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Kováos Máté
AZ OSZK HÍRADÓRÓL KÖNYVTÁRÜGYÜNK SZEMSZÖGÉBŐL

Az OSzK Híradó az idén tizenkettedik évébe lép. Az eddigi 11 év
folyam 120 száma változatos tartalmával egyre meggyőzőbben igazolja, hogy a 
Híradóra szükség van. Pontos szerepe van az OSzK keretein belül. De eljut a 
hatása a könyvtárügy más területére is.

Az OSzK életében az Évkönyv és más kiadványok mellett is fontos szerepet 
tölthet be rendszeres megjelenésével, változatos elevenségével és mozgalmi 
jellegével. Legfőbb feladata és eredményei nemzeti könyvtárunk belső egységé
nek dokumentálása, s ezen keresztül az intézményi egység tudatának ébrentar
tása és erősítése, az egységes intézményi közvélemény megalapozása ás formá
lása lehet. Mint minden nagyobb intézmény, az OSzK is szükségképpen számos 
viszonylag különálló, önmagában is többé-kevésbé egészként működő szervezeti 
egységrei főosztályra, osztályra, csoportra tagolódik, amelyek a dolog termé
szetéből adódóan elsősorban a maguk sajátos feladataira figyelnek, azok meg
oldásán munkálkodnak. Nemzeti könyvtárunk azonban osak akkor és úgy teljesít
heti a maga sajátos hivatását szocialista könyvtári kultúránk fejlődésében, 
ha a legfontosabb nemzeti könyvtári feladatokra sikerül egyfelől a saját 
összes illetékes erőit összefognia és a többi érdekelt könyvtár, ill. más in
tézmény erőit mozgósítania. Ehhez viszont - a hivatali célkitűzéseken és in
tézkedéseken £ul - a belső és külső könyvtári munkatársak egyetértő közvéle
ményére, a feladatok megértéséből adódó munkakészségre és együttműködésre is 
feltétlenül szükség van. Ez annál is inkább fontos, mert az OSzK minden lé
nyeges feladata és munkája, tehát nemcsak as ilyenekként számontartott köz
ponti, irányítási - módszertani és igazgatási tevékeny ségek, kihatásaikban 
országos jelentőségűek, s ezeket a kívánatos eredményességgel osak helyesen 
kiformált és meggyőződéssé szilárdult szakmai közvélemény alapján lehet meg
valósítani.

A Híradó közvélemény-formáló munkáját és hatását évről évre gazdagodó 
tartalma, és javuló színvonala alapozta meg. Közleményei, amelyek folyamatosan 
tájékoztatásokat adtak a munkatervekről, az elért eredményékről, lehetővé te
szik az egész intézmény feladatainak és teljesítményeinek összefüggő áttekin
tését. Ezen belül különösen fontos az állománygyarapítás alakulása, pl. a kö
telespéldányok összetétele, a vásárlás megoszlása, az ajándékok mennyisége, a 
muzeális értékek és a hungarikák megszerzése. Érdeklődésre tarthat számot a 
használat alakulása, főként as olvasók összetétele, a használt dokumentumok 
megoszlása. Megkülönböztetett figyelmet érdemel az OSzK szolgáltatásainak és 
kiadványainak az ismertetése. Tanulságosak lehetnek a munka tervezésének és a
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megválóeitas módszereinek elemzései* Továbbra is folyamatosan kellene foglal* 
koznia az uj épület és berendezés kérdéseivel.

Jó szolgálatot tehet néhány rövid összefoglalás, egy-egy fontos mozza
nat, tény vagy adat ismertetése a könyvtár történetéből. Továbbra is szükség 
van a személyi hírekre, a pártszervezet, a szakszervezet és a KISz életének 
híreire. Hasznosak a külföldi kapcsolatokról közölt tájékoztató adatok, kül
földiek itteni éB a munkatársak külföldi látogatása egyaránt. Célszerű volna 
azonban, ha a külföldi látogatásokról készült beszámolók több szakmai tény
anyagot tartalmaznának, s nem osupán "színes", de nemegyszer osak felszínes, 
irodalmias könnyedségre törekednének. A valóság itthon és külföldön egyaránt 
a legérdekesebb élményt nyújthatja, ha értékeljük benne a nekünk való uj 
lényegét.

A Híradó egyben már eddig is módot adott, de még Jobban is lehetőséget 
nyújthat mindazoknak az intézményeknek es érdeklődőknek a tájékoztatásra, a- 
klk az OflfeK-val kaposolatban állanak. Mindenekelőtt a közös feladatok megol
dásában érdekelt könyvtárügyi központi szervek, könyvtárak és más intézmé
nyek illetékes munkatársai számára. Éppen ezért a szükebb házi kérdések mel
lett az eddiginél több figyelmet és teret érdemelnek a nemzeti könyvtár or
szágos feladatai. Időnként Jó volna hirt adni a közérdekű kiadványok előké
szítéséről, pl. a Magyar Könyvészet készülő kötetéről, a Központi Katalógu
sokról, a könyvtárközi kölcsönzésről és cseréről, a Könyvelosztó munkájáról, 
a KMK fontosabb tevékenységeiről stb.

A témák körei különösen az utóbbi évben általában Jól kialakultak. Ha a 
szerkesztőség továbbra is ilyen vagy még fokozottabban eleven érdeklődéssel 
figyel nemzeti könyvtárunk és szocialista könyvtári kultúránk fejlődésére, 
még változatosabb és még inkább a valóságban gyökerező tematikát alakíthat 
ki, s a Hiradó szerkesztése és hatása még inkább közüggyé válhat.

Végül még valamit. A Hiradó korábbi beköszöntőiben többször is a kró- 
ni kés szerepét szánta magának. A könyvtári élet és munka fontosabb tényeinek, 
adatainak, eseményeinek rögzítése és közzététele valóban egymagában is fon
tos tevékenység. Egyrészt azért, mert a jelenben áttekintést nyújt mindarról, 
amit oélszerü Ismerni a könyvtár munkatársainak. Másrészt azért, mert a köz
lemények egyben értékes forrásokká is válnak. A közlemények maguk is nagy 
segítséget nyújtanak mindazoknak, akik az 08zK tevékenységét, vagy annak va
lamely részét fejlődésükben kívánják nyomon követni#

A Hiradó azonban ennél máris többet nyújt. Nemosak követi és rögsnti, 
hanem bizonyos mértékig befolyásolja és alakítja is az eseményeket. Különö
sen a tervek és feladatok körvonalazásával, még inkább egyes problémák meg
vitatásénak lehetővé tételével# ügy tűnik a szükséges és hasznos krónika- 
Írás mellett - ez is kell - a közvélemény-formálás ilyen és hasonló haté
kony módjait érdemes volna az eddiginél gyakrabban alkalmazni#

2



MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

KÖNYVTARUNK vezetői tanácsa

ÜLÉSEINEK JEGYZŐKÖNYVEDÜL

Vezetői tanácsunk január 16-án és február 28-án tartotta ez évi 
első és második ülését. Napirendjén a könyvtár 1969* évi munkaterve és az 
1968. évi beszámoló szerepelt. Ugyanezen kérdésekről március 1-én a Közal
kalmazottak Szakszervezetének székházéban összdolgozói szinten tájékoztató 
jelleggel munkaértekezletet tartottunk. A beszámolót dr. Sebestyén Géza fő
igazgatóhelyettes tartotta.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

Uj munkatársalnki Kreppel Márta könyvtáros I. (Bibliográfiai Osztály), 
Mátyási Katalin könyvtáros II. (Kisnyomtatványtár), Néray Judit könyvtáros I. 
(Katalogizáló Osztály), Radics Lajos műszaki ügyintéző II. (Gazdasági Hiva
tal), Rakovszky Miklósné könyvtáros I. (Bibliográfiai Osztály), Vona Katalin 
könyvtáros II. (Gyarapítási Osztály), Zimnicz Jónosné könyvtári restaurátor 
(Hirlaptár).

Eltávoztak könyvtárunkból! Balogh László műszaki ügyintéző I./Keszthely 
(áth. Néprajzi Múzeum), Harsányi Eszter könyvtáros II. (áth. MTA Földrajztud. 
Kutató Intézet), Kósa Sándor szakmunkés/Keszthely (munkaviszonya megszűnt), 
Mürschberger Tibor könyvkötő szakmunkás (áth. IX.kér.Tanács Szoo.Fogl.Válla
lat), Papp Ivánná tud.munkatárs (áth. Országos Evangélikus Könyvtár).Sziláéi 
István könyvtári raktáros (munkaviszonya megszűnt), Tárkányi Gyula tud.mun
katárs (áth. Országos Pedagógiai Könyvtár).

Átsorolások! Bánátiná Kapuvári Mária könyvtáros I., Borsy Erzsébet 
könyvtáros II., Galamb Györgyné tud.munkatárs, Hajdu Hajnalka könyvtáros II., 
Horváth Tiborné könyvtáros I., Indali György főkönyvtáros, Mészáros Györgyi 
könyvtáros II., Nagy Péter könyvtáros II., Patayné Balogh Éva könyvtáros I.f 
Potyondi Margit könyvtáros II.f Sándor Erzsébet könyvtáros I., Storoh 
Zsuzsanna könyvtáros II., Susánszky Zoltánná könyvtáros I., dr.Szigethy 
Jolán tud.munkatárs.

(Lezártuk! 1969#03*05.)
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HÍRBE ÉS gnzT.TüMFiimar

A Gazdasági Bizottság határozatáról - "B héten [febr.24-máro.l.] döntött 
a Gazdasági Bizottság a Budai Tárpalota - a főváros uj kulturális oentruma - 
újjáépítésének tervmódosításáról és a munkálatok teljes befejezésének végle- 
ges határidejéről. ... A most elfogadott tervmódosítás saerlnt a sikló 1973. 
sseptember 1-re, a azinhástudományi Intését és as Irodalomtörténeti Intését 
1973. deoember 31-re, a Budapesti Kamaraszínház és a kormányverxléghéz [a volt 
Sándor palotai 1974. Junlus 30-ra, a Bemsetl Galéria, as uj fkéohényi Könyv
tár [helyesen a Sséohénjrl Könyvtár uj éptllete], a Várlejtő-sétányok felújítá
sa, a parkrendesés és a teljes Budai Várpalota 1973. deoember 31-re kásaül 
el. ... Jelenleg néhány százan dolgosnak a Tárban, de nemsokára - egéssen a 
befejesésig, a módosítás értelmében - 1000-1200-ra emelik a létjssámot, hogy 
most már a véglegesen kitUsött határidőre valóban befejesődjék a hatalmas 
munka." (Hétfői Hírek 1969. máro. 3.)

As OSfcK ügyviteli Intéskedés módosításáról - Könyvtárunk főijazgatója a 
MüvelődésUgyi Köslöny ezévl 1.számában közzétett hivatalos köslemény alapján 
módosította as 1968.Jul.27-én kiadott 1602/1968.ss. ügyviteli Intézkedést. A 
módosítás sserlntt (1) A kisegítő állománycsoportba tartozó dolgozóknak - a 
gépkoosivezetők kivételével - tulmunkadlj helyett ssabadidő is biztositható, 
ha azt az érdekelt dolgozó^ Írásban kéri. (2) A felmondási idő mértéke f.évi 
Jan.1-től as MM-hes tartozó minden intézménynél egységesen as alábbiak sze
rint váltosott megt a munkaviszony első tíz évében a/ magasabb vezető állású 
dolgosóknál három hónap, b/ vezető állásúaknál két hónap, 0/ ügyintézők ál
lomány o söpört jában egy hónap, d/ as ügyvitelt ellátó és a kisegítők állomány- 
osoportJában pedig tizenöt nap. Az a-e/ csoportoknál a felmondási idő minden 
további megkezdett tíz év után egy-egy hónappal növekszik. A d/ osoportnál a 
felmondási idő a munkaviszony második tiz évében egy hónap és ez minden to
vábbi megkezdett tiz év után egy-egy hónappal növekszik# A fentiekben megha
tározott felmondási idő as Mt.V.29.$-ában és a 113.$.(3) bekezdésében megje
lölt felmondási időket is magiban foglalja. A munkaszerződésben v. kinevezési 
okiratban a fentieknél hosszabb, de hat hónapot meg nem haladó felmondási 
Időben is megállapodhatnak a szerződő felek. (OíkK 135A969)

Keszthelyen a Vestetlos-kastély felújításának munkálatai megkezdődtek.
A Jóváhagyott tervek szerint a kastély könyvtári szárnyának felújítása előre
láthatóan 1970 végén nyer befejezést. Ennek megfelelően a kastélyban levő 
Helikon Könyvtárat f.évi Jan.20- tói a felújítási munkálatok tartalma alatt 
zárva kell tartanunk. As illetékeseket könyvtárunk értesítette, hogy 1970 vé
géig a könyvtár látogatókat nem tud fogadni és helyiségei rendezvények céljá
ra sem vehetők igénybe. (OSSK 239A969)
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QypPfiyösöq a Bajza József MUemlékkönyvtér vezetésére f.évi jan.1-től 
dr.Fülöp Lajos gimnáziumi tanár kapott megbízatást. (OSZK 350/1969)

Nyomdai utón készÜlő.kiadványaink előállítását - a Művelődésügyi Mi
nisztérium 80.080/1969.febr.17. sz. rendelkezésével - a Népművelési Propa
ganda Irodától ismét könyvtárunk feladatkörébe utalta. Ennek megfelelően 
f.évi máro.1-től az Országos Széchényi Könyvtár kiadványainak szerkesztését, 
nyomdai utón és házi sokszorosításban való előállításét egységesen könyvtá
runk végzi. (OSZK 460/1969)

^ Magyar Nemzeti Bibliográfia felelős szerkesztői teendőit f.évi jan.l- 
Sgüos Jenőné. a Bibliográfiai Osztály csoportvezetője vette át.

MUNKÁNKRÓL.KÉRDÉSEINKRŐL
1969

Rovatoiműnk, ez az elszürkült, élszintelenedett sablonos szókap- 
osolat, most az év első hónapjaiban élő és sürgető felkiáltássá lett szá
munkra. Változásának magyarázata, aktualitásának indokolása az az eddigi 
sejtésből határozattá vélt közlés, hogy várbeli uj épületünk elkészítésének 
ideje 1975-re tolódott ki.

Könyvtárunk munkájának középpontjában - amint ez köztudott - mér évek 
óta a várbeli felkészülés kérdései állottak. Egyes kérdéseinkről - eddig 
úgy gondoltuk - bármilyen súlyosak is, 1970-ben (mert hazánk felszabadulásá
nak huszonötödik évfordulójára tervezték ünnepélyes megnyitását) megoldást 
nyernek. Ennek a reménye halványodott most a távoli jövőbe, s kényszeríti 
arra könyvtárunkat, hogy egy sor megoldást követelő problémával szembenézzen.

Ezekről kívánja lapunk szerkesztősége tájékoztatni munkatársainkat és 
olvasóinkat. Lapunk e számában a törzsgyüjtöményről és a feldolgozó osztá
lyokról számolunk be, a következő számunkban pedig a különgyüjtöményekről és 
a könyvtárközi szolgáltatásokról szeretnénk tájékoztatást adni, osztályon
ként ismertetve "munkánkat és kérdéseinket”.

A Gyarapítási Osztály munkájának középpontjában a várbeli kézikönyvtá
rak szabadpolcos anyagának beszerzése állt az utóbbi években. A belföldi 
anyag most Jobbára együtt van, még egyes hiányok kiegészítése s a még szük
séges külföldi anyag beszerzése maradt hátra. A várbeli költözés eltolódása 
e téren nem könnyebbséget jelent, hanem inkább gondokat! annak mérlegelését, 
hogy hat éven belül ugyan melyik Javított, bővített kiadást szerezzük be, 
hogy a véges befogadóképességű szabadpolcra a már meglevőkhöz mit tegyenek 
hozzá és mit vegyenek el belőle. Ez a gond közös a Kézikönyvtári Csoporttal, 
melynek vezetője egyszer nagyon találóan a földalatti vasút már megépített 
részelnek karbantartásához hasonlította az llymódon szükségessé váló munkát! 
problematikus és igényes feladat kétségkívül, s mutatósnak nem mondható.

Mindez azonban mégse panasz-szó. örülünk annak, hogy lélegzetvételhez 
Jutottunk és több lehetőségünk nyílik egyéb - igen fontos - kérdésekkel va-



16 foglalkozásra* A periodika-beszerzésnek a gyarapitás egészébe val6 vissza
kerülése az egyik feladatkör, a másik a könyvállományban nagy számban meglé- 

újonnan induló nem folyóirat Jellegű periodikus kiadványoknak megkü
lönböztető Jellel való ellátása, hogy ezek címleírásai egy egységes periodi
ka-katalóguson belül álljanak majd az olvasók rendelkezésére. Mindkét fel
adat más osztályokkal való szoros együttműködést kivén. A periodika-beszer
zés elsősorban a Hirlaptárra, a nem folyóirat Jellegű periodikumok Jelzeté
nek P betűjellel való kombinóoiója a Katalogizáló Osztályra ró terheket.

