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KÖNYVTÁRÜGYÜNK ES PROBLÉMÁI

Nemrégen, a Körtére augusztusi száma "Fórum" rovatában látott 
napvilágot Sallal István azonos cimtt oikke (Körtére, XIII. évf# 1969. aug.
6. sz. 1269-1276. 1.)

Cikkének összefoglaló részéből idézzük! "Lenin normál szerint az eszmék 
világversenyében a szocializmus nem az elzárkózás, a kirekesztés, a tudomásul 
nem vétel eszközeivel győz - a tömegkommunikáció mai világhelyzetében az el* 
zérkózás amúgyis eleve reménytelen - , hanem mert elméleti alapjai tudományo
sak, megegyeznek az objektív valósággal. Következésképpen a szocializmus 
könyvtári eszménye nem lehet az információk kirekesztése, hanem csakis a va
lósághű információk biztosítása és az igényes, kritikus Ínformálódásra, az 
Információk ökonomikus szelektálására való nevelés. Nem Mao-féle "breviárium
nak", hanem az eszmék haroának bemutatásával kell tanítania, nem dogmákkal, 
hanem a megismerés helyes módszerének elterjesztésével kell segítenie a hala
dó eszmék terjesztését és gyakorlati alkalmazását. - Gazdasági téren már le
vontuk a kor követelményeiből adódó konzekvenciákat, gazdaságunkat fokozato
san uj alapokra helyezzük az uj Irányítási rendszer keretében. Ez az alap 
törvényszerűen megköveteli a maga uj szellemi és intézményi felépítését. - 
ügy érzem, ezek után nem szónoki a kérdési milyennek kell lennie a kor köve
telményeit kielégítő könyvtáraknak?"

A kérdésre adott választ a cikk alapjául szolgáló szakmai referátumból 
ismertetjük, amelyet a Könyvtári Figyelő ezévi első száma adott közre.

E referátumból (A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődése) - me
lyet az OKDT közművelődési tagozata mérő. 31-én tárgyalt meg és amelyet ez óv 
őszén az Országos Népművelési Tanács által megrendezésre kerülő országos nép
művelési konferencia elé terjesztenek - olvasóink tájékoztatására azt a részt 
közöljük, mely a könyvtáraknak a művelődésben betöltendő helyével és szerepé
vel, a kor követelményeit kielégítő könyvtárak fejlesztésének irányával, va
lamint könyvtárpolitikánk központi feladataival foglalkozik.

A könyvtárak helye és szerepe a művelődésben
A könyvtárak helyének, szerepének módosulását véleményünk szerint a kö

vetkező körülmények és követelmények határozzák megt
a/ A társadalmilag szükséges ismeretek növekedése pedagógiai robbanás

hoz vezet. Ennek küszöbén vagyunk. Az iskola feladata a legszükségesebb isme
retek szilárd megalapozása mellett azoknak a készségeknek a megteremtése, be
idegzése, amelyek az egyént képessé teszik az információk közötti szelekció-
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raf az információk önálló kikeresésére, az önképzésre és önálló tájékozódás- 
ra. A tanulóifjúságnak nálunk is hamarosan ki kell szabadulnia a "tanár-tan- 
könyv-tanuló" kényszerű pedagógiai "szentháromságából", és az életre való 
készülésnek a kutatóforma lesz a leglényegesebb eleme.

b/ A kulturális és tudományos-műszaki forradalom körülményei között a 
tanulás az egész életet betöltő folyamattá válik: minden nemzedék a maga 
élete folyamén többször kényszerül arraf hogy műveltsége tartalmát felújítsa, 
terjedelmét bővítse, színvonalát emelje,

o/ A hírközlő eszközök - különösen a TV - forradalmi fejlődése megbontot
ta a művelődésügy korábban kialakult arányait. Megbomlott az egyensúly az 
időkoordinátához kötött információk tömege (rádió, TV, napilapok stb. infor
mációi) és a feltárt, a könnyen visszakereshető információk tömege között.
A világra zuduló információtömeg ellenére, vagy inkább annak következtében, 
a tömegek egyre nehezebben Jutnak hozzá a szakmájuk viteléhez, a politikai- 
társadalmi kérdések helyes, önálló megítéléséhez szükséges információkhoz.
Á jelentkező és az Időtényezőtől több-kevesebb függetlenséget kívánó informá
cióigény ki nem elégitése akadályozza a fejlődést. Hazánkban az uj mechaniz
mus körülményei tovább hangsúlyozzák e gondolat fontosságát,

d/ A hírközlő eszközök fejlődésének másik vetülete az, hogy a szellemi 
időtöltés, szórakozás hagyományos formáinak (olvasás, amatőr művészeti tevé
kenység stb.) a legkisebb közösségekben is osztozniok kell a hírközlő eszkö
zök által teremtett alkalmakkal, A hagyományos formák továbbélése ennek el
lenére lélektani szükségszerűség, a passzív fogyasztás ellensúlyozója, s 
mint ilyen - a támogatás fokozását és az irányítást illetően - elsőrendű 
művelődéspolitikai feladat.

A fentiekből következik, hogy az időkoordinátához kevésbé kötödő műve
lődési rendszereknek és intézményeknek - köztük minden szempontból a könyv
táraknak - az időkoordinátához kötödő rendszerekkel (TV, rádió, sajtó, könyv
kiadás) lépést tartó, velük arányos fejlesztését a művelődésügy központi ten
nivalói közé kell sorolni.

E követelmény megvalósítása azt Jelenti, hogy a könyvtárat az iskolával 
azonos súlyú társadalmi szükségleteket kielégítő, azzal egyenrangú intézmény- 
nyé kell tenni. De hogy a könyvtár a szocialista ember kiteljesedésének, a 
tájékozódásnak és önnevelésnek igazi műhelyévé, központjává válhassék, biz
tosítani kell, hogy a hatókörében társadalmilag szükséges irodalom túlnyomó 
részét magába foglalja, azt szakszerűen feltárja es a helyi társadalom egé
szének rendelkezésére bocsássa.

Mivel azonban még a legnagyobb könyvtár sem tud önmagában ennek az 
igénynek maradéktalanul megfelelni, szükség van a könyvtarak Összefüggő, a 
teljesitmónyképesség alapján szintekre tagolt, nemcsak a közművelődési, ha
nem a tudományos és szakkönyvtárakat, az iskolai könyvtarakat is magába fog
laló országos rendszerére. Ez nem valamiféle igazgatási, módszertani irányi
tó struktúra (az ésszerűség határai között természetesen ez is beleertődik 
működésébe), hanem az irodalommal valő ellátás, a közönségszolgálat hatékony 
szervezete. Éppen Lenin volt az, aki az ily módon működtetett könyvtári ellá
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tás hatékonyságét felismerte, és szervezésének szószólója volt.
A korszerű követelmény ma már nem lehet az, amit meg tiz evvel ezelőtt 

is mint elérendő követelményt tűztünk magunk elé, azaz, hogy minden ember 
könyvtárak utján is jusson könyvhöz, hanem hogy minden ember elérhető távol
ságon belül olyan könyvtárhoz jusson, amely - vagy saját bázisából, vagy más 
könyvtárak állományának és szolgáltatásainak közvetítésével - az általános 
tudományos szintű tájékozódás és a gyakorlati ismeretek magas szintjéig elé
gíti ki az igényeket. Az önmagában álló, osak saját lehetőségeire támaszkodó 
kis könyvtárak ideje lejárt, akárcsak a kézműiparé. A kis könyvtár csupán 
mint az általános tudományos szintet elérő könyvtártípus fiókja lehetséges 
és életképes.

A fejlesztés iránya
Az eddig elmondottakból következően a közművelődési könyvtárügy felada

ta a hiánytalan területi ellátás (az irodalom eljuttatása a legkisebb lakott 
helyig, illetve a dolgozók munkahelyéig), valamint minden korosztály és ré
teg számára az általános tudományos és szakmai tájékozódás és kulturális 
szórakozás biztosítása (meghatározott mértékben az országos tudományos és 
szakkönyvtárak szolgáltatásainak közvetítése által).

B feladatoknak a közművelődési könyvtári rendszer a következő tagolódás
ban tehet maradéktalanul elegets

A hálózati rendszer eddigi formái megmaradnak. Erre a módszertani irá
nyítás és szervezeti összefogás szempontjából feltétlenül szükség van.

A hálózatok központjának magasabb fokú ellátóközpontnak kell lennie, 
fejlett prézens állománnyal, gazdag folyóiratgyüjteménnyel, külföldi doku
mentumokkal, és differenciált tájékoztató apparátussal, valamint olvasói te
rekkel kell rendelkeznie. Minthogy szolgáltatásait nem korlátozza székhelyé
re, hanem - a regionális ellátás elvének megfelelően - azok határát a szék
hely vonzáskörzete szabja meg, szétsugárzó apparátusát ki kell fejleszteni.

Ezek az ellátási szempontból központi funkciót betöltő könyvtárak tar
tozhatnak a megyei, a Járási, a városi tanáosokhoz, illetve közös fenntartá
súak is lehetnek. Arra kell törekedni, hogy a városi központi könyvtár és a 
megyei vagy járási könyvtár egy - közös fenntartású intézmény legyen. A me
gyei székhelyek könyvtárainak esetében inkább a megyei, a városi rangú Járá
si székhelyek könyvtárainak esetében inkább a városi tanáos legyen a működ
tető.

A varosok külső kerületeit (a központtól távoli lakótelepeket) - apró 
fiókok halmaza helyett - kerületi Jelentőségű, nagy prézens anyaggal és he
lyi olvasási lehetőségekkel ellátott könyvtárak lássák el. Ezek fiókrendszer
ben működjenek, racionális központi ellátással, úgy hogy a főgondjuk az ol
vasószolgálat legyen. A kerületi ellátásba a szakszervezeti könyvtárak is 
kapcsolódjanak be.

A nagyobb városokban működő járási könyvtárak - pl. Baja, Pápa, Sopron - 
felfejleszthetők a hasonló nagyságú megyeszékhely-várósok központi könyvtá
rainak szintjéig.
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A községekben lévő járási könyvtárakat kb. a városi kerületi könyvtárak 
szintjére kell emelni* A járási székhely a közlekedés, a kereskedelem etb. 
fejlődésével egyre inkább a Járás falvainak "belvárosa" lesz*

önálló községi könyvtár az lehet, ahol legalább egy főfoglalkozású könyv
táros van (függetlenitésre távlatilag kb. a 2000-3000 lakosú községekig be
zárólag van lehetőség). Ezen túl körzeti rendszerbe kell tömöríteni a közsé
gi könyvtarakat* A körzeti könyvtár főfoglalkozású könyvtárossal rendelkezik, 
és a hozzá tartozó falusi könyvtárakat letéti rendszer formájában látja el. 
Természetszerűleg a klubkönyvtár könyvtárának is a körzeti könyvtár letethe- 
lyeként, fiókjaként kell működnie. (Az 1500-3000 lakos közötti községek 
könyvtárát egyelőre négy-hat órás mellékfoglalkozású könyvtárossal kell el
látni, részben valamely körzeti könyvtár fiókjává szervezni*)

A tagkönyvtárakon kivül fenntartandók az un. ellétópontok (a művelődési 
autók és bibliobuszok állomásai, a tanyai, a külterületi, a szociális otthoni 
stb* kölcsönzőhelyek)* Ezek mint a hajszálerek behálózzák az ország egész te
rületét, és minden társadalmi réteghez eljuttatják a könyvet, az irodalmat 
mint a tudás, a személyiségfejlesztés és a kulturált szórakozás eszközét; 
mindezt azonban életképes könyvtárak részeiként#

Minthogy Budapestnek tudományos és szakkönyvtári koncentráltsága igen 
hagy fokú, ennek vidéki ellensúlyozására az ország öt (a legújabb regionális 
fejlesztési tervekből következően hét) fejlesztési régiójában un. regionális 
könyvtárakat kívánatos fejleszteni a három vidéki tudományegyetemi, valamint 
a győri és a miskolci (illetve még további két) megyei könyvtárból* A regioná
lis könyvtár nem hálózati központ, mint a megyei könyvtár (ill* csak saját 
megyéje vonatkozásában az), hanem a régió területén levő szak- és közművelő
dési könyvtárak szakirodalmi kiegószitője, azaz könyvtárközi kölcsönzési és 
tájékoztatási bázis*

A főváros könyvtári rendszerének fejlesztésére a következő elgondolások 
látszanak kívánatosnak:
a/ Gondoskodni kell arról, hogy kerületenként rendelkezésre álljon a lakosság- 

nak egy-egy olvasótermekkel felszerelt, korszerű információs értékű városi 
kerületi könyvtár* Ezek nagyságrendje megegyeznék a kaposvári vagy a 
veszprémi megyei könyvtáréval#

b/ A kerületi könyvtári program megvalósítása után meg kell építeni a főváros
hoz méltó központi könyvtárat, mivel a mai már tarthatatlan körülmények kö
zött működik. Mégis, tekintve, hogy a fővaros belső kerületeiben működnek 
az ország legnagyobb nyilvános tudományos és szakkönyvtárai, a központ 
felépítésével szemben a kerületi könyvtáraknak kell előnyt adnunk* 

c/ Mivel az ország legrosszabbul ellátott területei a Budapest környéki tele
pülések, ezek részbeni ellátását a közlekedési áramlás szerint telepitett 
kerületi könyvtáraknak kell vállalniok, részben e községek könyvtarait 
kell kiemelten fejleszteni. Az agglomerátum távlati tervét közösen kell a 
fővárosnak és Pest megyének kialakítania#

A szakszervezeti könyvtárakat a városi intézményrendszer részeiként kell 
felfogni, hiszen állományuk és olvasóik mindössze 10 százaléka van falun.
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Hangsúlyozza fontosságukat, hogy a közművelődési olvasók mintegy 40 százalé
ka szakszervezeti könyvtári tag, s ezek többsége üzemi munkás. Célul kell ki
tűzni, hogy a szakszervezeti könyvtárak fokozottabb mértékben vegyenek részt 
a magasabb fokú könyvtári ellátásban, szerepüket megosztva a tanácsi könyvtá
rakkal.

Javasolni kell, hogy a SzOT dolgozza ki a szakszervezeti könyvtárügy uj 
koncepcióját. A nagyüzemi könyvtárak további fenntartása mellett nem könyv
tári elosztókat, hanem könyvtári funkciót is ellátó intézményeket kellene 
létrehoznia.

A közművelődési könyvtári ellátó szervezet hézagmentes kialakításánál 
külön figyelemmel kell lenni a gyermekkönyvtárak telepítésére, minthogy a 
gyermekek életkori sajátosságaiból következően az őket ellátó intézmények te
lepítésénél speciális szempontok érvényesülnek, s követelmény az iskolai 
könyvtárüggyel való koordinálteág is.

Könyvtárpólitlkánk központi feladatai
A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtarosztélyának látható törekvései egy

beesnek a kívánt fejlődéssel, és korszerűen kifejeződnek a közművelődési 
könyvtárügy harmadik ötéves tervében is. (Információs szerep erősítése, pré- 
zens állomány fejlesztése, regionális, valamint közös fenntartású könyvtárak 
létrehozása, járási könyvtárak erősítése*) A valóságos fejlődés azonban nem 
követte az irányelveket, mindenekelőtt azért nem, mivel a fenntartás és az 
intézmények decentralizálása - akarva-nem akarva - maga után vonta az irányí
tás decentralizálódését is. Ezáltal a kulturális fejlődés mechanizmusa a 
rosszul felfogott helyi érdekeket követte és elaprózódáshoz vezetett. A tel
jes helyi fenntartás ellene mond a magasabb fokú ellátás megvalósításának. 
Azokban a városokban pl. ahol a különböző szintű és rangú tanaoeok nem áldoz
nak szívesen olyan intézményekre, amely túlmegy hatáskörükön, a könyvtárak 
nem tudják megfelelően egyeztetni a helyi és regionális feladataikat.

