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Érettebb fejjel, egy nap, 

a Mauzóleumba
a lótós-futásban megállva,

úgy lépünk, mint röntgenszobába, 
levetünk díszt és sapkát,

rágalmat és legendát,
s Lenin röntgensugárként

lényünkön süt-dereng át. 
Aroára-émuló szemünkben értó fények, 
s mindaz, ami múló,

lehámlik rólunk, mint a kéreg. 
Mint filmszalag, kígyózik a sor.

Kifelé hátról.
vLenin! Azok vagyunk-e, Lenin,

akikre vártál?
Lenin, mondd meg nekünk,

hol győztünk, hol hibáztunk?
A lényeget, Lenin,

hol nem látta meg kapkodásunk?"
Sokszor nehéz.

De nap süt, és lázunk lobogása.
Az áttetsző-fehér arc világol, mint a lámpa. 
"Bennünk az eszme nem kopott-e el?"
És Lenin

válaszol.
És Lenin minden kérdésre felel.

Részlet
AndreJ VoznyeezenszkiJ 
JLiongJumeau c. verséből 
Rab Zsuzsa fordítása
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KÖH A IMI HKTjA K(t SZ ÖNTK SE

Kőhalmi Bélát könyvtárosnak ismeri a magyar politikai és irodalmi 
közélet. Mi, magyar könyvtárosok az ő személyében látjuk megtesteslllve mes
terségünk igényétt hogy az irodalom és a tudomány külső köntösének, a könyv
nek, folyóiratnak érzése által az irodalmi és tudományos élet munkásai le
gyünk.

Kőhalmi 1913-ban, máig is tisztelettel idézett folyóiratának, a Könyvtá
ri Cgemlőnek bevezetőjében megírta, mit jelent számára a könyvtáros tiszte és 
szerepe. "Az irodalom a maga egészében, az időszaki sajtó, az Írók, a kiadók, 
a könyvgyUjtőfc, a könyvtárosok és a szabad tanítással foglalkozók - egytől 
e£yi-ő objektumai lesznek a ml megfigyelésünknek.”

Kőhalmi Béla, a Könyvtári Szemle szerkesztője, ekkor már valóban a leg
jobb utón volt ahhoz, hogy saiét személyében valósitsa meg a széles program 
minden pontját. Legkorábban a szépirodalom felé fordult* novellákat irt a 
Holló Lajos szerkesztette Magyarországba és a régi Magyar Hírlapba. 6 maga 
kritikusan emlékezik rájuk. Az Íréből mihamar közíró letti a Budapesti Hír
lapban cs a abadgondolat bán már minden haladó eszme mellett kiálló polé
mikus hangú újságíróként lépett fel olkkelvelj az elsőnek, jellemzően, ez 
volt a elmet "OsztályÍrodalom". A Huszadik században a Szabó Ervin, befolyá
sát is éreztető szocialista művelődéspolitikus lépett előtérbe - Kőhalmi 
I9O9 óta a magyar könyvtárügyet forradalmasító Városi nyilvános Könyvtár (a 
mai Szabó Ervin Könyvtár) munkatársa. SZabó Ervin konoepolóit segítette ér
vényesülni könyvtárosi hatáskörében, másrészt folyóiratával szolgálta, meg
értetve a könyvtár fontos szerepét az átalakulni készülő társadalomban. 
1914-ben, az elvakult sovinizmus leghitványabb tombolása közt merte kimonda
ni, hogy a kultúra mindig nemzetközi maradj s ezt a nemzetköziséget a világ
háború som szüntetheti meg.

Érthető, hogy a forradalmak és főleg a Tanácsköztársaság idején Kőhalmi 
Bélára várt a magyar könyvtárügy teljes ujjárendezésénsk feladata. 6 és 
Dienes László, a Forradalmi Kormányzótanáos könyvtárügyi megbízottai olyan 
korszerű gondolatokat honosítottak meg ekkor, amelyeknek egy részéből átté
telesen a Horthy-korszak kulturpolitikusai ie táplálkoztak, de amelyeket Ja
va részben majd ismét Kőhalmi valósit meg a felszabadulás után. MégiBt már 
a 133 nap alatt megkezdődött Magyarországon az intézményes könyvtárosképzés 
és megjelent a Tanácsköztársaság Könyvtárügye.

A béoal és berlini emigrációban ismét a publicista Kőhalmi lépett elő
térbe. Bölöni György mellett a Béosl Magyar Újság munkatársa (kemény cikkek
ben vádolja oz ellenforradalom véres tetteit) és a Panoráma cimü képes heti
lap szerkesztője.

Hazatérése után másodszor is kiadta 1910-ban nagy sikert aratott Kön^- 
vek könyve cimü gyűjteményét* Írók nyilatkozatait kedves könyveikről. Nevé-
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hez fűződik 1947-ben az úgynevezett Hungária-lexikon megjelenése, az első 
olyan lexikoné, amely mér az uj idők eljövetelét sejteti sok, főleg személyi 
címszavával. írók, szerkesztők, könyvtárosok évekig nélkülözhetetlen tájé
koztató müvet nyertek benne.

A felszabadulás visszavitte régi otthonába, a Fővárosi Könyvtárba - 
Szabó Ervin másik tanítványával, Dienes Lászlóval, és a költő-fordító Hajdú 
Henrikkel együtt vezette a könyvtár rekonstrukcióját. 1950-től az Országos 
Könyvtári Központban dolgozott. Alig felmérhetőek érdemei a köztulajdonba 
vett könyvtárak anyagának megőrzésében. Publicista-szerkesztői múltjához hí
ven folyóiratot jelentetett meg, a Könyvtári Figyelőt. s ő tette közzé első
nek a szocialista országok könyvtári eredményeit.A Szovjetunió és a népi de
mokráciák könyvtárügye oimü kiadványsorozatban.

1954-ben, amikor a Könyvtártudományi Intézet keretében egyetemi tanárrá 
nevezték ki, Kőhalmi mér befejezett életműre tekinthetett vissza. Mégis, 
fiatalosan, harcos kedvvel vetette magét a tanítás terhes és fárasztó fel
adatába. Jegyzetei ma is nélkülözhetetlen tankönyvei az egyetemi oktatásnak.
A legszebb ajándékot nyolcvanötödik születésnapján 6 maga adta a magyar tu
dományos világnak, A tudományos tájékoztatás fejlődése hazánkban 1945-1965* 
oimü könyvével. Mint a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörtóneti és Bibliog
ráfiai munkabizottságának elnöke, még másfél évtizeddel ezelőtt jelölt ki 
olyan feladatokat, amelyek ma valósulnak meg; Így az irodalomtörténet számára 
is nélkülözhetetlen Régi Magyar Könyvtár újraindításét.

Ebben a rövid köszöntőben Kőhalmi Béla pályájának csak legfőbb vonalait 
vethettük papírra, A hazánk legujabbkori történelmével olyan szorosan össze
függő gazdag életműnek továbbépítéséhez sok sikert kívánunk.

Dezsényi Béla

Elet és Irodalom 
XlII.évf.41.szám 
1969* október 1.
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MUMŰŰNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A könyvtár VEZETŐI tanácsának munkájáról

A könyvtárvezetés őszi munkájának előterébe az 1970. évi munka- 
terv és a negyedik ötéves terv időszaka munkaprogramjának előkészítése ke
rült.

Ennek jegyében került sor még augusztus-szeptember folyamán azokra az 
aktivaértekezletekre, amelyeket a Gyarapítási Osztályon és a Hirlaptérban, a 
Katalogizáló Osztályon és a Bibliográfiai Osztálynál, a Központi Katalógusok* 
nál és a Könyvelosztónál tartottak. Ezeken az értekezleteken, valamint más 
csoportos megbeszéléseken az Intézétvezetés könyvtárunk dolgozóinak vélemé
nyét és Javaslatait kívánta összegeztetnl arról, hogy hogyan lehetne az 
OSzK munkáját jobban és ésszerűbben megszervezni abban az adott helyzetben, 
melyet a várbeli építkezések elhúzódása teremtett könyvtárunk száméra.

Ezt a célt szolgálták a vezetői tanáosnak október 16-án és október 
29-én tartott ülései is, melyeknek napirendjén azoknak az un. rekonstrukciós 
munkáknak számbavétele szerepelt, melyeket még 1963-ban - a vári épületbe 
való felköltözés előkészületeként - indított meg könyvtárunk.

Az első ülés alkalmával az állományrevízióról és a katalógusrekonstruk- 
oiókról szóló beszámolókra került sor. Ennek anyagát külön oikkben ismertet
jük. Ugyanosak ennek az ülésnek képezte napirendjét az 1969. évi munkaterv 
végrehajtásának első félévi teljesítményéről szóló tájékoztatás is, melyet 
"Számok és adatok könyvtárunk első félévi munkájából" elmen lapunk előző 
számában már ismertettünk,

A vezetői tanáos második ülésén a vári olvasótermek kézikönyvtárainak 
kérdése szerepelt. Ismertetésére visszatérünk.

SZEMÉLYI HTREK ÉS VÁLTOZÁSOK
PJ m»">atársftV; Br.Bírta Imre tud.főmunkatárs/Kezirattar, Boanyák Éva 

fényképész szakmunkás/Mikrofilmtér, Di vényt Pélné könyvtáros I^/Bibliográ
fiai Osztály, Mernes Zsuzsa könyvtáros I#°/Zenemütérf Papp András könyvtá
ros I,0/Szakozó Osztály, Simonosics Péter könyvtáros I, /Hirlaptár*

0 A munkaviszony első félévében gyakornoki beosztásban.

Eltávoztak könyvtárunkbóli Bánta! Vilmosné főkönyvtoros/áth. Kőolaj
ipari Tervező Vállalat, Hídvégi Gyuláné kisegítő III./munkaviszonya raeg-
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szűnt, jfeivák Lajos kiemelt könyvkötő szakmunkás/áth. XIV.kér .Tanács Szociá
lis Foglalkoztatója, Tégláéi Márta könyvtáros II./munkaviszonya megszűnt.