Még két fontos kezdeményezést említünk: az egyik az azonos gyűjtőkörű 
könyvtárak kooperációja, a másik a szakreferensi rendszer divatos öltönyének 
a mi testünkre szabott modelljének kialakítása. Mindkettő uj kezdeményezés, 
melyről remélhetőleg a későbbiekben részletes tájékoztatást is adhatunk>

A Kézikönyvtári Csoportot mér említettük a kézikönyvek beszerzésének vo
natkozásában. "Tartós megelőző karbantartó" munkájuk nemcsak a kézikönyvtéri 
szabadpoloos anyag "up to date" szinten tartásában merül ki, de olyan fontos 
várbeli előkészületekben is, amelyek már a Jelenlegi körülmények között is 
hasznosak, sőt bizonyos mértékig alkalmasak az olvasókat kárpótolni a zsú
foltság, a a korszerűtlen körülmények okozta kényelmetlenségekért. Ilyen mun
kálatok: a különböző referensz-katalógusok kiépítése, pl. egy Szinnyei-Gulyás 
értelemben vett Írói életrajz-kartotéké, mely a legfrissebb életrajzi adato
kat tartalmazza; azután a várbeli kézikönyvtárak anyagának szakrendi kataló
gusai, melyek nem ETO rendszerben lévén, egy más aspektusból adnak majd ké
pet a magyar irodalom- és történettudomány, valamint a tájékoztatási appará
tus anyagáról a szakemberek részére. Ehhez az elképzeléshez tartozik szerve
sen az a segítség is, amelyet az Olvasószolgálatnak nyújtanak a referensz- 
kézikönyvtér kibővítéséhez. Pontos modern anyag kerül ezzel a referensz ké- 
aikönyvtárnak az olvasótermi galériára is kiterjeszkedő polcaira. A várbeli 
tájékoztató kőzikönyvtár magja alakul ki ezzel az idén nyárra tervezett 
akcióval, melynek befejeztével a jelenlegi tájékoztató munka jelentős mérték
ben könnyebbé válik.

Mind az Olvasószolgálat. mind a Hirlaptár viszonylag szerény terveket 
szőhet csak jelenlegi körülményei között, amikor a szolgálat ellátása is 
problémát okoz, vizsgázók és vetélkedők egyre növekvő tömegeinek igényei mel
lett. A Hirlaptár amugyis miud^n erejét az állományvédelemre kell fordítsa. 
Erre a köpyvtárunk, s valójában egész kulturális jelenünk s Jövőnk számára 
vitális fontosságú kérdésre most a:;ért nem térünk ki részletesen, mert külön 
olkkben már tájékoztattuk olvasóinkat. Mindamellett a napi munka is hoz ered
ményeket. Az egyik - mindannyiunkat érdeklő - hir: elkészült és az 1968-as 
évvel bezárólag rendelkezésre áll a Hirlaptár betűrendes cikk-katalógusa, 
1969-ben az 1957-1964-es évkör hozzáosztásával naprakészen lesz használható.
A másik emlitésreméltó tény az a szürke napi munka, amelyre általában nem 
szoktak felfigyelni: a szamszerüségében többszörösére emelkedett periodika
beszerzéssel lépést tudott tartani a feldolgozó munka, s ez az állomány- 
védelem szempontjából éppúgy jelentős, mint az olvasószolgálatéból.

"Last bút nőt loast" a főosztályon belül a Raktári Osztály. Talán azért
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is maradtak útdíjára, mert ki sem látszanak a gondokból. Hat év növekedésé
nek kell helyet teremteniük. Elkészült egy ötéves időre készült raktértele- 
pitési terv. Ennek értelmében eled lépésként megkezdődött a teljes münoheni 
anyag Rákospalotára költöztetése. Ilymódon felszabadul a Puskin utoai elülső 
raktár földszintje és első emelete, ahová a Hirlaptár települhet be. Ez az 
intézkedés is a hirlapállomány védelmét szolgálja. A Puskin utóéban a dísz
teremben működik a Hirlaptór éllománymegóvó részlege, s az uj helyzetben a 
restaurált hírlapokat már nem kell további szállítással veszélyeztetni: 
mindjárt megfelelő otthonra találnak a Puskin utoai raktárban. 3 a münoheni 
anyag kiszolgálása most mér a Gazdasági Hivatallal való kooperéoión múlik: 
heti egy vagy két alkalommal, amilyen mértékben a Raktári Osztálynak gépko
csit tudnak biztosítani, hozzák majd át a kért könyveket. A további feladat 
valamilyen uj raktári lehetőség megteremtése. Ha egy mód van ró, polcokon, 
ha azonban ez nem sikerülne, akkor ládákban. Bizonyos azonban, hogy lesznek 
olyan állományrészek, amelyeknek beiádázása elkerülhetetlen. Ilyen például 
a Cutter-számos jegyzet-anyag.

A Katalogizáló Osztály és a Szakozó Osztály folytatja a katalógusok 
rekonstrukcióját. További lépés a sorozati katalógus osak részcímes soroza
tokat tartalmazó tiszta profilú katalógussá való átalakítása. Ez párhuzamo
san halad a címleírások oimfej-szintű rekonstrukciójával és a sorozati Jel
zetek egyénitést jelentő perezésének a katalógusokon való étvezetésével.
Hogy ez hányféle munkafázist igénylő feladat, azt nemcsak azért nem sorol
juk fel, mert ezzel túl terjedelmessé válna beszámolónk, hanem azért sem, 
mert a cikkíró már az egyszeri felsorolás hallatára is beleszédült. Még egy 
említésre méltó hir: a Katalogizáló Osztály a csak mikrofilmen lévő hungari- 
kumok címleírásét is megkezdi, s Így az olvasók 1969-től ezt az anyagot is 
megtalálják a könyvkatalógusban.

A Bibliográfiai Osztály e felsorolásban a sereghajtó maradt, mint a vér
kérdés legkevésbé érintett osztálya. Ez a szerencsésnek mondható osztály 
Jól olajozott gépezetként működik, mely most bocsátotta ki legújabb termé
két, az 1965-66-os tankönyv- és Jegyzetbibliográfiát. A kiadvány folytatása 
a most megjelent kötet iránt mutatkozó érdeklődés függvénye. Csak reméljük, 
hogy lesz folytatása, nem úgy, mint az éves periodika bibliográfiának,amely 
egy sor kérdés tisztázatlansága következtében egyelőre szünetel.

A Magyar Folyóiratok Repertóriumának szerkesztősége a kiadvány átala
kításénak gondolatéval foglalkozik. Egyelőre hol merész, hol túl óvatos el
gondolások között Ingadozva keresik a korszerű megoldást. A Sokszorosító
üzemben befejezéshez közeledik az 1967# évi kumuláció, amely rekord terje
delmet ért el. Két kötetben közel 1400 lapon, elsőizben érvényesítik a 
tárgyév elvét, tehát az 1968 első felében beérkezett 1967-03 impresszuma kö- 
telespeldány-anyagot is tartalmazza. Újítása még az 1967-ben díjazott köny
vek Jegyzéke, valamint az, hogy tárgymutatója most első Ízben konkrét, s 
nem az év elején megadott tárgyszó-jegyzéknek megfelelő.

A retrospektív osoportnál a Horthy-korszak anyaga egyelőre alszik,mert 
a 16 éves ciklus zenei kötete készül, a térkép-kötet már sajtó alatt van.
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Még egy irigy lé bt emelt 6 hir: egy IBM Executive tipusu-gép, amelynek igen 
ezáp betűit az MNB második félévi számaiban már megcsodálhatjuk. Mivel nem 
vagyunk babonásak itt mondjuk el, hogy az Adréma-iizem is uj gépeket remél, 
amelyek egyfelől talán gátat vetnek majd az egyre szaporodó két- sőt három- 

. laP°8 címleírásoknak, másfelől végre olvashatók lesznek a levonatok is.
Beszámolónk vegén a türelmes olvasók figyelmét egyetlen szempontra sze

retnénk felhívnit az elmondott terveket, elképzeléseket szinte kivétel nélkül 
több osztály közös programja, szoros együttműködése jellemzi, ügy véljük,hogy 
az a korszak, s az a felfogás, amelyben az egyes osztályok elszigetelten 
dolgoztak, s egymás munkájával vajmi keveset törődtek, - lezárult. Könyvtá
runk egyre inkább egy egészet alkot, amelyben az egyik osztály elhelyezési 
vagy munkabeli áldozatokat vállal a másik; érdekében, s ebből a nagy egész, 
könyvtárunk s annak olvasói profitálnak.
WIX GYÖRGY NÉ

KÉZIRATTÁRUNK 
JELENTŐSEBB SZERZEMÉNYEI

Ritkaság-értékénél és régiségénél fogva azt a szerzeményünket 
kell elsősorban kiemelnünk, amely nyomtatvány ugyan, de a benne található 
kéziratok messze felülmúlják a nyomtatványként sem jelentéktelen mü értékét. 
Plinius: História mundi cirnü kötetről van szó, amelynek ez a kiadása (Basel, 
Frobenius, 1545#) eddig nem volt meg könyvtárunkban s amely hungarikum is, 
mivel Thurzó Ssaniszlónak van ajánlva. Az egykorú, kissé megrongálódott dí
szes bőrkötéssel ellátott mü hátulsó kötéstáblájának belső oldalára egy gö
rög és latin nyelvű autográf Melanchton-kézirat yan beragasztva. A köteten 
belül viszont, több lapon keresztül sürü egymásutánban magyarnyelvű kézira
tos bejegyzések vannak, melyeket még további vizsgálat tárgyává kívánunk . 
tenni a kötet feldolgozásakor.

Történeti sorrend szerint haladva említjük 1968. évi szerzeményeink kö
zött Bezerédy Zsigmondnak a Történelmi Tárban ugyan kiadott (1883), de ere
deti dokumentum volta miatt mégis értékes utinaplóját, melyet Nádasdy Ferenc 
gróffal 1665-ben Olaszországban tett utazásáról irt.

Ugyancsak XVII. századi magyar nyelvű, bár kisebb terjedelmű kéziratok! 
Lórántffy Zsuzsámig autográf réjegyzése a eimonyi Jobbágyok hozzá intézett 
kérelmén 1654-ből, valamint egy másik levél 1672-ből, Báthory Zsófia saját
kezű aláírásával.

Érdekes és a jelek szerint az irodalomban eddig teljesen ismeretlen 
magyar nyelvű regény-kézirat került elő a XVIII.század közepéről} rövidített 
cimei Az arabjai Aurindus és Austriana históriája. A címlap szerint 1763-ban 
Kolozsvárt fordították deák nyelvből magyarra.

A XIX. ‘századból is egy a maga nemében unikum-Jellegű kéziratot vásárol
tunk: Per Landtag 1843• Ez tulajdonképpen országgyűlési tudósítások sorozata, 
amely német nyelvű ugyan, de nem egyszerű fordítása a magyar nyelven szer
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kesztett hasonló Jellegű tudósításoknak,hanem attól független, önálló munka.
Termászetesen szerzeményeink között darabszám szerint leggazdagabb a 

XX. századi anyag.
Értékben és mennyiségileg is igen jelentős az az anyag, amelyet a Kül

ügyminisztérium helyezett el állandó letétként kézirattárunkban, s amely 
osak külön engedéllyel használható. Ez az iratanyag külképviseleteink kultu
rális dokumentumainak gazdag gyűjteménye, melyben egyaránt található a római 
Magyar Akadémia történetére, vagy például Bartók Béla és Kodály Zoltán kül
földi kaposolataira, szerepléseire vonatkozó iratanyag. Vásároltunk egy kéz
iratos bibliográfiát is Bajosy-Zsilinszky Endre napilapokbán, folyóiratok
ban megjelent cikkeiről, tanulmányairól.

Birtokunkba került Harsány1 Kálmán iró több mint 400 levele, vele 
együtt Kosztolányi Dezső néhány ifjúkori verse is. A család ajándékaképpen 
kerültek hozzánk Szép Ernő hagyatékéból a költő kiadatlan, ismeretlen élet
rajzi noteszei.

Bgy nagyobb autográfgyüjteményből Ad^, Babits. Móra. Kosztolányi vers
kéziratokat, más forrásokból Ady Endre érdekes, Ismeretlen levelét Menozel 
Lajoshoz és Babits Mihály ugyancsak érdekes levelét a Nouvelle Revue de 
Hongrie szerkesztőségéhez vásároltuk meg.

Hozzánk került Bölöni Györgyné levélváltása Henri Barbusse-al és a 
párizsi Flammarlon kiadóoéggel. Ugyanosak ajándékképpen kaptuk meg Hajdú 
Henriktől teljes Ibsen-fordítása szerzői gépiratát.

Színháztörténeti vonatkozású szerzeményeinkből kiemeljük a nemrég el
hunyt Németi Antal levelezését, Oláh Gusztáv személyi iratait, naplóit, le
velezését, valamint Székelyhldy Ferenc életrajzi dokumentum-gyűjteményét.

Néhány kisebb, de nem érdektelen zenetörténeti dokumentumot is emli- 
tünki vettünk néhány eredeti Liszt-levelet, Volkmann Róbert életével kapcso
latos leveleket, Schumann Klára és Brahms magyarországi szerepléseire vo
natkozó irat- és nyomtatványanyagot. Bartók Béla levelezőlapja Arányi 
Adilához a Zeneműtártól került át hozzánk.

Képzőművészeti vonatkozásban kevés, de annál értékesebb anyagot vásá
roltunk! Zichy Mihálynak Zichy Gézához intézett teljesen ismeretlen, kiadat
lan 10 levelét. Végül megemlítjük, hogy könyvtárunk megvásárolta és a kéz
irattárban helyezte el Arady Kálmánnak ex libriseink-ről szóló kiadatlan 
munkáját.

CSAPÓ Dl CSABÁNÉ
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MXGIAR VONATKOZÁSÚ 
UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYÉT nkbői.

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYET.VBW

^2?H„A^Bt0D, Carmen. (Carmonoita.) Román einer Oper. Berlin 1968. 
BARTAUS Jánost Poezii. Bucureptl 1968.
SÜSÍ^1.01’* sPiele der UntervTjit. [Alvilági játékok.] Leipzig 1968.

Qulat Arsta nave. (Az orvos halála.) Riga 1967.
^ra^* pirátov. [A kalózkirály.] Bratislava 1968. 

^rÍ„Mír,.Dhorfl^y [Egy magyar nábob.] Bratislava 1966.
?HS£i?£-r1 Aka bola. [Milyen .'olt szőkesége.] Bratislava 1966.

Jdzaaf* The judge’s chair. (Újra a kezdet.) London 1968.
(MADACH Imre) MADÁCHI Imre: Niugen no higeki. (Az ember tragédiája.)

Tokyo 1965.
[MADACH] MADÁCS Imrét Tragedijata na osoveka. (Az ember tragédiája..) 

.Szofija 1968.
MÉSZÖLY Miklóst En sportemands dód. [Az atléta halála.] Kobenhavn 1967, 
MIKSZÁTH Kálmánt PUha Peetruse vihmavari. (Szent Péter esernyője.) Tallinn 

1958.
MIKSZÁTH Kálmánt Umbrela sfintului Petru. (Szent Péter esernyője.) 

Buouresti 1968.
NÉMETH Lászlót Repulsie. (Iszony.) Bueurepti 1968.
TAMÁSI Aront Ábel. Murska Sobota 1968.
[TATAY] TATAI Sándort Hrachanner Jev aghavniner. [Puskák és galambok.] 

Jereván 1967.
TERSÁNSZKY J[ózsi] Jenőt Marci Kakuk im GlUck. (Kakuk Marói szerenoséje.) 

Berlin 1968.

MAGYAR NYELVŰ SZÉPIRODALOM

BARÁTÉ Györgyi Te édes én. [Versek.] Jeruzsálem 1966.
DERES Tibort Pák, tavak, tengerek. [Elbeszélések.] Washingtor 1967.
PÖLDES Máriát Baleset az Uj utcában. Drámai riport. Bukarest 1965.
GÁLY Olga, P.t Halkan szólok. Versek. Bratislava 1967.
HUSZAR Sándort Pőpróba után. Kisregény. Bukarest 1964.
KÁDÁR Jánost Pényosikok nyomában. Kisregény. Bukarest 1967.
LADOMÉRY B(éla) Istvánt Kalmárkodés háza. [Regény.] Merrylands NSW. 1968. 
NEHÉZ Perenot Hazátlan rozmaring. Elbeszélések. Los Angeles.[1968].
TŰZ Tamást Elraboltam Európát. (Versek.) Los Angeles - Chioago [1968].