A modern regionális könyvtári politika kialakításának útja kormányzati 
szintem nemcsak központi rendelkezésekkel, hanem a központi támogatás rend
szerével, azaz állami alapok létrehozáséval lehet a kérdést megoldani. A köz
ponti támogatás rendszere hozhatja csak szintézisbe az intézményi decentrali
zálást és az egyes irányelvek érvényesülését. A legszükségesebb beruházási 
és költségvetés-fejlesztési kereteket tehát országos szinten kell biztosíta
ni, illetve a későbbiekben elosztani. Az elosztásnál úgy kívánatos eljárni, 
hogy a központi alapok helyi keretek megnyitásét ösztönözzék. A központi 
alapok tagolódása a következő lehetne* 1. beruházási hitelek regionális 
könyvtárak létrehozására, 2. felszerelési, felújítási hitelek a gazdaságilag 
elmaradt vidékek fenntartóinak, 3# állami gyarapítási alapok.

A közművelődési könyvtári hálózat fejlődésére vonatkozóan ki kell alakí
tani a telepítési és ellátási normarendszert, amely lehetővé teszi, hogy a 
legfelső szervezeti szintű intézményektől a települések legvégső pontjáig 
megfelelő szolgáltatások legyenek biztosíthatók. A már elkészült, de még csak 
ajánlásként elfogadott építési normarendszert kötelező erőre kell emelni.
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Az elmondottakból egyértelműen következik az is, hogy hatékonyabb 
integrációra van szükség a tudományos ee szakkönyvtári, illetve közművelődé
si könyvtári szolgálat között. Ehhez a jelenleginél jobb előfeltételeket 
biztosítana, ha az országos könyvtári szakfelügyelet a Művelődésügyi Minisz
tériumon belül főosztályi rangra jutna.

Rendezésre szorul a könyvtárosok képzése, mégpedig a világszerte érvé
nyesülő gyakorlat alapján.

A könyvtárosok fizetését, bérezési színvonalát a könyvtári célkitűzések 
minél optimálisabb elérését szolgálóén kell Javítani. A mai fizetési rend
szer mellett nem várható a munka minőségi fejlődése.

Végül erősíteni kell a könyvtárosok testületi szellemét. Megfontolásra 
érdemes, hogy az OKDT és a Könyvtáros Egyesület összevonásával nem lehetne-e 
oélszerübb egységes tanácsadó és szakmai szervezetet létrehozni. A központi 
szakmai lapoknak ugyancsak szorosabban kellene kapcsolódniok ehhez a szerve
zethez.

A fejlődés a fent megjelölt irányokban csupán meghatározott mértékű 
fejlesztés eredményeként képzelhető el. A negyedik ötéves terv előkészületei 
Jó alkalmat kínálnak a fejlesztési terv kialakítására.

(Könyvtári Figyelő, 1969. 1# sz. 5-H. 1#)
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A KÖNYVTÁR VEZETŐI TANÁCSÁNAK MUNKÁJÁRÓL

Könyvtárunk vezetői tanácsa Junius 14-én. majd Junius 30-én mun
kaprogramjának megfelelően tartotta meg az első félévet befejező üléseit.

Az első ülés "Az Országos Széchényi Könyvtár előterve az 1971-1975.évi 
fejlesztési tervhez" cimmel azokat a feladatokat és az azokon alapuló szük
ségleteket körvonalazta, amelyek a mai helyzetből következően a negyedik öt
éves terv időszakára tervezhetőek. Kimunkáltnak a vezetői tanács csak az ál
lományvédelemmel kapcsolatos tervezést tekintette. Az információs rendszer
rel, valamint a könyvtár munkájának gépesítésével összefüggő feladatokat és 
szükségleteket (amelyek még további felmérést és számitésokat igényelnek) 
ideiglenesnek tekintette. Itt rögzítette a vezetői tanács annak szükségessé
gét is, hogy a vérbeli építkezés elhúzódása folytén előállott uj helyzetben 
számba kell venni az utóbbi években végzett rekonstrukciós munkák eredményét, 
valamint az uj helyzetből adódó feladatokat, kimondva, hogy csak ezek egyez
tetése után lehet megszabni a következő évek munkáit.

A második ülés a Mikrofilmtér felülvizsgálatáról szóló Jelentést és a 
Magyar Folyóiratok Repertóriumának aktuális kérdéseit tárgyalta meg. Ez 
utóbbi ismertetésére a későbbiekben visszatérünk.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
Kitüntetéseki Az Alkotmányünnep alkalmából a művelődésügyi miniszter az 

alábbi kitüntetéseket adományozta:
a Szocialista Kultúráért kitüntetést Berczeliné dr. Monori Erzsébet osz- 

talyvezetőhelyettesnek, Dániel György tud.főműnketérsnak, Horváth Tibor tud. 
munkatársnak, Mlklóssyné Varró Judit könyvtári csoportvezetőnek, Nagydlósl 
Gézané könyvtári csoportvezetőnek, Spira Györgyné tud.munkátársnak, dr.Szigeti 
Jolán tud.munkatérsnak és Vadász Ferencné osztályvezetőnek.

a Kiváló Dolgozó kitüntető Jelvényt Belencslk Lajos könyvtárosnak,Cziuner 
Tiborné főelőadónak, Deutsch Béléné könyvtárosnakfGörgey Györgyné könyvtéros- 
nak, Kastaly Beatrix könyvkötő szakmunkásnak, Kresalek Béla asztalos szakmun
kásnak, Kurecz Antalné könyvtári raktárosnak és Mirki György könyvtári raktár
vezetőnek;

Miniszteri dicsérő oklevelet Ambrus Jánosné főkönyvtárosnak, Bikich
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Györgyné tud.főmunkatársnak, Borsos Józsefné tud.főmunkatársnak, Lakatos 
Lászlóné főelőadónak, dr.Tóth Lajos főkönyvtárosnak, I.Tóth Zoltánná fő- 
könyvtárosnak és Tőkéssy Ilona főkönyvtárosnak.

üj munkatársak: Czigler Mária könyvtári segédrestaurétor/Hirlaptár# 
Gajtkó Éva könyvtáros I./Bibliográfiai Osztály, Juhász Eszter könyvtári se
gédre st aurát or/Hir laptár , Karsav Orsolya könyvtáros I./Kézirattár, Kiss 
Katalin könyvtáros II./Hirlaptár, Mayer Éva könyvtári restaurátor/Hirlaptér, 
Nagy Iván könyvtári raktáros, Pillér Antal gk.vez./KMK, Retkes Csabáné 
könyvtáros I./Gyarapítási Osztály, Sárdy Péter főkönyvtáros/KMK, Teszári 
Judit könyvtáros I./Könyvek Közp.Katalógusa.

Eltávoztak könyvtárunktól: Pásüsné Domanovszky Judit könyvtáros I./áth. 
Kartográfiai Vállalat, Frey Tamásáé tud.munkatárs/áth.BMEKK, Kecskés Mátyás 
gk.vez./áth.Számitásteohnikai Intézet, Kreppel Márta könyvtáros I./állásáról 
lemondott, Potyondl Margit könyvtáros I./állásáról lemondott, Szekér Kálmánná 
könyvtáros I./éth.Budapesti Orvostudományi Egyetem.

Átsorolásoki Alkony! István könyvtáros II., Ambrus Jénosné főkönyvtáros, 
Balogh György főkönyvtáros, Bikloh Györgyné tud.főmunkatárs, Borsos Józsefné 
tud.főmunkatárs, Böhm Katalin könyvtári restaurátor II., Gidófalvy Kristóf 
könyvtári raktárvezető, Gárdos András műszaki ügyintéző II., Hegedűs Károly 
főkönyvtáros, Hernádyné Nagy Emese könyvtáros I., dr.Hernády Dénes gazd.osz- 
tályvezető, Karezági Antalné könyvtári raktárvezető, Kálóozy Lajos könyvtá
ros II., dr.Kelecsényi Gábor tud.főmunkatárs, Kis Elemérné könyvtáros I.,
Kiss Györgyné főelőadó II., Kiss Jenőné könyvtáros I., Lakatos Lászlóné fő
előadó II., Mussinger Gábor könyvtáros I., Nagy László könyvtáros I., Nernes- 
hanyiné Takács Zsuzsánna könyvtáros I., Papp Perenoné főkönyvtáros, Pintér 
Antalné főelőadó II., Pozsony Endréné könyvtáros I.

Áthelyezések: Bókay Béláné könyvtáros I./Igazgatóság, Tasi József könyv
táros I./Könyvelosztó.

(Lezártuk! 69.08.30.)

SZÁMOK ÉS ADATOK
KÖNYVTÁRUNK ELSŐ PELÉVI MUNKÁJÁBÓL

Elkészült az a jelentés, mely könyvtárunk 1969* évi munkatervinek 
első félévi teljesítményét összegezi. Az alábbiakban csak az általános érdek
lődésre számottartható adatokat ismertetjük.

A Gyarapítási Osztály tájékoztatása szerint 82 ezer 534 könyvtári egység 
gél gyarapodott állományunk az első félév folyamán. Ebből 32 ezer 790 db 
könyv, jegyzet stb., 3552 évf. időszaki kiadvány, 44 ezer 209 db egyéb doku
mentum és 116 címleírás! egységet (163 ezer 349 kocka) jelentő mikrofilm.

Utolsó részletként 16 ezer 647 kötet leltározásával befejeződött a má
sodpéldányként tárolt un. Vas-utcai ömlesztett könyvanyag feldolgozása és ál- 
lománybavétele.

114



A gyűjtőköri együttműködés szakirányú továbbfejlesztése keretében az el
ső félév folyamán megalakultak az egyetemes történettudományi, a magyar tör
ténet txidományi, az általános nyelv- és irodalomtudományi, valamint a magyar 
nyelv- és irodalomtudományi kooperációs bizottságok.

Olyasé forgalmunk 54,4 százalékos volt az évi tervszámhoz viszonyítottan. 
Az olvasók száma 34 ezer 214, a használt egységek száma pedig 260 ezer 302 
volt. Az Olvasó és Tájékoztató Szolgálat 6 emlék-, 3 megemlékező Jellegű és 1 
ex libris kiállítást rendezett.

á Raktári Osztály a münoheni szakjelzetes, az első világháborús és az 
un. hagyatéki gyűjteményi anyagából 1645 pfm-t telepített ét a rákospalotai 
raktárba. Tovább folytatódott az arohiválls anyag - mind a könyveknél, mind 
az időszaki kiadványoknál - ládázása és külső raktárakba való átszállítása 
(451 láda).

A Hlrlaptér munkájának középpontjában az állományvédelmi restaurálás és 
mikrofilmezés állott. Megszervezték és máro.29-től egyelőre 9 fővel beindí
tották az önálló hirlapjavltó-részleget. A könyvtár vegyész-szakértője eljá
rásokat dolgozott ki a laminálásra kerülő hírlapok vegyi semlegesítésére, a 
régi ragasztóanyagok eltávolítására. Tervezet készült a Jugoszláviából beér
kezett lamináló-berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére.

A feldolgozó osztályok területén a Katalogizáló Osztály a kurrens munka 
keretében 7829 mü teljes értékű oimlelrását, a Szakozó Osztály 7206 mtt sza
kozását végezte el. Jan.1-től megkezdték a mikrofilmek céduláinak a kataló
gusokba való beosztását. Folytatódott a szolgálati betűrendes katalógus so
rozati részének, valamint a szakkatalógus és az olvasói betűrendes katalógus 
rekonstrukciója.

A Bibliográfiai Osztály befejezte és nyomdába adta a Magyar Zenemüvek 
1945-1960. kötetének kéziratát. Az első félév folyamén befejezett bibliográ
fiák felsorolását a "Kiadványaink" o. rovatban ismertettük. Az MNB folyó évi 
9. szómétól kezdődően uj előállítási teohnikéra tértek ót. A leírásban ettől 
kezdve IBM exeoutive Írógépet alkalmaznak. Megkezdődött az MNB lyukszalag 
oomputer teohnikával való előállításának elméleti előkészítése.

A különgyüjteményi főosztály területén a Kézirattár és a Térképtár mun
kájának középpontjában az állományrevízió állott. A müemlékkönyvtarak lato- 
gatóforgalma az első félév folyamán szünetelt. Keszthelyen a kastély átépí
tése jan.20-án kezdődött meg, Zircen a felújítási munkák még folyamatban 
vannak. November elejére számolunk a könyvtár megnyitásával. Gyöngyösön be
fejeződött a könyvtár áttelepítése, az újrarendezés utáni megnyitásra aug. 
15-én került sor.

A könyvforgalmi főosztály területén a Könyvtárközi Kölosönzés külföld
ről 4577 tétel könyvet v. mikrofilmet szerzett meg és 898 tételt továbbított 
külföldre. Belföldi viszonylatban 4149 kérést közvetített. A Nemzetközi. Cse
re szolgálat 12 ezer 296 könyvtári egységet vett át külföldtől és 11 ezer 852 
egységet küldött ki külföldre. A Könyvelosztó befejezte a közművelődési 
könyvtárak anyagából tartalékolt szakirodalom szétosztását. A Központi Kata
lógusok Osztálya elkészítette és megjelentette a külföldi folyóiratok 1969. 
évi lelőhelyjegyzékét.
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KÜLFÖLDI KÖNYVTÁROS VENDEGEIM
Marja Laakkonen és £11 na Koskinen finn könyvtárosok (Kuopio) 

Jun. 4-én, Eleanor Bulst szlavista bibliográfus, a Columbia Lib- 
rary munkatársa Jun, 13-én, Frau Relsmann. a keletberlini ZIID 
munkatársa Jun, 19-én, Arthur Ereycha-Vauthier ny, könyvtárigaz
gató (Genf) Jul. 1-én, Barbara Prokop (Deutsche Staatsbibliothek) 
Jul, 3-én, Artúr H, Kell könyvtárigazgató (New York) Jul. 10-én, 
Jan Orog. a Wroolaw-i Egyetemi Könyvtár h. igazgatója és felesé
ge, Éva Orogowa. a könyvtár osztályvezetője Jul. 24-én, Riohard 
Laufner, a Trier-i Városi Könyvtár igazgatója aug, 1-én, Vlorica 

.Trutza könyvtáros (Marosvásárhely, Tartományi Könyvtár) aug. 5-én, Éva Maria 
Ardelt könyvtáros (Berlin, Universitátsbibliothek) aug. 7-én, Ralner Sohöller 
kézirattáros (München) aug. 25-én, Christlana Erimmel könyvtáros (Deutsche 
Büoherei) aug. 26-én, Lars Tynell. a Stookholm-i Városi Könyvtár igazgatója 
aug. 30-án, Papp Alajos könyvtáros (Columbia University Library) szept. 5-én 
látogatták meg könyvtárunkat.

Maria Prokopovlcz. a varsói Nemzeti Könyvtár zenei osztályának vezetője 
Jul. 8-én, Lili Nikolowa. a szófiai Nemzeti Könyvtár Zeneműtárénak vezetője 
Jul. 25-én látogatták meg a Zeneműtárat.

Jozef Repcék, az eperjesi Városi Könyvtár igazgatója Jullus folyamén az 
eperjesi nyomdák történetéről készülő tanulmányához, Agneta Arvay könyvtáros 
(Bukarest) a "Román-magyar kulturális kapcsolatok" o. bibliográfiához gyűj
tött anyagot könyvtárunkban.

MUNKATÁRSAINK KÜLFÖLDÖN
Dr.Borsa Gedeon tud.főmunkatérs az MTA I. Osztályának kiküldetésében 

Júniusban négy hétig Romániában tartózkodott. Kutatómunkája során sok erdélyi 
könyvtárat és gyűjteményt keresett fel és a helyszínen tanulmányozta azokat 
az RMK-köteteket, amelyekkel kapcsolatban a "Régi Magyarországi Nyomtatványok 
első kötetének kiadásánál problémák merültek fel. Útja igen eredményes volt 
és megoldást hozott valamennyi függő kérdésben.

