidolgoztuk a revízió részletes tervét és elkészí
tettük az erre vonatkozó szabályzat tervezetét. Az előkészítő munka kereté
ben kell elkészíteni a Hirlaptár raktárainak pontos térképét a számcsoportok 
jelzésével, és a számcsoportok pontos kimutatását a raktári hely megjelölé
sével. Ez a munka szintén folyamatban van, de gondoskodnunk kell még a reví
zió megkezdése előtt a raktárak, és a raktári állomány alapos portalanításá
ról is. Ez a portalanítás a revíziót végző dolgozók egészségének védelme szem
pontjából is elengedhetetlenül szükséges. Bízunk abban, hogy a Gazdasági Hi
vatal segítségével ezt a problémát is meg lehet oldani, s a gondos előkészítő 
munka után a revíziót zavartalanul és eredményesen tudjuk majd elvégezni. - 
PL

EGY LEZÁRULT ÉVFOLYAM

Az "UJ KÖNYVEK" első száma 1964 októberében jelent meg, s az első évfo
lyam mindössze 6 számból állott, amelyekben összesen 458 tétel szerepelt. Az 
1965. január-december között megjelent 25 szóm volt második, de az első tel
jes évfolyam.

Irtunk, vitáztunk, többször beszámoltunk mér e kiadvány előnyeiről. Mé
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gis nehéz elhallgatni, mennyire örül a szerkesztőség minden dolgozója annak, 
hogy sikerült megtartanunk azokat az eredményeket, amelyek még a Könyvtáréi- 
látó tájékoztató jegyzékei által terjedtek el a hazai könyvtárakban (előzetes 
teljes címleírások, ETO-szakjelzetek a nyomtatott katalóguscédulákkal megegye
zően) . De sikerült ezen felül összekötnünk a kiadványt a rendszeres Irodalmi 
Ismeretterjesztéssel (életrajzi és más lexikális adatok, bibliográfiai hivat
kozások stb.) és tartalmi annotációval Is. Módszertani segítséget pedig az ál
tal adunk a közművelődési könyvtáraknak, hogy állománygyarapítási javaslato
kat közlünk az annotációk végén szövegesen és a címleíráson jelzetek utján. 
Minden javaslati jelzet és az Uj Könyvekben közlésre került minden mü tétel
száma megismétlésre kerül a nyomtatott katalóguscédulán, ezáltal nemcsak az 
Identifikációt könnyítjük meg (pl. egy műnek több kiadása esetén), hanem a 
tartalmi annotáció évek múltán is másodpercek alatt kikereshető. Az előzetes 
és sokoldalú Információ mellett az Uj Könyvek a kurrens, annotált törzsanyag
jegyzék 111. a közművelődési könyvtárakba beszerzésre javasolt müvek címjegyzé
kének szerepét Is betölti.

Az 1$>65-évi (második) évfolyam lezárása után elkészült a megjelent 25 
szám szakrendi tartalomjegyzéke és betűrendes mutatója, mely április közepén 
meg Is jelenik. Az év folyamán 2074 mü (ugyanennyi tétel) került közlésre, 
amelyből kb. 1300 tudományos vagy Ismeretterjesztő kiadvány, a többi szépiro
dalom. A tudományos és Ismeretterjesztő kiadványok közül kb. 260 társadalom
tudományi és politikai, 160 a művészet-játék-sport, 140 földrajz és történelem, 
210 műszáki tartalmú kiadvány. Az egyéb szakcsoportok szerényebb mennyiséget 
képviselnek. A szépirodalmi müvek közül kb. 450 magyar, a többi a külföldi 
irodalmat mutatja be.

á közlésre került tételek közül 510 falusi könyvtárak részére, 479 véro- 
si és nagyobb szakszervezeti könyvtárak részére törzsanyagi 511 falusi könyv
tárak részére, 793 pedig városi és nagyobb szakszervezeti könyvtárak részére 
javasolt, 207 gyermekkönyvtárba is beszerezhető felnőtt Irodalom, 147 gyermek
könyv, 717 pedig egyéb kiadvány. - KÖRTJÉS JÚLIA



SOHOPENHAUER EK LIBRISE ÜRÜGYÉN

"Tömérdek gondolat van, amely értékes annak, 
aki gondolja, de kevés közöttük az olyan, a- 
mely elég erős abhoz, hogy visszhangot Is kelt
sen, azazi leírva Is hasson."
Schopenhauert Parerga u. Paralipomena

Az újkori pesszimizmus bölcselőjének Intelme el
lenére mégis leírjuk azt, ami történt, és azt Is, 
amit ezzel kapcsolatosan gondolunk. Nem megalapo
zatlan optimizmusból tesszük ezt, hanem azért,mert 
tudjuk, hogy a könyvtári munka során mások Is rá
bukkantak hasonló gondolatokra. Például Sellgmann 
Gézóné, a Könyvelosztóban.

A Beloiannisz utcai raktárban, a régi idegen könyv
anyag feldolgozása során kezébe került egy spanyol

ra fordított Lesage regény, az El bachiller de Salamanca (Paris 1825). A mii,
Így önmagában nem sokat jelent, az efféléből tizenkettő egy tucat, de mindjárt 
hangsúlyt kap, ha a kötéstáblára ragasztott címeres ex librist nézzük! Schopen
hauer. Vajon az egykori tulajdonos azonos lenne Arthur Schopenhauerrel, a fi
lozófussal?