MISCELLANIA HUNGARICA

ASZTALOS Sándort Musiklivet 1 Ungern. ^tookholm 1968.
BALOGH Sándort Dle Stellung der Intelligens in Ungarn wáhrend des Horthy- 

Regimes. /1919-1944/. Hallc-^ittenberg 1967.
BEKE Györgyi A kő bölosessége a keménység. Román aforizmák. Bukarest 1967. 
BENDINER, Alfrédt Translated from the Hungárián. No';es toward an autobio- 

graphy. South Brunswiok - New York - London 1967.
CHERESTE£HU,Victort A balázsfalvl nemzeti gyűlés. (Adunarea nationalá de la 

Blaj.) 1848. május 15-17. Az 1848-as erdélyi forradalom kezdete és program
jának kidolgozása. Bukarest 1967.

(CSANÁDI Árpád) CHANADI, Aropadot Sakka, (Labdarúgás.) Tokyo *.967.
CSORBA Tibort Ofirodki dokumentaojl 1 zródla informaojl naukowej na Vfgrzeoh. 

Warszawa 1967.
PEHÉR Mlátyás] Jenőt Középkori magyar inkvizíció. Buenos Aires 1968.
HAJDUSEK, Jozeft Magyar-szlovák, szlovák-magyar könyvtártudományi és bib

liográfiai szótár* 2,átd. és bőv.klad. Martin 1968.
KIBEDI VARGA Á[ron]t De Diohter en de Dingen. Haag- Brussel 1967.
MARTÜNOV, I(van, Ivanovics)t Béla Bartók. Moszkva 1968,
(MtíNNICH) MJUNNIH Perenot Burnüj pút*. (Viharos ut.) Moszkva 1968.
NÁDOR Györgyi Jüdische Rtitsel aus Talmud und Midrasch. Köln 1967.
NAGY Lászlót Lénine et sa révolution. [Paris] 1967.
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HEMETH Gyulai Litteraturen i Ungern. Stookholm 1966.
(REZEK Román) Sodródó világ. 6* Szeretet [egyenlő] kozmikus energia Tellhard 

világképében. Sfcövegközles és értékelés. Sao Paolo 1967.
Handbuch dér europálsohen Volksmusikinstrumente. Serle 1. Bd.l. SÁROSI 

Bálinti Die Yolksmuslkinstrumente üngarns. Leipzig 1967*
Ignaz Phlllpp Semmelweis. Dér siegreiohe Kámpfer um das Leben dér Mutter. 

Anspraohen. •. aus Anlass... selnes 100. Todestages in München, den 28. 
Október 1965. Münohen 1965.

SZABÓID Sí Benoei Béla Bartók. Lelpzlg 1968.
Teater ooh film 1 Ungern. Stookholm 1967*
WINDISCHGRAETZ Lajost My adventures and mlsadventures. [Helden und Halunkén.] 

London 1966.
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KIADVÁNYAINK

összeállítói, könyvtárunk Bibliográfiai 
Osztályának munkatársai, mint bevezetőben 
említik, "kísérletnek" szánták vállalkozásu
kat, de e hézagpótló és kitűnően sikerült 
kísérlet" eredményét látva szeretnénk remél
ni, hogy a tankönyvek és Jegyzetek nemzeti 
könyvészétépek ez az első kötete a további 
kurrens megjelenés Ígéretét is magában hor
dozza. Nemcsak a magyar nemzeti könyvtermée. 

regisztrálásának teljesebbé tételét valósítja meg a könyvek, térképek, zene
müvek, folyóiratok feltárását kiegészítve, de emellett nélkülözhetetlen se
gédeszközzé válhat az oktatói munkában is,' továbbá - már a Jövőbe tekintve - 
a következő nemzedékek pedagógiatörténet kutatásának is elsődleges forrásul 
fog szolgálni.

Nemzeti bibliográfiánk egyre Jobban kiépülő rendszeréhez való tartozását 
a kiadvány, igen helyesen, már oimében is viseli, a Magyar Könyvészet főoim 
mellett osak aloimként Jelöli a feldolgozott dokumentumtípusok szükebb kö
rét. De ugyanezt az összetartozást fejezi ki a munka belső felosztása is, a- 
mikor a kurrens ill. kumulatív nemzeti bibliográfia által alkalmazott 251 
ETO szak-osoportjalba rendezi anyagát.

A kötet két főrészre oszllkt az általános- és középiskolai tankönyvek 
szakcsoportjait külön részben követik az egyetemi főiskolai és különböző 
tanfolyami Jegyzetek, valamint az egyetemi tankönyvek tudományáganként! fel
sorolása. A szerencsésen alkalmazott kettéválasztás lehetővé tette a tartal
milag, formailag és oélját tekintve hasonló tlpusu, de mégis bizonyos voná
sokban eltérő jellegű oktatási anyag közös kötetben való szerepeltetését. 
Ezek az eltérések igy kifejezésre Juthattak a oimleirás formáiban is, mig a 
tankönyveknél rendszóként a ismertebb óim szerepel, addig a Jegyzetek és 
egyetemi tankönyvek a szerző neve alatt kerültek feldolgozásra. A oimleirá- 
sok egyszerűsítettek, az azonosításhoz legszükségesebb, de elegendő adatot 
tartalmaznak, osak a "könyvszerübb” egyetemi tankönyveknél Jelent többletet 
a kiadó Jelölése.

Ugyancsak a nemzeti bibliográfiához hasonlóan feltünteti az összeállí
tás valamennyi tétel OSzE jelzetét is. Ez az önmagában véve helyes megoldás 
azonban félő, hogy a használóknak több bosszúságot, mint örömöt fog jelente
ni. A jelzetek többsége ugyanis un. I-es, azaz egy példányban gyűjtött műre 
utal, amelyek nem a főépületben lévő raktárakban vannak elhelyezve s igy 
használatuk is korlátozott. Nem beszélve az aligha elkerülhető Jövőről, a- 
mlkor könyvtárunk helyhiány miatt esetleg valamennyi Jegyzet beládásaaara

Magyar könyvészet ( Tankönyvök) 
A Magyarországon megjelent tanköny
vek, egy’eteml, főiskolai és tanfolyami 
Jegyzetek szakosított jegyzéke. Közre 
adja az Országos Széchényi Könyv
tár. Bp. 28 cm

1965-1966. ( Fel.szerk. FUgedl Pe
temé.) 1968. XIX, 31? p.

Soksz. 44,- Ft
015 015(439)"1965-1966"
M 14 371.67l( 439)"1965-1966":016
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kényszerül és Így, sajnálatos módon, ezen uj kiadványunk születése a benne 
regisztrált anyag időleges halálával esne egybe.

Szólnunk kell még minden bibliográfia nélkülözhetetlen tartózékárólt a 
kötet mutatórendszerérői is. A szokásos betűrendes szerzői ill. cimszó mu
tató ezúttal nem szakcsoportra, hanem a használatot sokkal inkább megkönnyi- 
tő lapszámra és ezen belül hasábra utal. Kie/?4^iti ezt az ETO szakcsoport 
szerinti tartalommutató, továbbá, az előbbi forditottjakónt, a betűrendes 
tárgymutató. Ez utóbbi összeállítási elvei szintén kiadványunk kimagasló 
•rényel közé tartoznak, mindvégig következetesen érvényesítve a mechanikusan 
betűrendes és a tematikusán csoportosított tárgyszavak egységét. (Pl. a 
"földrajz" tárgyszónál, mintegy elosztásként sorban következnek annak összes 
ágai: fizikai-, gazdasági-, növény- stb., de ugyanezek a tárgyszavak szere
pelnek fizikai földrajznál, gazdasági földrajznál, növényföldrajznál is 
mechanikus betűrendben.)

A mintaszerűen összeállított bibliográfia ismertetésekor talán csak 
egyetlen formai, tipográfiai megjegyzést tehetünk: az egyes oldalakon a 
szakcsoportokat jelölő élőfej alkalmazása nagymértékben megkönnyítené a kö
tet használatának gyorsaságát.
/fi*/
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KÖNYVKÖTÉSI GONDOK KÖNYVTÁRUNKBAN 
1846 BLOTT

Történeti tájékozódás híjén ml, kései utédok aligha tudnánk meg
közelíti fogalmat is alkotni arrél a szűkös, nehéz, küzdelmes életről, amely 
az alapités utáni Időkben nemzeti gyűjteményünk felelős gondoséinak, könyv
táros elődeinknek évtizedeken át osztályrészül Jutott. Ma természetes dolog
nak vesszük, hogy könyvtárunkat az állam többssás főnyi személyzettel s a 20 
■llllót is meghaladd költségvetési hitelkerettel látja el, s hogy mind ennék 
birtokában a reánk háruld feladatokat szinte meohanlkai szabályossággal tud
juk biztosítani.

Re hogyan lehetett intézetünket működésben tartani tusokban az Időkben, 
amikor még nem voltunk állami költségvetési szerv, amikor könyvtárunk egész 
egzlsztenoiája voltaképpen társrdalml alapítványokra és adományokra támasz
kodott, amikor szerény állami segélyekre osak nagyritkán, alkalomszerűen le
hetett számítani? Ilyen helyset a ma embere száméra már teljességgel elkép
zelhetetlen. Pedig könyvtárunk s vele együtt a Magyar Nemzeti Muzeum is az 
alapítást követő első háromnegyed évszázadban mint szerény vagyonú alapítvá
nyi intézet tartotta fenn magát.

1, Az eredendő nehézséget az okozta, hogy az Országos Széohényl Könyv
tár 1802/3-bán szakszerű pénzügyi megtervezés nélkül Jött létre. Az Országos 
Könyvtár alapító oklevele azon túl, hogy a személyi ellátmány fedezetét - ki
rályi kegyelmi ténnyel - a pesti egyetem pénzalapjának terhére biztosította, 
az intézet egyéb pénzügyi szűk. végleteire nézve semmiféle rendelkezést nem 
tartalmazott. Igaz, sző van az alapokmányban két anyagi vonatkozású fontos 
könyvtári funkoié, ti. a gyarapítás és a katalégusszerü feldolgozás biztosí
tásáról is, de Jellemző módon az intézményes pénzügyi megalapozás megkerülé
sével. Az 1-2. pont kimondta, hogy az alapitó saját költségére fog majd gon
doskodni mind a régi állomány hiányainak kiegészítéséről, mind a gyűjtemény 
katalógusainak összeállításáról, megjelentetéséről) ami pedig országszerte a 
sajtó alól újonnan kikerülő könyveket illeti, azokra nézve kleszközli a kö
tele spéldány-Jog királyi kegyét.

RnnwV a kétségtelenül tiszteletreméltó, de a ül, század elején már kor
szerűtlen patriarohális gondoskodásnak az elégtelensége a hozzáértők számára 
első perotől fogva nyilvánvaló lehetett.
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Vajon mérlegelte-e &éohónyi Fereno azt, hogy egy nyilvános kulturinté- 
set állandó üzemben tartása az érintett szükségleteken túl még mennyi más 
feltételhez van kötve* hogy gondoskodni kell a fűtésről és világításról, a 
biztonságról, a hivatali adminisztráoióról és a szakfeladatok között nem 
utolsó Borban az egyre növekvő állomány kellő konzerválásáról is, és hogy 
mlndezekhes biztosított pénzalapokra van szükség? Ha osakugyan gondolt mind
ezekre, s még nem intézkedett, akkor úgy látszik meg volt győződve arról, 
hogy gyűjteményének az ország, a nemzet számára való átengedése utón minden 
efféle gondoskodás szükségképpen a kormány (a m.kir.helytartótanáos) köteles
ségévé vált. Persze ismerve a feudális közigazgatás természetrajzát, előre 
tudni lehetett, hogy az alapító oklevélben megszabott kötelezettségeken túl 
a kormányzat egyéb terheket nem fog magára vállalni, különösen ezzel a nem 
hivatali rendeltetésű intézettel kapcsolatban.

2. Nem kétséges, hogy Miller Jakab Ferdlnánd is, az Országos Könyvtár 
első őre tisztének átvétele után hamarosan rádöbbent az intézet működési 
feltételeinek komoly hiányaira. Az egymásután felmerülő szükségleteken néhány 
évig (1806-ig) úgy próbált segíteni, hogy újra meg újra Széohényihez fordult, 
tőle kért támogatást. Csakhamar be kellett azonban látnia, hogy hosszabb tá
von est a gyakorlatot már osak azért sem lehet fenntartani, mert a könyvtár 
fejlődése Így Széohényi meoénási kegyétől függött volna, ez pedig egy nemze
ti intézet esetében nyilván abszurd dolog volt, Miller, széles könyvtári- 
muzeológial műveltségű szakférfiú és invenoiózus, mozgékony szervezőtehetség 
(különben ellenszenves, bizonytalan Jellemű ember) kiutat keresett és részben 
talált ebből a szorultságból. Kiváltképpen neki köszönhető, az ő spekulatív 
elméjének és József nádorra gyakorolt befolyásának, hogy 1807/8-ban sikerült 
életre hivni a Magyar Nemzeti Múzeumot, melynek szervezeti kötelékében az 
Országos Gkéohényl Könyvtár most már a rendektől is elismert intézmény Jogál
lására emelkedett, s számíthatott az országgyűlés anyagi támogatására is. En
nek a támogatásnak első megnyilvánulása volt a Muzeum intézményes pénzügyi 
bázisának, az un. Múzeumi Alapnak (Pundus Musel) megteremtése. Közelebbről e 
pénzalappal most nem foglalkozhatunk. Itt osak annyit Jegyzünk meg, hogy a 
rendek által megszavazott és a birtokos nemességre kötelezően kivetett un. 
egygarasos hozzájárulásból Jött létre, amelyet azután önkéntes országos köz
adakozás és számos alapítvány növelt nagyra. Ettől fogva ez a tőkepénz (isii
ben mintegy 460 ezer bankóforlnt, a devalvóoió után másfél évtizeddel, 1827- 
ben pedig mintegy 250 ezer váltóforint), helyesebben ennek 6 százalékos kama
ta volt hivatva a Nemzeti Muzeum s vele együtt az Országos Széohényi Könyvtár 
mindenfajta szükségleteit biztosítani.

3. Könyvtárunk különleges feladatainak ellátására Miller leleményessége 
a Múzeumi Alapon belül külön oél-alapitványok létesítését is megkísérelte, 
így többek között a könyvkötési költségek fedezésére is tétetett, némely, a 
nemzeti kultúráért áldozatra kész hazafiakkal ilyen rendeltetésszerűen fel
használható alapítványokat. Idők folyamán (1820-ig) négy könyvkötésre szol
gáló alapítvány jött létre*

a) 1810-ben Ssemerédy András Pest vármegyei táblabiró 500 bankóforint
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tőkepénzt ajánlott fel,
b-c) ugyancsak 1810-ben a Pest városi Valero-selyemgyár három tulajdo

nosa (Tamás, István és Antal) tett együttes, összesen 1666 barikóforint 40 
krajcárnyl tőkefelajánlást} ez az ajánlat később 1814-ben a oég kettéválása 
következtében egy 1000 váltéforlntos és egy 833 váltőforlnt 20 krajoéros té- 
telié alakult ét;

d) végül 1820-ban Vitéz József a bécsi magyar kancellária egyik ügyvi- 
vője (ágense) hagyott végrendeletileg 333 váltőforlnt 20 krajcárnyl tőke
összeget köttetési alapítványul.

Ezekhez a kamatosé alapítványokhoz olykor még alkalmi adományok Is Já
rultak; 1811-ben pl. Ittebel Kiss Antal Torontél megyei alispán adott kötte- 
tésre 266 váltófórintőt, 1814-ben pedig a nagynevű gróf Illésházy István 100 
véltóforintot.

íme, ilyen ügyeskedésekkel - magénéldozatból - kellett az Országos 
Könyvtár őrsnek meg a Múzeumi Alap létrejötte után is előteremtenie egy 
olyan elsőrangú könyvtári feladat pénzkeretét, mint amilyen a könyvek beköt- 
tetóse volt. Megjegyzendő, ljogy ez a nagynehezen összehozott különalap is 
osak részben fedezte a fennálló szükségleteket, különösen az említett 1811-i 
devalvéoió után. Ebben az ominózus esztendőben az említett alapítványok miirt- 
össze 130 váltóforint kamatjövedelmet hoztak. Számításba véve az akkori 
könyvkötői árakat, biztosak lehetünk benne, hogy ez az összeg, semmiképpen 
sem volt elegendő a kötelespéldányokből adódó uj gyarapodás beköttetésáre; 
az uj nyomdatermékek nagy részét valószínűleg minden évben félre kellett 
tenni, kizárva használatukból a közönséget.