Átsorolások: dr.Radnai Márta tud.munkatárs, Rakovszky Istvánná főelő
adó I.f Rádonyl Néndorné előadó, Rónai István könyvtáros II., Sebestyén 
Géborné gazd.osztályvezető, Szűos Jenőné tud.munkatárs, Tatai András könyv
tári raktárvezető, Tibolya Istvánná könyvtáros II., Tomits Ottilia főkönyv- 
táros, Tőkés Lászlóné osztályvezető, dr.Vekerdy József tud.főmunkatárs, 
dr.Vlzkelety András tud.főmunkatárs. Losonol Andrásné szept.14-től főkönyv
táros! beosztásának változatlanul hagyáséval részfoglalkozású alkalmazotté 
lett.

(Lezártuk: 69.10*08.)

HÍREK ÉS KÖZLEMÉNYEK

A FID Magyar Nemzeti Bizottsága a Művelődésügyi Minisztérium hozzájáru
lásával dr.Sebestyén Géza főigazgatóhelyettest magyar tagként delegálta a 
Nemzetközi Dokumentációs Szövetség Központi Osztályozási Bizottságába.

Dr.Gombooz István osztályvezetőt - az IFLA koppenhágai kongresszusán a 
Nemzetközi Csere Bizottság elnökévé választották meg.

Az OSzK Munkaügyi Döntőbizottsága f.évi szept.15-i határozatában, ha
táskör hiányában elutasitotta dr.Herke Rózsa főkönyvtáros nyugdíjazás miatti 
panaszát, miután nyugállományba helyezése szabályszerűen történt. (OSteK
2245/1969)

Az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének végzős hallgatói közül f.évi 
szept. 17-től szakmai gyakorlatét kezdte meg könyvtárunkban Bebesi Irén és 
Maiina Katalin a Gyarapítási Osztályon, Bútor Vera a Katalogizáló Osztályon, 
Romén Judit és Sipos Antal a Bibliográfiai Osztályon.

A Művelődésügyi Közlöny szeptember 17-i (18.) szóméban tették közre a 
levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969* ©vi 27. törvény
erejű rendeletet, valamint az annak végrehajtását szabályozó 30/1969#(IX.2.) 
számú kormányrendeletet. E törvényerejű rendelet hatálya ala tartozik a 
könyvtárunk gyűjteményeiben őrzött, valamint az OSzK működésével kapcsolat
ban keletkezett, irattárainkban őrzött levéltári anyag is. A kormányrendelet 
mellékletében közölt irányelvek szerint az MM adja ki a könyvtárak egységes 
iratkezelési szabályzatát.

Az október 15-i (20.) szám közli a nemzetközi kiadványcseréről szóló 
101/1960. (M.K.l.) MM sz. utasítás módositását, mely a nemzetközi kiadvány- 
cserét folytató szerveket cseretevékenységűk adatainak az OSzK Nemzetközi 
Csereszolgálatóhoz történő esetenkénti jelentésére kötelezi.

Ugyanezen számban tette közzé az MM Pénzügyi Főosztályának azt a ren- 
delkezését, mely szerint a duplum és fölöspéldányok értékesítéséből származó 
bevételeket téritményként lehet elszámolni azzal a megkötéssel, hogy azt ki
zárólag állománygyarapításra lehet felhasználni*
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MÉRLEGEN
az Aliományrevtzió ÉS A KATALÓGUSREKONSTRUKCIÓK
1963 - 1969

Mind aas állományrevízió, mind a katalógusok egy részének átszer- 
kesztése a jelenleg is folyó rekonstrukciós munkáknak része. A könyvtár fel
adattervébe iktatásuk a véri uj épülettel kapcsolatban született meg, de a 
feladatok zöme az átköltözéstől függetlenül is esedékes, sürgető volt. E 
munkákra 1963-ban öt évet (1963-1967) irányoztunk elő. Minthogy azonban a 
tervezettnél kevesebb személyzetet sikerült biztosítani, 1966-ban felülvizs
gáltuk a helyzetet és uj kiegészítő programot készítettünk az 1967-1969. 
evekre. így a folyó évvel egy hétéves periódus kerül lezárásra.

A helyzet általános jellemzői a következők!
1. Erősen csökkentett rekonstrukciós program került napirendre. (Nem 

indultak jelentős rekonstrukciós munkák a különgyüjtöményekben. A törzsgyüj- 
teményekben is csak a minimális munkákra lehet vállalkozni, igy pl. a szak- 
katalógusban, az olvasói katalógusban.)

2. Létszámnehézségek miatt még a osökkentett tervet sem lehetett min
denütt végrehajtani. (A hirlaptári katalógusok rek.onstrukciójára pl. már 
nem jutott személyzet.)

3. A fenti hátrányokat azonban kiegyenlíti az a tény, hogy az építkezés 
elhúzódása miatt több idő áll rendelkezésre. (Az 1963-ban tervezett létszám- 
fejlesztés is elsősorban azért nem realizálódott kellőképp.) A jövőben fel
tehetően mód adódik a személyzet átcsoportositására.

Az alábbiakban az egyes raunkaágakról soramázott jelentést adunk. Nem 
terünk azonban ki az állományjavítás feladatkörére, minthogy ennek a speciá
lis kérdésnek a megtárgyalására ill. megoldására más keretben került sor.

Állományrevízió

A gyűjtemények egészet átfogó tervezetét és az állományrészénkénti sza
bályzatait 1963-1964 folyamán készítettük el. Ugyanerre az időre estek a na
gyobb állományrészekben végzett próbamunkák, valamint a segédkönyvtarak elő
zetes revíziói. így az általános állományrevízió 1965 Júliusában kezdődött 
és ez év júniusának végéig - ha nem is minden reszleteben, de egészét tekint
ve befejezést nyert. A még függőben levő revíziós munkákat ©s a vegleges 
összegezést 1970# november 30-ig kell befejezni. Ezután történik meg a 
könyvtár állománykimutatásának hitelesitese 1968. december 31-i hatállyal, 
melyhez évenként a gyarapodás adatait kell hozzáadni.

Számbavételre került eddig 4 099 757 könyvtári egység (1953 végén az 
állomány 2 812 033 egység volt), ebből 1 096 075 könyv, 155 492 évf. idősza
ki kiadvány, 187 781 kézirat, 61 998 zenemű, 154 862 térkép, 2 398 947 kis
nyomtatvány os 44 602 egyéb dokumentum. E számokban azonban nem szerepelnek 
a még hátralevő állományrészek (elsősorban a kéziratok jelentős részé,mely
nek számbavételére még nem került sor) és általában az 1966-1968. évek gya
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rapodásai.

Katalógusrekonstrukoiók

Beszámolónk anyagát a katalógusokat gondozó osztályok szerint csopor
tosítottuk. így elsőként a Katalogizáló Osztály és a Szakozó Osztály gondo
zásában levő katalógusok helyzetét Ismertetjük.

Szolgálati betűrendes katalógus

Az 1963-ban megindított munkák legfontosabb eredménye, hogy a katalógus 
átszerkesztése során 1968-ban befejeződött a monografikus Jelzeten lévő mü
vek rekonstrukoiója, (Átvizsgáltak kb. 380 000 naplótételt, a beosztott oé- 
dulák száma kb. 836 000.) Az 1968 szeptember-októberben lefolytatott felül
vizsgálat az eddig végzett munkát pozitiven értékelte.

Jelenleg a katalógus két részből áll: rekonstruált rész (monografikus 
Jelzeten lévő müvek) 1 058 000 cédula - rekonstrukció előtt álló rész (so
rozati Jelzeten lévő müvek) 110 000 cédula (a fényképezett lapok és a soro
zati főlapok nélkül).

Hátralévő feladatok: (1) A sorozati Jelzeten lévő müvek rekonstrukció
ja. Jelenleg is folyik, 1969. évi terve 25 000 naplótétel, amennyiben 1970- 
től megemelhető lenne évi 33 000 tételre, ez esetben befejezése 1972 végén. 
(2) A sorozati főlapok rekonstrukciója, ezek azonban csak a sorozati kata
lógus munkálataival párhuzamosan készülhetnek el (ld. a sorozati katalógus
nál). (3) A müncheni anyagnak e katalógusba való beépítése kérdéseiről 
1971.deo.31-ig tanulmányi tervet készítenek.

Olvasói betűrendes katalógus

A katalógusban osak korlátozott területeken folyik részleges rekonst
rukció: (a) A szolgálati katalógus rekonstrukciójából adódó eredmények át
vezetése. A munka kezdete: 1965, Elkészült kb, 226 000 tétel, (b) A promi
nens szerzők kiemelése, az életművek összehozása. Kiemelt személy 7700, eb
ből első ütemben kiemelve 2500. Eddig elvégzett munka: 2000 név, 100 000 át
rendezett oédula.

Hátralévő feladatok: (1) A szolgálati katalógus rekonstrukoiója eredmé
nyeinek átvezetésénél még kb. 170 000 monografikus tétel, 110 000 sorozati 
tétel. Évi 40 000 tétel ütemezésével a befejezés: 1976. (2) A prominens 
szerzők kiemelésének folytatása.

A katalógus teljes rekonstrukciójára csak a szolgálati katalógus befe
jezése után kerülhet sor. Teljes problémakörére az uj oimleirási szabályzat 
kiadása utón kiegészítő tervtanulmányt készítenek.

Sorozati katalógus
Rekonstrukcióját 1968-ban kezdtek el. Eddig atszerkesztesre került 

23 000 cédula.
Hátralévő feladatok: (1) Mintegy 300 000 cédula átszerkesztése. (2) A 

hiányzó sorozati főlapok elkészítése, ill. a meglévők rekonstrukciója. A 
befejezés - a Jelenlegi ütem mellett -még előre nem látható. (3) Elkészü
lése után megvizsgálják kettőzésének kérdését.
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A nem folyóirat .jellegű Időszaki kiadványok nyilvántartása

A betűrendes katalógusokba un. nyitott felvétellel bekerülő kiadványok 
részletes adatait, az egyes kötetek leírásait tartalmazza.

A raktárrevlzlétél indíttatva került sor a nyilvántartás teljes revízió 
jóra és uj nagylapok felfektetésére. A munka 1967-ben indult, de 1969-re már 
nem tudták betervezni. Készen áll 1100 nagylap, 6300 adattal.