Megjárt néhány fórumot a salamancal diák és az oldalába ragasztott ex 
libris probléma, de befogadni sehol sem akarták, mert a oimerpajzs két csilla
ga indokolt büszkeséggel őrizte a titkát. Már-már úgy alakult a sorsa, hogy a 
Kultúra Külkereskedelmi Vállalat retortéin valutává tingálódlk a zöld márvány- 
papírral borított kis kötet, de a Könyvelosztó munkatársainak szívóssága, és 
ffix Györgyné felelősségérzete (mert időközben a Gyarapítási Osztályra is el
jutott a kérdéses könyv) útját állta a transzmutációnak.

8 most az aranycsinálók zsargonjából váltsunk át a könyvtárosok nyelvjárá
sára. Mit árul el a provenienciáról az ex libris, kié is volt ez a kötet? Arthur 
Schopenhaueré, a filozófusé.

Eduard Grisebach monográfiájából (Berlin 189'/) tudjuk, hogy hollandi ere
detű patrícius családjának címerét (ferde arany-pólyával ketté hasított kék
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mezőben egy-egy ezüst csillag) használta könyvjegyül. Az Edita et inedita 
Schopenhaueriana (Leipzig 1888) arról is árulkodik, hogy ez librisét könyv
tárának minden kötetébe beragasztotta, kivéve azokat a munkákat, például Hegel 
Phánomenologiéját, amelyekkel kapcsolatosan elvi-elméleti fenntartásai voltak. 
(Ezt a finom ex libris-pszihológiai adalékot a filozófia történetének ismerői 
bizonyára értő örömmel nyugtázzák.)

A régi német könyvjegy máig is legalaposabb ismerőjei Lelningen-Wester- 
burg, az Ex libris Zeitschrift 1896. évi kötetében foglalkozott az általa 
ritkának Jelzett könyvjeggyel. A Chippendale stilusu, rézmetszetü la
pot angol eredetűnek mondja, és az ifjú Schopenhauer londoni tartózkodásával 
(1805) hozza kapcsolatba.

Ami pedig a könyvet illeti. Filozófusunk kedvtelései közé tartozott a 
nyelvtanulás. A spanyollal 1825-ben kötött ismeretséget. (Ne feledjük* az 
El bachiller 1825-ben Jelent meg.) Nem lehetetlen, s a könyvbe irt, nyelv- 
tanulásra utaló Jegyzetek* szó-konkordanciák ezt megerősíteni látszanak,hogy 
Schopenhauer egy francia Lesage kötettel vágott neki éppen a mi spanyol Lesage- 
unk meghódításának, mert franciául már korábban és kitünően megtanult. Figye
lem felkeltésül, kedv csinálésul és tudománytörténeti indoklásul talán ennyi 
is elég az alább következendőkhöz.

Az ex libris a könyvtári munkában a proveniencia elv alkalmazásának e- 
gyik igen fontos fogódzója. "A könyv sorsa Magyarországon" sajnos eléggé vi
haros volt ahhoz, hogy hazai könyvjegyeinket különösképpen megbecsüljük, rend
szeres gyűjtés tárgyává, a könyv- és könyvtártörténeti kutatások Jelentős for
ráscsoportjává tegyük. Példákat bőven vonultathatnánk fel, s ezek mind, egy
öntetűen vallanák* számos, sőt számtalan gyűjteményünk létezéséről ma már csak 
elszórtan felbukkanó ex libriseik adnak hirt. A Schopenhauer könyvjegy histó
riája elgondolkoztat azon, vajon figyelünk-e eléggé, figyelünk-e szervezetten 
és tervszerűen ezekre a grafikumokra?

Tudjuk azt, hogy könyvtárunk mindkét keze tele van tennivalókkal, hogy a 
szervezés, a felkészülés, Jövendőnk megfogalmazásának időszakában élünk. Meg
győződésünk azonban, hogy szervesen illeszkedik feladataink kirajzolódó uj 
rendjébe a magyar ex libris kérdésköre/Ó3 ezzel kapcsolatosan két mozzanat már 
most is égetően időszerű.

Az egyik a gyűjtés problémája, a Könyvelosztó anyagának ilyen 
szempontú vizsgálata. Az OtízK-nak ez a részlege felelősségteljes, tudományos 
igényű munkát végez. Pótolhatatlan értékek felismerését, megmentését várjuk 
és reméljük az ott dolgozó kollégáktól. Ami a könyvjegyekkel való foglalkozást 
illeti* lehetővé kellene tenni a számukra, hogy a Széchényi Könyvtár állomá
nyába, vagy más hazai gyűjteménybe nem kerülő kötetekből rendszeresen kiáz- 
tas3Ók az ex libriseket. Ez a munka egy ideig folyt is Varga S.Frigyes kollé-
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gérik biztatására, de időhiány miatt abba maradt. (Az Így begyűjtött lapok fel
dolgozása egy későbbi, alkalmas időpontra tolódhat ki.)

Az ez librisszel ellátott könyvek nyilvántart ás a sem ha
lasztható tennivaló. A raktárainkba kerülő ilyen anyag egy ideig, s nem meg
nyugtató rendszerességgel, a decimális 097 szakcsoportjában kapott esetenként 
egy cédulát. Ez a gyakorlat is megszűnt Immár több, mint egy fél esztendeje.
Oki az llymódon kialakult ál-szak kilóg a decimális struktúrájából. Ez tény, 
viszont nem ok arra, hogy az ez librisszel ellátott könyv - Így pl. a Schopen
hauer Lesage-a is - végérvényesen eltűnjék a szeműnk elől. Tudják ezt a Könyv- 
feldolgozó Osztály szakozó munkatársai. Ezért egyik értekezletükön, Sohneller 
Károllyal az élen, nem azt javasolták, hogy szűnjék meg az ez librisen munkák 
regisztrálása, hanem azt, hogy az eddigi adminisztrációval és adrématechnlká- 
val készüljön oédula továbbra is róluk, de alakítsanak ki egy külön katalógust 
az ez librist tartalmazó könyvekről. Úgy gondoljuk, hogy ezért a többletmunkát 
nem jelentő nyilvántartásért méltán lesz hálás egy későbbi könyvtáros generá
ció, amelynek a felismerések mellett már ideje és módja is lesz arra, hogy el
készítse a régi és az ujább magyar könyv jegy tudományos leiró jegyzékét.