Szerencse, hogy Széohényi Ferenc, amig élt (1820 végéig), nem szűnt meg 
törődni a Nemzeti Múzeumba bekebelezett Országos Könyvtárral sem. Nagyban 
csökkentette a köttetési gondokat azzal, hogy nemosak az eredetileg átadott 
oenki gyűjtemény fűzött könyvelnek utólagos beköttetését finanszírozta, ha
nem kérés nélkül magára vállalta az általa folyamatosan beszerzett régi ere
detű hazai, vagy általában a külföldi hungarikumok köttetési költségeit is, 
végül mindezen felül Miller kérelmére olykor (pl. 1810-ben) néhányszáz fo
rintot kiutalt különleges köttetési feladatokra Is.

Miller ugyanis elég széleskörű köttetési programot dolgozott ki a nemze
ti gyűjtemény számára. Úgy tervezte, hogy minden nyomtatott és kéziratos mü
vet önállóan (kolligálás nélkül) fog beköttetni, sőt a térképekből, metsze
tekből és olmerlapokból is köteteket fog formáltatni. Ennek a tervnek végre
hajtásához számítása szerint mintegy 20 ezer váltőforlnt értékű alapítványi 
tőkét kellett volna összehozni; Így lehetett volna hozzájutni a szükséges 
évi 1200 forintnyi költségkerethez. Ekkora különleges alapot azonban az ő 
fáradhatatlan propaganda-tevékenysége sem tudott teremteni. Bár 1812-ig osak- 
nem 100 ezer forintra rúgott a Múzeumi Alapnak az a része, amely Miller sze
mélyes buzgólkodásából gyűlt össze, köttetési célra a fent említett ajánla
toknál többet nem birt szerezni. Csodálatra méltó optimizmusa 1813-ban még
is elinditatta vele az említett különgyűjtemények köttetési munkálatait is; 
valószínű azonban, hogy ezzel a következő években megállni volt kénytelen.
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4. 1816 elején az Országos Könyvtár vezetése Horvát István kezébe ke
rült - Miller ekkoriban mér négy év óta a Muzeum igazgatója volt. Minthogy 

azonban a könyvtárvezetőnek pénzügyekben nem volt kompétenoiája, a pénzfede
zetet kívánó feladatok elvi intézése továbbra is Miller hatáskörébe tartozott. 
EhAez képest, a köttetések ezután is az adott szerény keretekben folytak,csak
úgy , mint idáig. 1818/19-ben azonban Miller még egy utolsó kísérletet tett a 
könyvkötés ügyének szélesebb, s biztosabb pénzügyi alapokra helyezésére.Erre 
ISteéohényi Fereno soproni könyvgyűjteményének az Országos Könyvtár száméra 
történt felajánlása adott alkalmat. Ismeretes, hogy Miller az egész soproni 
tekét el akarta érvereztetni, a a befolyó összegből olyan alapítványi tőkét 
kivént létesíteni, amely hivatva lett volna a nemzeti gyűjtemény legégetőbb 
pénzügyi bajain segíteni. Ilyen volt a személyi illetmények rendezése, továb
bá, egy intézmény8zerü könyvvásárlási alap létrehozása, nemkülönben a kötte
tési alapok kibővítése, ügy számolt, hogy ezen az utón legalább 300 forintot 
kitevő összeggel lehet majd az eddigi alapítványok kamatjövedelmét megemelni. 
Tudjuk, hogy Horvát István ellenjavaslata, amely a soproni gyűjteményt segéd- 
könyvtéri célra kívánta hasznosítani, meghiúsította. Minthogy pedig nem sok
kal ez után (1821-ben) Miller közismert botrányos fegyelmi ügye miatt vissza
vonulni volt kénytelen, 1823-ban pedig meghalt, - a köttetés ügyének rendezé
se nyitott kérdés maradt.

5. 1823 után a Muzeum fejlődése észrevehetően meglassult. József nádor 
az intézet patrónusa és praesese a Miller által elkövetett súlyos visszaélé
sek hatása alatt, messzemenően a maga Jogkörébe vonta az igazgatást; 20 évig 
nem nevezett ki Igazgatót, hanem a múzeumi ügyvitelt előbb (1823-1837) 
Haliozky Antal régiségtári őrre, majd (1837-1843) Horvát T^tván könyvtári őr
re bizta. Ez alatt az idő alatt az igazgatói tevékenység üres adminisztráció
vá silányult, nyoma sem volt többé, az előző idők szüntelen ujitási törekvé
seinek, szervezési aktivitásának.

Horvát István könyvtárőri működése is sokkal passzívabb, igénytelenebb 
volt Millerénél. Ez a nagy erudicióval rendelkező, a maga korában rendkívüli 
tiszteletnek örvendő különo romantikus tudósunk, - bármily furcsán hangzik 
is - nem ért rá a könyvtárral komolyan foglalkozni. Előbb megélhetési gondok 
miatt, majd a nemzeti mozgalom iránt érzett erkölcsi kötelességből annyiféle 
hivatalos és társadalmi feladatot vállalt magára, hogy az Országos Szóohényi 
Könyvtár számára alig maradt ideje, energiája. Az egyetemen két tanszék 
professzora volt, az országbíró mellett, titkári, majd tanácsosi funkciót lá
tott el, József nádor megbízásából évtizedeken át kutatott, hogy megírhassa 
a magyar nemzet történetét, szerkesztette a Tudományos Gyűjteményt stb.,stb. 
így aztán három évtizedre (1816-1846) terjedő könyvtárőri működése - ha nem 
is volt hijáva" maradandó érdemeknek -, általában a gyakorlati könyvtárveze
tés terén nem mondható kimagaslónak. Széleskörű könyvtártani szakismereteit 
csak kevéssé hasznosította*

Úgyszólván teljes passzivitás figyelhető meg Horvát aílatt a köttetés 
fontos feladatkörében. Amikor József nádor Miller halála utón a Múzeumi Alap
pal való gazdálkodásban - pénzügyi szervek tanáosóra - szigorú takarékossági
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rendszabályokat láptetett áletbe e többek között megszüntette a könyvkötési 
alapítványok kamatainak kifizetését ls( Horvát ebbe simán belenyugodott.Csu
pán egyszer, 1827-ben szélalt fel az ügy érdekében, de tovább nem harcolt, 
nem ügyeskedett, mint annakidején Miller tette. Minthogy pedig Steéohényi 
Ferencet többé nem lehetett segítségül hívni, az Országos Könyvtár könyvkö
tési működése a szó legszorosabb értelmében, - megszűnt. Mind a kötelespél
dányok és ajándékok, mind a kötetlenül vásárolt szerzeméiiyek (ideértve a 
kéziratokat is) "ideiglenesen” félretétettek, nem kerültek feldolgozásra, 
nem lettek a rendes állományba besorolva. S Így ment ez évtizedeken keresz
tül. Az, hogy egy-egy beosesebb kéziratot vagy könyvet Horvát olykor - sza
bályellenesen - meg próbált a vásárlási alapbél, vagy az irodai átalánybél 
beköttetni, sőt ha másként nem ment, a saját erszényéből, a helyzeten mit- 
sem változtatott.

Ennek az anomáliának a felszámolására osak huss év múltán, 1843-bem 
történt az első komoly kísérlet, mégpedig az akkor hivatalba lépő múzeumi 
lgazgaté, Kublnyl Ágoston részéről. Hitkor már tízezernél több könyv, kézirat 
s egyéb szerzemény állt garmadába rakva az Országos Könyvtár külön raktárai
ban, bekötetlenttl. Jézsef nádor azonban a Museum-palota építkezésének befe
jezése előtt, a várhaté tetemes költségek miatt még most sem volt hajlandó a 
takarékossági zárlatot feloldani. Köttetési engedélyt osak kivételes esetek
re széléan adott. S minthogy egy második kísérlet (1647-ben) hasonlóképpen 
nem hozott komoly eredményt, a polgári forradalom nagy fordultáig a helyzet 
változatlan maradt.

6. A köttetés könyvtári feladatának elhanyagolása azonban keményen meg
bosszulta magátt nem kisebb következménnyel Járt, mint azzal, hogy az Orszá
gos Slzéohényi Könyvtár legalább 25 éven át nem tudta kielégíteni az olvasó
közönségnek azt a Jogos igényét, hogy a hasal irodalom és tudomány uj ter
mékeit késbe kapja. A kötelespéldányokat ugyanis a nyomdák többnyire krudában 
szolgáltatták bei a könyvtárban pedig szabály volt, hogy kötetlen müvet hasz
nálatra booeátani nem szabad. Történt pedig ez társadalmi és kulturális fej
lődésünk egy olyan döntő Jelentőségű időszakában, mint a reformkor volt. Jó 
sserenose, hogy a fővárosban egyre több Üzletszerű köloeöükönyvtár működött 
s kellőképpen ellátta azt a feladatot, amit az Országos Stoéohényi Könyvtárnak 
mlsszlósserüen kellett volna teljesítenie.

BHRLÁSZ JENŐ
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TAJÍKOZÓMS

A BELGA KIRÁLYI KÖNYVTÁR
FELAVATÁSI ÜNNEPSÉGÉRŐL

Brüsszel, 1969# február

A belga nemzeti könyvtár (uj nevem Koninklijke Bibliotheek 
Albert I.) meghívására dr.Sebestyén Géza. könyvtárunk főigazgatóhelyettese 
vett részt (február 17-20. között) Brüsszelben az uj könyvtár felavatási tin-. 
népségén és aaf azzal kapcsolatoson tartott tudományos konferenoián. Az aláb
biakban dr.Sebestyén Géza beszámolóját ismertetjük.

Az u.1 belga nemzeti könyvtár

A könyvtár, amelynek felavatáséra most került sor, teljesen uj épület
ben, a város középpontjában (Mont des Árts) helyezkedik el közvetlenül a 
Szépművészeti Muzeum és a Kongresszusi Palota mellett. Épitése országos je
lentőségű ügynek számított, az építést irányító bizottság elnöke a Ponds 
national de la reoherohe scientifique tiszteleti elnöke volt, tagjai pedig 
az oktatásügyi miniszter, a louvaini egyetem rektora s hasonló közéleti elő
kelőségek*

Különösen tanulságossá tette a látogatást az a körülmény, hogy egy kis 
ország nemzeti könyvtáráról van szó, amelynek méretei kb. megfelelnek a mi 
arányainknak. Köztudomású, hogy Belgium lélekszáma valamivel kisebb Magyar- 
országénál, Brüsszel lakossága meg éppen fele Budapestének (az élet sokkal 
nagyobb mértékben decentralizált mint nálunk). Ami magét a nemzeti könyvtárat 
illeti, ennek könyv- ill. folyó irat állománya valamivel meghaladja a mienkét 
(Belgiumi 2,6 millió kötet, Magyarországi 2,1 millió kötet), a teljes állo
mány viszont nálunk mégis nagyobb, Ami a térképek és a kisnyomtatványok 
(plakátok, szabványok, szabadalmak stb.) nagy száméból adódik; az ilyen Jel
legű anyag a brüsszeli nemzeti könyvtárban azért lényegesen kisebb, mert 
csak 1965-ben szavazták meg a kötelespéldány-törvényt. Kevesebb a dolgozók 
száma Brüsszelben (BNK 310, OSzK 420)* Ez az utóbbi körülmény abban leli ma
gyarázatát, hogy azok az országos központi feladatok, amelyek nálunk a IV* 
főosztályban és a Könyvtártudományi és Módszertani Központban testesülnek 
meg, náluk még csak igen kis mértékben épültek ki. (Ez más szavakkal azt 
Jelenti, hogy a belga nemzeti könyvtár funkciórendszere kevésbé széles, ki
terjedt, mint a mienk. Jellemző összehasonlító adat még! a belga nemzeti 
bibliográfia évi elmeinek mennyisége 5000, a magyaré 7000.)

A könyvtárat fél évszázadra tervezték. Ennek következtében a következő 
területeket alakították ki (zárójelben közlöm a nálunk tervezett uj nemzeti
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könyvtár adatait)!
összes alapterület 67 371 m2/nálunk 42 105 m2
Raktárak-------------- 33 963 » 14 040 »
Nyilvános szolgálat 11 766 " -"- 6 913 "

Az utóbbi adat kapósén külön megemlítendő, hogy az uj brüsszeli nemzeti 
könyvtár 1100 olvasói férőhellyel rendelkezik (ml 540-ct terveztünk).
H. Llebaers. a könyvtár Igazgatója megnyitó beszédében utalt a művelődés de
mokratizálódására, amely korunkat Jellemzi s amellyel párhuzamos az egyete
mek létszámának robbanásszerű növekedése is (az egyetemi hallgatók száma ma 
sokszorosa a második világháború előttinek). A könyvtárnak le kell vonnia az 
uj helyzet tanulságait, általában számolnia kell azzal, hogy a fizikai és 
a szellemi munka aránya a mai társadalomban az utóbbi Javára tolódik el,Így 
a könyvek szerepe megállíthatatlanul nő. (Ezért a következő évtizedekben sok 
kai nagyobb méretű, kiterjedtebb szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakra lesz 
szükség.)

A könyvtárat klima-berendezéssel, osőpostéval, 20 lifttel 111. könyv- 
páternoszterrel, 8 szállítószalaggal, telex-szel, házi rádióval és televízió 
val stb. tervezték meg. Az építés költsége meghaladja a 17 millió dollárt.

NegatÍvűmként mutatkoznak viszont (maguk a brüsszeliek szerint is) a 
következők! a/ az épület nem flexibilis, tehát a nyilvános, a raktári és a 
szolgálati rész építészetileg elkülönül; nincs lehetőség arányuk, felhaszná
lásuk későbbi módosítására; b/ a szakosított olvasószolgálatot csak korlá
tolt mértékben alakították ki (a húsz évvel ezelőtti tervezés más koncepció
ja miatt).

A felavatási ünnepség

A felavatás ünnepségére 65 külföldi vendéget hívtak meg, a világ úgy
szólván valamennyi nemzeti könyvtárának képviselője Jelen volt. A szocialis
ta államokból résztvettek az ünnepségen a Szovjetunió, Csehszlovákia, Ju
goszlávia, Lengyelország, Magyarország és Románia képviselője. Képviseltet
te magát az Unesoo és az IFLA. Egyes nemzetközi hirtt könyvtári szakembereket 
személy szerint hívtak meg (J. Bleton, Th. P. Loosjes, H. L. Tveteras,
R. Vosper stb.). A külföldi vendégekhez osatlakozott kétszerannyi belga meg
hívott, Belgium könyvtári és kulturális életének a szine-Java.

Az ünnepélyes felavatás február 17-én délelőtt folyt le* Az épületet 
rendeltetésének a belga király adta ét, Jelen voltak a szenátus és a képvi- 
selőház elnöke, a miniszterelnök, a miniszterek, a Tudományos Akadémia veze
tősége, általában a belga közélet és tudományos élet legfontosabb reprezen
tánsai. A diszünnepség lezajlása után a könyvtárat bemutatták a vendégeknek, 
majd fogadás, este pedig ünnepi bankett volt.

Az ünnepség fényét emelték a könyvtár ez alkalommal megnyitott kiállí
tásai « a/ metszetek, b/ kéziratok, régiségek, 0/ a könyvtár utolsó 15 évé
nek válogatott szerzeményei.

Érdemes megemlíteni, hogy a hivatalos megnyitó lezajlása után a könyv
tár kapuit kitárták a nagyközönségnek is, ami azt jelentette, hogy a könyv
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tár egész területet (a belső szolgálati részt és a rektorát is beleértve) 
elözönlötték a látogatók, Bz azt a célt szolgálta, hogy a brüsszeliek rész
leteiben megismerjenek egy nagykönyvtárat, necsak mint olvasók a kiszolgáló 
pult előtt, hanem mint "beavatottak" üzemi oldaláról is. Természetesen ki- 
sérők bőven álltak rendelkezésre.