Dr.Scholz Tamás, az Országos Levéltár munkatársa, aki másodállásban 
könyvtárunk állományának restaurálási problémáival foglalkozik, Júliusban 
Zágrábban a hírlap-laminálást tanulmányozta.

Dr.Kecskeméti István, a Zeneműtár vezetője augusztus 18-22. között részt 
vett az AIBM kilencedik, Amszterdamban megrendezett kongresszusén.

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszéke fennállásának tízéves évfordulója alkalmából október 17-18-án ünnep
séget és tudományos ülésszakot rendez, amelyre könyvtárunk képviselőjét is 
meghívták. Az ünnepségen dr.PaJkossy György főosztályvezető vesz részt.
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KÜLFÖLDI KAPCSOLATAINK
A néhány evvel ezelőtt Párizsban tartott nemzetközi katalogizálási kon

ferencia határozata értelmében a Lei^n Könyvtár állítja össze az egyes or
szágok legfontosabb testületi szerzőinek névjegyzékét# Ehhez a munkához nyúj
tott segítséget könyvtárunk, amikor a közelmúltban elküldte a magyar főható
ságok testületi szerzői formájának pontos jegyzékét.

Meghívást kaptunk a Bolognában szeptember 4-14. között megrendezésre 
kerülő Egyetemi és Akadémiai Tudományos Kiadványok Nemzetközi Biennéleján va
ló részvételre. A Biennálé alkalmából rendezett kiállításon könyvtárunk bib
liográfiai kiadványainak kiállításával vett részt.

Az IFLA "Union Catalogues and International Loans" (központi katalógusok 
es könyvtárközi kölcsönzés) címmel rendszeresen közreadja az egyes országok 
nemzeti bibliográfiájáról, központi katalógusairól (mind a nyomtatott, mind 
a cédula-formában létezőkről), a könyvtárközi kölcsönzés országos központjá
ról és szervezetéről, valamint az egyes tudományágak gyüjtőkörileg illetékes 
nagykönyvtárairól szóló kézikönyvet. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének fel
kérésére könyvtárunk készítette el a Magyarországra vonatkozó részt.

A közelmúltban két csehszlovákiai kiállítás megrendezéséhez nyújtottunk 
segítséget: a Fülekl Magyar Középiskola Rákóczi-emlékkiállításához és a 
CSEMADOK szervezésében Madáron, Édes Gergely szülőfalujában rendezett Édes 
Gergely-kiállitáshoz juttattunk el kiállítási anyagot, elsősorban fényképmá- 
solatokat.

A budapesti Bolgár Kultúra rendezésében Jul. 26-án Canko Mladenov. az 
ELTE Szláv Tanszékének bolgár lektora "Cirill-Konstantin és az újkori irodal
mak kezdete* oimmel tartott előadást könyvtarunk munkatársai részére.

ÚJABB SCHUBERT-LELET A ZENEMŰTÁRBAN

A magyar zenekutatás legutóbbi két évtizede bővelkedik az értékesebbnél 
értékesebb eredményekben. Szelényi István egy sor weimari Liszt-autográf-le- 
letéhez csatlakozik az a korábban ismeretlen két Liszt-kézirat - a XVIII. 
magyar rapszódia második része és "A gyermek dicséneke ébredésékor" o. kantá
ta olasz nyelvű változata - amelyeknek létezéséről először mi adhattunk, 111. 
fogunk hirt adni a világnak. Különösen gazdag forrásává lett Zeneműtárunk 
azoknak a tudományos közléseknek, amelyek az egykori rezidencialis birtoku 
zenemükáziratok fölfedezésével és elemzésével valósággal lazba hoztak a 
nemzetközi zenetudomány köreit. Itt elsősorban Somfai László leleteire gon
dolunk, köztük mintegy negyven, korábban ismeretlen Joseph Haydn-mü eredeti 
kéziratára. De az osztrák zenei barokk magyme3terétől, Johann Joseph Fux-tól 
kezdve a bécsi klasszicizmus túlsó, lezáró határán működött Franz Xavér 
Süssraayr-ig, Haydn körül is gazdag leletekre bukkanhattunk az elmúlt évtized
során.

A most előkerült Schubert-kézirat eredete eltér eddigi leleteink erede
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tétől. A Zeneműtár raktárának étépltéoe során találtunk rá Turay Mihály érté
kes segítségével, aki az MTA Zenetudományi Intézete megbízása alapján első
sorban a magyar szinházzenei anyagot kutatja Zeneműtárunkban. A szinte érték
telen, ömlesztett zenemünyomtatványok közűi előkerült, fekete vászonba kö
tött, haránt formátumú füzet kottalapjairól hét Schubert-dal eredeti kézira
ta tárult fel, az első lap tetején a szerző aláírásával. Már a fölfedezés el
ső órájában kiderült, hogy ezeknek a daloknak eredeti kéziratát a Schubert- 
irodalom elveszettként vagy ismeretlenként Jelzi s hogy e lelet újabb hét 
helyen teszi majd szükségessé a Schubert-müvekről megjelent tematikus kata
lógus kiigazítását. (Két évvel ezelőtt már adtunk ilyen kiigazításra okot, a 
Zeneműtár egy ismeretlennek elkönyvelt Schubert-kóziratának ismertetésével.)

A Zeneműtár e második Schubert-autográfJa (amely, mint említettük, hót 
dal eredeti kéziratát tartalmazza) mindenféle tulajdoni Jelzés nélkül került 
elő. Megállapítottuk, hogy ez a kézirat volt az alapja az első kiadásnak, a- 
melyet még Schubert életében Jelentetett meg a béosi Litographisches Insti- 
iut. Ibinek tulajdonosa később Magyarországon Járt. Talán egy ilyen alkalom
mal Jutott el a kézirat Magyarországra.

Anélkül, hogy itt belebocsátkozhatnánk e lelet elemzésébe vagy akárcsak 
részletes leírásába, annyit említünk, hogy e dalok 1823 ás 1828 között, te
hát Schubert utolsó életéveiben keletkeztek. Közülük a legismertebb a Goethe 
versére komponált "Wanderers Naohtlied" ("Über allén Gipfeln ist Huh ••«”)• 
KECSKEMÉTI ISTVÁN

"HOLNAPNÉZŐ A PALOTÁBAN"
és a Muzeum körúton

Hogy tévedés ne essék, másképpen látta a holnapot Békés Attila, 
az Esti Hirlap augusztus 19-i száméban megjelent oikkeben es másképpen lát
juk mi, itt a Muzeum körúton, a Könyvtár mai otthonéban.

Cikket közölve, elsőként neki adjuk a szót. "Részlet a budavári palota 
építési programjából - irja - kép a Jövőből", majd igy folytatja: "A palota 
történelmileg hiteles, értékes-szépen kibontott, rendbe tett déli oldalát 
már ismerjük. Immár budapesti nevezetesség, birtokba vettük, csodáljuk, jár
juk léposőit, köveit, Mátyás, Zsigmond szobáit. A gótikus terem kristály- 
tiszta akusztikájában Jeney Zoltán fuvolája szól, cimbalom, lant pendül, 
hárfa zendül esténként, esetenként - a mának kél életre a régi magyar hang- 
szeres muzsika. A fal itt tégla, cserép, kő, márvány, bronz, réz,fa, s pé- 
rosulva-csatlakozva hozzá századunk férne, az alumínium. Együtt mindez akár 
a zenes tiszta, szép harmónia.Most a jövőt látogattuk meg, a ma még láthatatlant - részlet a budavári 
palota holnapjából. Tabán. Kiszállunk a villamosból a Dózsa-szobornál. Me
gyünk a Széchényi Könyvtárba. Előttünk magasodik, ide költözött, ez a palota 
nyugati oldala. Három, egyenként húszszemélyes, gyorslifthez érünk. Kiszál
lás az Oroszlános udvarban. Elmegyünk az állandó kiállítás előtt, azutan
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egy házon belül barokk utcában sétálunk tovább. Lépcső következik, s előttünk 
a könyvtár grandiózus feljárója. Az ember eltörpül az óriási oszlopok, falak, 
ablakmélyedések, kiszögellések méretei mellett. Luxort arányok.

Első emelet: a Corvina-terem. A Corvinák bemutatóhelye. Püspöklila ve- 
lurszőnyeg, a menyezeten hófehér gipszminták, faberakások a falon, Mátyás és 
Beatrix reliefje. A hetedik emeleten két olvasóterem. Négymillió katalógus- 
cédula speoiális, 60, 80, 100 fiókos asztalokban. Mindenütt mahagóni. Mennyi? 
Senki sem tudja, a könyvtár méreteit ne is ezzel illusztráljuk. A palota fél
milliós kubaturájából csak a könyvtár 250 ezer légköbméter ...

Kilencemeletes könyvespolc a város felett. Még magasabban a nagy előadó
terem, nyugati oldalán széles erkély. S fölötte: üvegsejtmennyezet. Kapu a 
természetes fénynek^ szűrő, szelídítő a nap3Ugárnak.Erro borul az attraktív 
kupola, valóságos bronzkorona, oldalában ablakszemek, pazar kilátó, egy pil
lantásba belefér a világhírű, tűndéri pesti körkép.

A holnapból a mába: az erkély már a jelen valósága. Itt megállni, innen 
lenézni a Tabán Paál László zöldjére, Szinyei-Merse fűben heverésző figurái
ra, Czóbel pasztellszín házaira, a Játéknak látszó villamosokra - uj élmény, 
uj látószög, uj érzés. Csend van, most azért, mert éppen véget ért a kőműve
sek műszakja, pihen a vakolókanál, meg azért is, mert ide már nem ér fel a 
város lármája. Madártávlat, csak a mozgás látható. Holnap pedig beköltözik a 
rengeteg könyv, s akkor ősi pergamenek, kódexek, Corvinák parancsolnak majd 
ahitatos csendet.

A nyugalmat most csattanás vágja szét: lerobbant egy tégla. Még egy. 
Aztán a harmadik. Az Oroszlános udvar előtt ácsolt facsuzdából zuhant szal- 
maégyra a tégla, vigyázva, hogy össze ne törjön. Elmentek a kőművesek, de 
megjöttek a katonák, ők dolgoznak délután. Honvédek. Mátyás vitézeit, Zsig- 
mond páncélosait, Karakas pasa janicsárjait, a 48-as vörossipkásokat már 
látták ezek a falak. De ilyeneket, épitő katonákat, kőmives honvedeket soha
sem.

A tégla azért üt döngő zajt a csendben, mert ahova esik, a födém alatt 
iszonyatos mélység kezdődik. Tizenegy emelet lefelé: ez a két - már elké
szült - toronyraktór, a régi palota két világitóudvarának helyén. Óriási 
raktárak, 380 négyzetméter alapterület, légkondicionált tárolás. Itt pihen
nek majd a könyvek, a folyóiratok, az újságok; mozgatható, acélkeretes pol
cok, páternoszterek. A torony alatt a könyviértőtlenitő, de ez már a holnapé.

Eddig a cikk és a Békés Attila által látott "holnap”. Innen azonban a 
Muzeum kőrútról már más a kép a jövőről, kevesebb a romantika, és szürkébb a 
holnap.

Mi is idézzünk. "A vérbeli épitkezés elhúzódása - állapítja meg egy 
utóbbi főigazgatói körlevél - olyan helyzetet teremtett könyvtárunkban, mely 
parancsoló szükséggé teszi számunkra több, ezzel összefüggő kérdés tisztázá
sát. Elsősorban azzal kell számolnunk, hogy könyvtárunk zsúfoltsága a követ
kező évek folyamán nem fog megszűnni. Döntenünk kell arról, hogy milyen fel
adatokat halaszthatunk későbbre és melyek azok, amelyeket az eddigieknél 
lassúbb ütemben is lehet végezni." A valóságban ez a jelen és még hosszú
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évekig a "holnap" is. A cikkbeli "óriási raktárakra" a két tizenegyemeletes 
(mér elkészült) toronyraktárra, a "légkondicionált tárolásira gondolunk és 
közben sok száz ládába zártan szállítjuk könyveinket, folyóiratainkat a szél- 
rózsa minden irányába, hogy helyet adhassunk az újnak, amit egyébként nem 
tudnánk elhelyezni. Itt ténylég"pihennek" majd a megálmodott palotabeli el
helyezésig.

Nem panaszkodásként, csak azért Írjuk e sorokat, mert célszerűbbnek 
tartanánk, ha egy-egy ilyen cikk megírása előtt a sajtó illetékesei innen a 
Múzeum kőrútról is megnéznék a nemzeti könyvtár holnapját. Nyilván másképpen 
látnák és többet használnának annak az ügynek, mely nemcsak a Széchényi 
Könyvtáré, hanem az egész nemzeté.

MAGYAR VONATKOZÁSÚ 
UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEINKBŐL

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN
ABAFFY [László]: Ungarns Dichtung in deutscher Sprache. (Antologie.) Frank

furt/M. - Huttenheim (1967)
BÁLLÁ [Lászlóit Oblaka bez dozsdja, (Meddő felhők.) Román. Moszkva 1968. 
CSERES [Tibor]t Zimne dni. (Hideg napok.) ffarszawa 1968.BEÁK [Tamás]: Damnatiunea lui Adam. (Ádám elkárhozása.) Bucureftl 1968. 
(DÉRY) DEJRI [Tiborit Novell. (Szerelem és más elbeszélések.) Szofija 1968, 
DÉRY [Tibor]: Niki.London - Edinburgh 1965#
FALUDY [György] George: Karoton. (Kővel.) London 1966.
HARSÁNYI [Zsolt]: Franz Liszt örlög hans og éstir. (Magyar Rapszódia.) 

Reykjavik 1946.HELTAI [Jenő]: Family-Hotel. (Kiskirályok.) Berlin 1968.
KÖRMENDI [Ferenc]: VSedni den v Őervnu. Praha 1968.MÉCS [László]: (Vadóeba rózsát oltok. - I graft roses on eglantines.) (Ver

sek. Bev.: Paul Valéry.) Toronto, Ont. 1968.MOLNÁR [Ferenc]: DeŐki Pavlove ulice. (A Pál-utcai fiuk.) Ljubljana 1965. 
RADNÓTI [Miklósi: Odsúden*. Bratislava 1967.
[SÁNTA Ferenci SÁNTA Ferenos: Divdesmit stundas. [Húsz óra.] Riga 1968. 9DM0GYI TÓTH [Sándor]: Byleá prorokiem, kochanie. (Próféta voltál, szivem.) 
Waxszawa 1968.SZABÓ [Magda]: Radjuret. (Az őz.) Stockholm 1967.