8 végezetül, a magunk mentségére, de némi biztatásul is azokhoz, akikben 
visszhangot keltett e nehány gondolat, még egy Schopenhauer idézet. A kiagra- 
fikát szerető, értékelő ember, még ha könyvtárosnak véli is magát, gyakran e- 
sik a szenvedelmes bélyeggyűjtő-dilettáns gyanújába, ka. legyen, mert pesszimiz
mus és sértődés nélkül valljuk Schopenhauerrelt "Dilettánsok, dilettánsok... 
így nevezik kicsinyéivé azokat, akik a művészetet, vagy tudományt szeretetből, 
vegy örömből, per il loro diletto, művelik. Pedig osak az gyakorol valamit tö
kéletes komolysággal, aki szeretettel, oon amore foglalkozik vele." (bp.)



figyelő szemmel

Nemzetközi
könyvtár . kiállítás .módszertan

Március hónapban egy párizsi (nem könyvtári) nemzetközi konferencia egy 
napos szünetének lélegzetvételében kerestem fel két nemzetközi szervezet, az 
UNESCO és az OECD könyvtárait. Ezután a Lipcsében tartott tavaszi nemzetközi 
mintavásáron volt alkalmam látni a könyvtárak műszaki fejlesztéséhez alkalmas 
berendezések felsorakoztatását. Majd pedig Berlinben a szocialista országok 
módszertani együttműködési törekvéseinek előmozdításában működhettem közre.
Ez a fenti óim értelme.

Az UNESCO könyvtár nemzetközi tömény referensz-könyvtér. Mivel az UNESCO- 
nak több tagja van, mint az Egyesült Nemzeteknek, nem csoda, hogy szerzeményé
nek kétharmada ajándék. Közte a magyar referensz anyagok szépen képviseltek 
- Maller Sándor közreműködése folytán. így az évi 27 000 USA dollár szerzemé
ny! keret már nem látszik szerénynek.

A könyvtár problémái egyébként nemzetközileg azonosáks személyzethiány, 
térhiány, a dokumentáció versenye. Személyzethiényát illusztrálja, hogy a 
könyvtárban lévő Friden-Flexowriter lyukszalagos Írógép hallgatagon avulgat, 
mert a 15 000 főnyi UNESCO személyzet kezén lévő könyvek központi katalógusá
nak létesítéséhez ezt a gépet megkapta ugyan a könyvtár, de hozzá a gépirónől 
létszámot nem. Térhiányának a részbeni szerzője két svéd építész, akik "ele
gáns és drága példáját adták annak, hogyan nem szabad könyvtárat építeni." A 
dokumentáoió versenye pedig abban jelentkezik, hogy — ha igaz — jövőre a mos
tani könyvtári UNESCO Bulletin szerkesztőségéből dokumentáoiós részleg fiad- 
zlk.

Az OECD-nek (a nyugati országok nemzetközi gazdasági szervezetének) a 
könyvtára a szervezet kitűnő gazdasági kiadványai után csalódást okozott,mert 
nagyon hagyományos. A könyvtár vezetője - pedig ebben a hlszemben mentem oda -, 
nem Dr.King. aki régebben a FID elnöke volt. ő a szervezet legnagyobb osztályá
nak, a tudományos osztálynak az élén áll. Ezirányu munkáját behatóan ismertet
te velem (Vö. Science. 1966. 5713.s*-ban az európai tudományos előrehaladás
ról irt oikket). De a gazdaságilag fejlett országok OECD könyvtára - underde- 
veloped library.

Az útirány innen Lipcsébe csavarodott. A BÚGRA (az irodatechnikai kiálli-
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tás) és a technikai Messe helyiségeiben a 80EMTR0N, a Siemens, a Remington, a 
Zeiss és sok más cég kiállításából határozottan kidomborodott a reprográfia 
előretörése. Nem hiába hangsúlyozta vagy öt éve előttünk és valósította meg 
könyvtárában az ezirányu műszaki fejlesztést Loosjes, a jeles holland könyv-* 
táros.

Lipcséből Berlinbe utazva, a módszertannak két lelkes képviselőjével vitat
hattam meg az ezirányu nemzetközi együttműködés lehetőségeit, ezek) Schwaxtz. 
a Methodisches Zentrum és Rückl. a Zentralstelle Igazgatója. Az előbbi Intéz
mény lényegileg azonos a KMK tudományos és szakkönyvtárának módszertani osztá
lyával, az utóbbi a közművelődési módszertani osztállyal. Míg azonban közműve
lődési módszertani szervezet több szocialista országban található, tudományos 
könyvtárakra Ilyen csak Berlinben van, több országban most van kialakulóban, 
így nem csoda, ha Schwartz igazgatóval sok közös feladatot találtunk, s ha 
- szerény kereteink ellenére is - együttműködést határoztunk el - Brűckmafan- 
nak, a Staatssekretáriát osztályvezetőjének a teljes támogatásával.