Tudományos konferenoia

A megnyitó ünnepségek Jelentőségét azzal is fokozni akarta a rendezőség, 
hogy kétnapos tudományos konferenciát kapcsolt a felavatáshoz. Ennek témája 
a következő volt* "A nagy általános tudományos könyvtárak a XX, század utol
só negyedében". Valamennyi előadó azt a kritikus helyzetet mérte fel, amely 
a tudományok specializálódásával és a szakkönyvtárak térhódításával alakult 
ki. Számos pesszimista megjegyzés mellett a konklúzió végül is az volt, hogy 
az általános nagykönyvtár elengedhetetlen a mai társadalomban, de feladatait 
újra kell fogalmazni az uj szituáoióhoz képest. Az előadók a világ könyvtár
ügyének vezető személyiségei voltakt

E, Dennery, a párizsi Nemzeti Könyvtár igazgatója,
I, Kondakov, a moszkvai Lenin Könyvtár igazgatója,
E. Eranois, a londoni British Museum könyvtarának igazgatója,
C, Reedijk, a hágai Nemzeti Könyvtár igazgatója,
1, Borngásser, a nyugat-berlini Staatsbibliothek igazgatója,
R. Vosper, Los Angelesből a California Egyetem könyvtarának igazgatója.

Az előadásokat hozzászólások követték, Sebestyén Géza hozzászólásában 
arra a fontos körülményre igyekezett ráirányitani a figyelmet, hogy a szak- 
könyvtári környezet, általában a könyvtárak száménak a megnövekedése szükség
szerűen kivénja meg a központi szolgáltatások szervezését. Ezek legtermésze
tesebb helye a nemzeti könyvtárban van, amelynek Így a gyűjtemények gondozá
sa mellett egyre inkább előtérbe lép különleges, uj funkciója. Régen a nemze
ti könyvtár azáltal valósította meg az univerzalitást, hogy minden igényt ma
ga ki tudott elégíteni (saját raktáréból), ma ugyanezt közvetve valósítja meg 
a közvetítő műveletek egész rendszere által (központi katalógusok, könyvtár- 
közi kölcsönzés stb.) funkcionális egységet teremtve a széttagolt intézmények 
között.

Meg kell még említeni azt a körülményt is, hogy a konferenciát technikai
lag is igen Jól szervezték meg. Minden előadást és hozzászólást négy nyelven 
lehetett hallani (angolul, franciéul, németül és oroszul). Ezt az uj könyv
tár előadótermének tolmácsfülkéi és az egyes ülések mellett felszerelt hall
gatók tették lehetővé.

Egyéb tanulságok
1. A Belga Nemzeti Könyvtár hozzáfogott, hogy a hagyományos feladatokon 

túl a dokumentáció felé is kiterjessze tevékenységét. Ennek következtében a 
Nyilvános Szolgálatok eddigi főosztálya mellett egy külön dokumentációs fő
osztályt éllitottak fel (Department de la dooumentation soientifique et teoh- 
nique). Ebben 16 magasképzettségü szakembert szerződtettek, akik részben ma
guk is irodalomkutatásokat végeznek, főleg azonban a keresési módszerek ki
alakításában, partnerekként működnek közre. (Tapasztalat szerint sokszor a
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legkiválóbb szakember la gyenge a keresésben, nem ismeri az egyre bonyolul
tabb dokumentációs teohnikát.) A főosztály különleges feladata a belga tudo
mányos közlemények (könyvek, cikkek, kutatási jelentések stb.) repertóriumá
nak készítése (laventaire permanent de la produotion scientifique belge), a- 
melyet gépi utón állítanak elő. Másik sajátos feladat a nemzeti és nemzet
közi kongresszusok, konferenciák nyilvántartása. Ide tartozik szervezetileg 
az országos forditásnyilvántartás is.

2. A könyvtár soronlevő fontos problémája a tudományos munkatársak meg
felelő szakosítása. Megjegyzendő, hogy a könyvtár 310 dolgozójából csak 63 
fő tudományos dolgozó (tehát 20 százalék). Mint a könyvtár egyik főosztály- 
vezetője kifejezte: "hogy a könyvtári munkát nagy tudományáganként szervez
zük meg, azt a Jelen pillanatban egyre parancsolóbban követelik meg magának 
a kutató munkának a szükségletei, minthogy ez nem képzelhető el speoializá- 
oió nélkül. De megköveteli a könyvtermésnek az a rendkívüli növekedése is, 
amely minden tudományágban észlelhető. így lehetetlen, hogy a tudományos 
könyvtáros ma is olyasfajta enoiklopédikus bibliográfus legyen, mint elődei 
voltak a 18. és 19. században. Nem rakhatjuk rá ugyanarra a könyvtárosra sem 
azt a felelősséget, hogy kellő itélőerővel válogassa ki minden tudományág 
termékeit, sem hogy feldolgozza valamennyit, sem hogy a dokuméntáoió minden 
területén tájékoztassa a közönséget." Az uj könyvtár számára a fokozatos 
szakosodása kikerülhetetlen (lépegében a szakreferatura bevezetéséről van 
szó.)

3, Feltűnően nagyarányú a könyvtár gépesítése a mi szemünknek, holott
ők szerényen a harmadik, negyedik vonalban levőknek tekintik magukat. A könyv
tár mikrofilm és fotomühelyei pl. a helyiségek olyan hatalmas sorát veszik 
igénybe, hogy egyenesen elképped a látogató (a mi általunk tervezettnek sok
szorosát). Ezeket a speolálls mikrofilm, mlkrokártya, fotókópia és fényképe
zőgépek nagy tömege népesíti be. Külön kell azonban szólnom a könyvtár 
automatizálási tervéről, ti könyvtár ez év júniusában elektronikus számoló
gépet kap és erre a munkálatok egész sorát fogják gépesíteni. Máris dolgozik 
egy 10 főből álló együttes kísérleti Jelleggel, az IBM vállalattal együttmű
ködve (4 fő a könyvtár alkalmazásában, 3 fő az IBM-tői, 3 fő teohnlkai sze
mélyzet). A terv az, hogy a belga publikációkat teljes egészükben, dokumen
tációs igényű részletességgel mágneses szalagokra veszik. A jövőben ezeknek 
a segítségével készítik a bibliográfiákat, a katalógusoédulákat stb., sőt 
más könyvtárak, intézmények bibliográfiáit, katalógusait is. Tervbevettek 
egy széleskörű kooperáoiót a szakkönyvtárak bevonásával, hogy biztosítható 
legyen a szaktudományi anyag kellő nívójú feltárása, A gépi feldolgozás 
- jellegéből kifolyólag - mindenesetre központilag történik; Így ez a vállal
kozás szinte jelképezi modern világunk kettős követelményétt a szakintézmé
nyek bekapcsolásának plusz az integrált munkának a szükségességét. Különle
ges probléma a nemzetközi együttműködés. A brüsszeli tanácskozásokon felve
tődött a mágneses szalagok nemzetközi oseréje (minden ország felelős lenne 
saját irodalmi terméséért). Ennek a feltétele azonban az egységes eljárások, 
módszerek kidolgozása (pl. egységes thesaurus, egységes Jelrendszer).



összegezve az elmondottakat: a brüsszeli uj könyvtár nemcsak építésze* 
tileg és berendezését illetően szolgált sok hasznos tanulsággal, de megisme
rése alkalmat adott a mai nyugati könyvtári munka számos korszerű törekvésé
nek értékelésére is, főleg technikai vonatkozásban.

Az
ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK 
tájékoztató szolgálatának munkájáról

Egy könyvtáros számára egy másik könyvtár meglátogatása mindig 
érdekes élménynek Ígérkezik. Ez az érdeklődés csak fokozódik, ha az a "másik" 
külföldön van és még hozzá világhírű is. így magam is az elmúlt év őszén, 
béosi tartózkodásom ideje alatt, igyekeztem hosezabb-rövidebb időre többször 
meglátogatni az Osztrák Nemzeti Könyvtárat.

E nagymultu intézmény eredete több évszázadra nyúlik vissza. Biztonsá
gosan* négyszáz évre tudják követni a könyvtár történetét. Tulajdonképpen 
I.Ferdinánd (1503-1564) volt az alapitója, aki már oéltudatosan gyűjtötte a 
könyveket a minoriták kolostorában. 1623-ban helyezték át mai helyére, a 
Hofburgba. Corvinákkal is ezidőtájt "gazdagodott". De még korábban III.Fri
gyes osászér (1440-1493), - Mátyás király kortarsa - egyesítette a házi és 
udvari kéziratokat, könyveket. Fia, I.Miksa a szerzők soréban is szerepel és 
mint könyvgyüjtő már nem osak a szép külső, díszes kötés, de tartalom szerint 
megkülönböztetve vásárolta a további példányokat. A 16. század végén lazul a 
a könyvtár elszigeteltsége, szélesebb közönség is használhatja, ez azonban 
egy megszűrt, válogatott társaságra korlátozódik. VI.Károly császár (nálunk 
III.Károly) már közhasználatra adta át a gyűjteményt, ami akkor még ritkaság
számba ment. Gyakorlatilag ugyan ezután is csak tudósok jártak be olvasni, 
dolgozni, s osak 1860-tól veszi ténylegesen is birtokába a művelődni vágyó 
polgári réteg. Az exkluzív udvari könyvtárból a két világháború között lesz 
modern, tudományos intézmény. Nevét pedig, a Császári-királyi Udvari Könyv- 
tár-at (Kaiserlich-kőnigliche Hofbibliothek) 1945-ben változtatták át Osztrák 
ftemzeti Könyvtár-ra. Sokszor változott a könyvtár elhelyezése is. 1681-ben 
uj, könyvtári funkciókra alkalmas épületet terveztek, de az építkezés abba
maradt, mert a ráfordítandó összeg a török elleni fölkészülésre kellett. A 
Hofburgban lévő helyiségeit Fischer von Erlach tervei alapján fia építette. 
Reprezentatív termük, a híres Prunksaal még az apa alkotása. Az idők folya
mán a régi termeket, helyiségeket sokat toldozták, de újra és újra való át
alakításuk sosem nyújtott kielégítő eredményt, még két másik palotarósz 
igénybevételével sem. A második világháború pedig hosszú időre reménytelenné 
tette egy uj, korszerű, minden igényt kielégítő épület létrehozását.

A kívánósi érdeklődőnek először topográflailag kell tisztában lennie a 
több épületben elhelyezkedő könyvtár részeivel. Ezeknek feltárása és a ben
nük való eligazodás után kapjuk meg az első benyomást magáról a könyvtárról. 
Mikor már úgy éreztem, hogy általánosságban tudom, mi hol van, szükebb terü
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letre szorítottam kíváncsiságomat, már csak az Idő rövidsége miatt is. A 
könyvtár teljes tevékenységével nem foglalkoztam, látogatásom alkalmával a 
tájékoztató, a referensz munkája érdekelt.

Kerestem a hazaiak nyomén az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálatot, de - 
nem találtam. Ilyen ugyanis ott nincs. Természetesen foglalkoznak tájékozta
tással, de nem önálló osztályként, nem külön szervezettel, tehát ilyen jelle
gű tevékenységük ezükebb körű és kisebb terjedelmű. A könyvtár egész tájékoz
tató szolgálata tulajdonképpen a katalógusrendszerre támaszkodik. Nem vélet
len tehát, hogy a katalógusosztály kebelében működik. Leginkább a tárgyszó- 
katalógus alapján (Schlagwortkatalog) dolgoznak, mert a kérések zömére ebből 
is tudnak rövid választ adni. A katalógusosztály vezetője és egy beosztottja 
- titkárnői minőségben - intéz minden Írásbeli tájékoztatást. Statisztikát 
sem havonta, sem év végén nem készítenek, csupán évente egyszer számolnak be 
Írásban az osztály egész munkájáról, amiben a tájékoztatás kiemelten nem sze
repel. Mint érdekességet megemlítem, hogy az osztályvezető egyéni véleménye 
szerint a statisztikának ő nem tulajdonit különösebb jelentőséget, mér csak 
azért sem, mert annak munkaigényes volta miatt több munkaerőre lenne szükség.

A beérkező, tájékoztatást kérő leveleket a főigazgatótól (Generaldirek- 
tor) kapják meg, melyekre minden esetben az osztályvezető válaszol saját be
látása szerint, ügyetlen iktatókönyvet használnak, amiben az iratokat a leve
lek érkezése szerint sorszámozzék. Beirják a kérő intézmény vagy magánszemély 
nevét, röviden az érdeklődés tárgyét és«az érkezés, illetve a válasz elkül
désének időpontját. A kérő fél adatait és a témát olyan szűkszavúan jelölik, 
hogy többnyire csak egy-egy név vagy fogalom olvasható. Pl. "Oslo-Undset- 
dátum. Az egyik osloi könyvtár az itt állományban lévő Sigret Undset müvek 
felsorolását kérte. Vagy: "Univ. Marburg - Betrifft Heine*s Briefe." Ez a 
rövid bejegyzés informátorom szerint azt a választ fedi, hogy Heine levelezé
sével kapcsolatban a könyvtárnak milyen anyaga van. - Ismert kérdéssel is 
találkoztam. A tiranai könyvtár tőlük is megkérte, csak úgy mint tőlünk, a 
Skander bégre vonatkozó bibliográfiát. Egyébként téma- vagy ajánlóbibiiográ- 
fiák készítését, szerkesztését nem vállalják. Kutatómunkát nem végeznek.Csak 
annyit közölnek az ilyen irányú megkeresésekre, amennyi a tárgyszókatalógus
ban a megadott címszónál megtalálható. Itt azonban személyesen is megtalálja 
a kutató a keresett témára vonatkozó alapvető irodalmat. Eőleg külföldi és 
vidéki könyvtáraktól érkezik kérés. Magánosoktól, egyéni kutatóktól lényege
sen kevesebb.

A tárgyszókatalógust igyekeznek minél teljesebbé és részletesebbé tenni. 
Evvel akarják az olvasók, kutatók munkáját megkönnyíteni, a könyvellátást 
meggyorsítani. A tárgyszavak alfabetikus rendje alapján lehet eligazodni. A 
Magyarország címszó 6 dobozt tölt meg. Néhány példa a tartalomból: költészet, 
német-magyar kapcsolatok, angol-magyar kapcsolatok, történelem, templomok, 
művészet, kisebbségek, papírgyártás, politika, Jog, mesék, iskolák,Széchenyi 
István, ékszerek, magyarországi németek, újságok stb. A betűrend furcsa egy
másutániságot mutat, mert hiszen a felsorolt címszavak, fogalmak a német je
lentésük szerinti betűrendben szerepelnek. - Széchenyi Istvánról mintegy 25
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mtt kataloguslapját találtam meg. Szegedről magyar és német nyelven több mint 
70 könyvet, illetve müvet tartanak nyilván ugyanitt. A tárgyhoz kapcsolódó 
szakfolyóiratok címleírását is besorolják a szoros betűrendbe, folyamatosan. 
Ez utóbbi rendkívüli módon megkönnyíti a kutató munkáját.

Évente átlag 800-1000 levélre válaszolnak. 1967-ben 912 volt a kérések 
száma. Ezek közül sokat elutasítottak. A válaszok többsége pedig rövid, né
hány soros volt. Az Iktatókönyvet átnézve és a kérdéseimre kapott válaszok 
alapjan azt tapasztaltam, hogy a levelek, megkeresések nagy része inkább osak 

-egy kérdés, ami az Írót, tudóst, kutatót munkája közben kisegíti. Sok 
ilyen kérdéssel találkoztamt helyes-e ez meg ez az idézet, hol van a citétu- 
nok pontos lelőhelye, hány kiadása van valamelyik műnek stb. Disszertánsok 
gyakran fordulnak a könyvtárhoz unikumokra vonatkozó kérdéseikkel. Telefon
érdeklődést csak hivatalos helyről, intézményektől fogadnak el, magánostól, 
privát érdeklődőtől nem. A választ sokszor visszahívással adják meg, evvel 
kizárják az illetéktelenek komolytalan zaklatásait. KéresztreJtvény-fejtőknek, 
vetélkedőknek, rejtvénypélyázatok résztvevőinek nem adnak felvilágosítást. A 
"Ki mit tud"-ok, szellemi vetélkedők ott még nem öltöttek olyan nagy mérete
ket, mint nálunk.

A helyben olvasók felvilágosításért nem Jutnak el az osztályvezetőhöz, 
nemcsak azért, mert ez a részleg egy másik épület szárnyban van, hanem azért 
sem, mért ugyanitt van a könyvtár dolgozói száméra egy külön szolgálati ka
talógus (Anschlagkatalog), amit nem bocsátanak az olvasók rendelkezésére. 
Elsődleges eligazítást a beiratkozásnál lehet kapni (ami ingyenes) a kérőla
pok kitöltése sorén, majd az olvasóteremben felügyelő könyvtárosnál.