Hátralévő feladatok; Kb. 10 000 nagylap felfektetése és átlag 5 kötet
tel számolva 30 000 adat rávezetése, a katalógus megszerkesztése. (Jelenleg 
számsorrendben van.) /

Bgyéb olvasói betűrendes katalógusok
A Tn^qnhftTvl katalógusban a Haraszthy Gyula tervtanulmányában szereplő 

elemzésen túl más nem történt. Ezt a problémakört 1971 folyamán újból meg
vizsgálják. - Az 1950-1964 közötti tankönyv és Jegyzet katalógusból eddig ki
emelték a nem iskolarendszerű oktatás Jegyzetanyagának céduláit. Maga az 
anyag a Kisnyomtatvénytér állományába kerül át. Az 1964-től szerkesztett ka
talógus betűrendes és Iskolatípus katalógusból áll. Jelenleg 68 000 cédula, 
az évi növekedés pedig 9000 cédula. A katalógust az 1970-es évvel lezárják és 
1971-től a katalógus feladatét a kétévenként közreadott "Magyar Könyvészet/ 
Tankönyvek" o. bibliográfia veszi át, melyet iskolatípus szerinti mutatóval 
bővítenék ki.

^lykatalógns

A kitűzött cél a következő voltj 1/ a katalógus több korszakra való bon
tása) 2/ átszerkesztésének két menetben való végrehajtása (a) gyors, egysze
rűsített átszerkesztés, csak a legfontosabb Javítások keresztülvitelével 
(csoportképzéses rendszer), (b) egyes kiemelt szakok részletes revíziója és 
teljes rekonstrukciója. 3/ Később került át az osztály hatáskörébe a Hirlap- 
tárból a oikkek szakkatalógusa.

Elvégzett munkát (a) A katalógus korszakokra való bontása (1800 előtt, 
1801-1944, 1945- ill. 8-9 szak 1801- ); (b) egyszerűsített átszerkesztésj kb. 
276 000 oédula (elkészült az 1800 előtti korszak, az 1945 utáni anyag kb. 
kétharmada, az 1945 előtti részből 16 000 cédula);(c) kiemelt szakok rekonst- 
rükolója: kb. 132 000 oédula (a volt 3K szak, 943.9 magyar történelem befeje
zéshez közeledik, 7 művészetek kb. kétharmada, 80 nyelvészet kb. egyharmada,
92 életrajzok kb. egyharmada, egyes szakokból - 0 és 9 - szórványos részle
tek)..

Hátralévő feladatok: (1) Az 1945 utáni anyag gyors átszerkesztésének be
fejezése (I97O). (2) A teljes 8-9 szak rekonstrukciójának befejezése, az 1945 
Utáni anyag legfontosabb szakjainak rekonstrukciója (1974). (3) Az 1945 előt
ti anyag előbb durva rendezése, majd egyes kijelölt szakok rekonstrukciója.

A következőkben a Hirlaptár katalógusait és a Központi Katalógusok gon
dozásában levő katalógusok közül a könyvek katalógusát ismertetjük.

A rekonstrukciós terv a Hirlaptár vonatkozásában elsősorban a katalógusok 
revízióját, azon belül is súllyal a szolgálati betűrendes katalógus adatainak
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felülvizsgálatát irányozta elő. Ennek alapját az 1966-ben végzett állomány
revízió adatai és az akkor felállított raktári katalógus szolgáltatja. E 
revíziós munkához azonban letszámhiány miatt érdemben hozzáfogni nem tudtak, 
eddig csupán 2231 óira állományadatait tisztázták és ennek során 580 javí
tást végeztek el. Végrehajtáséra - a szükséges feltételek megteremtése 
után - 1970 folyamán kerülhet sor.

Központi segítséggel végezték el a folyóiratcikkek betűrendes katalógu
sa 1958-1968-as ciklusának felállítását - 236 000 cédula. Ebben az évben fo
lyamatosan feldolgozásra került az 1969. évi anyag is.

Könyvek Központi Katalógusa

Az általános katalógus rekonstrukciója során az 1945 utáni bejelenté
sekből egységes katalógust állítottak fel. (kb. 1 700 000 cédula, előszer- 
kesztett állapotban.)

Létrehozták az 1945 utáni bejelentésekből a szláv katalógust három so
rozatban. Elkészült a nevrendszós és a testületi rendszós sorozat előszer- 
kesztése. (350 000 cédula).

Felállították melléklapi szinten a kongresszusi katalógust. (17 000 cé
dula ).

Hátralevő feladatok1 (1) Az 1945 utáni általános katalógus szerkesztése, 
a most készülő uj részletes szerkesztési szabályzatnak megfelelően. (2) A 
szláv katalógus szerkesztésének befejezése (cimrendezós sorozat). (3) Az 
1-2. pont végrehajtása után kerülhet sor az 1945 előtti katalógus rekonstruk
ciójára.

EX LIBRIS GALAMBOS FERENC 
56*106 mm
St#ttnsr Béla alkotása 
As OSxK 1969.novsmbarl aac libris 
kiállításának katalógusából.
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KÜLFÖLDI KÖNYVTÁRO 3 VENDÉGEINK!

fkeptember első napjaiban az államközi kulturális egyezmény 
ksretáben érkezett könyvtárunkhoz Dr.Frantlaek Hnráv. a prágai 
egyetem könyvtári-tudományos lnformáolós tanszékének docense.
Az 0£bK 1600 előtti oseh és szlovák nyomtatványait vette számba 
a Jelenleg sajté alatt levő "Cseh és szlovák nyomtatványok a 
legrégibb kortél a 18. század végéig" o. bibliográfiája kiegé
szítésére. A Sfeegedi Egyetemi Könyvtár vendégeiként látogatták 
meg könyvtárunkat a Hallel Egyetem munkatársai Dr.Berbert 
Plaeschke és Dg.Ottó IHlbasame szept.15-én.
ik államközi egyezmény keretében láttuk vendégül Iwona Sbosepan- 
;, a varsái Bibliotéka Narodowa bibliográfiai intézetének osz

tályvezetőjét, aki tanulmányi munkájában a nemzeti bibliográfia, valamint a 
gyermek- és ifjúsági ajánlé bibliográfiák kérdéseivel foglalkozott. Október 
9-10-én kereste fel könyvtárunkat Bdward Alderman Soott. a Florida State 
Universlty társadalomtudományi könyvtárának tud.munkatársa, aki a feldolgosé 
aranka és a nyilvános szolgálat, valamint a könyvtárosképsés és a könyvtárépí
tés probléiaált kívánta magyar viszonylatban megismerni.

A szakkatalógus kérdéseivel foglalkozott október utolsó negyedében a 
llposel Deutsohe BUoherei tud.munkatársa, Horst Gebauer. akit szintén az ál
lamközi kulturális egyezmény keretében látott vendégül könyvtárunk.

motkatIbsaihk külföldbe

Dr.Qombooz István, nemzetközi eseressolgálatunk vezetője a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete képviseletében vett részt aug.24-31. napjain az IFLA 
Koppenhágában tartott 35* közgyűlésén.

tamás Péter, a Könyvtárközi Kölcsönzés vezetője négy hónap időtartamú 
ösztöndíjas kiküldetésben Franciaországba utazott. Feladata a párizsi Magyar 
Intézet könyvtárában szakmai feladatok végzése.

A szoolallsta országok nemzeti könyvtárainak igazgatói ez évben a Német 
Demokratikus Köztársaságban (Gera/Leipzig) okt. 19-24. napjain tartották 
szokásos évenkénti értekezletüket* Könyvtárunk képviseletében dr.Sebestyén 
Ggga főlgazgatéhelyettes vess részt az értekezleten.

Ugyancsak a Német Demokratikus Köztársaságban (a nemzeti könyvtárak 
igazgatóinak értekezletével párhuzamosan) kollokviumot hívtak össze a könyv
tárak gépesítési kérdéseinek megtárgyalására (Kolloquium Uber die Zusammen- 
arbeit bei dér Binsatsvorbereitung dér B[lektronisohe] Dlaten] V[erarbeitungl 
lm Bibliothekswesen). A kollokviumon óvári Sándor, gépesítési munkabizottsá
gunk vezetője és Molnár Imre, az MTA tud.munkatársa vess részt.
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KÜLFÖLDI KAPCSOLATAIM

A Pozsonyi Egyetemi Könyvtár ezév október 10-án Ünnepelte alapításának 
ötvenedik évfordulóját. A Jubileum alkalmával levélben köszöntöttük a könyv
tár vezetőit és munkatársait.

Amint arról lapunk előző számában már hírt adtunk az Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának Magyar Byelvl és Irodalmi Tanszéke működésének 
tízéves Jubileumán könyvtárunk képviseletében dr.Pa.lkosay György főosztály
vezető vett részt, ünnepi köszöntéséből idézzüki

"... Az Országos Széohényi Könyvtár, mint magyar nemzeti könyv
tár és a legjelentősebb magyar közgyűjtemények egyike, a leg- 
messzebbmenően támogatni kívánja munkájában, oktató és kutató 
programjának végrehajtásában mind a Tanszéket, mind a Hungaroló
giai Intézetet ... Könyvtárunk e tevékenységével a maga részéről 
nemosak a vajdasági magyar kultúrát, hanem - közvetlenül és köz
vetve - a magyar és délszláv, a magyar és szerb nép megértését 
és barátságát kívánja ugyanősak szolgálni. ...”

Két évi Időtartamra mikrofllmosere-megéllapodást kötöttünk a belgrádi 
Bzerb Nemzeti Könyvtárral a Jugoszláv-magyar kulturális egyezmény 1969. évi 
munkatervében rögzített közvetlen együttműködés keretében. A megállapodás 
évi 19 000 mlkrofllmkooka keretében biztosítja a kölcsönös igények kielégí
tését.

3beptember 23-án az Osztrák Nagykövetség házi hangversenyén a Budapesti 
Madrigálegyttttes három olyan vokális Haydn-müvet mutatott be, amelyeknek 
eredeti kézirata könyvtárunk zeneműtárában van. A bemutató bevezető előadá
sát dr.KeoBksmétl István, zeneműtárunk vezetője tartotta.

BOY TIZENNYOLCADIK SZÁZADI KIADVÁHIBÓL

UJ szerzeményűnk az

Abblldung versohledener Pamillenwappen lm Könlg- 
reioh Ungarn. Ein Beytrag zűr Oesohlohte und zűr 
Belustlgung. 1. Lleferung. Pressburg [1787], tfe- 
ber- und Korablnskysche Buohhandlung.