Néhány nem könyvtári kontraszt az útból)
- az Invalidusok dómjának (Napóleon sírhelyének) ritka művészi barokkja - 

a lipcsei Völkerschlachtdenkmal nyers, szinte monstruózus tömege között,
- a konferenciai fogadás Chateauneuf-du-Pape vörös borának szikrázása 

s a berlini Pilsner habzása között;
- az UNESCO Breuer-Nervl alkotta ezer fős előadóterme (ahol felszólaltam) 

s a Methodisches Zentrum a mienkhez hasonló szerény munkaterme (ahol előadtam) 
köpött. - PATAKI ERNŐ

••SZEKEREZŐ BIZOTTSÁG" 
nyomdokain

"Szekerező bizottságnak" nevezték a múlt század hetvenes éveiben a "könyv
tári buvárlatok" ama kicsiny de lelkes csapatát, amely a magyar könyvtárügy 
szent öregje, Szabó Károly köré tömörült a Magyar Történelmi Társulat vidéki 
tudományos kirándulásain. A kirándulások résztvevői ugyanis a társulat jellegé
nek és a kor érdeklődésének megfelelően inkább a levéltárakat, az okleveles, 
kéziratos dokumentumokat keresték, Szabó Károly volt az, aki a könyvtárügyet 
is bekapcsolta ezekbe a kirándulásokba.

Ez a Krúdy Gyula világának vidéki indóházálnál vonatról szekérre szálló 
bizottság jutott eszünkbe, amikor április 7-én az idén immár ki tudja hányad
szor próbálkozó tavasz egyik sikeres nekilendülésében megérkeztünk Kecskemétre, 
s az állomáson külön autóbusz várt bennünket, hogy a Magyar Történelmi Társu
lat ez évi vándorgyűlésére vigyen.

Az autóbusz a városi tanácsháznél állt meg velünk. Lechner Ödön és Pártos
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Gyula e századvégi szecessziós alkotásának tanácstermében gyűltünk össze, a- 
melynek falait Székely Bertalan történelmi képei díszítik. Köztük a "Vérszer- 
zödés" oly Jól ismert tablója - kevéssé volt tudatos bennünk, hogy az erede
tije itt található.

Ezek között a történelmi képek között köszöntött bennünket a városi tanács 
vb. elnöke mint házigazda. Utána Mátrai László, az egyetemi könyvtár igazgató
ja tartotta meg vitaindító előadását a művelődéstörténet kérdéseiről. Rámuta
tott, hogy ennek a témának napirendre tűzése a szocialista tábor belső fejlő
déséből folyik. Egyrészt ugyanis a XX. és XXII. kongresszus után a figyelem 
fokozottabb mértékben fordult a történelem alanya, az ember felé, s ez a kö
rülmény ösztönzőleg hat a pszichológia és szociológia mellett a kulturhistó- 
ria virágzására is. Másrészt pedig a politikai harc megvívása után az erőket 
a kulturforradalom mezejére lehet csoportosítani, ami egyébként a békés egy
más mellett élés egyik primér konzekvenciája is. Végűi a nemzetközi osztély- 
haro Jelen stádiumában helyes, ha vizsgálódásunkat kiterjesztjük olyan ujább 
területekre - mintegy az ideológiai Senki földjére - amelyet a marxizmus ed
dig elhanyagolt.

A továbbiakban ennek az elhanyagolásnak okait vizsgáltat Az önmagéban 
is kényes téma kényes területekkel érintkezik, természetes tehát, hogy az ér
deklődés inkább a köztörténet felé fordult. Attól is féltek, hogy egy kor szel
lemi arculatának ismertetése során esetleg a szellemtörténet mezejére téved
hetnek. Tudomásul kell azonban vennünk - elemezte előadása befejező részében-, 
hogy a társadalmi pszichikum területe is a felépítményhez tartozik, vizsgáló
dásunkat tehát erre is ki kell terjesztenünk. Az európai gondolkodás történe
tének átfogó Jellemzése során igyekezett konkrét feladatokra is rámutatni, 
mint példáult megvan-e a tudati egység az egyes korok szellemében; siethet 
vagy késhet-e a tudat a korszellemhez képest; milyen kapcsolat van a nyelv- 
történet és kulturhistória, a politikai eszmék és az osztályharc között.

A hozzászólók részben a magyar művelődéstörténet múltját vizsgálták, 
Bessenyei György^A magyar nemzetnek szokásairól, erkölcseiről...*c• munkájáig 
vezetve vissza annak kezdeteit (R.Várkonyi Ágnes), részben pedig a történet
irés (Pamlényi Ervin), irodalomtörténet (Tárnái Andor), művészettörténet (Po
gány ö.Gábor), a most kibontakozó uj történeti diszciplína, a tudománytör
ténet és egyéb tudományszakok szempontjából vizsgálták fontosságét. A vita 
lezárásaképpen Elekes Lajos magának a művelődéstörténetnek területét igyeke
zett körvonalazni! a szellemi és fizikai munka folyamatának, eredményeinek és 
az ezekkel kapcsolatos szervezeteknek története.