A kiállítások rendezése sok tekintetben megegyezik a mi gyakorlatunkkal. 
Évente egyszer reprezentatív kiállítást készítenek a díszteremben. Egyéb he
lyiségekben többször is, folyamatosan. Néhány kiállitáscimx UJ szerzemények - 
Shakespeare munkássága ás alakja az irodalomban - Gutenberg - Bach és Béos - 
A bóosi színház könyvekben - Kelet könyvművészete - Mozart müve és kora - A 
bécsi színház Ferenc József korában - Miksa osászár emlékkiállítás - A hol
land könyvfestészet remekei az Osztrák Nemzeti Könyvtárban - Száz éve szüle
tett R. Strauss - és Így tovább.

Végül nem tudok ellenállni a ki sértésnek, hogy egy 18. századi fatébla 
szövegét is ne közöljem. A volt Sohőnborn palotában elhelyezett Osztrák Nép
rajzi Múzeumban (Museum für österreiohisohe Volkskunde) a következő szövegű 
tábla fogadja a gyanútlan magyar látogatót: Leírás az európai népek Jellemé
ről. Fölsorolja a Monarchia népeinek tulajdonságait. A vége felé a magyarok
ról igy nyilatkozik: hűtlenek, vérszomjasak, osak a latin nyelvben erősek, 
szeretik a színes ruhát, erős testalkatunk, gazdagok gyümölcsben és aranyban 
de minden terményből feleslegük van, kegyetlenek, értelmük még kevesebb mint 
a lengyeleké, nem harciasak (?), az uralkodót nem kedvelik, lusták, farkas
ra hasonlítanak. A tábla pingálója ismeretlen. Annyit tudunk a tábla szárma
zásáról, hogy egy Steiermarkból származó, korabeli szatirikus rézmetszet 
után készült.

Ez a nem éppen hízelgő kép osak azért kívánkozott ide, mert a könyvtár
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történetéből megállapítható, hogy körülbelül ugyanezekben az években, helye
sebben évtizedekben a Kalserllch-kőnlgliohe Hofbibliothek élén egy magyar 
származású prefektor állt. Nevezetesen) Kollár Ádám Ferenc, aki irodalmi ér
demeinek elismeréséül nemességet kapott. így lett az övé a Sopron megyei 
Keresztény község*

BOR33S JÓZSEFRE

IRODALMUKÉ KÜLFÖLDI TOLMÁCSOLÓ!
Széljegyzetek az 1968•novemberi műfordítói 
kongresszus Idején rendezett kiállításunkhoz

Kulturális és irodalmi életünk egyik legfőbb problémája évszáza
dok óta a műfordítás kérdése* Más országok szellemi termékeinek átültetése 
nyelvünkre mindig ösztönzőleg hatott a magyar irodalom fejlődésére; Madáoh, 
Arany, Babits, Kosztolányi, Illyés Gyula és a magyar irodalom sok más jelesé
nek tevékenysége elképzelhetetlen lenne a külföldi irodalom ismeretének gaz
dagító, serkentő hatása nélkül* Másrészről viszont a magyar irodalom eredmé
nyeinek külföldi bemutatása közelebb hozta hazánkat a világ többi népéhez, s 
elősegítette irodalmunk és általa népünk bekapcsolódását az egyeteme^ kultúra 
és irodalom körébe.

Korunkban az ugrásszerűen megnövekedett könyvtermés és az igény más né
pek életének és kultúrájának megismerésére fokozottan előtérbe állította a 
műfordítás kérdéseit* A megnövekedett feladatok szükségszerűvé teszik, hogy 
ma már nemzetközi összefogással igyekezzenek megoldani a műfordítás problé
máit* Ezt mutatja többek között az a hatalmas érdeklődés is, amelyet az 1965- 
ös hamburgi fordítói kongresszus kiváltott*

A magyar irodalom sem marad el e lényeges kérdés megoldásában* Az a tény, 
hogy egyrészt rendkívül megnőtt az érdeklődés a magyar irodalom régi és uj 
alkotásai iránt - az elmúlt nyolc évben pl. több mint 700 magyar müvet for
dítottak le különböző nyelvekre, s osak a Szovjetunióban öt év alatt 8 mil
lió (I) példányban Jelentek meg magyar müvek fordításai, - azt mutatja, hogy 
a magyar könyv külföldi terjesztése Jó utakon halad*

Másrészt viszont a magyar nyelv sajátos helyzete - az Élet és Irodalom a 
kongresszust beharangozó értesítésében talán Jogosan "a világ legnehezebb 
nyelvé"-nek nevezte - nyomatékosan utal a magyar irodalom fordításával együtt 
Járó rendkívüli nehézségekre*

Irodalmi életünk vezetői ezért helyesen arra törekedtek, hogy szorosabb
ra fűzzék a kapcsolatot a magyar irodalom külföldi tolmácsolóival. Ezért 
1966-ban, majd az elmúlt év novemberében megrendezték a magyar irodalom kül
földi tolmácsolóinak kongresszusét. E kongresszusokon számos irodalmi és for- 
dités-teohnikai kérdés megvitatására került sor, s mind a szakmai kérdések, 
mind az elmélyülő személyi kapcsolatok az élő magyar irodalom jeleseivel kö
zelebb hozták a magyar nyelv fordítóinak egyre bővülő, népesedő táborát iro
dalmunkhoz, s ezzel együtt népünkhöz is*
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Irodalmunk tekintélyének örvendetes emelkedésére mutat, hogy a fordítók 
■öme jelentős helyet foglal el haséja Irodalmi életébent s egyesek, mint a 
szovjet Marttlnov, a franola Rousselot, vagy a német Hermlln és (Írass korunk 
Irodalmának nagy alakjai kOsé számítanak.

Az irodalom szerény munkása, a könyvtáros is igyekezett kivenni a ré
szét a magyar irodalmi élet e nagy eseményéből. így könyvtárunk Tájékoztató 
Szolgálata hét tárlóban állította ki a kongresszus idején "Irodalmunk kül
földi tolmáosolói” oimmel a kongresszussal kaposolatos anyagát.

Szolgálatunkat hármas oél vezette. Egyrészt magát a kongresszust, a 
kongresszus szereplőit kívánták megismertetni a kiállítás nézőivel,másrészt 
a tárlók szUkreszabott keretei között irodalmink korábbi tolmácsolóÍról 
- Dux, Kertbeny, az angol Bowring és még aokan mások - is meg kívántak emlé
kezni, s nyelvterületek szerint csoportosítva néhány jellemző alkotás se
gítségével, ha osak vázlatosan is, a magyar könyv külföldi elterjesztésének 
útját kívánták bemutatni. Az egyik tárlóban pedig a fordításelmélet irodal
mának magyar klasszikusait, s legújabb alkotásait gyűjtötték össze.

FA1VT ZOLTÁHHB
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KÖNYVTARUNK 
1LETÍiŐL

KÜLFÖLDI VENDÉGEINK

Suzana Velickovié és Ajka Pindió. a belgrádi Nemzeti Könyvtár 
munkatársai a kulturális csereegyezmények keretében 1968 októbe
rében két hetet töltöttek Budapesten. Ittlétük alatt megismer
kedtek könyvtárunk munkájával, látogatást tettek az Akadémiai 
Könyvtárban és az ELTE könyvtártudományi tanszékén. Vidéki láto
gatásaik során felkeresték a tatabányai Megyei Könyvtárat és 
Szentendrén a Püspöki Könyvtárat.

Ugyancsak kulturális csereegyezmény keretében volt 1968 de
cemberében könyvtarunk vendege Peter Kittel, a berlini Deutsche Staatsbib- 
liothek feldolgozó osztályának igazgatója. Tanulmányozta könyvtárunk feldol
gozó munkáját, meglátogatta az Akadémiai Könyvtárat és az Országos Műszaki 
Könyvtárat s Budapesten kivül megismerkedett Esztergom, Visegrád és Szent
endre kulturális nevezetességeivel is. Könyvtárunk vezető munkatársai számé
ra rendkívül érdekes előadást tartott a Deutsche Staatsbibliothekban beveze
tett szakreferensi rendszerről.

Eliseo Diego kubai iró, a kubai Nemzeti Könyvtár ifjúsági osztályának 
vezetője december 17-én, Charles Black, a glasgowi Mitchell Könyvtár igazga
tója február 24-én látogatta meg könyvtárunkat. Vera DadiÓ. a Zágrábi Egyete
mi Könyvtár restauráló laboratóriumának vezetője december 12-én tett látoga
tást a Restauráló Laboratóriumban,

MUNKATÁRSAINK KÜLFÖLDÖN

Br.Haraszthy Gyula főosztályvezető decemberben a kulturális csereegyez
mény keretében mint a Deutsche Staatsbibliothek vendége, egy hetet Berlinben 
töltött. Utjának célja a Staaósbibliothek-ban bevezetett szakreferensi rend
szer tanulmányozása volt.

Az elmúlt év végén két munkatársunk Járt Jugoszláviában tanulmányúton. 
Dániel György tud.főmunkatárs a kulturális csereegyezmény keretében egy hó
napos útja sorén meglátogatta Belgrád, Zágráb, Újvidék és Dubrovnik könyvtá
rait es kulturális intézményeit. V.dr.Busa Margit csoportvezető az újvidéki 
Matica Srpska-val fennálló személyosere-egyezmény keretében nov. ll-dec.21. 
között Belgrád, Szabadka, Újvidék, Zágráb, Karlóoa, Ljubljana, Rijeka könyv
tárait látogatta végig és állította össze az ott található magyar és magyar 
vonatkozású periodikumok címjegyzékét.

Az alábbiakban munkatársaink ez évre tervezett külföldi utazásait ismer
tetjük:
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Rr.Keresztury Dezső főosztályvezető a béosi Collegium Hungarioumban 
április elején előadást tart. Résztvesz a Nemzetközi Lenau Társaság romániai 
közgyülésán ás Ausztriában a Forchtenstein várában rendezett Grillparzer- 
Forumon.

Dr.Borsa Gedeon tud.főmunkatárs a MTA Nyelv- ás Irodalomtudományi Osz
tályának kiküldetásáben egy hőnapra Romániába utazik a jelenleg szerkesztős 
alatt állő Régi Magyarországi Nyomtatványok adatainak kiegészítése oéljából. 
Dr.Kecskeméti István osztályvezető pedig az AIBM ez idei, Amsterdamban meg
rendezésre kerülő kongresszusán vesz részt.
A2 OSZTÁLYOKRÓL JELENTIK...

0IiVA3ÓSZÓLGÁLAT - Az irodalomtudományi olvasőterem jobb kihasználására 
február 1-től reggel 9 érakor nyit, az eddigi 10 őrai kezdés helyett. A nyit
vatartási idő ezek szerint Így alakult hétfő, szerda és péntek 14-21, kedden 
és osütörtökön 9-17 éráig. Szombaton az olvasóterem zárva van.
TÉRKÉPTÁR - A "Magyar Könyvészet 1945-1960" o. retrospektív bibliográfia tér
kép kötete elkészült és sajté alatt van, - A Térképtár anyagábél készült 
1968-as MALÉV-naptár, mint az év - nemzetközi viszonylatban is - egyik leg
szebb naptára, helyet kapott a müncheni Nemzetközi Naptármúzeumban. - Jan. 
10-én, a IV. és a III, kerület televizlés vetélkedőjén a Térképtár is résst- 
vett. Színeinket Mészáros Klára képviselte.
SZÍNHÁZTÖRTÉNETI TÁR - A Tár néhány éve tervszerűen gyűjti a U. század ne
vezetes díszlet- és jelmeztervezőinek még fellelhető müveit. Ennek kereté
ben vettük meg 1964-ben Varga Mátyásnak mintegy 600 eredeti díszlettervét, 
a következő években pedig Köpeozl Béos István 120 db-ot számláié díszlet
éé Jelmeztervét, valamint Nagyajtay Teréz 60 db figurinoját. 1966-ban az 
Operaház két klválé szoenlkasának müveit vásároltuk megt PUlöp Zoltántól 
300 db szinpadtérvét, Oláh Gusztáv hagyatékából pedig 273 diszlet-és 712 
jelmeztervet. B két gyűjtemény - kiegészítve Lehmann, Spannraft, Kéméndy, 
Márkus László töredékesen fennmaradt alkotásaival - az operaházi szoenika 
történetének leggazdagabb forrása lett. /BK/

wm

Az elmúlt évben készült el "Az egyetemi könyvtárak épületére, berende
zésére. költségvetésére és munkateljesítményeire vonatkozó normatívák terve
zete" o. összeállítás, melyet az MM Könyvtárosztálya véleményezésre könyvtá
runknak is megküldött. Válaszunkban elsősorban a teljesítmény normatlvákkal 
kaposolatban közöltük észrevételeinket, mivel ezek kidolgozásával éppen az 
elmúlt időszakban foglalkozott könyvtárunk.

A Kulturális Kapcsolatok Intézete Kossuth Lajos halálának 75. évforduló
ja külföldi megünneplésére emlékkiállításokat készít elő. A kiállításhoz 
könyvtárunk állományából számos dokumentumról, elsősorban kéziratokról és 
hírlapokról készült fényképfelvétel.
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V.flr„Waldapfel Eszter, az Országos Pedagógiai Könyvtár múlt évben el
hunyt igazgatója, könyvtárunk volt főigazgatóhelyettese irathagyatékának az 
oazK történetére vonatkozó feljegyzéseit dr.Varga Endre, az elhunyt férje, 
könyvtárunknak ajándékozta. Az értékes feljegyzések további gondozója 
dr.Berlász Jenő, aki Jelenleg a könyvtár 19. századi történetének megirásá- 
val van megbízva.

A "Magyar Könyvászet 1945-1960" c. retrospektív bibliográfia zenei köte- 
tériek szerkesztési munkálatai dr.Pethes Iván tud.munkatárs gondozásában nem
sokára befejeződnek. A Bibliográfiai Osztály közreműködésével remélhető,hogy 
e fontos kiadvány, mely a Magyarországon nyomtatott zenemüvek szakosított 
Je&yzéket tartalmazza 1945-1960 között, még ez év végéig megjelenik.

Maci doh-gyü.lt emény Balassagyarmaton. - Szabó József evangélikus püspök 
könyvtárunkhoz intézett leveléből tudtuk meg, hogy birtokában egy több mint 
600 darabból álló Madách-gyüjtemény van. Az értékes magánkönyvtár az £nber 
tragédiajának csaknem valamennyi kiadását és fordításainak is legfontosabb 
darabjait tartalmazza.

Az OKDT Bibliográfiai Szakbizottsága újjáalakult. A bizottság titkára 
Fügedi .Péterná, könyvtárunk Bibliográfiai Osztályának vezetője, tagjai soré
ban ott találjuk Szüos Jenőnét, a Bibliográfiai Osztály munkatársát.

Budapest kerületeinek televíziós vetélkedődében a VIII* kerület csapa
tában könyvtárunkat Bélley Pál, Dezsényi Béla, Kecskeméti latrán, Monori Er
zsébet, Szentmihályi János, Vargha Balázs és Windisch Éra képviselik* A Fő
városi Szabó Ervin Könyvtár részéröl Geréb Lászlóné, Maróth Miklós és Remete 
László; az Országos Műszaki Könyvtár részéről pedig Cser Judit és Pap János 
szerepelnek a kerület színeiben*

A Magyar Rádió egyik elmúlt évi műsorában (l968.deo.19*) munkatársunk, 
dr.Kelecsényi Gábor a naptár-történét rejtelmeibe vezette be a rádióhallgató
kat .

Munkatársaink közül Doncsev Toso a szocialista országok Írószövetségei
nek budapesti találkozóján, Jeszenszky Géza az indiai egészségügyi miniszter 
magyarországi látogatásán működtek közre tófaiácsként.

A párizsi Bibliothéque Nationale olvasói tanácsadó testületet választa
nak, amely az olvasók érdekeit lesz hivatott az igazgatóság előtt képviselni, 
elsősorban bizonyos, régóta óhajtott ügyrendi változtatások elérese érdeké
ben. A bizottság tizenkét tagú lesz (két helyet a külföldi olvasók képvise
lői számára tartanak fenn). A bizottságba jelölt 26 név között a nem egyete
mi körökhöz tartozó irodalmárok és történészek képviseletére olyan jelöltek 
szerepelnek, mint Simoné de Beauvoir, Pierre Courthion, Fra^oise d'Eaubonne, 
Georges Lubin, Pierre Minet és Jean Portai. (Les Lettres Pran9aises 1969* 
jan.22.)
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NE KÖVESSÜK-B A PÉLDÁT?