A 112 szép, színezett lapból álló olmer-gyttjtemény nem azért érdekes 
számunkra, mert azt bizonyltja, hogy a családtörténeti kutatás már akkortájt 
is a divatos hobbyk közé tartozott, hanem elsősorban rendkívüli ritkasága, 
másfelől összeállítójának személye miatt. (Hogy a metszeteket ki készítette, 
nem tudni, egyetlen lap sinos szignálva.)

A kötet összeállítója Korabinszkv János Mátyás volt, a Geographisohes- 
historisohes und Produkten-Lexikon von Ungarn" szerzője, tudós, pedagógus, 
könyvkiadó és könyvkereskedő, A kiadvány valamiképpen szimbolizálja közre
adójának életét, hányatott sorsát, már ezért is érdemes néhány sorban foglal
kozni vele.

Ahogy Korabinszkynek szerenosétlen, többszöri anyagi összeomlással, sok 
nyomorgással, hányattatással teljes élete során számos egyéb müve is töredé
kes maradt, úgy ebből a cimer-gyüjteményből sem Jelént meg több kötet. (A
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társországokról Irt lexikonénak kéziratát például sikerűit egy bécsi könyv- 
kereskedőnek eladnia, de az mindössze 18 ivet nyomtatott ki belőle, majd a 
vállalkozás - pártolók hiányában - abbamaradt. Egy újabb Magyarországra vo
natkozó lexikona teljesen kéziratban maradt, csakúgy, mint a "Beschreibung 
dér königl. ... Krönungsstadt Preasburg" o. müvének második része.)

Jelképként fogható fel, hogy a kötet összeállítójának megnevezése nél
kül Jelent meg. Korabinezky hasonlóképpen névtelen, Ismeretlen maradt. Még 
a korabeli "irodalmi lexikon"-hói, Horányi Memória Hungariae-Jából is ki
maradt az életrajza. Iflndlsoh, a Horányi-mü sajtó alá rendezője hagyta ki, 
"Írói gyűlölködésből", mint Szinnyei irja.

Végül Korabinezky életét mintegy summázza a kis kötet ritkaságának oka. 
Ahogy Szinnyei Írja "bolti ára 2 arany volt; a megmaradt száz példány, va
gyona elárvereztetésekor széthordatott, azért ezen munka oly igen ritka."

Az igen Jó állapotban, korabeli kötésben megmaradt, szépen színezett, 
hiánytalan kötetet joggal számíthatjuk tehát értékes szerzeményeink közé. 
Beosét emeli, hogy eddig a kiadványból az Országos Széohényl Könyvtár birto
kában nem volt példány.

A K0HTÁR8 októberi számának margójára

A Kortárs ezévl 10. számában, az 1637. lapon olvassuk a Commu- 
nloatlones ex Blbllotheoa Históriáé Medioae Hungarioa o. folyóiratról* "Ezt 
a szakfolyóiratot hiába kerestem a legnagyobb fővárosi könyvtárakban, sem az 
Országos Sséohényl Könyvtár, sem az Egyetemi Könyvtár vagy az Akadémiai 
Könyvtár, sem a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nem tudta előadni. Végül a 
bibliofil kutatás mesterének, Péter Lászlónak ösztönzésére a budapesti Or
vostörténeti Könyvtár poloáról került elő".

A folyóirat természetesen a szokásos két példányban megvan az OSsK-ban 
és a folyóiratolvasóban rendelkezésre áll. Mai oime ugyan más - Orvostörté
neti Közlemények - de előző hosszú latin óimén (amely 1968 óta aloim lett) 
találhatók a katalógusban az 1960-1967 közt megjelent kötetek.

A oikkben Idézett többi könyvtárból sem valószínű, hogy hiányozzék, és 
minden bizonnyal megvan a debreoeni és szegedi, valamint a pécsi egyetemi 
könyvtárban, meg valószínűleg a Legtöbb megyei és városi, sőt néhány járási 
könyvtárban is.

Hem osak e könyvtárak gyűjtőköréből kell erre következtetnünk, de abból 
is, hogy az orvosi dokumentáció szakköreitől kapott információnk szerint a 
lap külföldön is népszerű, az orvosi könyvtárak legfontosabb magyar csere
anyaga.

Lehetetlen, hogy a oikkben idézett könyvtárak katalógusai és felvilá
gosító szolgálatai annyira osődöt mondtak volna, hogy hegedről kellett a 
szerzőnek megtudakolnia a folyóirat egyik lelőhelyét.

Persze ez a lelőhely sem lehetett rejtély a legcsekélyebb hozzáértés 
mellett sem, hiszen a könyvtár, amelynek polcáról végül is a folyóirat,mint
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a oiMc mondja, lekerült - egyben a folyóirat kiadója is.
D.

KÖZLBMÉHIBK KOHIYTÁRÜHK DQKDMBHTÜMAIBÓL

Október folyamán két olyan kiadvány is megjelent, melyeknek egy- 
egy olkke könyvtárunkban található forrásokat dolgos fel, ill. tess közzé 
elássör. lagyobblk réssük a Skabolosi Benoe 70, ssületésnapjára publikált és 
Bónls Yereno által sserkesstett Magyar Zenetörténeti Tanulmányok o, kötetben 
(Bp. 1969, Zeneműkiadó) (MZT) jelent meg, egy pedig as österrelohlsohe Mualk- 
leltsohrlft o. folyóirat idei 10. füsetében (Wien 1969, 24. Jg., H. 10) [ÖMZ]. 
1 oikkek a követkesókt

VBJB8 Györgyi Relnlts Béla senemüvélnék jegyeéke.
DBMSBT Jánost Skékely Isure életműre a lemesszám- 

kutatás tükrében.
OCSCEMÉTI Istvánt Bgressy Béni eredeti hangjegy* 

késiratai.
UCSKBMÍII Istvánt leu entdeokte Sohub ért - Autó - 

graphe.
Köb 111 VAVRIHBGZ VBROUKA

ZBBBI KIÁLLÍTÁS KBSZTHBLIBH

Helikon-könyvtárunk épületének átépítési munkálatai miatti átme
neti besárása alkalmat nyújtott arra, hogy zenei vonatkozású állományának 
felhasználásával as eddigi legnagyobb zenetörténeti kiállítás nyíljék meg 
Keszthelyen. Is október 11-én megnyílt kiállításnak a Balatoni Muzeum adott 
otthont. Disstermében mindazokat a kiállításokat egyesítettük, amelyeket a 
Zeneműtár elásó és jelenlegi vesetáje a legutóbbi másfél évtized folyamán 
különbösá évfordulók alkalmából rendezett és amelyek Így, egyesítetten, 
Keszthely egéss zenei múltjáról képet adnak, a XVIII. század végétál a leg
utóbbi évtizedekig.

A kiállítás elsá szakasza értékes zenei kéziratokat és régi-ritka nyom
tatványokat mutat be a Helikon Könyvtár mintegy kétezer dokumentumot tartal
mazó zenei gyűjteményéből. A második részben Keszthely szülöttének, a század* 
vég európai hlrtt zeneköltájének, Goldmark Károlynak kéziratos, nyomtatott és 
tárgyi hagyatéka látható gazdag válogatásban. A harmadik részben Kacsoh 
Pongráo zeneszerzői jelentőségét méltatják a kiállítók, többek közt a Keszt
helyen befejezett főműve, a "JánoB vitéz" eredeti kéziratos zongorakivonató- 
nak bemutatásával. A negyedik rész az ifjú Bartók Béla 1906-os keszthelyi 
népdalgyüjtá útjáról emlékezik meg, eredeti kéziratos lejegyzések, feldolgo
zások, kiadványok és fényképek alakjában. A kiállítás az immár száz eszten
dős keszthelyi kórus és daloemozgalom látványos és változatos emlékeinek fel

MZZ 293-215. 1. 

MZT 201-214. 1. 

MZT 191-200. 1. 

ÖMZ 564-568. 1.
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vonultatásával zárul.
A Balatoni Muzeum munkatársainak lelkes közreműködésével létrejött ki

állítás előkészítésében és berendezésében Rákos József, a Helikon Könyvtár 
vezetője vállalt jelentékeny szerepet.

A Művelődésügyi Minisztérium f.évi október 8-9-én az egyházi gyűjtemé
nyek kezelői részére konferenciát rendezett. A megnyitót Molnár János mi
niszterhelyettes tartotta. Felszólalt Prantner József, az Állami Egyházügyi 
Hivatal elnöke. "A magyarországi egyházi gyűjtemények helye és szerepe a 
nemzeti kultúra megőrzésében és köskincosé tételében" olmen Oönyel Antal fő
osztályvezető tartott előadást. A könyvtári ssekoló ülésén dr.Kereszturv 
Dezső főosztályvezető, dr.Birkáé Endre és Kostyál István osztályvezetők mű
ködtek közre.

A Kögft^frffilmazottak Szakszervezetének Könyvtáros Szakbizottsága októberi 
ülésén a könyvtári könyvkötészetek helyzetéről és problémáiról tárgyalt.
Az ülésen Kondor Istvánné, az MM Könyvtárosstályának vezetője Is résztvett.

Együttműködési megállapodás^ kötöttünk az Irodagénteohnlka Vállalattál. 
Az együttműködés során Sokszorosító üzemünk az ITT üzemi Híradó sokszorosítá
sát, az Xrodagépteohnlka Vállalat pedig ellenszolgáltatásként xerox-berende
zéseink és sokszorosítógépeink soron kívüli, 24 órán belüli Javítását vállal
ta.

A Kartográfiai Vállalat 15 éves fennállásának évfordulója alkalmából 
faosimlle-kladásban Jelenteti meg Lossál Péter magyar származású, Litvániába 
szakadt mérnök 1498-ból származó geodéziai kézikönyvét, melyet Kézirattárunk 
Cod.Lat.197. jelzet alatt őriz állományában.

Az Iparművészeti •* Októberi Múzeumi Hónap alkalmából az
Esterházy kinostár anyagából rendezett kiállítására Oalántai Esterházy Pált 
Az Boldogságos Szila Mária ssombattya (Nagyszombat, 1691) és Ihuróozy Jánost 
Krónika (Augsburg, 1488) o. nyomtatványainkat kölosönöztttk.