A hozzászólások sorát hosszú ebédszünet szakította meg. A tanácsházból ki
lépve szinte hallani lehetett a légy csobbanást,amellyel a tavaszi napsütés 
körül simogatta a hajdani híres gyümölcs-piac igényéhez kialakított,, s ma mái* 
szépen parkosított főteret. A város címerében kecske ágaskodik, s a elmer 
körül a Jelmondat i “'Sem magasság, asm mé? letle.ot" Magasság és mély--
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aég, kemény elszánáaok és nagy letörések lüktetése ott ül a város arculatán.
Az egykori ferenoes templom falában féltő gond veszi körül a középkori marad
ványokat, református temploma a török hódoltság utolsó éveiben épült, főtemp
loma Mária Terézia korának oopf-stílusát őrzi. Emléktábla hirdeti, hogy a re
formkor milyen mé .re ért a városban! "Ebben az épületben tanult Katona Jó
zsef, Táncsics Mihály, Klapka György, Horaylk János". Jókai az itteni jogaka
démián tanult, a városnak Petőfivel való kapcsolata közismert, de meglepő, 
hogy Bartók már 1913-ban hangversenyezett itt, és - mint egy emléktáblán ol
vashatjuk - "együttérző" közönségre talált.

A szecessziós tanáosháza képe enyhén visszatükröződik a főtér egyik-má
sik épületén, a színház épületében a pesti Vígszínház provinciális mása köszönt 
ránk, hogy aztán egészen uj tételt nyisson az Arany-homok szálló modern, öteme
letes épülete, mintegy jelképéül annak a tavaszi sürgés-forgásnak, amely a vá
rosrendezés korszerű elvei alapján igyekszik egységes képbe foglalni az eddigi 
erőfeszitéseket.

A vándorgyűlés még másnap is folytatódott. Ezt azonban már nem vártuk 
meg. A szakkatalógusban hasznosítható és hasznosítandó szempontok az első 
napon elhangzottak, a második nap a leszűrt eredmények pedagógiai vonalon va
ló alkalmazásával és értékesítésével foglalkozott. - KEIECSÉN7T GÁBOR



SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK
------------........................ ....... .

MOKKÁKÉRÓL * RENDEZVÉNYE INÉRÓL * MEGBESZÉLÉSEINKRŐL

A havonkénti SzB üléseink közötti vezetőségi megbeszéléseinket március 
14-én, 21-én, április 5-én, 12-én és 18-án tartottuk meg. Miután ezek a megbe
szélések a folyamatos szakszervezeti munka teendőinek időben való elvégzését 
irányítják^ a közérdeklődésre számításba jövő anyagát az alábbiakban sommázva 
Ismertetjük.

Kézhez vettük a Budapesti Bizottság határozatát > szocialista munkákon ek- 
tiva mozgalmunk további munkáját Illetően. Az uj keretekben való megszervezése 
most van folyamatban, eredményéről lapunk következő számában adunk tájékoztatást.

A Gazdasági Hivatal megkeresése alapján folyamatba tettük a munkaruha-el
látás alapjául szolgáló uj munkaköri jegyzék összeállítását, mely meghatároz
za, hogy munkaruhával való ellátásra kik, milyen kihordási Idővel jogosultak.

Megtörtént a tüzelő-utalványok szétosztása. A rendelkezésre álló keretből 
78 817,50 Ft került felhasználásra. A bejelentett Igényeket teljes egészükben 
kielégítettük.

A többek által javasolt biztosítási és önsegélyző csoport megalakításának 
tervét érdeklődés hiányában a napirendről levettük.

MÁRCIUS 15. * MEGBESZÉLÉS

A vezető-bizalmiakkal több napirenden levő (keletszlovákiai kirándulás 
stb.) kérdést beszéltünk meg.

MÁRCIUS 25. * OSSZBIZAIMI ÉRTEKEZLET

A vezetőségi üléseken tárgyalt napi kérdéseket (többek között az április 
végéig esedékes munkaruhák kiadását) ismertettük és beszéltük meg a bizalmiak
kal.

MÁRCIUS 24. * TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ÜLÉSE

A Tanács a második negyedévi üdülési beutalásokat tárgyalta meg. Munka
adói segélyre a következőket javasolták! Balogh György (400 Ft), Csókvári 
Elekné (300 Ft), Debulay Imréné (300 Ft) és Szekér Kálmánné (200 Ft). Szak
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szervezeti rendkívüli segélyben részesítették óvéri Sándort (400 Ft). A Ten&os 
pártolólag továbbította Kovács Györgynónek a Budapesti Bizottsághoz Intézett 
kárpótlási segély iránti kérelmét.

MÁRCIUS 28. * SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSE

Az ülés napirendjén az alábbi kérdések szerepeltekt 1. Hoffer Rézsöné szer
vező titkár beszámolója a máro. 1-28. időszak folyamán végzett munkákról és a 
tett intézkedésekről. 2. Mllhoffer Alajos bérfelelős az 1966.évi soronkivüli 
előléptetési keret felhasználásáról adott tájékoztatást. Az SzB határozata sze
rint f.évi nov.30-ig egy, a bérkorrekciók alapjául szolgálható felmérés készí
tendő a könyvtár bérhelyzetéről belső használatra. 3« Gyulai Árpád munkavédel
mi felügyelő a Gazdasági Hivatalnak az SzB felújítási és karbantartási javas
lataira adott válaszát ismertette. 4. Az SzB folytatólagos napi kérdéseket tár
gyalt. E két utóbbi napirendi pontról részben külön cim alatt, részben híreink
ben adunk tájékoztatást.

ÁPRILIS 2. * "ÁPRILIS 4"-I MEGEMLÉKEZÉBEK

Hazánk felszabadulásának 21. évfordulója alkalmából könyvtárunk pártszer
vezete által rendezett összejöveteleken a központi épületben Vadász Ferencné, 
a Muzeum utcai épületben Ónódy Miklós, a Pollaok Mihály téri épületben Soltész 
András tartott megemlékezést.