A mellékelt újsághírrel kaposolatban támadtak esek a 
gondolataink:

1. miután fővárosunkban már egyetlen talpalatnyi hely 
8Ínoe9 ahol a Széchényi Könyvtár könyveit el lehetne he
lyezni, oélszerü lenne talán állományunkat nekünk is vi* 
alá vinni;

2, tenger hiányában - úgy gondoljuk - a "magyar ten
ger" le megfelelne9 annál le inkább9 minthogy Keszthelyen 
már évek éta szaporodnak a lezárt ládák könyvtárunk állo
mányéval;

3# köxjyveink és folyóirataink a Balaton fenekén sem 
lennének kevésbé hozzáférhetőek9 mint a leszögezett lá
dákban Keszthelyen, Kiseellen és a jó ég tudja még hol;

4, a vízügyi szakemberek véleménye szerint a Balaton vize aggasztóan fogy, 
a meder kitöltése könyvtárunk állományával jótékonyan hozzájárulhatna a víz 
szintjének emeléséhez;

5. végül ezzel a megoldással már nyugodtan kivárhatnánk azt a néhány év
tizedet, amíg a Nemzeti Könyvtár uj otthona a Tárban felépüli

A MAGYAR NEMZETBEN OLVASTUKI

Sutor! - kezdődik az ismert latin mondás, amelynek ma
gyar fordítása: Varga! Ne tovább a kaptafánálI Ez az ér
telme A,G, rosszalásán&k a Magyar Nemzet február 5*1 szá
mában, amikor Vekerdl Lászlónak szemére veti, hogy olkkét 
igy irta alá: Vekerdl László könyvtáros. Lám, Lám! Kel
lett egy könyvtárosnak tudományt népszerűsíteni! Miért 
nem hagyta azt azokra, akik széleskörű műveltségűkről na
ponta tanúságot tesznek, A könyvtáros csak maradjon ta
lálmányánál, a céduláknál - bér azokra is büszke lehet, 
mert végeredményben atomkorszakunkban az ismeretek 
elektronikus tárolása és feldolgozása is ezen a világta
lan könyvtárosi ötleten alapszik! Hála annak a könyvtá
rosnak, aki feltalálta, miközben élőlény is volt, méghoz
zá fizetéséből éppen hogy csak élő lény, a tudomány egy
fajta megszállottja. Aki doktori oimével nem kérkedett, 

mint holmi labdarugó, s nem ment el doktori diplomával táncdalt énekelni,ha
nem a nyomtatott betű szerelmeseként bátorkodott - és bátorkodik - "tudomány- 
nép szer üsitőként, hogy úgy mondjuk tudományos közíróként" viselkedni. Ejnye, 
ejnye, Vekerdi László élőlény-kolléga! Sutor! Ne ultra orepidam - vagy 
zsurnaliszta tájékozottsággal: Ne ultra crepida, - Egy könyvtáros, aki bo
csánatot kér, hogy élő lény.

Megdicsértünk egy szellemes 
szerkesztési ötletet. Hadd bí
ráljunk meg azonban egy 
olyan szerkesztési tradíciót, 
amelynek feladása igazán nem 
jelentené a Közlöny (és a Tár
sulat) nemes hagyományainak, 
„mindig újakra készülő” szel
lemének elvetését. A Termé-1 
szét világa ugyanis akkor is 
közli a szerző címét-rangját, 
amikor az felesleges. Például 
Vekerdi László e lapszámban 
élesen polemizál az Üj írás 
egy cikkével. Az van aláírva: 
„Vekerdi László könyvtáros.” 
Vekerdi egyik legkiválóbb 
legsokoldalúbb tudománynép- 
szerűsítónk, hogy úgy mond
juk, tudományos közírónk. A 
„könyvtáros” akkor is keve
sebbet mondana, mint pusztán 
csak — jól ismert — neve, ha 
könyvtárügyi, bibliográfiai 
problémáról vitatkozna. De 
Vekerdi ezúttal az Üj írás egy 
biológiai témájú írását bírálja 
meg. Tehát stílusosabb aláírás 
lett volna: „Vekerdi László, 
£101ény ”

LEVÉLTÁR
— A TENGER ALATT

A svéd levéltárak nemze
ti Intézete egy új, modern 
levéltárat építtetett — a ten
gerben, 17 méter mélység
ben. A svéd, építészek viz
áidul barlangokban állítot
ták fel az épütetet. Ma.rie- 
berg város közelében. Az 
1960-ban elkezdett építke
zést nemrégen befejezték. 
Csupán á kutatóknak szánt 
néhány helyiség, a könyvtár 
és az adminisztrációé helyi
ségek vanák a víz felszínén. 
Minden egyéb, beleértve a 
raktárakat és a levéltári he
lyiségeket is, a víz alatt rej
lik.
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SZAKSZERVEZETI KRÓNIKA

December 10-én a Szakszervezeti Bizottság ülése
zett. A soron lévő feladatok megtárgyalásán kivül 
Pusztai Jánosáétól, főbizalminktól köszöntünk el. 
11-én a TT ülésezett. 27-én bizalmi értekezletet tar
tottunk.

Január 4-én a számvizsgáló bizottság ülésezett. 
15-én a Szakszervezeti Bizottság tartott ülést a vá
lasztási ütemterv megbeszélésére, majd 20-én bizalmi 
értekezletet tartottunk, melynek témája a választások 

előkészítése volt. 28-án az osztélybizottségi választást előkészítő taggyű
lés volt a KMK-ban. 29-én Mllhoffer Alajos szakszervezeti titkár a keszthe
lyi Helikon Könyvtár munkatárshit kereste fel. A nyári üdülés, az épület 
felújításával kapcsolatos és más szakszervezeti problémákat beszéltek meg.

Február 5-én a Szakszervezeti Bizottság ülésezett. Február folyamén az 
SzB tagjai részt vettek a bizalmi-választó és osztályértekezleteken. Az itt 
szerzett tapasztalatokat összegeztük. 7-én szakszervezeti küldöttgyűlést 
tartottunk. A gyűlés feladata a szakszervezeti választásokat előkészítő Je
lölőbizottság megválasztása volt. Első napirendi pontként Mllhoffer Alajos 
ismertette a szakszervezeti választás irányelveit és Jelentőségét, a válasz
tás ütemtervét, majd a tagság elé terjesztette az 1969* évi költségvetést.
A küldöttgyűlés második napirendi pontként választotta meg a Jelölőbizottsá
got. Elnöke dr.Haraszthy Gyula lett, tagjai pedig Berczeli Kérolyné, Illyés 
Katalin, Koncz Béláné, Márton Mihály, Mussinger Gábor, Szilágyi Tibor, Szil- 
vássy Istvánná, Szilvassy Zoltánná és fittek Lászlóné.

A VÁLASZTÁSOKRÓL ÉS A MEGVÁLASZTOTTAKRÓL

A bizalmiak újraválasztását Január 24-31* között tartották meg 31 szak- 
szervezeti osoportban. Az értekezleteken a tagság 82,6 százaléka vett részt. 
Minden bizalmi beszámolt az elmúlt két évben végzett munkájáról. A beszámolók 
után történt meg a bizalmiak a vezetőségválasztó értekezleten résztvevő 
küldöttek megválasztása.

A megválasztott bizalmiak névjegyzéket
Bereozky laszlóné/KMK, Betsch Elemérné/Kózirattér-Regi Nyomtatványok Tá

ra, Bibor Jenőné/Zirc, Csákvári Elekné/Könyvelosztó-Kálmán u., Czettler 
Antalné/Restauréló-Laboratórium, Darabos Pálné/Hirlaptár, Dérdal Miklósné/ 
Színháztörténeti Tér, Falvy Zoltánné/Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat,Futala 
Tiborné/Igazgatóség-Igazgatási Osztály, Hernédlné Nagy Qnese/Gyarapitási 
Osztály, Horváthné Izsó Livia/Folyóirat Közp.Katalógus, Indali GyörgyAis- 
nyomtatványtár-Tórképtér, Ispénki Fereno/Raktéri Osztály, Kádár Tiborné/ 
Könyvtárközi Kölcsönzés, Koncz BélánéAönyvelösztó Közp.tartalék, Kronsteln 
GáborAönyvek Közp.Katalógusa, Pap Zoltán/Szakozó Osztály, Patayné Balogh
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Eva/Bibliográfiai Osztály, Petrovay Istvánné/Orsz.Gyár.Jegyzek, Pócsi Árpádné 
Zeneműtár, Rakovszky Istvénné/Gazdaeági Hivatal, Somogyi Andráené/Bibliográ- 
fiai Osztály, Somogyi Anna/KMK, Szalay Andorné/Mikrofilmtár, Szilvéssy Ist- 
vénné/Könyvkötészet-Sokszorositó, Ürögdy Györgynó/Nemzetközi Csere, Vén 
Ti bor né A öny velő sz tő, Beloiannisz u., Zágonyi Ilona és Zilahy Tamás né Aat aló - 
gizáló Osztály, Zöldi Péterné/KMK, Zsukán ErzsébetAeszthely.

A KMK osztályblzottSágénak megválasztásét febr.10-én tartották. A tag
gyűlésen Sallai István elnökölt és 43 szakszervezeti tag közül 39-en voltak 
jelen.

A megválasztott osztélybizottség titkára Bereczky László lett, tagjai: 
Markos Bélénó/munkavédelmi felelős és Urosevics Dánilo/bérfelelős.

A szakszervezeti vezetőségválasztó küldöttértekezletet mérő.14-én tar
tották a Közalkalmazottak Szakszervezetének székházéban. A megválasztott 139 
küldöttből - minden három tag után választottak küldöttek - 122 küldött volt 
jelen. A küldöttértekezleten a Budapesti Bizottságot dr.Vida Tamás képvisel
te, a küldöttértekezlet megválasztott elnöke Óvári Sándor volt. A beszámolót 
Milhoffer Alajos titkár tartotta, a számvizsgáló bizottság jelentését dr.Her- 
nédy Dénes ismertette. A megválasztott szakszervezeti bizottság máro.18-én 
tartotta alakuló ülését.

A megválasztott szakszervezeti bizottság elnöke dr.Gordon Miklósné.egy- 
ben az SteB nemzetközi felelőse, titkára Gyulai Árpád. Tagjai: Bereozky László 
KMK osztálytitkár, Deli Györgyné/gazd.felelős, dr.Ferenczy Endréné/munkamoz
galmi felelős, Hoffer Rezsőné/TT elnök, Illyés Katalin/nő- és egészségügyi 
felelős, Jéky Éva/kultúr felelős, Kovács Ilona/szervező titkár, Menosik Pál/ 
társ .munkavédelmi felügyelő, Milhoffer Alajos/bér- és munkaügyi felelős.

A számvizsgáló bizottság elnöke dr.Hernády Dénes, tagjai: Belencsik 
Lajos és Pintér Antalné.

A Társadalombiztosítási Tanács tagjai: Darabos Pálne, Demény Ottóné, 
Kiss Györgyné és Losonci Andrásné.

A SEGÉLYEZÉSRŐL

Az elmúlt évtől a segélyezések formája több vonatkozásban mó
dosult. Már eddig is számos hivatali és szakszervezeti fórumon foglalkoztunk 
ennek ismertetésével. A Társadalombiztosítási Tanács közel egy eves gyakorla
ta és tapasztalata szerint azonban dolgozóink körében még ma sem eléggé is
mert. Ezért ezúton is tájékoztatjuk dolgozóinkat. E tájékoztatást felhasznál
juk arra is, hogy a segélyezésre fordítható összeg minél célszerűbb felhasz
nálására bizonyos irányelveket is közölhessünk.

A segélyezésnek két fő forrása a könyvtár költségvetésében biztosított 
un. munkadói segélykeret (személyenként havonta 5 valamint a Szakszer
vezeti Bizottság költségvetésében előirányzott szakszervezeti segélykeret
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A Munka Törvénykönyve úgy rendelkezik, hogy a munkaadói segélykeret felhasz
náláséról - az intézmény vezetése véleményének kikérése mellett - a Szakszer 
vezeti Bizottság dönt. A szakszervezeti tagkönyv alapján Járó szülési és te
metési segélyek kifizetése ez évtói a szakszervezeti segélykeretből történik 
Ennek fedezésére a korábbi 35 százalékos alaprészesedés helyett a tagdíj be
vétel 50 százalékával gazdálkodnak az alapszervek.

Könyvtárunkban bevezetett gyakorlat szerint a segélykérelmeket a szak
szervezeti bizalminak kell benyújtani, aki Javaslatával ellátva, a szerveze- 
ti egység vezotőjéhek véleményezése után a TT-hez továbbítja. A TT feladata, 
hogy a segélykérelmeket a szoolálls körülmények alapos mérlegelése alapján 
elbírálja, a kérés indokoltságát és Jogosultságát megállapítsa, s a segély 
összegére Javaslatot tegyen.

A segélykérelmek az utóbbi években gyakoribbá váltak. A kérések számá
nak növekedése a rendelkezésre álló összeg elaprózására vezetett és nem egy 
esetben a segély folyósítását prolongálni kellett későbbi hónapokra, sőt a 
viszonylag kevésbé súlyos körülmények alapján beadott sególykórelmek kielé
gítést sem nyerhettek. A segélykeret minél megfelelőbb felhasználásának, a 
valóban rászorulók hathatós segítése érdekében hangsúlyozzuk, hogy segélyt 
elsősorban olyan dolgozó, illetőleg szakszervezeti tag igényeljen, aki vala
milyen rendkívüli körülmény folytán, saját hibáján kivül átmenetileg nehéz 
anyagi helyzetbe kerül, létfenntartása van veszélyeztetve és helyzetén egyéb 
módon nem tud Javítani. Ebből következik, hogy a rosszabb szoolálls körülmé
nyek között élő dolgozó - alacsony fizetés miatt, mert kevés a családban az 
egy főre eső jövedelem stb. - csupán erre való hivatkozással évrfhként ismét
lődő segélykérését nem lenne helyes figyelembe venni. Ugyanis a segély nem 
fizetésklegészités. Hasonlóképpen nem kellően indokolt a tanulmányi segély
kérés sem. A tanulás egyéni érdek is, érdemes befektetés, mely elősegíti a 
dolgozó szakmai fejlődését, anyagi előrehaladását• Ebbe a problémakörbe tar
toznak a házasságkötés, lakásépítkezés, új, kulturáltabb otthonba költözkö
dés óimén igényelt segélykérések is, hiszen mindenkinek számolnia kell az 
előre látható terhekkel és kiadásokkal.

A segélykiutalás szempontja tehát elsősorban az előre nem látható, rend 
kívüli károsodás, egy huzamosabb fizetéskiesés, egy kényszerű, váratlan, Je
lentős anyagi megterhelés lehel. így betegség óimén osak két hét kórházi-, 
ill, négy hét táppénzes betegállományon túl indokolt a segélykérés. A. segély 
összegének megállapításánál a TT-nek figyelembe kell vennie a kérelmező tény 
leges veszteségét, s azt arányitania kell a tényleges Jövedelméhez. Magas fi 
zetésnél ugyanis bár a táppénzes állomány idejére Jelentős forintkiesée mu
tatkozik, de a megmaradt 75 százalékos táppénz a megélhetést még biztosítani 
tudja.

E tájékoztatáson és a segélyezés szempontjainak ismertetésén túl szük
ségesnek tartjuk azt is felsorolni, hogy milyen okmányok szükségesek a segé
lyek elbírálásához. Csak a főbbeket említJUki segélykérő lap, szakszervezeti 
tagsági könyv, szülési, ill. halotti anyakönyvi kivonat első eredeti (dijmen 
tesen kiállított) példánya, a kérelmező nevére szóló számla a kifizetett te
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metkezési költségekről, hosszantartó betegség, elemi kér stb. esetében orvosi, 
ill. hatósági igazolás, gyermekgondozási segélyben részesülő tagnál a társa
dalombiztosítási szerv igazolása arról, hogy egy éven keresztül megszakítás 
nélkül a 600 Ft segélyt felvette*

Többek kérésére közöljük a SzOT határozatában szabályozott és a Szak
szervezeti Bizottság állásfoglalása szerinti segélyek mértékét. A szülési és 
temetési segély összegét a tagsági idő figyelembevételével minimálisan az 
alábbiak szerint kell megállapítanii

Szülési segély betöltött 1 éves tagság esetén 200 Ft, 10 eves tagság 
esetén 250 Ft, 15 éves tagságnál 300 Ft. A temetési segély 1 éves tagságnál 
250 Ft, 10 eves tagság eseten 350 Ft, 20 éves tagság után pedig 450 Ft.