[SZABÓ] SZABÓVÁ [Magda]: (Az őz.) Praha 1968.
ZÁGONI [Ferenc]: Na raszput’e. (Kitérő.) Moszkva 1968.
MAGYAR NYELVŰ SZÉPIRODALOM
FARAGÓ József: Aranyhaju testvérek. Romániai népmesék. Bukarest 1964. HALMAY Tihamér: Fényküllők között. (Versek.) Cleveland, Ohio (1968).
KASSÁK Lajos legszebb versei. Bukarest 1968.
KOVÁCS Vilmos: Csillagfénynél. (Versek.) Uzshorod 1968.Megtalált világ. Versek, novellák, karcolatok. Marosvásárhely 1968.
SÁRKÖZI Mátyás: Csillagtura. (Novellák.) London 1968.SIKLÓS István: Ember 5 húrral. (Versek.) London 1968.
SZÉPRÉTI Lilla: Párhuzamos vonatok. Elbeszélések. Bukarest 1968. 
Szülőföldünk. Sepsiszentgyörgy 1944.
TOLNAI Lajos: A sötét világ. Bukarest 1968.TÓTH István: Amerre Jártam. Versek. Bukarest 1968.
MISCELLANIA HUNGARICA
BENKŐ Samu: Bólyai János vallomásai. Bukarest,1968. _nCQ
ATLASZ Míiklóslt Az élet forrásai. Egy orvos eletrajza. Tel Aviv 1968. 
BERGER, Gregor: Béla Bartók. Wolfenbiittel, Zürich 1963.
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CELINE, Louis Ferdinand: Semmelweis. Madrid 1968.
CSOMA Gyula - FEKETE József - HERCEGI Karolyi Aduit education in Hungary. 
^Leiden (1968).
DENES Gyula: The magié of personality power. Your guide to business sooial 

^uccess. New York 1968.
DIÓSZEGI Vilmos: Tracing shaamns in Siberia. (Sámánok nyomóban Szibéria földién.) Oosterhout 1968.
GBORGHIU^ I. - NUTUf Cíonstantin] : A gyulafehérvári nemzeti gyűlés. Bukarest
GIURESCU, Constantin C.i Erdély a román nép történetében. Bukarest 1968. GYARMATUL Sámuel: Affinitás linguae Hungaricae cum linguis Fennicae originis 

grammatice demonstrata. ... Bloomington - The Hague 1968.
A Göttingenben 1799-ben megjelent mü hasonmás kiadása.

GYULAI Pál: Tanulmányok, bírálatok. Bukarest 1967.[HAJDÚ Helga] JUHÁSZ-HAJDU Helga - BRUCKNER Albert: Zwei Handschriften aus 
dem Bodenseeraum in Ungarn. ILindau] 1968.HÁMORI László: Svárdet och plogbillen. En bök om det moderna Israel. 1967. 

Kemény Zoltán. [Exposition.J Musée National d’Art Moderné. Paris 1967.KOVÁCS György: Csatangolások a világban. Bukarest 1968.
LUKÁCS [György] Georg: Goethe and his age. London 1968.
MUSELAY, S.: Ekonomie en welvaart van Hongarije. Antwerpen 1967.[OLÁH Miklóö]: Umanistul Nicolaus Olahus. Bucurepti 1968.
Papp István: Unkarin kielen história. Helsinki 1968.
POLNAY Péter: Aspeots of Paris. London 1968.
(RÖDEL, Klaus): Bibliografi over ungarsk exlibrislitteratur. Frederikshavn1968.SAJNOVICS [János] Johanoss: Demonstratio idióma Ungarorum et Lapponum idem 
esse. Bloomington - The Hague [1967].A Nagyszombatban 1770-ben megjelent mü hasonmás kiadása.

SEMMELWEIS [Ignáo]: Gesammelte Werke. Wieebaden 1967#
STMONYI Gábor - EINARSSON, Vilhjálmour: FrJálsiprottir. Reykjavik 1964. SZÉKELY Dénes: Bál Rugii Mun$i-n. TánoJáték. Marosvásárhely 1968.
VITA Zsigmondi Tudománnyal és cselekedettel. Bukarest 1968.TÓTH András: Lfóvolution du depót legal en Hongrie. (Zagreb 1968).
VÁRADY [Imre] Emerioo: Grammatica della lingua ungherese. Firenze 1968. 
VÉRTESY Miklós: Die Gesohichte dér Inkunabelsammlung dér Uni versit át sbib- 

liothek in Budapest. Berlin 1968.
ZSINDELY Endre: Johannas von MUller und Ungarn. Thayngen 1968.
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KIADWSÍYAINK

Az 1200 példányban, közel 700 lap 
terjedelemben Immár negyedszer megjelent 
lelőhelyjegyzék a könyvtárközi kölcsönzés 
és a folyóIratokkal kapcsolatos központi 
szolgáltatások bázisa, (Félreértések elke
rülése végettt e szolgáltatások gyorsasá
gáról, megbízhatóságáról és minőségéről a 
kiadvány nem teheti) Szerkesztési módsze

rei nz eddigiektől kevéssé térnek el. Nagyon helyeslendő újdonság, hogy csak 
azokról a .folyóiratokról adnak a szerkesztők tájékoztatást, amelyeket az Il
letékes könyvtárak megtartanak, leltárba vesznek, s amelyekből szolgáltatá
sokat nyújtanak. Tehát kölcsönzik, helyben olvashatóvá teszik őket, vagy má
solatot készítenek belőlük, (Ez utóbbi tevékenyegükről és főként a másolási 
időkről és dijakról például nem lett volna oktalan némi tájékoztatást közöl
ni, Erről ugyanis nem tudnak tulsokan, de akik e kiadványt használják, eset
leg szeretnének róluk többet tudni, Pétervárl Lászlónak 1967-ben készült kis 
füzetében ugyan vannak adatok, de ezt bizony Igen kevesen ismerik, olyan kis 
példányszámban Jelent meg, a KMK 22, kiadványaként,)

Kár, hogy a címfelvételek továbbra sem autopszia utján történnek,de ez 
- úgy látszik - a folyóiratok számának növekedésével egyre megoldhatatlanab
bá válik. (A Jegyzékben 14 448 folyóirat oime és lelőhelye található.) A 
szerkesztők - helykihasználás miatt osak az azonosításhoz feltétlenül szük
séges adatokat közölték, ahol kellett,kiadót, testületet vagy alcímet is.
Az azonosítás legfontosabb adata a cim mellett az ország maradt, ezt végig 
szerepeltetik, természetesen megfelelő rövidítéssel. (Abstraots-ok, Actá-k, 
Annáiés-ek, Bulletin-ek, Arohlv-ok, Journal-ok stb. esetében talán mégis kl
óéit több adatot lehetne közölni! az előző években néhány panasz - az azono
síthatósággal kapcsolatban - könyvtárosok részéről mutatkozott.) A fel nem^ 
vett kiadványok közül mindenekelőtt a napilapok kimaradásét sajnáljuk. Tálán 
kivételt lehetne velük tenni. (Persze, éppen ezek élete a legrövidebb a 
könyvtárakban. De Információik, vagy még inkább az esetleges belőlük készült 
klvágatgyüjtés miatt - igaz, ötödrendüen - érdekesek lehetnek.) Anélkül,hogy 
a fel nem vett kiadványok közül hosszadalmas terminológiai vitát kezdemé
nyeznénk, mintegy mellékesen megkérdezzük! az Illustrated London News és 
Picture Post miért ninos a Jegyzékben, amikor Life, vagy Paris Match van: 
avagy: milyen tudományos tájékoztatási értékű az Elle ás a Rabotnyica c., a 
Nők Lapjához hasonló kiadvány? (Kérdésünk nem azt indikálja, hogy még több 
folyóiratot hagyjunk ki a felvételből, hanem azt, hogy ne tegyünk erőszakot 
önmagunkon, ne mondjunk ki tulszigoru válogatási elveket, amikor könyvtárosi 
rzivünk - hála.istennek - úgysem engedi őket keresztülvinni.)

Kurrens külföldi folyóiratok a ma
gyar könyvtÁrokban. Lelőhelyjegyzék. 
Szerk. a* Országos Széchényi Könyv- 
tAr.

1969#(f®1. aaerk. Hámori B41a,)l969 
M4*I »okst( 625t LXXX I#
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Először jelentkezik ebben az évben kiadványunk szakmutatéja# Itt lenne 
csak szükség igazán arra, hogy ne mindig és állandóan a hely minél Jobb ki
használásával törődjünk! Akkor bizony nem lenne szükség az irdatlan - és va
lami okból következetesen rosszul tördelt - számtömegre, amely a tájékozódni 
kivánót cimek helyett az 591-625# lapon fogadja* (Amit mégis örömtói is kép
réz ó szemmel nézegetünk, mert ime# végre, ennek alapján pl. megtudhatJuk,hogy 
- ha jól számoltuk, - Magyarországra 132 külföldi magyar nyelvű folyóirat Jár 
Van olyan is, ami nem a Széchényi Könyvtárba, például a Csehszlovákiai Sport# 
De ennél fontosabb, hogy az ember el-eltünődhet, milyen tartalmak rejtőznek 
olyan cimek mögött, mint Ahogy lehet, Erős vár, Csendes Percek, sőt Amerioan- 
Hungarian Review. Ami ugyebár azzal is kitűnik a magyar nyelvű lapok közül, 
hogy a cime nem az.) Kissé tréfásra fogott recenziónk végén mindenkeppen meg 
kell dicsérnünk a kiadvány borítólapját, ahol tipográfiai eszközökkel van ki
emelve a lényeg (Külföldi Folyóiratok) s ahol szolid sordisz is felhívja fi
gyelmünket a neoszecessziós korszakra, amelyben élünk, és regisztrálunk. 
ISZLAI ZOLTÁN

OSZK KIADVÁNYOK
Az ismertetett LELŐHELYJEGYZÉK már régebben begyűjtött előjegyzések ut

ján került forgalomba. Ára 56 Ft, könyvtárunknál rendelhető meg.
Október folyamán Jelenik meg és az ÁKV Könyvtárellátó utján lesz megren

delhető a MAGYAR KÖNYVÉSZET (TÉRKÉPEK). A Magyarországon nyomtatott térképek 
és atlaszok szakosított jegyzéke. 1945-1960. o. kiadványunk.

Sajtó alatt vadnak és az év végén kerülnek forgalomba a következő kiad
ványaink: Magyar bibliográfiák bibliográfiája 1965-1966 - Az Országos Széché
nyi Könyvtár Évkönyve 1967 - Kiadatlan Mikszáth-levelek az Országos Széchényi 
Könyvtárban - Magyar könyvészét. A Magyarországon megjelent grafikai plakátok 
és metszetek címjegyzéke. 1965-1966.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia és a Magyar Folyóiratok Repertóriuma o. ki 
advényaink - forgalmazásukat a PKHI végzi - egyes füzeteiből csak a tárgyévi 
és az azt megelőző óv (jelenleg 1968) szamait tartjuk raktáron. Ugyanis az 
egyes befejezett évfolyamok anyaga kumuláltan "Magyar könyvészet" elmen köz
readásra kerül. A régebbi és folyamatosan inkurenssé váló egyes szamokat 
az OSzK Könyvelosztójának adjuk át. Szükség esetén onnan (Budapest V.Beloian
nisz u. 12.) kérhetők.
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DEZSÉNYI BÉLA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉS GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ
TUDOMÁNYPOLITIKÁJA. GYÜJTEMÉNYEGYETEM ÉS BIBLIOGRÁFIAI
KÖZJÓIÉT - Folytatás

Az Országos Könyvforgalmi ás Bibliográfiai Központ (OKBK), mint 
a szervezett nemzetközi könyv- és folyóiratodéra központi szerve és mint a 
könyvek és folyóiratok központi nyilvántartásának szerve alakult meg 1923-ban.

Az OKBK keletkezése még szorosabban flfegött össze Klebelsberg "kulturkül- 
politikájóval", mint a Gyüjteményegyeteme. 1922. december 9-én VKM 5706/1922. 
eln.h.sz. átirattal közölte a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter a Külügymi
nisztériummal, hogy a Nemzetek Szövetségének keretében létesült Nemzetközi 
Szellemi Együttműködés Bizottság szorgalmazza, hogy a hivatalos kiadványok 
cseréjét szabályozó 1886-i brüsszeli egyezmény keretein túl "mindenfele ter
mészetű kiadvány kölcsönös kicserélésére és díjtalan szállítására vonatkozó
lag nemzetközi megállapodások jöjjenek létre." A határozatról Klebelsberg 
egyelőre nem hivatalos utón értesült. Magyarország meg a brüsszeli egyezmény
hez sem csatlakozott, a csatlakozást tehát sürgősen folyamatba kellett tenni.

A cserét a brüsszeli határozmányok értelmében országonként egy "bureau" 
látja el, ezt Klebelsberg az 1922. XIX. te. 2.§12. pontjában foglalt rendel
kezés alapján a Gyűjteményegyetem keretében óhajtja megszervezni. December 
11-én már fel is hívja a Gyüjteményegyetem tanácsát, hogy tárgyalja meg,vajon 
a létesítendő hivatal "a Tanács ügyvezető alelnöki hivatalának mostani admi
nisztratív része mellett állittassék-e fel, mint az elnöki hivatalnak a 
brüsszeli egyezmények megállapodásainak végrehajtására, illetőleg a nemzet
közi könyvcsere akció lebonyolítására szolgáló második része (osztálya) és 
ekképpen tárgyi és személyi részében egyaránt az ügyvezető alelnök rendelke
zése alatt álljon-e, vagy pedig a Gyüjteményegyetem keretében, de önállóan 
hivatal formájában szerveztessék meg.... Csupán arra helyezem a súlyt, hogy a 
felállítandó hivatal az államkincstárnak tárgyi és személyi tekintetben egy
aránt legcsekélyebb megterheléssel járjon. Ezért a személyzet számát illető
en egyelőre elegendőnek tartom, ha a hivatal 3 személyből ... szerveztetik 
meg."

Az OKBK megalapításának közvetlen elindítója a Szellemi Együttműködés
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Nemzeti Bizottságénak megalakulása volt.^^ Az erre vonatkozó javaslatot a 
Nemzetek Szövetségének 1920. december 18-i ülésén Henri de Lafontaine, a 
brüsszeli nemzetközi bibliográfiai intézet egyik alapitója terjesztette elő, 
azé az intézeté, amelynek másik alapitóJávái, Paul Otletval már Szabó Ervin 
és a szintén magyar Máday testvérek is levelezd kapcsolatban álltak, A ja
vaslat szerint az uj szerv a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal szellemi párja len
ne, minden az értelmiségi munkát illető kérdésben a Nemzetek Szövetségének 
tanácsadó szerve, az idevágó dokumentáció gyűjtőhelye, nemzetközi megállapo
dások kezdeményezője.

Az indítványt 1922, január 12-én fogadta el a Nemzetek Szövetségének fő- 
tanécsi ülése, A Bizottság első elnökévé "Bergson Henrik bölcsészt" válasz
tották, tagjai közt volt sok közismert iró és tudós mellett Einstein és Mme 
Curie is,

A Bizottság munkájába a németek oldalán végigharcolt világháború meg a 
terror!sztikus ellenforradalom következtében elszigetelt magyar politikai és 
tudományos élet minden erejével igyekezett bekapcsolódni, A Külügyi Társaság 
kiadványban ismertette az uj intézményt, az Akadémia a nemzetközi "értelmi" 
együttműködés ügyeinek intézésére végrehajtó bizottságot küldött ki. Az utób
bi bizottságban egy-egy taggal a Közoktatásügyi- és a Külügyminisztérium, va
lamint a Külügyi Társaság és a Gyüjteményegyetem is képviselve volt, mégis 
látható volt az a törekvés, hogy az uj feladatkörben az Akadémiáé legyen a 
vezető szerep. A nemzetközi bizottságban Magyarországot évekig Balogh Jenő, 
az Akadémia főtitkára képviselte. A könyv-és folyóiratcsere, meg a bibliográ
fia ügyét az akadémiai könyvtári bizottság elé utalták.

Az Akadémia pillanatnyi túlsúlyát jelzi az is, hogy a Gyüjteményegyetem 
igazgatótanácsa deoember 15-i ülését, amelyen a kiadványcserekérdést tárgyal
ta, az Akadémia egyik termében tartotta meg.

De az ülésen - egyébként éppen Klebelsbergnek az előkészítő iratokhoz 
fűzött kiegészítő megjegyzése kapcsán - az a vélemény alakult ki, hogy a ki
advány cser ében, elsősorban hivatalos kiadványokról lévén szó, nem az OSzK, 
nem is az Akadémia könyvtára, hanem a parlamenti és a statisztikai könyvtár 
van leginkább érdekelve. Az országgyűlési könyvtár lenne alkalmas arra, hogy 
mellette az uj bibliográfiai hivatalt megszervezzék, és az orszagház épületé
ben helyet is tudnának biztosítani számára.