ÁPRILIS 5. * SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG TCT.T.TCNŐRZÉ3E

Alapszervezetünk pénz-és értékcikk nyilvántartását és kezelését ellenőriz
tük. Az SzB pénztárkönyvének 1966. márc.Jl-i egyenleget készpénz = 896,99 Ft, 
kinnlevő követelés * 1 423 Ft, OTP betét = 8 381,30 Ft, tagdijbélyegben a 7 996 
Ft, összesen = 18 696,89 Ft. Az SzVB egyidejűleg ellenőrizte a tagdíjnyilván
tart ás naprakész állapotát, és azt az előírásokkal megegyezőnek tartotta.

UA.NAPON * SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

A 2-3.szám értékelését és lapunk jelen számának tervét tárgyalta meg a 
Szerkesztő Bizottság.

ÁPRILIS 7. * MEGBESZÉLÉS

A keletszlovákiai kiránduláson résztvevőkkel a körutazás programját és 
az azzal kapcsolatos kérdéseket beszéltük meg.

ÁPRILIS 13. * ELŐADÁS

Könyvtárunk KISz szervezetével közös rendezésben Hochhutht Helytartó c. 
darabjának értékelését ankéton vitattuk meg. Az előadást dr.Walkó György tar
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tóttá, a vitát Vargha Balázs szakszervezetünk kulturfelelőse vezette.

FOLTNAK AZ ELŐKÉSZÜLETEK a szakszervezet által szerve
zett keletszlovákiai tanulmányi kirándulásra. Az időjá
rás nem sok jóval biztat, meleg ruhára és esetleg sífel
szerelésre is szükség lesz. Az utazási idény egyébként 
máris megkezdődött. Rossznyelvüek szerint az SzB közeleb
bi üléseit célszerű lenne valahol a világűrben tartani. 
Uár két tagja "szétszóródott" s készül a harmadik. Gor
don Miklósné Angliában tartózkodik (legutóbb Skóciából 
küldött "fázós" üdvözletét) Kerekes Lőrinoné pedig május 
első napjaiban indul Kanadába három hónapra. Útra készül 
Csapod! Csábáné is, aki csehszlovákiai szakszervezeti 

csere-üdülésre utazik. És a többiek felől sem lehetünk nyugodtak.

A KŐZET MÚLTBAN egyik budapesti nagykönyvtár SzB titkára kereste fel könyv
tárunk szakszervezetét, hogy tájékoztatást kérjen arról« hol találhatja meg azt 
a bizottságot [a Közalkalmazottak Szakszervezetének könyvtárosi szakbizottságá
ról van szó], mely szakszervezeti vonalon a könyvtárosok kérdéseivel foglalko
zik. (Ők ugyanis a Pedagógusok Szakszervezetéhez tartoznak.) Sajnos ml is keres
sük (mondta titkárunk), mert a Közalkalmazottak Szakszervezetének Könyvtári Szak
bizottsága már régen nem hallat magáról. Reméljük, hogy "a leányzó nem halt meg, 
csak aluszlk" és feltámad hamvaiDól, mert igény volna rá, s úgy hisszük, tenni
valója is akadna ...

DE LEGYEN SZÓ SZAKMAI HÍREKRŐL IS! ügy halljuk, hogy az eddigi sikeres 
EZ LIBRIS KIÁLLÍTÁSOK folytatására is sor kerül. Bélley Pál, az ex libris ügyé
nek szakértő és lelkes propagátora tájékoztat. A mai lengyel ex librisek bemu
tatására a Lengyel Kultúrával közös rendezésben kerülne sor, miután a kb. 800 
darabból álló gyűjtemény befogadására könyvtárunkban nincs elegendő tárló. A 
kiállításról nyomtatott katalógus kiadását is tervezik. A lengyel ex libris 
művészet igen magas fokon áll, központja a malborki vármúzeumban van, ahol a 
rendszeresen megtartott biennálékon tárják a közönség elé a legújabb alkotáso
kat. A budapesti kiállítás a legutóbbi biennálé anyagából készült válogatás len
ne. Szó van a mai finn ez libris bemutatásáról is. A kisebb anyagot, kb. 150 
grafikát felölelő gyűjtemény kiállítására könyvtárunkban kerülne sor. Előkészü
letek folynak a magyar judaioa ex librisek összegyűjtésére is a Rábblképző In
tézettel együttműködve, A gyűjtés kiterjed a magyar judaica könyvtárak ex lib
riseire, valamint a judaioa vonatkozású szimbólumokat felhasználó ex librisek
re. A kutatás során igyekeznek az egykori tulajdonos, ill, gyűjtő személyére 
és sorsára is fényt deríteni s ilymódon sok, tragikusan elpusztult vagy szét
szórt magyar judaioa könyvtár felkutatott adataival a magyar könyvtártörténetet 
is gazdagítani.
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Az IBUS Z-ut ez és ok keretében máro. 22-én a MOSZKVAI KÖNYVTÁROSOK egy 35 
fős csoportja tekintette meg könyvtárunkat Pusztai Jénosné és Vekerdl József 
vezetésével. A csoport tagjai részben az Idegennyelvü Könyvtár, részben a 
Lomonoszov Egyetem könyvtárának dolgozói voltak;s öt napot töltöttek hazánkban. 
Könyvtárunkban elsősorban a gyűjtőkör, ezen belül Is a hungarlka-gyüjtés hatá
rai és gyakorlata érdekelte a moszkvai kollégákat.