A Bünügvl Múzeumnak a demokratikus rendőrség megalakításának 25. évfor
dulója alkalmából rendezendő kiállításához 5 olyan egypéldányos plakát 
reprlntjét készítettük el, mely a rendőrség 1945-1946. évi tevékenységét tük
rözi.

Simon Mária Anna, az MTA Könyvtárának osoportvezetője, régebben könyvtá
runk dolgozója, tragikus baleset következtében szeptember 11-én elhunyt. Em
lékét kegyelettel őrizzük.
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MAGYAR VONATKOZÁSÚ 
UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEIÜKBŐL

MAGYAR NYELVŰ SZÉPIRODALOM

ÁCS Károlyt Menetrend dicsérete. Versek. Növi Sad 1968.
ARANY Jánost Költemények. Bukarest 1964.
ARANY Jánost Toldi. Norissád 1950.
BRASNYO Istvánt Kinn a ssélben. Növi Sad 1968.
GSBPB Imrét Osen a* föld. -- versei. Noviszád 1949*
DEBRBOZBHI Jésseft Tündöklő tájon. Versek. Növi Sad 1949.
DOMONKOS István - TOLNAI Ottót Valóban ml less velttnk7 [Versek.] Növi Sad 

1968.
FEHÉR Ferenot Sbeptemberi utravaló. [Versek.] Növi Sad 1968.
FÜRI Lajost As esüst koporsó. [Történelmi regény.] MUnohen - Washington 1968. 
HBRCBG Jánost Bgy meg egy. Aroképek. Növi Sad 1968.
Hol óh hol. Tlsenhárom fiatal költő. [Antológia.] Növi Sad 1968.
KARINTHY Frigyest A bűvös ssék. Újvidék 1951.
KRIZA Jánost As álomlátó fiú. [Népmesék.] Bukarest 1963*
HAJTÉNYI Mihályt így is történhetett. Kisregény, elbeszélések. Növi Sad
MIK8zíifi Kálmánt A két koldusdiák. Újvidék 1952.
MOLNÁR Ferenot A Pál-utoal fiuk. Novissád 1949.
MOLNÁR Ferenot A Pál utoai fiuk. Növi Sad 1965.
MÓRA Ferenot Elbessélések. Novissád 1950.
PETŐFI Sándort János vitás. Növi Sad 1966.
PETRÖCI Bálintt Mágneses ráosok. [Novellák.] Bratlslava 1968.
SZIRMAI Károlyt Muzsikáló messzeség. Válogatott elbessélések. Növi Sad 1968.

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN

DÉRI Tibort Niki o la história de un perro. [Niki. Bgy kutya története.] 
Buenos Aires 1961.

DOMAHIDY Miklóst Die Sohule des Knelfens. Román. Wien - Hamburg 1968. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIBRRB $nilt Breme öaBti. Odabrane pripovetke. Növi Sad
MIKSzItH Kálmánt Nenavadna poroka. (Különös házasság.) Murska Sobota 1968. i 
FASSUTH L(ássló)t Musloantul duóéiul de Nantua. (A mantual heroeg muzsikusa.) 

Buoureeti 1968.
(SZABÓ) SZABOOVÁ Magdat Bsterlne dve tváre. (Az ős.) Bratlslava 1968.
[SZABÓ] SZABÓVÁ Magdat Ostrovnl modr. (Ssigét-kék.) Praha 1968.
SZÉKELY Júliát Paginas seoretas. (A repülő egér.) Baroelona 1966.
VASZARY Gábort Frühlingsregen. [Tavaszi ező.I Reinbek bei Hamburg 1965.

MISCBLLANIA HUNGARICA
BAKI Fereno - VÉBEL Lajost A Petőfi-brigád. Visszaemlékezések. Növi Sad

1968.
BŐIDEN, H(en) A.t Hongarije. Ben Haag 1968.
(BALÁZS) Balas Bélát Kinő. [Filmkultúra.] Moszkva 1968. ríl1 . no1
Patológia y terapeutioa espeoiales de los animales doméstioos. [Állatorvosi 

belgyógyászat.] Por Hutyra [Fereno], Marék [József] eto* Baroelona eto.
JÁNOSSY Ferenot Na konoi hospodáísk^oh sásraku. (Am Ende dér Wirtsohafts-

vunder.) Praha 1969. . _ . .KECSKEMÉTI Istvánt Barookelemente in den langsamen Instrumentalsatzen
LraScs^Györ^í^Georgt^Speoifioul literaturii pl al estetloulul. Texte

LUKÁC S*íGyörgy]^Georgt9Íntroduoao a urna estétioa marxista, ^bre a oategoria
da partioularidade. [A különösség mint esztétikai, kategória*] Rio
Janeiro 1968. . . , ncn

MAOLBOD, Josepht The sisters d*Aranyi. London 1969.
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MOLNÁR Györgyi Színek, formák, ritmusok. 30 olajkép reprodukcióJa, (Béos) 
,1968. Bibliofil kiaá.

RÉVÉSZ Lászlót Die Anfange des ungarisohen Parlamentarismus. München 1968. 
SZOROKER, Ja(kov l'vovios)t József Szigeti. Moszkva 1968.
TARDY Lajost Ungreth-szakharthvelosz urthierthobiez isztoriidan. (A magyar- 

grúz kaposolatok történetéből.) Tbiliszi 1968.
Tito és a forradalom. 1937-1967. Növi Sad 1967.
TURÁNI A[ndrás]t Körösi Csorna Sándor nyomdokain. [Los Angeles 1969)*
ÜRÖGDI Györgyi Tak zil stary Rím. (A régi Róma.) Praha 1968.
VAJAK Szabolost Dér Eintritt des ungarisohen Stömmebundes in die európaisohe. 

Gesohiohte. Malnz 1968.
(VIZKELETX András - KORNRUMPP, Gisela)t Budapester Fragmente des "Fllessenden 

Liohts dér Gottheit". Wiesbaden 1969.
WEIDLE1N, Johannt Gesohiohte dér Ungarndeutsohen in Dokumenten. Sohorndorf 

1958.

EX LIBRIS BOLGÁR K.
44 x 113 mm 
Stettner Béla alkotása 
Az OSzK 1969. novemberi ex libris 
kiállításának katalégusábél.
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DEZSÉRTI BÉLA.
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖRYVTÁR HATÓSÁGI FUNKCIÓI.
HITELESÍTÉS. KÖETVKIVITEL ELLENŐRZÉSE

Luki ni oh igazgató 1923. április 23-án tett előterjesztést a fő
igazgatónak a hitelesítések ás a másolatok kiadásának szabályozásáról. A 
szabályzat-tervezet tulajdonképpen a Könyvtár több évtizedes gyakorlatát 
foglalta Írásba, osak annyi módosítással, hogy a hitelesítésért díjazást ró 
a másoltatóra, a Könyvtár alapjának javára. Az NEM régi szabályzata a másol- 
tatásra nézve nem tartalmazott Intézkedést és osak a osaládl levéltárak ke
zelésére kiadott 1914. évi 78077. ez. Y.K.M. rendelet 9. pontja mondta ki 
azt, hogy a (könyvtári) levéltár egyes darabjairól hiteles másolatok készít
hetők. Indokolttá teszi a szabályzat kiadását - Írja Lukinioh - az, hogy a 
közjegyzői törvény rendelkezése szerint a közjegyzők diplomatikai Ismerete
ket szerezni nem tartoznak, a latin nyelvű oklevelek hitelesítését Is meg
tagadhatják, tehát olyan hely nem lett volna, ahol a könyvtárban őrzött da
rabokat hitelesíttethették volna.

Indokolja az Ügy rendezését végül, hogy "a gyakran Ismétlődő hitelesí
tések utján Könyvtárunk némi jövedelemre tehet szert

A szabályzat jogi alapja egyébként az 1922. K1X. to. 11.5-ának I.pont
ját "Az Országos Levéltár, a Eemzetl Museum és az Egyetemi Könyvtár által az 
őrizetükben lévő iratokról kiállított másolatok hiteles másolatok természe
tével bírnak."

Maga a szabályzat annyiban tükrözi az Idők változását, hogy nemosák 
oklevél másolatokra, hanem mindennemű könyvtári dokumentum másolására tesz 
intézkedést, nagyjából a mai gyakorlatnak megfelelően.

A másolási dijak viszonylag elég magasak - valószínűleg ezért mondja 
ki a szabályzat, hogy a könyvtár tisztviselői hivatalos Időben másolást nem 
végezhetnek. 1711 előtti szöveg másolása oldalanként 1,20, 1711 utáni szö
vegé 0,60, összeolvasás oldalanként 0,30, hitelesítési díj oldalszámtól füg
getlenül 0,60 arany korona. Ezenfelül a szabályszerű bélyegilleték Is lero
vandó.
U)~

OSzK Irattár 246/1924
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A szabályzatot a miniszter 1924. Junius 27-én hagyta Jóvá 3203/1924. 
eln. sz. alatt.

Jóval több gondot okozott és messzebb méné következményekkel Járt a 
Könyvtárnak az a Joga és kötelezettsége, hogy a külföldre irányított könyv- 
küldeményeket a muzeális érdekek szempontjából ellenórizze.

"A műtárgyak kivitelének megtiltásáról" szóló miniszterelnöki rendele
tet alig valamivel a Tanáosköztársaság bukása után az államcsínnyel, meg
szálló hadsereg támogatásával hatalomra Jutott Frledrioh István irta alá^.

A rendeletben felsorolt tárgyakra - köztük régi kéziratokra, nyomtatvá
nyokra, oklevelekre - nézve a hivatali tilalom alól a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter adhat felmentést, külön szabályozandó eljárással.