A rendelkezésre álló helyiségről szóló információ azonban tévés volt, 
egyébként mar ezen az ülésen Hóman Bálintot, mint az OSzK kinevezés alatt 
álló igazgatóját- és Pasteiner Ivánt, a leendő OKBK kiszemelt vezetőjét bíz
ták meg a hivatal szervezetének megtervezésevei. Ezzel a súlypont véglegesen 
az OSzK-ra tolódott át. 1923. január 11-én Hóman felterjesztette saját indo
kolása kíséretében az OKBK Pasteiner által készített szervezeti szabályren
delet tervezetét.

(2^1 ' OSzK irattér 26/1923.
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Az eddig ismertetett és általában az OKBK múltjáról eddig ismert előzmé
nyeken kivül azonban még egy vonalon folytak olyan tárgyalások, amelyek az 
alakítandó központi könyvtári szerv szükségességét húzták alá, illetve hatás
körét szélesítettek ki. Mégpedig egy harmadik funkcióval kívánták felruházni 
az OKBK-t a kiadványcserén és a központi nyilvántartásokon kivül.

1919 őszétől kezdve az OSzK hatósági funkciói közé tartozott a külföld
re irányuló könyvforgalom szakmai ellenőrzése. Ugyanis a gazdasági elet foko
zatos fellendülése, a külkereskedelem kiterjedése a könyvexport szempontjából 
is egyre több problémát vetett fel. A kivitel egységes szabályozósát és a kul 
turális szempontok mellett a gazdaságiak erősebb érvényesítését előmozdítandó 
a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők, Zeneműkiadók és Zenemükereskedők Or
szágos Egyesülete hosszabb előterjesztésben javasolta a Vallás- és Közoktatá
si Minisztérium egy konyvkülkereskedelmi bizottságnak vagy irodának, mint ha
tósági szervnek felállítását - a könyvkiszállítás ügyeinek általános intézé
sére. A beadvány ügyében 1923. január 5-ón értekezlet volt az OSzK-ban Hóraan 
Bálintnak, mint igazgatónak vezetése alatt, a Könyvtár (ill. a szervezés 
alatt álló OKBK) részéről Pasteiner Iván, Pitos Vilmos, Bajza József és Rédey 
Tivadar, a könyvkereskedők és kiadók képviseletében, Szántó Andor, György Ernő 
FUhrer Adolf és fíényi Károly részvételével.

A határozat 4 pontja közül a két első kimondja, hogy "a kiviteli kérel
mek elbírálása és kivinni szándékolt könyvek valuta- és felár dolgában való 
ellenőrzése a felállítandó Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ 
által intéztessók, és hogy a Központ ehhez szükséges személyi és anyagi ellá
tását a kiviteli illetékekből fedezzék.

A Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesülete a könyvkiviteli ügyek inté
zésére két tisztviselőt is ajánlott, akik az OSzK-hoz beosztva, de az egyesü
let terhére nyertek volna alkalmazást: a Szent István Társulat cégvezetőjét 
és gépirónőjét, Jeney Istvánt és Malina Terézt.

Ily módon került az OKBK Hóman által felterjesztett "szervezeti szabály
rendeletének" tervezetébe a 6.§.c.pontja gyanánt a Központ feladatai közé 
"mindennemű, a külföldi könyvforgalommal kapcsolatos kulturális érdekű admi
nisztratív feladat."

A felterjesztés indokolása veti el véglegesen az OKBK-nak az Országgyű
lési Könyvtárral kapcsolatos megszervezését és helyezi előtérbe véglegesen az
Országos Széchényi Könyvtárt.

"A 6733/1922.eln.sz.vkm.rendelet a létesítendő uj hivatal feladatát 
a brüsszeli egyezmény alapján létesítendő hivatalos kiadvan?csere és a 
Nemzetek Szövetsége áltál kezdeményezett tudományos könyv- es folyóirat-

akoli ÍSfírtérfrLdekíI.'akció adminiszTraxiv •>72^7kiadványok cseréje elsősorban a kepviselőhaz könyvtarát érdekli, évvél kivánjSa létesítendő központi hiv&talt helyi kapcsolatba hozni.talos
Ezzel szemben előadói javaslatomban - támaszkodva a “^í*®*/*!* 

tói rövid utón nyert értesülésemre, es 0 E^cellen°lá-J®zetes szóbeli hozzájárulására, valamint a Magyar Nemzeti Múzeumi Főigaz
OSzK irattára 2/1923, 42/1923. 
Uo. 341/1923.
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fíatő Ur Ő Méltóságával folytatott tárgyalásaimra - az egész külföldi 
tudományos könyvforgalmi ügy központosítására - és dr.Pasteiner életre
való javaslatát elfogadva, a külföldi könyvanyag állandó központi nyil
vántartásának megvalósítására teszek javaslatot. Fölösleges szakértők 
előtt hangsúlyoznom, mily fontos tudományos és gazdasági érdekeink fű
ződnek ahhoz, hogy az eddigi rendezetlen és épp ezért eredménytelen ta
pogatózások helyett rendszeresen és egységesen adminisztráljuk külföldi 
könyvforgalmunknak kulturális szempontból elsőrangú jelentőséggel biró 
ügyeit. E nélkül teljességgel lehetetlen volna a könyvtárak gyűjtési 
körének az Országos Magyar Gyüjteményegyetemi törvény intencióinak meg
felelő megallapitasa es az állami budgetnek a külföldi valutában való 
kifizetések egy részétől való tehermentesítése. A központosítás például 
lehetővé teszi^ hogy - egy éppen most tárgyalás alatt lévő konkrét pél
dára hivatkozván - a hazái könyvkiadók és kereskedők által az államtól 
kért kiviteli kedvezmények fejében intézményes garanciákat szerezzünk 
arra, hogy a magyar könyvkereskedők és kiadók a közgyüjtemények külföldi könyvrendeléseiknél tetemes kedvezményekben részesítsék es az Orszá
gos Széchényi Könyvtárat a megszállt területeken megjelenő könyvanyag 
es a hazai kötelespéldényok teljes megszerzésében hathatósan támogassák. Ki kell még emelnem, hogy a miniszteri rendeletben említett két akció 
nem öleli fel a ránk nézve legfontosabb német és angol csereviszonyla
tok ügyet. Mert Németország és Anglia nem csatlakoztak a brüsszeli 
ogyozményhez s előreláthatóan a Nemzetek Szövetsége által tervezett 
akcióban sem fognak részt venni. A felállítandó központ hatásköre a két 
akció adminisztrációjára korlátozva éppen a tuc3oraányunk és kultúránk 
fejlődése szempontjából vitális jelentőségű német és angol könyvbehoza
tal ügyét vonnánk el hatásköréből.

A Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központnak a Magyar Nemzeti Muzeum 
Könyvtárával kapcsolatos megszerzését és elhelyezését e két intézmény 
számos fontos érintkezési pontján kívül elsősorban az teszi szükségessé, 
hogy az uj hivatal kezdetben semmiesetre sem szerezheti meg az ügymenet 
zavartalan ellátásához feltétlenül szükséges bibliográfiai segédeszkö
zöket, amik a Muzeum Könyvtáréban rendelkezésre állnak, és időnként ok
vetlenül előálló munkatorlódás eseten rá lesz utalva a könyvtári sze
mélyzet felhasználására. De általánosságban is kívánatosnak kell tarta
nunk, hogy ez a fejlődése kezdetén álló hivatal, valamely régi^ jóhirü 
tudományos intézettel kapcsolatban, az annak kulturális jelentősegében 
rejlő szellemi erőre támaszkodva kezdje meg működését. így történt ez 
külföldön is, például Németországban, hol a hasonló feladatot betöltő 
bibliográfiai központ a berlini királyi könyvtárral kapcsolatban állít
tatott fel.

Az elhelyezés kérdésében a feltétlenül szükséges központi helyzet mellett azért is kívánatosnak tartom az említett múzeumi helyiségben 
leendő megoldást, mert az Orsz. Széchényi-Könyvtnrnak valósággal lét
kérdése, hogy lakás céljaira lefoglalt helyiségeihez végre hozzájusson 
8 az uj hivatal elhelyezésének szüksége kétségtelenül nagyobb nyomaték
kel fog latba esni a kulturális szempontok iránt fogékonynak nem mutat
kozó lakáshívatali közegek előtt, mintha csupán a könyvtárhelyiség ki
terjesztésének szükséges voltára hivatkozunk."
Az OKBK tehát az Országos Széchényi Könyvtárban kapott helyet és még az 

1927-ben lefolyt "költöztetés" idején is ott maradt: nem csak azért mert az 
1920 óta vitatott Kremer-lakást végre sikerült visszaszerezni, hanem mert a 
hivatal vezetését csak az OSzK-val kapcsolatban látták biztosítva. Az OKBK 
levélpapírján a Magyar Nemzeti Muzeum van feltüntetve cim gyanánt. Az Egye
temi Könyvtár épületébe történő átköltöztetés csak később, Pasteiner egyete
mi könyvtárigazgatóvá történt kinevezése kapcsán történt meg.

Az OKBK története tehát szorosan összefügg az OSzK történetével az 1920- 
as években. Az OKBK-hoz. hasonló, csak még szélesebb ügy- és hatáskörrel ren
delkező intézmény megalapozását kezdték meg már az 1919-i könyvtárügyi megbí
zottak "Könyvtárügyi és Bibliográfiai Intézet" megjelöléssel. Az OKBK szer

127



vezeti kereteiből alakult a felszabadulás után - a Tanácsköztársaság alatt 
tervezett kibővített ügykör felöleléoével - az Országos Könyvtári Központ.

Ezt a kibővített hatáskört látja el ma az Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvforgalmi Főosztálya és az ugyancsak az OSzK keretében működő Könyvtártu
dományi és Módszertani Központ.

És lehetetlen az OSzK története kapcsán legalább emliteB formájában nem 
leirni az országos könyvtárpolitika és kultúrpolitika történetének sok alig 
számbavett, vagy jelentőségében még sehol sem méltatott olyan részletkérdést, 
amely az OSzK-val közvetve vagy közvetlenül összefügg. Ilyen vonatkozásban 
meg kellett volna emlékeznünk az 1921 májusában alakult és Teleki Pál, a ké
sőbbi tragikus végű miniszterelnök elnöklete alatt működő Külföldi Könyveket 
és Folyóiratokat Elosztó Bizottságnak a működéséről is - nemcsak azért, mert 
a Bizottságban külföldi beszerzéseinek sokrétűsége miatt az OSzK-nak fontos 
része volt, hanem mert ez a bizottság volt az OKBK egyik közvetlen előfutára. 
Pasteiner, az OKBK későbbi vezetője itt tett szert széleskörű ismeretekre és 
összeköttetésekre a külföldi cserekapcsolatok terén.

Az OKBK - általa közvetve az OSzK - kezdeményezésére megy vissza egy 
olyan ma már magától értetődőnek látszó szokás is, mint az, hogy a magyar tu
dományos folyóiratok cikkeikhez idegen nyelvű kivonatokat adnak. Pasteiner 
1923-i németországi tanulmányútJán tapasztalta, hogy na kizárólag magyar 
nyelven müveit tudományról a külföld tudomást nem vesz, márpedig mai viszo
nyaink között legfőbb érdekünk, hogy a külföld megismerje és értékelje tudo
mányos munkánkat is."

A " Nőt géméi nschaft dér Deutschen Wissen8chaft,, - sok tekintetben az OKBK 
német megfelelője - egyenesen a csereviszony létrehozásénak feltételéül kö
tötte ki, hogy "Cserébe adandó tudományos kiadványaink valamilyen nyugat
európai nyelven (főleg német, francia vagy angol) Írott összefoglalóval le- 
gyenek ellátva. Az első folyóiratok, amelyek Idegen nyelvű kivonatokat
adtak, a következők voltak: Századok, Földtani Közlöny, Körösi Csorna Archívum, 
Országos M. Régészeti Társulat Évkönyve, Levéltári Közlemények, Magyar Könyv
szemle, Orvosképzés.^^ 1924-től kezdve a folyóiratok állami temogatásanak 
feltételéül szabták meg az idegen nyelvű kivonatok közlését.

Az Országos Széchényi Könyvtár szervezete és működése az országos kul
túrpolitika függvénye volt - de annak támasza és segítője, történetileg el 
nem választható tényezője is.

Részleta "Szervezet,ügyvitel és igazgatás 
az Országos Széchényi Könyvtarban 
a Horthy-korszak elején" c. tanul
mányból.

(5) az OKBK igazgatójának Jelentése németországi kiküldetéséről, a MKSzle 
1920-1921. 1-84, 1922. 13-53. 1.

^ ÜO. 1924. 124-125. 1.
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mjékozöms
NEMZETKÖZI SZIMPÓZIUM
TÁTfíAIOMNICQN

Május 28-a és Junius 1-e között Bóday Pállal és Páldy Róberttel 
együtt vettem részt a Matloa jSlovenskának a falusi könyvtárak problémáival 
foglalkozó tétraloranici szimpóziumán. A szimpóziumon a szocialista országok 
meghívottéin kivül az UNESCO képviseletében résztvett I. Bettenbourg, Jóne- 
hány nyugati ország (Anglia, Belgium, Dánia, Hollandia, NSzK, Olaszország). 
Néhány ország (Ausztria, Franciaország) a kitűzött témához helyzetismertető 
tanulmányt is küldött.

A szimpóziumot két bevezető referátum nyitotta meg. Az elsőre e sorok 
Íróját kérték fel. Ennek tárgya a kelet- és nyugateurópai országok közművelő
dési könyvtári helyzetének összehasonlítása volt, különös figyelemmel a falu 
könyvtárügyére. A másik referátum a csehszlovák könyvtárügy helyzetét és fej
lődését mutatta be. Ezt Peter Mar unják, a Matica Slovenské módszertani rész
legének igazgatója tartotta.

(A "Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom" a szimpózium referátumairól 
ismertetőt ad. Teljes szövegét a Matioa Slovenské a közeljövőben közreadja.)

A szimpózium célja a falusi könyvtárügy kérdéseinek feltárása és további, 
eddiginél szervezettebb, nagyobb kutatómunka megindítása volt. Ennek megfe
lelően az egyes országok is többnyire saját falusi könyvtári helyzetükről ad
tak képet és kevésbe vállalkoztak összehasonlító elemzésre. Utóbbira a beve
zető mellett egyebek között Jan Irmlernek. a konferencia előkészítőjének ta
nulmánya vállalkozott. (Kivonatét ld. a Könyvtáros augusztusi számában.)

A háromnapos tanácskozáson több mint húsz felszólalás hangzott el.Ezek
ről nehéz volna Összefoglaló képet adni. Megkísérlem mégis, szinte dióhéjban 
érzékeltetni a szimpóziumon felszínre került alapproblémákat.

A könyvtári fejlődés foka Jelentősen eltérhet az egyes országokban, meg
az iparilag igen fejlett európai országok között is számos található, amely
nek közművelődési könyvtárügye, különösen ami a falu korszerű ellátottságát
illeti, elmaradott, régi népkönyvtár! szinten mozog. Abban a célkitűzésben 
azonban a legtöbb ország azonos álláspontot foglalt el, hogy a közművelődési 
könyvtáraknak a tudományos technikai forradalom korszakában az iskolával 
egyenrangú szerepet kell betölteniük. A szükséges ismeretek gyors változásá
nak megfelelően meg kell teremteni az ismeretszerzés, a tájékoztatás időtől 
és helytől független adekvét műhelyeit. A falusi könyvtárügy minden országban
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lényegesen alacsonyabb fokon áll, kisebb információs értékű, mint a városi.
A falu könyvtári problémáit a faluban önmagában nem is lehetséges megoldani.
A falusi könyvtárügy tehát mai értelemben,nem a faluba helyezett, ott működő 
könyvtárak problematikáját jelenti, hanem olyan könyvtári rendszer létrehozás 
sát, amely mellett a falusi lakosság a városival egyenlő értékű szolgáltatá
sokhoz könnyen és gyorsan hozzájut.