AZOKNAK, AKIK MÉG NEM TUDJÁK! A könyvtárosképző szaktanfolyam OSzK csoport
jának tanulmányi vezetője a második félévtől Majténrl Árpádné lett. A feladat
kör, melynek ellátását Papp István eltávozása után Ideiglenesen Pethes Ivén 
vette át, ezzel újra visszakerült az Igazgatási Osztályhoz.

A meg-megujuló panaszokat hallva, már MI SEM HAGYHATJUK SZÓ NÉLKÜL a 
Pollack Mihály téri telefonközponttal kapcsolatos észrevételeket. Aki ezt a 
fontos központi számot felhívja, vagy egy gyerekhanggal kerül összeköttetésbe 
(tudomásunk szerint gyermek-alkalmazottja nincs a könyvtárnak), vagy esetleg 
még azt se kapja, de felkészülhet arra Is (ha a szám kapcsolásán túl kérése Is 
lenne), hogy olyan hangot kap, könyvtárunkban eddig nem volt "szokásos".
Ez a magyarázata pl. annak Is, hogy Egerer József, a könyvtár tűzrendészet! 
felelőse é3 villanyszerelője, telefonon úgyszólván "megtalálhatatlan" és "utol
érhetetlen." De hallottunk panaszokat a törülközők Itt folyó cseréjével kap
csolatban Is, és arról a kézbesítőről, akit a Könyvtárközi Kölcsönzéshez szóló 
küldeménnyel a Muzeum utcai épületbe Irányítottak át, hogy kellő bolyongás után 
ide visszairányitsék.

SOK HOZZÁSZÓLÁST, DE KEVÉS ÉRDEKLŐDÉST váltott ki az a vita, melyet szak- 
szervezetünk a KISz szervezettel együttesen rendezett meg Hochhuth darabjáról,
"A helytartó"-ról. KÁLÓCZY LAJOS beszámolójából idézünk.

A meghívott előadó, WALKÓ GYÖRGY kisszámú érdeklődő jelenlétében tartotta 
meg e világszenzációt okozó, s nagy vitákat kiváltó színműről szóló előadását. 
(Csak a tárgyilagosság kedvéért jegyezzük meg, hogy a megjelent "húszegynéhány
ból" négyen képviselték az "idősebb nemzedéket").

Walkó György frappáns majdcsaknem egy tőmondatból álló előadása (amit azu
tán majdnem egyórás "lábjegyzetekkel" látott el) igen élvezetes és tanulságos 
adalékul szolgált a darab értékeléséhez és megértéséhez.

Vázolta a szerző helyét a mai irodalmi és politikai életben. A darab aktua
litását, mely a dokumentumok megrendítő erejével vihart kavart világszerte, Er
vin Piscator ismerte fel, s az ő rendezésében hozták először színre. Bér a drá
mában a dokumentum politikai éle keveredik az un. schllleri stílus pátoszával, 
az előadás után kialakult vitában a hozzászólók általában "felmentették" ezért 
a szerzőt, és véleményük szerint sem abban kell látni a darab jelentőségét - 
mint ahogy Walkó György kifejtette -, hogy ugyan a darab nem jó, de ma Budapes
ten nagyobb közönséget vonz, mint a Csárdáskirálynő.
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KÖNYVTARUNK DOLGOZÓIRÓLI A veszprémi Petőfi Színház Kereszturv Dezsőt 
kérte fel arra, hogy Madách "Mózes" cimü drámáját nyelvi és dramaturgiai szem
pontból frissítse fel, hogy előadható legyen mai színpadon is. A bemutató már
cius 4-én volt, a sajtó bizonysága szerint szép sikerrel.

Az "IFLA NEWS"—bán (1966.15.szám) olvastuk, hogy a hivatalos kiadványok 
nemzetközi cseréjének albizottsága Gombocz István személyében választotta meg 
uj titkárát. Még egy IFLA hir» Tombor Tibor befejezte a könyvtárépítészet ETO 
szerinti osztályozásának kidolgozását, melyet az IFLA felkérésére állított 
össze.

BEFEJEZÉSÜL - Könyvtárunk három fiatal munkatársát köszönthetjük "státusz
ba" kerülésük alkalmából! Böhm Katalint, Wolf Magdolnát és Gldófalvy Kristófot. 
Ifjú párokat is köszöntünk! Maczika Béla (Kötelespéldány Csoport) és Oláh Gab
riella (Központi Katalógus), valamint Pesthy Klára (Könyvelosztó) és Palotás 
Endre (aki közel 2 évig dolgozott ugyancsak a Könyvelosztóban) házasságot kö
töttek. Úgy hallottuk, a Maczika-házanpér megválik könyvtárunktól és vidékre 
készül, egy dunántúli könyvtárba. Bátor vállalkozásukhoz őszinte szívvel kí
vánunk sok sikert! Susánszky Zoltánnénak Miklós nevű fia született. A második 
fiúhoz szívből gratulálunk! És amit szívesen elhagytunk volna, részvétünket 
tolmácsoljuk Szekér Kálmáiménak (Hirlaptár), aki édesapját, és Lendvay Lész- 
1ónénak (KMK), aki férjét gyászolja.

Tájékoztatást kaptunk a GAZDASÁGI HIVATALTÓL

Szakszervezeti bizottságunk - amint azt előző számainkban már ismertet
tük - több munka-és egészségügyi kéréssel, javaslattal fordult a Gazdasági 
Hivatalhoz. Az alábbiakban Soltész András gazd.igazgató 5526/1966.márc.25-i 
válaszát ismertetjük lapunk olvasóival. Úgy gondoljuk helyes, ha ismerik és 
maguk is számon tarthatják a közöltek megvalósulását is.