A gyakorlatban az engedélyt a pénzügyminisztériumtól kellett kérni, 
könyvek esetében azonban még az OSzK igazolása kellett arról, hogy a kiszál* 
litott vagy kiszállítandó anyag értékénél vagy egyéb oknál fogva nem sért-e 
kulturális érdekeket. A vizsgálatot Budapesten a Könyvtárban való bemutatásé 
Illetve nagyobb szállítmányok esetében kiszállás folyamán ejtették meg - vi
déken a könyvtár a vizsgálat lefolytatására és a szállítmány lepeosételésére 
valamely kulturális intézményt - könyvtárat, múzeumot, annak nemlétében is
kolát - kért fel. Szegeden több Ízben Móra Fereno Járt el személyesen a 
vizsgálatok ügyében, mint múzeumigazgató.^^

Az 1920-1923 közti években az OSzK irattárának tanúsága szerint nagy
számú könyvvizsgálatot folytattak le és természetesen az ügyek gyakran súr
lódásokkal Jártak, néha olyan kérdésekkel függtek össze, amelyek a Könyvtár 
kompétenoiáját meghaladták. A valuta-különbségek utján egyes könyvkereskedők 
illetéktelen hasznot húztak a kiviteli engedélyből, Magyarországon 300 koro
náért árusított tankönyveket például Csehszlovákiában 5-7000 koronának meg
felelő oseh valutáért értékesítettek.

Részben hasonló nehézségek miatt, de főleg a kereskedelmi és a valuta- 
politika változása miatt - a kivitel korlátozásának eredeti célja az volt, 
hogy a pénzromlás miatt nagy értékű műtárgyakat ne csempésszenek ki az or
szágból - már 1921-től kezdve egyre sűrűbben követelték, előbb könyvkeres
kedők és kiadók, utóbb a kereskedelmi és iparkamarák, a szerintük felesle
gessé vált rendelkezések eltörlését. A VKM a pénzügyminisztérium megkeresése 
alapján megkérdezi a Nemzeti Múzeumot, nem lehetne- legalább az 1914 óta 
megjelent könyvek ellenőrzését beszüntetni. Ez alkalommal Melloh azzal hárít 
Ja el a felszólítást, hogy "ilymódon az 1919-bb év bolsevista nyomtatványai
nak is szabad utat nyitnának, már pef‘ fontos államérdek kívánja, hogy
ezeknek a terjesztését meggátoljuk."
^ 3923/1919 M.E.sz.rend 

32085/1920.7KM. sz.,
Budapesti Közlöny 1921. Jun. 23.
Ld. pl. OSisK Irattár 132/1922, 186/1924.
OSzK Irattár 71/1923 stb. 
Uo. 538/1921
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•Amikor azonban 1921 decemberében a budapesti Kereskedelmi ás Iparkamara 
la terjedelmes beadványban kíván változtatást, értekezletet hívnak össze, 
melynek eredményeképpen a miniszter - még Vasa József - a kővetkezőképpen 
módosítja a kiviteli rendeletet»

"Magánfelek számára nyomtatványok, kéziratok és oklevelek kivitelére 
továbbra Is a magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchényi Könyvtára bizonylata 
alapján adja a pénzügyminiszter az engedélyt. Könyvkereskedők száméra kizá
rólag zenei hangjegyeket tartalmazó zenei kiadványokra nézve, amennyiben 
azok az 1886-ik évtől fogva készültek, s minden egyéb kiadványra nézve,mely 
az 1921-ik évtől fogva nyomtattatott a Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széohényi- 
Könyvtára véleménye és bizonylata nélkül adja meg a pénzügyminiszter a kivi
teli engedélyt.

Oklevelekre és kéziratokra nézve minden esetben a Magyar Nemzeti Muzevui 
Orsz. Széohényl Könyvtára javaslata alapján adja meg a kiviteli engedélyt a 
pénzügyminiszter.

Tekintettel a nagy horderejű kulturális érdekekre, amelyek a hazai 
könyv- oklevél- és kézirat anyagnak lehetőleg Magyarországon maradásához fű
ződik, a kivitel körül nagyobb enyhítéseket nem volt módomban eszközölhetni«

Az egyes kereskedelmi és iparkamaráknak az engedélyezés decentralizálá
sára vonatkozó kérelme nem volt ezldősserint teljesíthető. Az ellenőrzés de
centralizálása a budapesti szállítmányoknak is vidéki fórumokhoz való átté
telét idézhetné elő, ettől eltekintve a könyvanyagnak két kategóriába való 
osztása a muzeális szempontból értékes könyvek kivitelének ellenőrzését 
illusórlussá tenné,

A vidéki könyvkiviteli ügyek elintézésének könnyítésére eddig Is volt 
megoldás, amennyiben ilyen esetekben az illető községben vagy annak közelé
ben lévő muzeum- vagy lekolalgazgatőság kéretett fel, hogy a Magyar Nemzeti 
Muzeum Orsz. Széchényi Könyvtárát képviselje a könyvek becsomagolásánál és 
saját intézetének pecsétjével zárja le a oeomagokat. Ezzel a felek nagyobb 
költségektől is megkiméltettek..."

A könyvkivitel terén, mint már érintettük, újabb fejlődést Jelentett, 
amikor azt - a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesületével egyetér
tésben - az OKBK hatáskörébe utalták.

Az e tárgyban folyt iratváltások és értekezletek az egykorú magyar 
könyvkereskedelem és főleg a könyvexport minden problémáját felölelik. A ma
gyar könyv ára a belföldi piao gyengesége miatt mélyen a világszínvonal 
alatt áll - mondják a könyvkereskedők. Tudományos munkákat ezért alig lehet 
megjelentetni, ami a kultúra elosenevészesedéséhez vezet. Ezért a kivitelre 
kerülő könyvek árát magasabbra kellene szabni. A mai magyar bolti ér semmi
féle adminisztrációs költséget nem bir el, sem leiben, sem szokolban, sem 
dinárban. Ezért nem folytathatnak a könyvkiadók külföldön propagandát a ma
gyar könyv érdekében. Az export-viszonylatban magasabbra szabandó ár lehető
vé tenné a kivitel fokozását.

Az le hiba, hogy sok a propagandisztikus nyomtatvány, amelyeket a szom
széd államok aem engednek be a maguk területére. "... meg kellene akadály oz-
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ttunk minden olyan könyvnek kivitelét, amely kimondott irredentát hirdet. Egy 
ilyen beszivárgó könyv tízezer más magyar munka bevitelót teszi lehetetlen- 
né."(6)

Minden arra mutat, hogy az OSzK - több-kevesebb, politikai szempontból 
talán inkább kevesebb sikerrel az országos könyvkiadási, sőt az általános 
kultúrpolitika ütőerén tartotta a kezét, mindenesetre rendkívül kényes kérdé
sek függtek a könyvkiviteli kérések intézésétől, amelyek a nemzeti könyvtár 
tudós dolgozóinak hozzáértése nélkül más megfelelő fórum elé nem kerülhettek 
volna*

De - az általános, jól vagy rosszul értelmezett kultúrpolitikai érdeke
ken kivül - milyen szorosan vett könyvtári szempontok késztették a Könyvtár 
vezetőit, hogy határozottan ragaszkodjanak ehhez a rendkívüli hatáskörhöz, a- 
melyet megkérdezésük nélkül róttak ki rájuk?

Felvetődhetnék az a válasz, hogy a tisztségviselők érdekelve voltak az 
ügybent a szemlék dijai az inflációs viszonyok, az alaosony szinten mozgó fi
zetések mellett valamivel enyhítették a megélhetési gondokat*

De a teher nagyobb volt, mint a javadalmazás. 1920 áprilisától az év vé
géig 585 kiviteli ügyet intézett a Könyvtár* A könyvek csomagolását és pe- 
osételését minden pénteken és szombaton 9-1-ig végezték, de kérvények átvéte
le és felvilágositásadás oéljából mindig volt ügyelet. A munka a könyvkivite
li ügyek vezetőjén - ez eleinte Fitos Vilmos, a Hirlaptár vezetője volt - 
állandóan 2-3 tisztviselő közreműködését vette igénybe.

A szakértői dijak alaosonysága ellen először a vidéken felkért pedagó
gusok tiltakoztak* így Villányi Andor, a miskolci királyi katolikus gimnázium 
igazgatója panaszkodik, hogy "ezek a külföldi összeköttetéssel biró emberek 
magae külföldi valutával élnek ás szinte mosolyognak, amikor 2-3 órai mun
kánkat alig néhány fillérrel fizetik meg.w^^

1923 Jantiárjában a Könyvtár felterjesztést intézett a Minisztériumhoz, 
hogy a könyvellonőrzések diját napi 100-1000 k-ról legalább az ötszörösére 
emeljék fei*^®^

Sem a Könyvtárt, sem a dolgozókat nem anyagi érdek hajtotta*
Két szempontból Jött azonban kapóra a Könyvtár szempontjából a kivitel 

ellenőrzésére nyújtott lehetőségi 1/ olyan könyvtárak kiszállításának meg
akadályozása, amelyeket az OSzK maga is szívesen megvásárolt volna, 2/ a 
lagymatag kötelespóldányszolgáltatás ellenőrzésére.

Az ellenőrzés megszüntetését sürgető megkeresésekre adott egyik válaszá
ban az OSzK a következő könyvtárakat sorolja fel, amelyeket kedvezőbb külföl
di ajánlatra ki akartak szállítani, illetve részben ki is szállítót kaki 
SÍmonyj Zsigmond nyelvészeti könyvtárát (az OSzK az engedélyt megtagadta), 
Sehnlk Ágoston matematikai szakkönyvtárát, Szilády Áron halasi lelkész párat
lan keleti és hungarikura gyűjteményét * Még állami kutatóintézettől is megta
gadta a kiviteli engedélyt az O&K, ha a szóbanforgó könyvgyűjteményre ő ma-
^ Or-.X Irattár 42/1923 

OSr.K Irattár 459/1922 
Uo. 32/1925
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Sa» vaSy valamelyik egyetemi könyvtár (ekkor ezer vésték a három vidéki egye
tem könyvtárátl) Igényt tarthatott.

A könyvtár által hangoztatott másik fontos érdekt "a kiviteli rendelet 
oly ellenőrzi eszköznek bizonyult, amelynek birtokában Könyvtárunk minden ma
gyar nyomtatvány összegyűjtésére irányúié oélja megvalésitását Illetőleg ma 
lényegesen kedvezőbb helyzetben van, mint előbb volt." Felsorolja az egyik 
Irat azokat a nyomdákat, amelyek terjedelmes Jegyzékbe foglalt könyveket 
akarnak exportálni - a Jegyzékbe tömérdek olyan könyvvel, amelyből nem küld
tek kötelespéldányt. Per, amelyre a kötelespéldány jogot ad, vagy kártérítés, 
amelyet ilyen per utján kapna a könyvtár, nem pótolná a mulasztást, nem sze
rezné meg a már kifogyott könyvet. A kiviteli kérelem teljesítése vagy nem 
teljesítése azonban kényszeríti a mulasztót, hogy a be nem szolgáltatott mü
veket effektiven, eredeti példányokkal pótolja.