A szocialista országok, elsősorban a Szovjetunió az önálló - tehát fő
foglalkozású könyvtárossal rendelkező - községi könyvtárak rendszerével 
igyekezett a falu könyvtári ellátásénak kellő szintjét biztosítani. (A Szov
jetunió legtöbb részében apró falvak kisebb-nagyobb száma alkot egy községet, 
a központi faluban van a könyvtár főfoglalkozású könyvtárossal, a mellékfal
vókban pedig a fiókok a központi könyvtár letétjeként.) Ez nagyjában a hely
zet Bulgáriában, Lengyelországban és Romániában is.

Ezekben az országokban kb. háromezer lakosra jut egy főfoglalkozású fa
lusi könyvtáros. Csehszlovákiában, Magyarországon és az NDK-ban a kis
falvak is önálló tanácsú községeket alkotnak. (A közös tanaosu községek lét
rehozása uj folyamat nálunk.) Ezekben az országokban a községi könyvtarak 
túlnyomórészt mellékfoglalkozású könyvtárosokkal működnek. A falusi főfoglal
kozású könyvtárossal való ellátottság terén e három ország közül nálunk a 
legrosszabb a helyzet. Apró falvas megyéinkben 50*60 ezer falusi lakosra jut 
egy-egy főfoglalkozású könyvtáros. Az NDK-ban, Csehszlovákiában és nálunk 
éppen ezért a falusi könyvtáriéjlesztes irányzata ma: több község összefogá
sa önálló körzetté - lényegében szerződéses alapon - összehangolva az egyéb 
területen mutatkozó körzetesítéssel. A központi fekvésű községben főfoglalko
zású könyvtáros által irányított körzeti könyvtár működik, ahonnan a mellek- 
falvak tiszteletdíjas könyvtárosai letétként kapják a könyvet. (A nálunk most 
rohamosan terjedő uj népművelési intézmény, az un. "kiskönyvtár1* sem lesz 
más - egészséges fejlődést feltételezve - mint egy-egy mellékfalu kis műve
lődési háza, amelyben a vezető egyúttal a könyvtáros is és a körzeti központ
ból letétként kapja és időnként cseréli az állományt.)

A falusi körzeti könyvtárak kifejlesztése az NDK-ban jutott a leginkább 
előre, ott több mint háromszázat hoztak eddig létre. A folyamat Csehszlovákiá
ban is megindult. Egész járásokat szerveztek már ilyen módon át a körzeti 
rendszerre (pl. az Alsókubin járás). Nálunk ma még mindössze 22 körzeti könyv 
tár működik.

Bár a falvak könyvtári ellátása terén a szocialista országok igen sokat 
tettek s a legtöbb nyugati fejlett kapitalista ország (Így pl. Franciaország, 
Olaszország, Hollandia) falusi könyvtárügye messze mögötte marad a szociális- 
ta országok falusi könyvtárügyének, a főfoglalkozású könyvtárossal rendelkező 
önálló falusi könyvtár mégsem tekinthető végleges megoldásnak. Magasabbfokú 
integrációra van szükség. A lényegében önmagában álló falusi könyvtár -meg 
a vázolt körzeti könyvtár formájában sem - képes a falu könyvtári problémáit
maradék nélkül megoldani. ^ ,A nyugati országok közül elsősorban Angliában a falusi lakosság könyvtá
ri ellátásának olyan formái alakultak ki, amelyek szerint a falusi könyvtár a
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városban elhelyezett, nagy állományú, ma/gassz invonalu központi könyvtár fiók
ja, ahova letétként szállítják a könyvet. Egyes gyér lakosságú helyeket,ahol 
még ilyen fiókok fenntartása is nehézséget okozna, bibliobuszok látják al a 
helyi könyvtár szerepét. Mindenképpen arra törekszenek, hogy a falusi tele
püléshelyeken a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségein túlmenően is, a várossal. 
azonos-szintű ellátást biztosítsanak.

A szimpózium vitáiból kicsendült, hogy a kölcsönös, eddiginél jóval 
kiterjedtebb tapasztalatátvétel, valamint további kutatások szervezése, rend
kívül fontos feladat. Cél a falusi irodalomellátás nagyobb hatásfokú módoza
tainak kikeresése és nemzetközi elterjesztése. A falu jó könyvtári ellátása 
a tudományos technikai forradalom megvalósításának egyik kulcskérdése.

A konferencia e célok megvalósítása érdekében állandó munkabizottság 
létrehozását javasolta. A résztvevő országok az alábbi javaslatot határozat
ként fogadták el*

"Annak tudatéban, hogy a kibontakozó tudományos műszaki forradalom ko
rában a könyvtári munkának s az állandó továbbképzés szempontjából a 
könyvtáraknak milyen nagy a jelentősége, valamint hogy milyen segítsé
get nyújtanak a könyvtárak az ember személyiségének harmonikus fejlődéséért folyó küzdelemhez, amely alapfeltétele a mai és a jövő nemze
dék boldogabb és teljesebo életének, a résztvevők úgy vélik, hogy to
vábbra is állandó figyelmet kell szentelni a falusi könyvtárak proble
matikájának, mindenekelőtt optimális szervezeti felépítésük kialakítá
sa, társadalmi funkciójuk elemzése és a falu (a városhoz képest mutat
kozó) lemaradottságának vizsgálata réven.

1. Komolyan tartani lehet attól, hogy e törekvések szétforgácsoló- 
dása és koordinálatlansága miatt a falusi könyvtárak nem tudják teljes 
mértékben kielégíteni a társadalmi követelményeket. Szeretnénk ezért 
ennek a problémakörnek a gondozására héttagú munkacsoportot létesíteni, 
amelynek az állandó titkársága a Matica Slovenské keretében működik, A 
munkacsoport elnökéül Sallai Istvánt (OSzK/KMK, Budapest), titkárául 
pedig Jén Irmlert (Matica bflovenskéO javasoljuk.

Ajánljuk egyúttal az összes többi ország könyvtártudományi inté
zetének, hogy terjessze be tagjainak ajánlását a munkacsoport tagjául, 
mégpedig irasban, a Matica Slovenské titkárságénak.

2. A szimpózium hozzájárul ahhoz, hogy az IPLA közművelődési könyv 
téri osztálya tájékoztatást kapjon ennek a nemzetközi szimpóziumnak a 
lefolyáséról és határozatairól.

3. A szimpózium egyetért azzal a Javaslattal, hogy a Matica Slovenské hozza nyilvánosságra a konferencia anyagát. Mindegyik referátu
mot azon a nyelven publikálják, amelyen elhangzott, s csatoljanak hozza rövid összefoglalást a konferencia többi tárgyalási nyelven.

4. A szimpózium minden könyvtári folyóiratnak javasolja, hogy kö
zöljön terjedelmes tájékoztatót a szimpózium lefolyásáról es határoza
tairól.

A szimpózium megszervezése igen gondos, magasezinvonalu volt. Az iránta 
megnyilvánuló nagy figyelmet tanúsítja, hogy a megnyitó beszédet Szlovákia 
művelődésügyi minisztere tartotta, megrendezése kifogástalan, a vendéglátás 
igen figyelmes, kiegészitő programja pedig gazdag volt. Végigvittek bennünket 
& nSlovenski Raj" (Szlovák Pradicsom) nevű természetvédelmi tájon, megnéztük 
a Dobsin&i jégbarlangot, kirándulást szerveztek a lomnici csúcsra, a Csorba 
tóhoz, bemutatták Lőcse., Késmárk műemlékeit s a késmárki fatemplomban kórus- 
hangversenyt rendeztek a szimpózium résztvevőinek.
SALLAI ISTVÁN
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BPUX
A SZBRD NEMZETI KÖNYVTÁR
UJ OTTHONA

A tervek szerint 1971 áprilisában adják át ünnepélyesen a Szerb 
Nemzeti Könyvtár uJ otthonét. A belgrádi Szerb Nemzeti Könyvtár, melyet 
1832-ben nyitottak meg, az első világháború előtt nemcsak Szerbia, hanem a 
Balkán-félsziget tudományos életében is jelentős szerepet játszott. Ez a 
könyvtár - mint ismeretes - 1941. április 6-án, amikor a fasiszta Németország 
lerohanta a királyi Jugoszláviát, teljesen megsemmisült. Az épület és a könyv- 
tár teljes állománya elégett*

A második világháború után megkezdődött e nagymultu intézmény újjászer
vezése* A munka eredményesnek bizonyult és 1947* május elsején - ha szeré
nyebb keretek között is - ismét megnyitotta kapuit a Szerb Nemzeti Köryvtár*
Az intézményt ideiglenesen az egyik megmaradt szállodában helyezték el* Leg
fontosabb tennivalója - a kötelespéldányok feldolgozása mellett - a régi 
könyvanyag begyűjtése volt*

Közbevetőleg Jegyezzük meg# hogy a soknemzetiségű Jugoszlávia, mely a 
második világháború után föderatív alapon szerveződött meg, szembehelyezke
dett minden központosítási törekvéssel, ezért nincs is központi nemzeti 
könyvtára* így mind a hat tagállam önálló nemzeti könyvtárral rendelkezik*
Ezek saját köztársaságuk területéről két példányban, mig az ország többi ré
széből egy példányban kapják kötelespéldányaikat.

Az újjászervezett Szerb Nemzeti Könyvtár alapvető és minden más tevé
kenységet megelőző törekvése a régi állomány pótlása és uJ otthon megterem
tése volt. E kettős célt nagyjából mér teljesítettek. Az elmúlt évi jelentés 
szerint a háború előtti állománynak (a kéziratokat kivéve) 85 százalékát si
került beszerezni. így a könyvtár birtokéban 1 240 000 egység van, amiből 
612 678 könyvet már fel is dolgoztak. Kötelespéldényból évente mintegy 
13 ezer könyv és 2300 periodika kerül feldolgozásra.

Férőhely dolgában is sokat tettek JL Szerb Nemzeti Könyvtár korszerű uj 
épületének alapjait 1966. október 20-én rakták le. Az épület 1968 végére el 
is készült. Jelenleg a belső szerelési munkák folynak, és már kitűztek ün
nepélyes megnyitásának napját is: 1971 április 6-ra. Arra a napra, amikor 
elpusztult a régi!

Elkészült az uj épület megnyitásává}, kapcsolatos munkaterv is, amelyből 
néhány részletre szeretnénk a figyelmet felhívni.

Az uj otthon lehetővé teszi a könyvtár gyűjtőkörének kiszélesítését.
Főleg a humán tudományok nemzetközi értekeinek begyűjtésére kívánnak töreked
ni. Érdekességként említjük meg, hogy a munkatervben a szomszéd népek irodal
mának gyűjtése nem szerepel. A munkaterv részletesen felsorolja azokat a 
nemzeti könyvtári funkciókat, amelyeket eddig nem tudtak elvégeznijós amire 
most sor kerülhet. Emlitést érdemelnek a könyvtár megnyitására tervezett ki
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adványaik: Emlékkönyv és képeskönyv a Szerb Nemzeti Könyvtár 140 eves múlt
járól, az uj Nemzeti Könyvtár tájékoztatója, az uj épület terveiről készí
tett hasonmás album,és több hasonmás kiadás a könyvtár egyes gyűjteményeiből. 
Ezeknek az előkészületi munkáknak tanulmányozására utaznak most Belgrádba 
könyvtárunkból: Óvári Sándor, Soltész András, Somkuti Gabriella és Havasi 
Pál, a várbeli otthonunk főépítésze.
DÁNIEL GYÖRGY

"...LEGALÁBB ANNYIT, AMENNYI 
MA LEHETSÉGES"

Történelmi korfordulók, gazdasági-társadalmi tényezők kényszerí
tő ereje együttesen eredményezték azt, hogy jelentős számú magyarság él ha
zánk határain kivül. Róluk való információink hézagosak, feléjük irányuló ér
deklődésünk és gondoskodásunk esetleges és messze az igények alatt marad*

A világ közvéleményének képe hazánk mai állapotáról, informáltsága a ma
gyar népről és kultúrájáról az utóbbi években erősen Javult, de még mindig 
nem kielégítő* Sokat segített e téren az idegenforgalom és a bővülő "szellemi 
export", de külföldet Járó hazánkfiai a megmondhatói annak, hogy még mindig 
mennyi értetlenséggel, hamis elképzeléssel, vagy egyszerűen csak tudatlanság
gal találkozhat az ember odakint Magyarországgal kapcsolatban*

Külföldön élő magyarok kapcsolatai a szülőfölddel, a világ tudomása Ma
gyarországról és a magyar népről, - egyazon dolog két különböző oldala, fel
adatok és lehetőségek roppant területe, amelyhez úgy véljük, a magyar nemzeti 
könyvtárnak is van hozzátenni valója*

Gondolataink felvetéséhez két külső tényező adta az indítékot: az egyik 
Váoi Mihály irása a Népszabadságban az amerikai magyarok kultúrájáról, a 
másik, két idős "amerikás magyar" levele és küldeménye egy, a Magyar Hirek- 
ben megjelent cikkel^2) kapcsolatban. A Magyar Hirek-ben ugyanis dr.Puskás 
Julianna történész kérő szóval fordult az amerikai magyarsághoz, hogy juttas
sák el a Széchényi Könyvtárnak azokat a sajtótermékeket és egyéb dokumentumo
kat, amelyek a kint élő magyarság történetére, az emigráns magyarok életkörül
ményeire vonatkoznak s amelyeket az itthon folyó kutatás forrásként használ
hat fel*

Pelhivására eddig ketten válaszoltak: az egyik Spltzer Mihály* aki 1906- 
ban, tizenkilenc éves korában vándorolt ki az Egyesült Államokba. Elküldte 
könyvtárunknak a St*Louis-i Magyar Ház Jubileumi emlékkönyvét, a város térké
pét, bejelölve rajta a magyar településeket s levelében beszámolt az ottani 
magyar emigráció történetéről* Gál József "székely költő" Gary-ból irt és 
verse3könyvét, lapokból kivágott verseinek gyűjteményét és egy Jubileumi em
lékkönyvet küldött ajándékba*
^ Váci Mihály: Az oldott kéve. Meditáció az amerikai magyarok kultúrájá

ról. - Népszabadság, 1969. augusztus 3.
S.M.: Megismerni a külhon magyarságának múltját, sorsát 
getés dr.Puskás Juliannával. • Magyar Hirek, 1969. maró

. életet. Beszél- 
ius 6*
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Ezek a küldemények is bizonyítják, hogy a Széchényi Könyvtár fő felada
tához - a magyar ás magyarvonatkozáeu irodalom begyűjtéséhez a világ minden 
tájáról - a külföldön élő magyarság értékes segítséget nyújthat. Szórványos 
ajándékok eddig is érkeztek, de a kérő szónak újra és újra helyet kellene 
kapnia a külföldre Irányuló sajtótermékekben és rádióadásokban. A Magyarok 
Világszövetségének és a "Szülőföldem" adásainak eddig Is szép eredményei van
nak, de tatlén néhány, a Széchényi Könyvtár gyűjteményeiről, a könyvtár munká
járól szóló riportnak meg további hatása lehetne. Mig a hazai nyomdák "köte
lesek" nyomtatványaikat a könyvtárnak beszolgáltatni, a kinti magyarság saj
tóorgánumai, kiadóvállalatai esetleg önként is megtennék ezt, ha kiadványaik 
gyűjtését a szülőföld "odafigyelésének", eredményeik számontartásának, a kap
csolatok szorosabbá tételének ismernék fel. A nem magyar nyelven publikáló 
tudományos pályán működő magyar szerzőicet hasonlóképpen fel lehetne kérni, 
hogy munkájukat Juttassak el a magyar nemzeti könyvtárnak, ügy hisszük, ér
vényes az a tétel, hogy a megértésnek és megbecsülésnek először a megismerés
sel kell kezdődnie, - ezért a nemzeti irodalom gyűjtőhelyének, a Széchényi 
Könyvtárnak és a külföldön szétszórtan létező magyar nyelvű kultúrának a 
kapcsolatét is még közvetlenebbé, még elevenebbé kellene tenni.