"Hivatkozással az SZB feljegyzéseiben közölt felújítási és karbantartási 
javaslatokra, az alábbiakban válaszolunk!

GUSZEV U.1.SZ.ÉPÜLET

A Gazdasági Hivatal a könyvkötészet ez évi felújítását tervbe vette. Az építési 
engedély kérést az illetékes tanácshoz már továbbította. Az engedélytől és a 
kapacitástól függően az SzB javaslatait figyelembe vesszük, arrná] is inkább 
mert a felújítás fő célja; a kötészet dolgozói munkakörülményeinek megjavítása.

MÜZEUM KRT. 14-16.SZ.ÉPÜLET

Régi igény az Olvasószolgálatnál elektromos kézszéritó felszerelése. A Gazdasá
gi Hivatal legjobb tudomása szerint ilyen berendezés nem kapható hazánkban. E—
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zárt nem tudtuk eddig sem kielégíteni ezt az Igényt. Amennyiben a Szakszervezet
nek tudomása van arról t hogy hol lehet ilyen szabadalmazott berendezést kapni, 
szíveskedjék azt közölni a Gazdasági Hivatallal. Természetesen arra nem vállal
kozhatunk, hogy Ilyen készüléket legyártassunk, többek között azért sem, mert 
a könyvtár tűzvédelmi utasításai közismerten eléggé szigorúak. Uég elektromos 
hősugárzót sem engedélyeztek annak idején az olvasószolgálati folyóson.

Ami pedig az Olvasószolgálat piszkos törülközőire vonatkozó megjegyzést Illeti, 
a törülközőket kéthetenként automatikusan oseréljük. Ha az Olvasószolgálat úgy 
látja, hogy növelni kell a cseretörülközők számát, akkor a Gazdasági Hivatalnak 
ez ellen semmi kifogása nem lesz.

POLLACK M.TÉR 10.SZ.EPÜLET

A kőlépcsők javítását megrendeljük az Öl.Kőfaragó Vállalatnál. A Zeneműtár kő
kockáinak, valamint a Könyvelosztó előtti folyosó padozatának javítását elvé
gezzük. Ezen túl a könyvtár rossz, hiányos padozatának sürgős javítására — kü
lönösen ott, ahol a balesetveszélyes - intézkedtünk. Mindezektől függetlenül 
megjegyezzük, hogy a legutóbbi idők baleseteinél a hiányos padozat okként nem 
szerepelt.

A díszterem világítását, a terem teljes tatarozásával együtt kívánjuk elvégez
tetni. Erre előreláthatóan ebben az évben nem kerül sor.

MUZEUM U.3.SZ.ÉPÜLET

Az SzB két problémát vetett fel. a) A Muzeum u.^.sz.alatti takarítónőknek nincs 
önálló helyiségüki b) tisztálkodási lehetőségük Is hiányzik. (Az épületben 4 
fő öt és félórás takarítónő dolgozik.)

a) A Muzeum u.3.sz. alatti épületben a KMK részleges különválása előtt a munka
szobák és raktárak közé beékelve volt külön helyisége a takarítónőknek. A KMK 
ezt a helyiséget hivatkozással a nagyfokú zsúfoltságra, más célra használta fel. 
A takarítónők pedig az osztályokra kerültek. Akkor helytelenítettük az elvételt, 
de tudomásunk szerint az SzB közbenjárása is hiábavalónak bizonyult. A Térkép
tár és az Aprónyomtatványtár kiköltöztetésével az épületben szabadulnak fel 
majd helyiségek. (Sokkal kevesebb, mint amennyit a könyvtár különböző osztályai 
igényelnek.) Mindezek mellett is kérjük az SzB-t, hogy a Gazdasági Hivatal Ilyen 
irányú igényét hathatósan támogatni szíveskedjék.

b) A takarítónők mosdási lehetősége részben megoldódott, amennyiben a KMK ta- 
kárltónői a KMK helyiségében lévő állandó melegvízzel ellátott zuhanyozóját 
használják (2 fő). A nem KMK-hoz tartozó osztályok takarítónői pedig az osz
tályokon a mosdóban tisztálkodnak, ahol meleg viz nincs. A KMK vezetőjét meg
kértük arra, hogy a melegvizes zuhanyozót a másik két takarítónő is használtas
sa.
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▲ Könyvtár különböző területeiről állandóan érkeznek olyan igények, hogy a 
parkettét vagy hajópadlót vonjuk be PVO műanyaggal. Ezeket a kéréseket telje
síteni nem tudjuk, mert az eddigi tapasztalat szerint, a jelenleg kapható mű
anyag hamar törik, balesetveszélyessé válik, ezen kívül az alatta levő fabur
kolat tönkre megy, elrohad. Kérjük a fentiek szives tudomásul vételét."

ÜDÜLÉSEK - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók kaptak üdülési beuta
lást. Szakszervezeti kedvezményes üdültetést BALATOHFÜRED — Varga Józsefné 
mérő. Jl-től ápr. 13-ig» HAJDÚSZOBOSZLÓ - Dániel György és felesége mérő.23- 
tól ápr. 5-igI LILLAFÜRED - Farkas László és felesége ápr.28-tól máj. 11-ig, 
PILIBSZEHTKERESZT - Bén Tibomé (nyugd.) és férje ápr. 28-tól máj. 11-ig, Papp 
Ivánná és 2 gyermeke ápr. 30-tól máj. 12-ig.