A könyvtár természetesen ellenőrzi, ml jelent meg, és reklamál. Mégis 
előfordul, hogy osak akkor jut tudomására valamely könyv külön, drágább vagy 
amatőr kiadásának létezése, amikor azt a kiadó ki akarja szállítani.

Petőfi Cipruslombjainak uj kiadásából 400 bibliofil példány készült - a 
nyomda önként nem küldte be, s osak az export ellenőrzése folyamán derült ki 
a mulasztás.

Mindebből a végső konklúzió az, hogy a könyvtár az ellenőrzésről ugyan 
kénytelen - bizonyos lazítások után - teljesen lemondani, de ugyanakkor a 
nyomdák és kiadók laza kötelespéldányszolgáltatásl moráljára hivatkozva meg
kezdi a kampányt az elavult kötelespéldány törvény - az 1897tXU.to. - meg
változtatására, illetve uj törvénnyel való pótlására. Az uj kötelespéldány- 
törvény a könyvtár történetének következő szakaszában, az 1929«XI.to.kereté
ben valósul majd meg.

Az Országos Staéohényi Könyvtár modernizálása a viszonyok mostohasága 
és részben a könyvtár régi tisztségviselőinek konzervatlzmusa, egyoldalú tu
dós beállítottsága miatt osak lassú lépésekkel Indult meg. Az országos kul
túrpolitika, főleg a látványos eredményeket osillogtatni vágyó kulturkttl- 
polltika az ellenforradalom első éveinek lezajlása után mégis kedvez a las
san jelentkező reform-konoepoióknak. Az osztályok és a gyűjtemények fejlőd
nek, a könyvtár figyelme uj területek felé terjed ki. A hosszú stagnálás 
évei után Jelentős lépésekkel Indul meg az elhelyezés Javulása és a techni
kai felszerelés modernizálása.

A könyvtár azonkívül nélkülözhetetlen funkciókat vállal mint országos 
művelődéspolitikai intézmény és a könyvkiadás és könyvkereskedelem hatósági 
ellenőrző szerve.

Az állami közgyűjtemények újjászervezésében - igaz, főleg a Nemzeti 
Muzeum közvetítésével, amelynek kebelén belül továbbra is egyenlő marad az 
egyenlők közt - Jelentős részt vesz. Teljesen a könyvtár kebelében alakul 
meg a nemzetközi könyvosere és az országos központi katalógusok intéző

^ OSzK Irattár 282/1922 
^10^Uo. 37/1922
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szerre, az OKUK, amelynek a funkoiólt - a köret kés 5 kát évtized megrázkód
tatásai áe válságai ntán - ma ismét az Országos Sfeéohényi Könyvtár vezeti és 
fejleszti tovább.

Részlet
a "Szervezet.ügyvitel és Igazgatás 
az Országos Sbeohényi Könyvtárban 
a Horthy-korszak elején” o. tanul
mányból.

EX LIBRIS ARADI JÁNOS
63x102 mm
Stattner Bála alkotása
Aa OSsK 1960.novemberi ex libris
kiállításának katalógusából.
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TÁJÉKOZÓDÁS

gÖNYVTÁBOéPESITéS MAGYARORSZÁGOK

"Könyvtáraink műszaki fejlesztés®" óimén lapunk ezévi 5-6. szá
mában indított sorozat bevezetéseként Horváth Tibor oikkét adtuk közre.

folytatásaként azt a beszámolót közöljük, melyet a Hémet Demokratikus 
Köztársaságban (Gera/Lelpzig, okt.19-24.) tartott gépesítési kollokvium tá
jékoztatására küldött könyvtárunk.
Hígaményak

Jelentésünkben elsősorban a könyvtárakban folyó gépesítési törekvések
ről adhatunk számot, mivel a dokumentációs területet szervezeti sajátosságai 
miatt ma még nem tudjuk teljes mértékben áttekinteni,

A köqyvtárgépesltés kérdései Magyarországon komoly formában 1966 végén 
merültek fel. Ekkor került be a téma a Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont (KNK) munkatervébe. A KMK mellett 1966-ban hozták létre a Könyvtárgépe- 
sitésl Munkabizottságot Is, amely szakértőkből álló társadalmi szervként a 
tanáosadó szerepét tölti be.

A KMK és a Könyvtárgépesltésl Munkabizottság együttesen az alábbi 
programmal Indult t

- a KMK kidolgozza a magyarországi könyvtárak műszaki fejlesztésének 
irányelveit és tervezetét, a Munkabizottsággal egyetértésben. Hz a tervezet 
azóta elkészült.

- Kiadványsorozatot indít KÖNXVTÁRGÉPBSITÉSt FÜZETEK olmmel, a sorozat 
azóta rendszeresen megjelent.

- Szaktanáosadást szervez a KMK-ban.
A legfőbb eredmény a hazai gépesítési terv elkészítése volt, amelynek 

megvalósítása főleg az 1971-ben induló negyedik Ötéves tervben várható,
A magyarországi terv főbb alapelvei és oélkltüzésel az alábbiakt
különös gondot kell fordítani a gépesítés során azokra a szellemi elő

nyökre, amelyek a gépesítéssel nyerhetők. Elsősorban a szakirodalom korsze
rű feltárásának, osztályozásának uj módozatait kell elterjeszteni a gépesí
téssel együtt.

- A gépesítés mind országosan, mind nemzetközileg vegye figyelembe az 
együttműködés lehetőségeit.

- A műszaki fejlesztés két fő területe a gépi visszakereső rendszerek 
kiépítése, ideértve a visszakereső rendszerek mellett szervezett szétsugár
zó irodalmi szolgáltatásokat is, másrészt a reprográfiai bázis erősítése aZ
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irodalom szolgáltatása céljából.
- Az erőket elsősorban az un. központi szolgáltatásokra és az országos 

feladatokra kell összpontosítani, nevezetesen a nemzeti bibliográfiai kiad
ványokra, a központi lelőhely megállapító katalógusokra, a könyvtárközi 
kölosönzésre.

A fenti munkálatokkal párhuzamosan több könyvtár hozzáfogott különböző 
gépesítési programok kidolgozásához. A legfőbb eredményt az Országos Műszaki 
Könyvtár és Dokumentációs Központ érte el. Programot készítettek magyar nyel
vű permutációs indexek előállítására. Ennek alapján néhány index rendszeres 
szolgáltatása folyik. További indexek előállítását tervezik e programok 
alapján. Az OMKDK folyamatban lévő vállalkozásai közűi legjelentősebb egy 
magyar nyelvű műszaki thesaurus rendszer készítése, annak a koncepciónak 
Jegyében, hogy a gépesítés intellektuális oldalára különös gondot kell for
dítani.

Az Egyetemi könyvtárak közül a szegedi József Attila Tudományegyetem 
ill. a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára ért el eredményeket kötetkataló
gusok gépi előállítása terén.

Központi szolgáltatások gépesítése

A magyar nemzeti bibliográfiai kiadványok gépi előállítására 1969-ben 
Indultak kísérletek, az Országos Széchényi Könyvtár és a szegedi József 
Attila Tudományegyetem Kibernetikai Laboratóriuma közös feladataként. A gé
pesítéssel együtt a Nemzeti Bibliográfia szervezeti reformálását is meg akar 
ják oldani.

A magyarországi álláspont ezzel kapcsolatban az, hogy nemzeti bibliog
ráfiánkat a MAHC II rendszer szerint volna leghasznosabb előállítani. A kí
sérlet is eszerint történik. Erre az elhatározásra az vezetett bennünket, 
hogy e rendszer igen előnyös lehet számunkra. Hasonló előny© a rendszernek, 
hogy eddigi eredménye adaptálható, ennek következtében a kísérleti szakasz 
jelentősen lerövidíthető.

A nemzeti bibliográfiai kiadványok mellett kísérletek kezdődtek a kül
földi folyóiratok országos lelőhelyjegyzékének gépi előállítására is,szintén 
a Széohényi Könyvtárban. Mindkét kísérlet még kezdeti stádiumban van.

A Széchényi Könyvtár különböző gépesítési programjait egy, a könyvtáron 
belül alakult bizottság fogja össze.

Az együttműködésről
Gépesítési terveinkben és munkáinkban az országon belüli és a nemzet

közi együttműködést a gépesítés természetes es szükséges velejárójának, sót, 
előfeltételének tekintjük. Rendkívül fontos alapelv, hogy el kell kerülni 
többféle rendszer kiépítését, minden lehetőséget meg kell ragadni a már el
ért eredmények átvételére. A kísérletek kezdetén lévő országok esetében - a- 
milyenek a szocialista államok - különösen nagy jelentősége lehet a tapasz
talatcserének, az elkészült tervek, programok kölcsönös kicserélésének, a 
személyes konzultációnak és tanulmányutaknak. Ezeken a formákon keresztül 
alakulhat ki és fejlődhet tovább a szocialista országok együttműködése és
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ennek alapján válik lehetővé a gyakorlati munka összehangolása is.

HELYISMERETI GYŰJTÉS ÉS FELTÁRÁS
MEGYEI KÖNYVTARAKBAN

Legalább egy rövid tájékoztatás erejéig nem felesleges talán 
szét ejteni erről a tómárél. Nemcsak azért, mert a KMK munkájának egyik ré
sze a nagy közművelődési könyvtárak helyismereti tevékenységével való törő
dés, hanem azért isi sok szállal kapcsolódik a nemzeti könyvtár gyűjteményé
hez, szolgáltatásaihoz. Fontos, de méltánytalanul keveset emlegetett terület
ről van szó, A '•regionális" gyűjtés és bibliográfiai feltárás mindinkább ki 
kell egészítse a nemzeti könyvtár munkáját, A "helyismereti dokumentum" szin
te a "hungarioa" analógiája, ma már világos, hogy a helyi gyűjtemény egy-egy 
megyére vonatkozó információs értékű publikációknál éppúgy törekszik a tel
jességre - gyűjtőkörébe az aprónyomtatvány, térkép, zenemű, kézirat, könyv 
és folyóirat széles spektruma tartozik,

A megyei gyűjtemények igen fiatalok, - szinte még kamaszkorúak gondjai
val küszködnek - sokszor a semmiből kellett létrehozni a helyi állományt, 
nem mindegyik könyvtár volt egy-egy városi gyűjtemény szerencsés örököse.
Ma még sokhelyütt az alapozásnál tartanok, igen sok gond, probléma szorítja 
őket. Még hosszú időre nem nélkülözhetik a nemzeti könyvtár sokirányú segít
ségét ; az 1950 előtt megjelent helyi kiadványok jelentős részét a Könyvelosz
tó revén, a helyi sajtó számukra is nélkülözhetetlen és sokszor igen hiányos 
évfolyamait a hirlaptári anyag mikrofilmezésével tudják csak pótolni, s még 
sorolhatnám az OSzK-hoz vezető szálakat.