És Itt kapcsolódunk Váci Mihály gondolatmenetéhez, aki mindannyiunk fe
lelősségét veti fel abban a tekintetben, hogy a külföldön élő és anyanyelvét, 
nemzeti hagyományait és szokásait megőrizni kiváné magyarságot itthonról és 
megfelelő támogatásban kell részesítenünk. Olyan intézményi együttműködést 
kellene ebben a kérdésben létrehozni, amelyben a Széchenyi Könyvtárnak, mint 
a külföldi magyarok szellemi kultúrája információs bázisának, hasznos és 
fontos szerepe lenne. Bizonyára kevesen tudják - a szűk szakmabelieken kívül- 
hogy könyvtárunkban a külföldön élő és publikáló magyar szerzőkről életrajzi 
kataszter van, hogy a külföldön megjelent magyar és magyarvonatkozésu nyomda- 
termékek, sőt folyóiratcikkek bibliográfiai regisztrálására a könyvtár már 
megtette az első lépeseket.

Hasonlóképpen mind a külföldön élő magyarság, mind a hazánk iránt érdek
lődó külföldiek számára fontos lenne, hogy a nagyobb külföldi könyvtárakban a 
mai Magyarországot bemutató, hazánk földjét, gazdaságát, kulturális viszonyait 
ismertető, a magyar irodalmat, történelmet összefoglaló reprezentatív modern 
könyvanyag álljon rendelkezésre magyarul is és a világnyelveken is. Miután a 
külföldi könyvtárakban tett tanulmányutak és látogatások e tekintetben nega
tív tapasztalatokkal szolgáltak, a Művelődésügyi Minisztérium már régebben 
könyvtárunktól kérte ilyen céllal reprezentatív könyvjegyzékek összeállítását. 
Bér a jegyzékek annak idején elkészültek, konkrét intézkedésre azóta san ke
rült sor. Lehet, hogy a megfelelő anyagi alapok hiányoztak, lehet, hogy más, 
általunk nem ismert okok keresztezték a helyesen felismert kultúrpolitikai 
szempontok érvényesülését. Az igazság azonban mégis az, ha mi nem teszünk meg 
mindent azért, hogy "hirttrik a világban" Jobb és a valóságnak megfelelőbb le
gyen, e feladatot senki el nem végzi helyettünk. (Ellenünkre azonban mar in-
kóbb.) , ,Befejezésül (azon túl, hogy könyvtárunk eddig és ezután is készséggé!
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vállal minden feladatot) mi sem mondhatunk többet, mint amivel Váoi Mihály 
befejezte oiklcéti "...minden magyar Írónak és felelős embernek meg kell ten
nie legalább annyit, amennyi ma lehetséges.w 
90MKUTI GABRIELLA

ELŐZETES-FÉLE EGY FELMERÉSRŐL

Az OSzK Híradó ez évi 3-4. száma, ismertetve a KMK Jubileuma al
kalmával készített terven felüli "felmérést", mér "dezinformálta" olvasóit a 
KMK Igénykutató Csoportjának működéséről. A görbe tükör után most következik 
a visszapillantó tükör, rövid tájékoztató a csoport első nagyobb szabású ku
tatáséról, a munkások olvasási kultúrájáról.

A kutatási témát az egy éve alakult csoport a rendkívül rövid határidő
vel együtt örökölte. Mindössze kilenc hónap állt rendelkezésre, mig egy ilyen 
nagyszabású vizsgálat "kihordásénak" ideje legalább énnek kétszerese. A fel
adatunk ez volti lehetőleg életképes koraszülöttet világra hozni. Tapaszta
latok hiányéban receptet kerestünk. Megtaláltuk; igy szólt: "Vegy egy adag 
hipotézist a fejedből, hozzá néhány csipetnyi ötletet hasonló kutatások ta
pasztalatálból, gondosan keverd el, s az igy nyert masszából ozagass ki kér
désköröket, süsd ki az egyes kérdéseket, megvárva mig teljesen kihűl..." Ezt 
sajnos nem tudtuk megvárni, hanem nekikezdtünk a kérdőív megszerkesztéséhez, 
közben matematikus szakértőnk (az időben még az MTA Matematikai Kutató Inté
zet munkatársa, e sorok gépelése idején már a KMK Szakkönyvtárak Módszerta
ni Osztályának munkatársa) hozzálátott a mintasokaság kijelöléséhez, azaz 
elkezdett alkudni a lehetőségekkel.

Amire nem volt lehetőség, de legjobb lett volna, a véletlen kiválasztá
son alapuló módszert nem alkalmazhattuk, mivel Magyarország összes munkásait 
tartalmazó alfabetikus névsor összeállítása - melyből kijelölhettük volna 
minden ötvenedik munkást - igen költséges lett volna (itt százezrekre gon
doljunk). Ezt a véletlen-módszert már csak a különböző iparágakban, különbö
ző munkahelyeken dolgozó, különböző nemű és szakképzettségű munkások részará
nyainak statisztikai adatok alapján történő megállapítása után alkalmaztuk.
A kvóták azonban,— lévén a népszámlálás függvényei többségükben - nagyobb 
részben 5-6 évesek voltak, igy némiképpen elavultak; ezért is hagytuk el 
- sajnos kissé meggondolatlanul - az iskolai végzettséget, mint a felsorol
taknál jobban avuló kvótát. A kórdezőbiztosok megkapták az adott helyiség 
adott üzemében dolgozó különböző szakképzettségű férfi és nő interjúalanyok 
számát, - ez üzemenként 1 és 40 között változott - az egyes interjúalanyokat 
maguk a kérdezőbiztosok választották ki például oly módon, hogy a munkaügyi 
osztályokon található névsorokból saját keresztnevük kezdőbetűjével azonos 
kezdőbetüs nevű munkások közül válogatták ki a megfelelő számú, az előírá
soknak megfelelő nemű és szakképzettségű alanyt. A kérdezések a munkahelyen 
történtek, az esetek nagyobb részében az erre legalkalmasabb helységben.

2610 munkással készült interjú, az állami iparban dolgozó munkások kö
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zül minden ötvenedikkel. A beszélgetések légköre - felülmúlva várakozásunkat- 
igen kedvező volt, a kérdezettek többsége szívesen válaszolt kérdéseinkre,an
nak ellenére, hogy a kérdések nem voltak könnyűek, s a közel egy órás kon
centrálás, memóriaerőltetés, mérlegelés, értékelés, rangsorolás sokuknak éle
tük egyik legnagyobb szellemi erőpróbáját jelentette. Mindössze 1 százalék 
- ismét jóval kevesebb mint amennyire a ezekirodalom adatai alapján számítot
tunk - volt azoknak az aránya, okik nem vállalkoztak az interjúra, ezek közül 
is többen nem érdektelenség miatt. A kérdezőbiztosaink természetesen amatőrök 
voltak, 8 szerény tiszteletdijárt félig társadalmi munkában végezték munkáju
kat. Kilencven százalékuk főhivatású szakszervezeti könyvtárosok közül kerül
tek ki. A kérdezetteknek csak 5-8 százaléka ismerhette az interjukészitő fog
lalkozását. A mindössze kétórás kiképzést kapó kérdezők általában jó munkát 
végeztek, s csak igen kevés értékelhetetlen kérdőiv érkezett be. Néhány helyen 
a helyi szervek az ideálist megközelítő körülményeket biztosítottak a beszél
getések lebonyolítására, néhány helyen még feketével is megkínálták az inter
júalanyokat. Szabolcs-Szatmér megyében a szociológiai módszerek szakértői ál
tal is megengedett nagyságrendű szatmári szilva helyettesítette a feketét, s 
oldotta meg az olvasók nyelvét. Igen, az olvasókét. Az interjúalanyok nyelve 
az esetek túlnyomó többségében hamar megoldódott, s egy-egy kérdés ürügyén 
egész életüket elmesélték, az olvasóké már nehezebben, s kérdezőbiztosaink is 
igazolhatták Róbert Escarpit megállapítását, mely szerint az emberek könnyeb
ben nyilatkoznak magánéletükről, még szexuális problémáikról is, mint az ol
vasmányélményeikről.

A kérdések - mintegy ötven - a következő problémakörök felderítésére 
irányultak: sajtóolvasás, a könyvolvasás gyakorisága, az olvasmányok beszer
zési forrásai,a könyvek kiválasztásának indítékai, olvasási célok és igények, 
az olvasmányok tartalma és értéke, hatások, izlésszint.

A beérkezett kérdőivek válaszait nyolc fős gárda fordította le Hollerith 
lyukkértya-nyelvre, mintegy 550 munkaórában, 8 további 150 munkaórában néhány 
kérdést kézi módszerrel dolgoztunk fel. A gépi feldolgozást kedvezményes áron 
egy építőipari adatfeldolgozó cég végezte el, IBUSz-vonat eljárással: féláron, 
de a sürgősebb munkák esetén mellékvágányra állítva. így aztán az összegező 
tanulmány megírására ismét feleannyi idő jutott, mint terveztük, nem is be
szélve arról a bizonyos első megírás utáni érlelési időről.

Az eredmények? A mostani kis előzetes-felénk megjelenésével egyidőben a 
"Könyvtáros" is közöl előzetest, az eredményekről; s november elején várható 
a kb. 200 oldalas tanulmány megjelenése (a Népművelési Propaganda Iroda mel
lékvágányaitól függően határidőre).

Első nagyobb szabású felmerésünk értéke? A tanulmány első megfogalmazá
sát szakértői testület vitatta meg, ahol a könyvtáros szakembereken kívül
Mándl Péter és Gondos Ernő is részt vett, akik, mint Sas Judit a kiadvány 
lektora is, megállapították, a koraszülött életképes, persze még nem lehet 
tudni mi lesz belőle.
KAMARÁS ISTVÁN
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KÖNYVTARUNKÉleterői
SZAKSZERVEZETI KRÓNIKA

Junlus 6-án a VIII. kerületi Szakmaközi Bizott
ság vezetőségválasztó küldöttértekezletén voltunk je
len. 11-én a Főigazgatónál a bérkorrekoióval kapcso
latos megbeszélésen vettünk részt. 12-én a Számvizs
gáló Bizottság ülésezett. 13-án bizalmi értekezletet 
tartottunk, melynek keretében a bizalmi tanfolyam 2. 
előadáséra került sor. Előadó Óvári Sándor osztályve
zető volt. Az előadás témáját A szakszervezetek szer

vezeti élete, a szakszervezeti csoport és a bizalmiak szerepe a szakszerve
zeti demokrácia érvényesítésében, a szakszervezeti tagság szerepe. 14-én 
a Vezetői Tanáos ülésén vettünk részt. 16-án szakszervezeti bizottsági ülést 
tartottunk, melyen megvitattuk a szakszervezeti könyvtár selejtezésének kér
dését és a rendkívüli bérkorrekció irányelveit. Ugyanezen a napon pártveze
tőségi ülésen vettünk részt, ahol ugyanezen kérdésben az SzB által javasolt 
irányelvek megvitatására került sor. Délután pedig összevont pórt- és szak- 
szervezeti bizalmi értekezleten ismertettük a rendkívüli bérkorrekció irány
elveit. 30-án a Vezetői Tanáos ülésén vettünk részt. Ugyanezen a napon 
Keszthelyen lebonyolítottuk a szakszervezeti leltári vagyon átvételét és át
adását.

Julius 8-án bizalmi értekezletet hívtunk össze, amelynek keretében a 
bizalmi tanfolyam 3. előadását Horváth Viktor osztályvezető tartotta. Az 
előadás során az élet- és munkakörülmények javításával kapcsolatos feladatok 
és tudnivalók cimü téma első része hangzott el. 11-én a ráckevei vizitelepi 
vikendház ügyében szálltunk ki a helyszínre. 14-én a Szakszervezeti Bizott
ság ülésezett. Megvitattuk az OSzK jutalmazási rendszerére kidolgozott ja
vaslatot. 15-én bizalmi értekezletet tartottunk. A bizalmi értekezleten a 
bizalmi tanfolyam 4. előadásaként a julius 8-án megkezdett téma második ré
sze hangzott el. Az előadást Horváth Viktor osztályvezető tartotta. 18-án 
a Közalkalmazottak Szakszervezetében a KISz szervezet képviselőjével együtt 
megbeszélést tartottunk a klubhelyiség igénybevétele ügyében, melynek ered
ményeként a KISz alapszerv lehetőséget kapott, hogy összejöveteleit a Közal
kalmazottak Szakszervezete Puskin utcai székhazában tartsa. 25-én kiszállá
son voltunk Zircen, ahol megtörtént a szakszervezeti vagyon átvétele és át
adása. 28-án a Főigazgatóhelyettesnél tartott megbeszélésen a jutalomszabad
ságok felosztásáról történt döntés. 30-án partvezetosegi ülésén, az 1969/70. 
év oktatási programjának megvitatásán voltunk jelen.

Augusztus 4-én a Számvizsgáló Bizottság ülésezett. 16-an a könyvtár 
dolgozóinak egy csoportja autóbusz-kirándulásra indult Romániába. 16-an a 
ráckevei vizitelep ügyében végleges döntés született. Az SzB korábbi hatóro-
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zata alapján alapszervünk a bérleményt megszüntette, és a tagság kisorsolt 
tagjainak egyéni bérleményként adta át. (Vén Tiborné, Hóna Tas András, Óvári 
Sándor).

SEGÉLYEZÉSEK ÉS ÜDÜLÉSEK
Munkaadói segélyt kaptak Júniusban* Ambrus Jánosné, Szondi Béláné és 

Tatai András; júliusban: Baozoni Tamásné, Galamb Györgyné, Matejka Jánosné, 
Nagy László, Pálinkás Sándorné és Pozsony Endréné; augusztusban: Hegyi And- 
rásné, Kuczmog Lajosné, Palotás Endréné, Ráduly Márta, Rakovszki Miklósné, 
Sajtós Endre, Steabados Györgyné és Tölgyesi Lászlóné.

Szakszervezeti rendkivüli segélyben részesültek Júniusban: Magyar 
Istvánná, Muzslay Lászlóné; júliusban Kaszás Ottóné, Mürschberger Ferencné, 
augusztusban: Fekete Etelka, Fodor Armandné, Ratter Ferenonó (Keszthely).

Szakszervezeti kedvezményes üdülési beutalást nyertek Júniusban: Siófok 
Welich Sándorné és férje, Tátra - Wolf Magdolna, júliusban-augusztusban: 
Bálátonakali - Bánhidi Gábor, Nemere Krisztina, Rottmeisel Károly, Tóke 
Zoltán - könyvtárunk dolgozóinak gyermekei, Balatonföldvár - Faragó Lászlóné 
(Nemzetközi Csere), Balatonlelle - Kostyál István, Lillafüred - Deutsoh 
Béláné.

OTIJEGYZETEK

Reménytelen száműzetésében, égő honvágytól gyötörve Mikes a Tün
dérország nevet adta szülőföldjének, Erdélynek* Ragyogó epiteton az édes anya- 
föld iránti legszentebb szeretet kifejezésére! Nekünk, dunavidéki magyaroknak 
azonban szabad talán még valamit kiérezni a szépséges szóképből. Bizonyos is
meretlenséget, távolságot, mesésnek tűnő terra inoognitát, ami különben a 
Transsylvania névben is benne rejlik. Nehéz volna konkréten megmondani honnan 
van, miért van ez az érzés. Hiszen geológiailag, geográfiailag Erdély szerves 
része a Közép-Dunamedenoének: belsejét évmilliók előtt ugyanaz a harmad-idő
szaki tenger borította, mint Alföldünket, a ugyanaz a másod-, harmadkorban 
felgyürődött Kárpátok zárja emezzel egységbe. Történeti sorsa is teljesen egy 
volt a magyar medencéjével. S mégis-mégis, valahogyan el is különült tőle. 
Dácia nem ért egybe Pannóniával. A középkori magyar királyok sem tartották 
közvetlenül kézben Erdőelvét, hanem külön kormányzóval, vajdával igazgatták.
A Mohács utáni időkben különálló fejedelemséggé alakult. Történelmet három kü
lönböző etnikumú, különböző karakterű nép csinálta, szenvedte. Szellemisége is 
sokszorosan szétágazott a titokzatos ortodoxiától a racionális unitarizmusig.
S mégis-mégis valahogy organikus egységbe forrt öbszs ez a sokféleség s nem 
szakadt el tőlünk sem...