A tagok 8zooiélis körülményeinek figyelembevételével azonban a megjelölt 
segélyösszegen felül az alapszerv - ha megfelelő anyagi eszköz is rendelke
zésre áll - magasabb összeget is folyósíthat, azonban az a 800 Ft-ot nem ha
ladhatja meg*

A munkaadói és a szakszervezeti szociális segély összegének alsó határa 
200 Ft. A gyermekgondozási segélyben részesülő nő, - amennyiben a szociális 
körülmények indokolják - egyszeri esetben 600 Ft szakszervezeti segélyt kap
hat. Szakszervezeti segélyre csak az a dolgozó jogosult, akinek egy éves fo
lyamatos szakszervezeti tagsága van és ninos tagdij-elmaradása.

A segélyezés társadalmunk szociális juttatásában igeh fontos szerepet 
tölt be. Könyvtárunk és szakszervezeti bizottsága ennek jelentőségéhez mél
tóan továbbra is megértő segíteni akarással kivén a rászorult dolgozóinak tá
mogatáséra sietni.

MILHOFFER ALAJOS

A KMK TÍZÉVES FENNÁLLÁSÁNAK 
JUBILEUMI ÜNNEPSÉGÉRŐL

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ mároius 1-én műsoros, 
vaosoráé, táncos vigalom keretében ünnepelte meg alakulásának tizeves évfor
dulóját*

Az ünnepségen Kondor Istvánná, a minisztérium Könyvtarosztalyának veze- 
tője, rövid beszédben méltatta a KMK eddigi munkáját, kávaira Sallal István 
főosztályvezető válaszolt. Ezután Barabási Rezső h.főigazgató buosuztatta a 
nyugalomba vonuló dr.Pataky Ernő osztályvezetőt, s átnyújtotta neki az MM 
Könyvtérosztály és a KMK dolgozóinak ajándékát*

A rövid ünnepség után a KMK vállalkozó szellemű tagjai humoros formában 
elevenítették fel a KMK múltjának derűs epizódjait. A Jólnevelt közönség ud
variasan mosolygott, a még Jobban nevelt két-három alkalommal nevetésre is 
vállalkozott. (Futala Tibor négyszer nevetett!)

Mindezeknek utána a meglehetősen kifárasztott és kiéhezett vendégsareg 
étsietett az ebédlőbe, s ott - érthető módon Jó étvággyal - elfogyasztották 
ónody Miklós élmény számba menő halászlévé!, vagy - az óvatosabbak - az előre
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rendelt hidegtálat. A bőséges vacsorára Jól csúszott a bor, sör, pálinka,
mely fölös mennyiségben rendelkezésre állott minden vastagabb bukszája tag- 
nak.

Éjfélkor Jelent meg a Köqyvtári Fütyüld cimü alkalmi szakmai szemle, 
mely a KMK Jobb tollú egyéniségeinek válogatottén legjobb müveit tartalmazza, 
ízelítőként ebből közöljük a "Jelölje meg x-szell" o. cikket. A lap impresz- 
szuma szerint "minden közleményért az felel, akiről szól", lapunk szerkesz
tősége is ehhez tartotta magát.

A KMK 10 éves évfordulójára az Igénykutató Csoport saját erejéből ter
ven felüli felmérést végzett a KMK munkatársai szakirodalmi olvasottságáról 
00 szociálpszichológiai hogyishívjákjáról. Alábbiakban közöljük a vizsgálat 
zárójelentését.

A széleskörű vizsgálatot igen alapos elméleti munka előzte meg, melynek 
homlokterében a nekifohászkodés állott, ez pedig a következőkből* munkatár
saink körbefogták csoportunk vezetőjét, e egymást váltogatva zsolozsmáztáks

- Társadalmi igényi
- Társadalmi szükség!
- Társadalmi igényi
- Társadalmi szükség!
- Létrehozott minket!
- Létrehozzuk őket!
- Minket irányitó felettes szervek!
- Oraxe pro nomis!
- Sállal - Sebestyén!
- Orare pro nomis! stb.

Ezután robbanásszerű hirtelenseggel a vizsgálati mintánk nagyságát 1 száza
lékban állapítottuk meg, ez pedig egy véletlenszerűen kiválasztott rendkívül 
sokoldalú, KMK munkatárs 0,5 részét és 7 oldalát Jelentette. Az interjúalany 
elmondotta, hogy sajnos ez a fele semmit se olvas, osak ir. magatartása, kö
szöni szépen, kielégítő, ami pedig további munkáját illeti, reméli, hogy a 
közeljövőben Ígérkező újabb mellékállása,egyetemi katedrája, gyeplabda válo
gatottsága és TV szereplései ellenére is naponta 15 perccel többet tölthet a 
Muzeum utcai épületben, mivel felesége többéves unszolására meleg ebédre 
kellett előfizetnie.

Bér egészen friss hasonló Jellegű grönlandi felméréssel összehasonlítva 
is megálljuk a helyünk, az Interjú néhány mozzanata további kutatásra ösztö
kélte Csoportunkat. Az egész KMK-ra kiterjedő kérdőíves felmérés formájában.
A kérdőív összeéllitasát ismét erőteljes elméleti munka előzte meg, mely lé
nyegében hasonló volt az első fázisban levőhöz.

Ez a kérdőív belső használatra, tudományos célra készült, kitöltésével 
teljes búcsú nyerhető (a KMK-tól). A kérdőíven a kérdéseket adtuk meg, 
non a válaszokat, amelyeket a kedves kartérsaktól várunk. A kérdőív ki
töltése közben fel és leugralni életveszélyes és tilos!
Neme (huzzuk ki magunkat I ) férfi - nő - könyvtáros - egyéb 
Kollégái kora, fizetése ée viselt dolgai [négy üres oldal kihagyva] :
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Soroljon felt 
Karikásza bet 
Húzza alát 
Jelölje meg x-elt
Az alábbiakban felsorolt könyvtártudományi ezakkönyvek közül húzza alá 
azokat, amelyeket olvasta, kétszer húzza alá azokat, amelyeket kívül
ről vudjat

GERŐNÉ - PAPPt Szakszervezeti könyvtárosok kézimunka könyve II. Csipketeri- 
tők a szabadpolcon. Kiskunhalas. 1968. 1 pláloika] 1 síima].

BÓDAY Pált Elősző a Gyorstájékoztató Utószavához. é.h.n.

A torokfájos gyermekkönyvtári tagok vargabalázsolásához.
/Szooialista ünnepeink 17./

BARABÁSI Reaeffi Pokolgépből mennyorseég. Bgy márcdik világháborús tank al
katrészekből készült lyukasztéberendezés a fóti gyermekváros könyvtára 
száméra.

VADÁSZ Ferenoné - BARABÁSI Rezsőt Steivjóeág. Melegen ajánló bibliográfia.
Bp. Ssént István Társulat - Kossuth - KMK.

HORVÁTH Tibort Perforáoió a napozó palánkján /Gyakorlati lyukkártya útmuta
tások 18 éven felülieknek./

MARKOS Bélánét Az állam én vagyok. KMK 1959-1969.

SAIiLAI - LANTO 3 - SEBESTYÉN! Siralmas énük. Egy Járásbéll könyvtáronok pa
naszai a drégeli publik lájbri elestéről.

PAPP István: Az ügyrend halála, ügyrend 5 paragrafusban.

LZENTE - URBÁNt Pelmér és a KMK-ba bojáré dolgozókról.

PERLAKI Károlyt Nyugdával diosérd a napot /Belégek és emlékiratok 1./

A kiküldött kérdőívek közül egy sem érkezett vissza, Így a számszerű 
eredményeknél semmiféle torzítást nem kellett figyelembe vennünk. Az adatok 
feldolgozását a Központi. Statisztikai Hivatal elektrónikus kávéfőzőgépén vé
geztük. Az ily módon nyert zaooból a következőket olvastuk kit A fele semmit 
ee olvas oaak Ír. A leggyakrabban olvasott mü a következő voltt MARKOSNÉ - 
SZÉCHENYI Hitel. 3p. 1959-1969. Sokadik kiadás.

Mivel a szociálpszichológiai hogyishívjákokat vizsgálatunk első két 
lépcsőjét nem igen sikerült megragadnunk, a mélyinterjú bevált módszeréhez 
ereszkedtünk le. Imigyent

1. Bóday kollégát a napokban meginduló Csigalassuságutájékoztutő rész- 
• letel felől kérdezzük.

- Hogy halad a munka?
- Vontatottan.
- Igen, és?
Széttárja a kezét, majd mutatja. Rezignált. Aztán felvillan. Az ab
lak alá megérkezett valami.
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- Látja, - suttog Izgatottan.
Bgy Huogarooamlon.
' kis Összeköttetés, - mondja Izgatottságtól remegő hangon.
- Igen...
Átveszi, a szót, frissen, lelkesülten.
- Munkaidő után a magam ura vagyok. Ebbe a járgányba belefér kényelmesen 
a KMK szakkönyvtára ás az egész dokumentáoló. - Suttogóra fogja a hang* 
ját.
- Aztán tudja, egy veterántól megkaptam a Tanáosköztársaság rgyik Ille
gális nyomdáját. A többit kitalálhatja. Lesz még egyszer Gyorstájé..., 
szóval világos?
Barabási elvtársat a Laboratóriumban találjuk. Titokzatoséul mosolyog.
A félhomályból kibontakoznak a Hagy Készülék körvonalai. Mem hajlandó 
nyilatkozni. Télóra múlva sem. Csupán annyit tudunk meg, hogy a Hagy Ké
szülék vezető könyvtárosaink hiányzó kerekein fog gördülni.
Sallai elvtársat a kunbajai gyertyaszentelői népszokásokról kérdezzük.
- Elnézést, hogy élesen fogalmazok, de egyszerűen nem igaz, minden köz
ségben nyüstöltek, már a török hódoltság idején is kőzetekben folyt a 
osürindöngöléssel együtt, egészen addig, míg a ráozok nem szóltak bele. 
Tehát pontosan úgy mint a publlo library...

SEGÉLYEZÉSEK ES ÜDÜLÉSEK

Munkaadói segélyt kaptak - deoemberben Fodor Armandné, Hajmást Sándorné, 
Hernády Dénes, Horváth Gyuláné, Jagán Lászlóné, Matejka Jénosné, Sfcondy 
Györgyné; januárban Béri Gézáné, Dekker Mária, Lévay Katalin, Rónai István, 
Takács Zsuzsa; februárban Auer Perenoné, Fodor Armandné, Hörömpöli Andrásné, 
Kovács .József, Nagy Emese, Székely Sándorné.

Szakszervezeti rendkívüli segélyben részesültek - decemberben Práter Iván
ná, Zahoral Györgyné; januárban Kurnát Mária) februárban Gidófalvy Kristóf, 
Kovács Béláné, Pálinkás Sándorné.

Üdülési beutalót kaptak - januárban Galyatetőn Tamás Péter, Debrecenben 
Forgács Ferenc, Hévizén Somkuti Gabriella, Fajta-Kőszegen Gáli József gyerme
kei - februárban Mátrafüreden Dióst Dánielné (nyugdíjas) és férje, Parádvé- 
sáron (gyermekszanatórium) Horváth Tiborné gyermeke.

Helyesbítés: előző számunkban tévesen közöltük:Galyatetőn nem Farkas 
László, hanem Fazekas József üdült.
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Szakszervezeti alapszervezetünk 
a STATISZUKÁK TÜKRÉBEN

Alapszervezetünk 1968. évi munkájának adatait - összevetve az 1967. év 
adataival - az alábbiakban ismertetjük.

1967-ben
Taglétszám----------------------------------- - 415
Bevétel -................................................ 42 490,05 Ft
Kiadás..................................... -.............— 45 923,34 Ft
Vagyon (1968.december 31-én)------------ ------- -___-
ebbéli állóeszközök -------------------------- ----------------

fogyóeszközök ----------------
szakszervezeti könyvtár-

üzemi étkezésben résztvettek száma 128
üdülésben résztvettek száma --------- 214
ebbőit
SzOT kedvezményes 
üdülést

gyermek ——- 
felnőtt — -

25
54

SzOJT szanatóriumi gyermek —-—- 
felnőtt ----------- 4

SzOT külföldi úti felnőtt -............ 1
Keszthely,Ziro ön
költséges osaládos

gyermek -----------
felnőtt —--------

O
J G

O 
fr\G

\

1968-ban
437

56 575,40 Ft
52 078,79 Ft

140 072,43 Ft
4 528,55 Ft

29 595,38 Ft
105 948,50 Ft

126
231

11
45
82
2

44
119

BIREK

ÜUHBPI TAQSXÖLÉSEH emlékezett meg könyvtárunk pártszervezete aároias 19- 
én a Magyar Tanáosköstársaeág 50 éves évfordulójáréi. As ünnepi beszédet 
HáwiwM nála párttitkár tartotta. A taggyűlésre a párttagokon és a KISZ tag
cégén kivül a könyvtár vezétéit és a szakszervezet aktivált hivta meg a párt
szervezet vezetősége.

A KÖHIVBIZOMÁHIOS TÁJÉKOZTATÓJA - 1968. deoemberében az SsB felkérésére 
elvállaltam a könyvbizományosi teendőket. Ezúton szeretném felhívni a régi 
és uj könyvvásár lék figyelmét, hogy minden kedden 12^-13^-ig válogathatnak 
uj könyvek között. A választék nagy, de ha ezenkívül valakinek különleges 
kívánsága is lenne, úgy azt feljegyzem és a kért könyveket kis türelmi idő
vel beszerzőm. A fizetés részletre történik, minden hénap elején (fizetés 
után). Részletkérdések után a 18-as melléken lehet érdéklŐdnl. Eameshanylné 
Takács Zsuzsa (Raktári Osztály).

DICSÉRET - Az Országos Filharmónia közönségszervezőnket, Péosl Arnédnét 
jé munkájáért dloséretben és pénzjutalomban részesítette.
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gisz KRÓNIKA

Januárban befejeztük a tagösszelrást, melynek 
eredményeként 52 főnyi tagságunk igazolt, érvényesí
tett könyvekkel rendelkezik. 14-én kerületi titkári 
értekezlet volt, melyen az 50. évforduló megünneplé
sének előkészítését beszéltük meg.

Február 20-án vezetőségi ülést tartottunk. Tárgyat 
a KISZ-gyűlés napirendi pontjainak megbeszélése és az 
1969. évi munkaterv összeállítása.
értekezleten "A marxizmus hatása a mai fejlődő orszá

gokban* címmel előadást hallottunk. 27-én vezetőségi gyűlésen az Érdekvédel
mi Bizottság kérdőíveinek szövegét hagytuk Jóvá. 28-án KISZ gyűlést tartot
tunk. Napirendi pontoki 1. 1968. évi beszámoló. Kálóozv Lajos KlSz-tltkár 
tartotta. 2. Az érvényesített tagkönyvek kiosztása. Jutalmazások. 3. 1969. 
évi munkaterv ismertetése. 4. Nvomárkejr Istvénné az Érdekvédelmi Bizottság 
tagja tájékoztatta tagságunkat a Bizottság munkájáról. 5. Hozzászólások, Ja
vaslatok.

Márolus 4-én Jánosé Miklóst Fényes szelek o. filmjét tekintettük meg,majd 
6-án vitát tartottunk a filmről. 8-án a Nemzetközi Nőnap elkészítéséhez nyúj
tott segítséget KISz-szervezetünk 5 tagja. 11-án kerületi titkári értekezlet 
volt, 19-én pedig a Tanáosköztérsaság 50. évfordulója alkalmából kerületi 
koszorúzást ünnepségen vettünk részt.

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT
A 158/1966.(M.K.15.) MM sz. utasítás értelmében a művelődésügyi miniszté

rium felügyelete tartozó könyvtárak a Könyvtártudományi ás Módszertani 
Központnak évenként bejelentik a munkatervükben szereplő könyvtár- és tájé
koztatástudományi kutatásokat. Az ennek alapján készített nyilvántartás biz
tosítja a kutatási témák és a kutatómunkát végsők áttekintését és eszel elő
segíti a kölcsönös informáoió-eserét.

A KMK e szolgáltatását bővíteni szándékozik és tájékoztatást kíván adni 
a munkátérvén kívüli kutatásokról Is. Bsért ezúton Is felkéri mindazokat,akik 
nek könyvtár-, illetve tájékostatástudományi kutatómunkáját az őket foglal
koztató intézmény nem iktatta munkatervébe, hogy kutatási témáikat folyó évi 
Jullus 31-ig Jelentsék be a Könyvtártudományi és Módszertani Központnak. A 
felhívást április 2-1 keltezéssel Barabási Rezső főigazgatóhelyettes, a KMK 
vezetője adta ki.

TÁJÉKOZTATÁS - Lapunk szerkesztősége olvasói elnézését kéri e szám ké
sői megjelentetéséért. A mároius-áprilisl/3-4.számot még április, legkésőbb 
május első napjaiban késhes adjuk.

25-én kerületi titkári
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