Harmincnál több nemzedék múlt el azóta, hogy a Gyulák törzse a Maros
völgyben megtelepült. Az őserdők vadon vidéké regen megszelídült, az- idők meg
világosodtak, - ám Erdélyt valamiképpen mindmáig talányosnak érezzük. Innen 
van az, hogy most, amikor a háború nyomán állított utazási korlatok végre-va-
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lahára leomlanak, Erdély felé nem a szabványos, primitív kíváncsisággal for
dulunk, hanem valami mélyebb s egyszersmind áhttatosabb érdeklődéssel.Lássuk 
végre ezt a földet eo népeit közvetlen közelről, ismerjük meg kőbe vésett, 
fába faragott kultúráját, ecsettel, himzőtüvel kifejezett lelkét!

Augusztus 16-ón gördült ki velünk az az autóbusz, amely a szakszerveze
ti bizottság kezdeményezésére végigutaztatott bennünket Erdélyen, Utiprogra- 
munk nem ötletszerűen volt összeállítva, hanem alapos helyismeret és gondos 
kulturális mérlegelés alapján. Értelemszerű körutazás volt, amely mindent 
érinteni kívánt, ami lényeges Erdélyben. Nagyváraddal kezdődött és a Király
hágón s Kalotaszegen ét vezetett a táj szivébe, Kolozsvárra; innen Tordón 
keresztül tovább a Székelyföldre (Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, Békás- 
szoros, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy), majd a legjellegzetesebb szász váro
sokba (Brassóba és Nagyszebenbe), végül a legősibb magyar műemlék színhelyé
re, Gyulafehérvárra, Utazásunk mindössze tizenkét napig tartott,mégis ez idő 
alatt is annyi és oly sokféle impressziót szereztünk, hogy az átadott keret
ben szó sem lehet tüzetes beszámolóról, - csupán töredékes, raozaikszerü ri
portot nyújthatunk a legmegkapóbb képekről és a kiváltott reflexiókról,

A hatások, amelyek bennünket értek, crescendo-szerüen jelentkeztek, A- 
mint a nyugati peremvidékről egyre beljebb hatoltunk Erdélybe, mind sajáto
sabb, igazibb, mélyebb erdélyi jelenségekkel találkoztunk.

I. Nagyvárad még nem Erdély, régen is csak előretolt bástyatornya volt 
a medencének. Alföldi varos, a Tiszántúl metropolisa. Osztozott is alföldi, 
dunántúli városaink sorsában: a török martaléka lett. Szent László városát, 
a humanista főpapok XV. századi udvarát hiába keresnénk. Nagyvárad legfel
jebb a XVIII. századi barokk világ pompáját csillantja meg előttünk székes- 
egyházéban, püspöki palotájában, kanonok-sorában.Ami egyéb régiség maradt 
volna, azt eltüntette a modern polgári fejlődés. Igazában Ady városa ez, a 
századforduló Budapestjének első szemű leányvárosa, amely hangulatában, sót 
nyelvében is,manapság is pesties reminiszcenciákat kelt.

A tulajdonképpeni Erdélyt a Királyhágónál pillantottuk meg. Innen, er
ről a nevezetes magaslatról mint valami amfiteátrum, úgy tárult elénk a 
transzilván táj, történelmünk egyik legfontosabb, legviszontagságosabb szin
tere. Lenyűgöző, felejthetetlen látvány volt.

Kálótaszegen két községben volt alkalmunk megállni: Bénffyhunyadón és 
Körösfőn. Itt csodálhattuk meg először az erdélyi magyar parasztnép művészi 
teremtő géniuszát. Hunyadon a jellegzetes fatornyos, festett fakazettás bol- 
tozatu középkori templom bűvölt el bennünket és a belső berendezést ékesítő 
rengeteg népi kézimunka. Körösfőn a falusiak szivességéből egyik utitársunk 
magéra ölthette az ottani lányok ősi ünneplő ruháját. A fejedelmien díszes 
öltözetből népünk csodálatraméltó vitalitását, változhatatlan jellemét vél
tem kiolvasni. íme, oly sok évszázad szörnyű megpróbáltatásai, a jobbágysors 
megaláztatásai sem tudták e büszke nép öntudatát, alkotókedvét, a szép, a
nemes iránti rajongását elpusztítani.

Kolozsvárról tulajdonképpen külön tanulmányt lehetne trni. Erdélynek 
kulturális központja ez a város a XVII. század óta, valóságos keleti Götting*.
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Hangsúlyozni kell azonban, hogy nem a bécsi felvilágosodás mesterséges álla
mi beavatkozása emelte erre a rangraj kibontakozását több évszázados társa
dalmi erőfeszítésnek köszönheti* A történelmi várost falaival, ódon köz- és 
magánépületeivel szász és magyar kézműves polgárság hozta létre a XIV-XV.szá
zadban. Ennek az impozáns kulturépítkezésnek szász részről ragyogó szinboluma 
a Szent Mihóly-templom, magyar részről a Farkas-utcai templom. Csaknem egy
szerre állított itt hajlékot Minervának mindhárom erdélyi magyar felekezeti 
a reformátusok, a katolikusok és az unitáriusok. Ennek a XVI. század óta ki- 
virágzott kolozsvári szellemi életnek jelentőségét nemosak az erdélyi könyvi- 
történet dokumentálja, hanem a házsongárdi temető is mohos sírköveivel Misz- 
tótfalusi Kis Miklóstól Kriza Jánoson és Jósika Miklóson át Kelemen Lajosig.
E történelmi előzményekből a XIX. század második felében szinte spontán nőt
tek ki a nagy polgári kultúrintézmények! az Erdélyi Muzeum, az Egyetem, az 
Egyetemi Könyvtár, á folyóiratok. A oentrumból a szélek felé fordultunk, még
pedig először a Székelyföld felé.

Utunk Tordán vezetett át. Meglepett bennünket, hogy itt, ezen a törté
nelmi időkben is viszonylag kisebb Jelentőségű helyen megint két monumentális 
méretű középkori gótikus templomra találtunk. A szükebb Magyarországon - tud
juk - a gótika emlékei valósággal fehér holló számba mennek, itt a keleti 
periférián viszont nemosak a városokban, hanem a falvakban is szinte lépten- 
nyomon beléjük ütközünk. Igazolva láthatjuk tehát e részről is Erdély feje
delmeinek reálpolitikájétx a török vazallusság vállalása egyebek mellett a 
középkor építészeti alkotásainak megmentését is Jelentette. - Maga Torda kü
lönben örök menentója marad Kelet-Középeurópában a lelkiismereti toleranciá
nak: a XVI. században tomboló konfesszionális küzdelmeknek - legalább elvi
leg - itt vetett véget a politikai bölcsesség.

Székelyföld fővárosának régóta Maróévá sárhelyt tekintik. Nem ok nélkül. 
Gazdasági energiája emelte erre a szerepre: itt volt a székely hegyvidék és a 
sikföld legjelentősebb terménykicserélő empóriuma. A város azonban a közép
korban mégsem tudott akkora gazdagságra, szervezettségre vergődni, hogy tel
jes egészében erődíthette volna magát; osupán nagyszerű gótikus templomának 
környékét vétethette körül fallal. A nyilt város igy csak a török idők elmúl
tával Juthatott nagyobb kulturális Jelentőségre. Teleki Sámuel kancellárnak 
puritán egyszerűséggel berendezett nagybecsű tékája - amely a mi Széchényi 
Könyvtárunkkal egyidőben nyilt meg a nyilvánosság számára - megható kifeje
zője a Székelyföld kulturális életét fellendíteni óhajtó hazafias igyekezet
nek. Egy második, századunk elejére eső művelődési nekifeszülésről tanúskodik 
a szecessziós Ízlésben épült fényes kultúrpalota, amely ma is egyik büszkesé
ge a városnak.

A székely vidékkel az Olt észak-déli irányi völgyében utazva iparkodtunk 
megismerkedni, sajnos jobbára csak az autóbusz ablaküvegén keresztül.Viszony
lag keveset láttunk, keveset tapasztaltunk, ám ez a kevés is rendkívül tanul
ságos volt. Az Árpád-házi királyok által határőrzési feladattal ide .telepitett 
székelység századokon át példát szolgáltatott arra, miképpen lehet mostoha 
természeti viszonyok között, az államot alkotó nép zömétől elszakLtva, a köz
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hatalomtól alig-alig támogatva szabadságot, nyelvet, kultúrát épségben meg
őrizni. A Cslk-székl falvak temploravárai a szegény nép művészi igényességé
nek és magára hagyatottságának beszédes bizonyságai. A parasztházak pedig 
sajátos fa-ar ohi t elet ur ójukkal, szinpompás belső kézimunka-dl szűkkel, kerá
miájukkal Ugyanúgy az ősi kultúra tanul, mint Kalotaszeg népművészete.

II. Ahol az Olt kelet-nyugati irányba fordul, kiérünk a Déli Kárpátok 
vidékére. Erdély itt ismét uj oldaláról mutatkozik raegi a történelmi szász 
városok aroulatában* A szászokat ugyancsak Árpádházi királyaink telepitették 
Erdélybe meg a XII. században, ugyanazon feladattal mint a székelységet. A 
távoli Rajna-vidékről érkeztek mint szabad parasztnép s századokon át tartó 
megfeszitett munkával dolgozták ót a vadon vidéket kulturtájjá. Gazdasági- 
társadalmi fejlődésük a XIV. századtól fogva tette lehetővé számukra a vá
rosi életforma kialakítását. Kisebb-nagyobb ipari-kereskedelmi telepeik egy
másután nőttek ki a földművelő keretekből. Széleskörű autonóm Jogok birtoká
ban és a Kárpátok szorosain áthaladó kereskedelem hasznát élvezve a XVI.szá
zadig, kiváltképpen Brassó. Nagyszeben. Segesvár és Beszterce emelkedett a 
városiasodásnak magas fokára. A brassói feketetemplom méretei, épitő- és 
díszítőművészete, valamint az interieurjét ma is gazdagon boritó keleti sző
nyegek valósággal elkápráztatják napjaink utazóit. Hasonlóképpen lenyűgöző 
a nagyszebeni gótikus (evangélikus) nagytemplom is a maga érintetlen struktú
rájával, szentélybeli XV. századi óriási freskójával, reformáció előtti szár
nyasoltárával, a szász királybírók síremlékeivel stb. Oly példáit látjuk Itt 
a középkori hazai templom- és városépítésnek, amihez fogható Magyarországon 
sajnos nem fordul elő. Egy oéltudatos, hidegen számító és szerző, nagy al
kotásokra képes nép sok százados erőfeszítéseiről szereztünk fogalmat e vá
rosokban.

Utunk vége felé még egyszer visszatér
tünk a magyar műemlékek világába: Gyula- 
fehérvárra és Nagyenyedre. Gyulafehérvár 
X.századi magyar településből épült: fe
jedelmi székhely volt, keleti megfelelő
je Székesfehérvárnak, beszédes tanúja a 
honfoglaláskor! kettős fejedelemség poli
tikai rendszerének. Püspökséget még Ist
ván király alapította, székesegyháza Er
dély legrégibb temploma. A nagyszerű épü
let a késő romantika (XII-XIII. század), 
a. gótika (XIV-XV. század) és a reneszánsz 

(XV-XVI.szazad) építőművészetének osodálatos egységbe forrt remeke. Lenyűgöző 
architektúra, de lehangoló belső állapot. A templom hajdan a Hunyadi

csalódnak, majd az erdélyi fejedelmeknek volt temetkező helye; egykori gaz
dag berendezéséből és felszereléséből azonban semmit sem tudott átmenteni a 
mostoha századokon. Az 1653. évi rettenetes tatarJárás óta üresen állnak a 
Hunyadiak szarkofágjai, a fejedelmi síremlékekből is legjobb esetben eg.y-egy 
fedőlap maradt, de inkább csak néhány kőtöredek. Meglepően szegényes, jelen-
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téktelen a későbbi időkből való berendezés is. A varost mint fejedelmi szék
helyt Bethlen Gábor főiskola alapításával kulturális tekintetben is fel akar
ta emelni. Tudjuk, kísérlete csak átmenetileg Járt sikerrel. A Habsburgok a 
XVIII. században inkább katonai erősséget csináltak a városból* Gyulafehér
várból Károly fehérvár lett. Nem váltotta be a hozzá fiiződő reményeket 
Batthyány Ignáo püspök nagyszerű könyvtáralapitása, a Batthyaneum sems a 
becses kincseket felölelő téka inkább osak a muzeum szerepét töltötte beg de 
nem vált eleven művelődési hatóerővé. Sic transit glória mundi...

Még szürkébb városka Nagyenyed. Csupán deformált gótikus temploma és az 
1658 után ide települt Bethlen-kollégium ódon belső épületei érzékeltetik 
egykori kiváló hirét.

III. Az erdélyi románsággal kapcsolatos kulturélménycinkről aránylag 
keveset mondhatunk. Erdély regi román műalkotásokban sajnos rendkívül sze
gény. Ennek természetesen megvannak a maga történelmi-társadalmi okai. Nem 
vitás, hogy a románság a magyarsággal és a szászséggal együtt oselekvő ré
szese volt Erdély középkori kolonizációJénák, kulturterülette való átgyúrá
sának. Tény az is, hogy századok folyamán a románság egyre nagyobb Jelentő
ségre emelkedett ugyannyira, hogy a XVIII. század végére majorizálta a többi 
itteni népeket, - ara az erdélyi románság történelmi-társadalmi differenciá
lódása sokáig nem tartott lépest a másik két nép fejlődésével, a középkor- 
végi városiasodás időszakában még nem tudott városépítő kézműves-kereskedő 
rétegeket kitermelni magéból; egészen a késő-ujkorig pásztor-parasztnép ma
radt. Régi építkezései nem érték el a monumentalitás fokát; fatemplomai nem 
tudtak megbirkózni az évszázadok viszontagságaival. Ilyent mi is csak egyet 
láttunk Marosvásárhely egyik külső kerületében. Régebbi kőépitószeti emlék
kel is alig találkoztunk (Fogarasban). Hiányérzetünket a sinaiai régi szép 
kolostor megtekintése még inkább fokozta.

Másfelől azonban igazi nagy élményt Jelentett számunkra az erdélyi ro
mán népművészet. Ennek ragyogó panorámáját Jó alkalmunk volt megcsodálni a 
szebeniBruckenthal—muzeum kiállitó-termeiben. Bátran elmondhatjuk: ez a mű
vészet szin- és formagazdagságában, tervezésében és kivitelében semmiben sem 
marad el a másik két nép teremtőereje mögött. Belőle hatalmas eletero, nagy 
akarás, tehetség sugárzik.

Amikor kocsink augusztus 27-én az ártándi sorompónál ismét öthaladt az 
országhatáron s mi még egy pillantást vetettünk a tőlünk elmaradt keklő he
gyek felé, úgy éreztük: utunk nem volt hiábavaló; ha nem is mondhatjuk el, 
hogy Erdélyt megismertük, mindenesetre közelebb kerültünk hozzá; sok tapasz
talattal, Jelentős lelki kinccsel gyarapodva tértünk haza.
BERLÍ.SZ JENŐ
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