Nem viszonzatlan segítség ez már ma sem. Elég t alán, ha e helyismereti 
tevékenység legértékesebb dokumentumait említeni! az eddig napvilágot lá
tott sa.1 tóbibliográfiákat, 1957-ben indult meg a sorozat, s eddig öt kötet 
jelont megi Fejér, Somogy, Komárom, Vas és Veszprém megyék periodika irodal
mának teljes feltárásai. Sajnos 1965 óta mintha megszakadt volna e sorozat,- 
kéziratban illetve készülőiéiben megjelenésre, pénzügyi és kiadói lehetőség
re vár néhány következő kötet (Békés, Baranya, Szolnok megyéké). Teljes nem
zeti sajtóbibliográfia hiányában, - talán nem szükséges bizonygatni, - ezek 
nemcsak a helyismereti kutatókat szolgálják, a sajtótörténet, a hirlaptári 
referenszmuhfca segédeszközei is. Anyaguk javarészé természetesen az OSzK 
anyagára épül, - mindenütt feltüntetik azonban a helyileg megtalálható évfo
lyamokat is, egyes esetekben a Széohériyi Könyvtár anyagának hiányára utalnak, 
néha a megyében található példányokhoz kalauzolják a kutatót.

Ez természetesen csak a kiindulópont, - a helytörteneti kutatás alap
vető információs bázisa a periodika irodalom, mélyebb,részletezőbb feltárá
sa elengedhetetlen. Egyre jobban tudatosodik ez, nemcsak úgy, hogy kurrens 
cikkfeltárast végeznek a megyei könyvtárak, hanem az elmúlt években örvende
tes lendületet kapott a hírlapok és folyóiratok helyi vonatkozású cikkeinek 
retrospektív gyűjtése, repertorlzálása. A szegedi Egyetemi Könyvtár raunka-
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közössége volt a kezdeményezőt az 1945 utáni hazai periodikairodalom egy Je
lentős részéről készített, annotált oikk-olmleiráeokat szétktlldte valamennyi 
megyei könyvtárba. Ennek az időszaknak a teljes feltárását célozta meg az a 
múlt évben 11 megyei könyvtár részvételével alakult kooperáolős vállalkozás. 
Ennek résztvevői a szegedi anyagot közel 150 lappal és folyóirattal egészí
tették ki. Egyenletesen osztva el az anyagot a résztvevők nemcsak sajátmaguk, 
a vállalkozásban résztvevő valamennyi könyvtár számára elvégezték a helyis
mereti repertorizálást. A mér befejeződött munka eredményeként összegyűlt 
anyagot, - a helyi sajté feldolgozásából szármázd olkkanyaggal egyUtt, - 
most építik a könyvtárak helyismereti bibliográfiai kartotékjaikba. Ennek 
alapján készülnek kéthelyütt az elmúlt huszonöt év helyi vonatkozású olkk- 
repertérlumalnak kiadására.

Néhány égető gondra a közeljövőben a KMK közvetítésével megoldást kell 
találni. Azokra a kérdésekre Is, melyek az OSfcK-t érintik, Steámos helyi vo
natkozású kiadvány Jelenik meg például, melyet nem a helyi nyomda ad ki, s 
Így a megyei kötelespéldényszolgáltatásbél kimarad, központi segítséggel a 
helyismereti kttlöngylijteményekbe való beszerzésüket biztosítani kellf a he
lyi sajté mikrofilmezésére is szervezettebb formát kell kialakítani. - Ma 
még utéplának tűnik, de talán a közeljövőben megválósithaté tervvé érik, 
hogy a nemzeti bibliográfiai szolgáltatásokat (a kurrens ás a retrospektív 
feltárást egyaránt) tájbibliográfiék teljes sorozatai egészítsék ki. Addig 
Is, a megyei könyvtárak helyismereti munkáját, a nemzeti könyvtár egyes osz
tályain dolgozék, - ha erre igény, alkalom adódik, - közös ügyként segítsék, 
az Idősebb testvér Jogán és felelősségével.
FOGARASS! MIKLÓS
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KeoBkeméti latrán 
Efeg SEREI E0MPKE83ZP3
Amszterdam, Salzburg

Mozart szülivárosa, Salzburg 1967 nyarán két zenei kongresszus
nak is otthont nyújtott! egyidőben ülésezett ott a Zenekönyvtárak Nemzetközi 
Egyesületének (AIBM) éa a Mozart-kutatás Központi Intézetének kongresszusa. 
Idén ismét résztrehettem mindkettőnek munkájában, osak a színhely kettéválá
sához kellett alkalmazkodnom és közvetlenül a salzburgi ut előtt Amaztérdam- 
ba utaznom! itt rendezték meg az AIBM idei, kilencedik kongresszusát*

A kongresszusi vendég, aki kissé kelletlenül ismerkedik a vizre épült 
történelmi város, olykor végtelennek tűnő léposőturák árán elérhető hotel
szobáival, szinte felüdül, amikor a "Donemus" központi zeneház kényelmesen 
megközelíthető helyiségeibe ér. Itt zajlottak augusztus 18-a és 22-e között, 
délelőtti és délutáni ülésszakokon, különféle munkabizottságokban, 24 ország 
zenekönyvtári, zene-arohlvumi, rádiékönyvtárl és hangarohlvumi küldötteinek 
tanáosközásal. Ezek a tanáoskozások többnyire egy-egy könyvtári vagy mód- 
szertani kiadvány előkészítéséről, illetve egyes zenei gyűjteménytípusok do
kumentumainak és tapasztalatainak oseréjérŐl folytak. A tudományos könyvtá
rak bizottsága például a világ zenekönyvtéralről való tudnivalókat tartalma
zó kézikönyveket, afféle zenekönyvtári Minervát állít össze három kötetben, 
a datáló bizottság a nyomtatványok és kéziratok kormeghatározásával össze
függő kérdéseket tartalmazó kiadvány összeállításán fáradozik, a RISM-bizott- 
ság a nemzetközi zenei forrásrepertóriumot, a RILM-bizottság a zenéről szóló 
irodalom nemzetközi témakatalógusát Jelenteti meg, és Így tovább. Az AIBM 
központi folyóiratának, a "Eontes artis musioae"-nek szerkesztésében is 
- velünk együtt - részt vállalnak a tagállamok. Több bizottság, ill. albi
zottság szentelte munkáját a különféle hangarohivumok szerteágazó kérdései
nek, valamint a hangfelvételek nemzetközi oseréje ügyének is. Ismét más bi
zottságok kéziratos zenemüvek, valamint hangfelvételek feldolgozási (oimle- 
irásl, osztályozási, katalógusszerkesztési) problémáival foglalkoztak.

A protokoll-rendezvények közül kimagaslott a hágai kirándulás, ahol a 
városi múzeumban alkalmunk volt megtekinteni a világ egyik legösszjfcettebb 
zenei gyűjteményét. Olyan párját ritkító zenei "arohiv-kombinát" ez, amely 
a hagyományos dokumentumféleségeken (zenei nyomtatványokon, kéziratokon és 
hanglemezeken) túl rendkívül értékes régi hangszergyüjteményt, valamint ze
nei tárgyú grafikákat és festményeket is tartalmaz.
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A zene másik, tartalmi oldalához invitált a salzburgi Mozarteum rende
zésében zajlott kongresszus (vagy, ahogyan szerényebben hirdették! Col- 
loquium), amelynek központi témáját "Mozart a színpadon" Jelszéval Jelölték 
ki. Mind a 17 referátum - a Mozart működése óta eltelt mintegy két évszázad 
és az időközben megjelent hatalmas, könyvtárnyi irodalom ellenére - uj ada
lékokkal tudta gazdcgitani a Mozart-kutatást. Ahogyan Amszterdamban, úgy itt 
is (Salzburgban Bartha Dénes professzor kiemelkedő sikerű előadása révén 
is) - hozzászólásokkal, referátumokkal - kivehettük részünket e kongresszusok 
közös munkájából, tanúi lehettünk a szakterületek eredményei gyarapodásának 
és a gyümölcsöző nemzetközi együttműködés továbbfolytatásának.

Iszlai Zoltán 
PÁRIZSÉ KÜmTARAKBAN

Salgótarjánban, egy megyei könyvtári vizsgálaton ismét nekemsze- 
gezték a megfellebbezhetetlen tényti Párizs szemetes, piszkos, lehangoló vá
ros. Ráadásul még nagy is.

A kérdés eldöntésére nem vállalkozom. Mert egyrészt számomra osillogó, 
barátságos és vidám volt a nagyváros, koraőszi arculatébanj másrészt, mert 
ezt a vitát évszázadok óta folytatják Párizzsal kaposolatban, s voltak akik 
piszkosnak, voltak akik fenségesnek tartva - egyforma intenzitással szerették.

Inkább néhány szót arról, milyen könyvtári programokat és látogatásokat 
szerveztek számunkra, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete támogatásával és szer
vezésével összegyűlt és Pranoiaországba utazott könyvtáros osoport számára az 
ottani könyvtárosegyesületben tevékenykedő kollégák.

Az ottani könyvtárosegyesületben - mint az egész világon általában - ter
mészetesen elsősorban hölgyek tevékenykednek. De ezt nagy mozgékopysággal, 
méltósággal és biztonsággal teszik. Bennünket is barátságosan fogadtak, egy- 
lzben a franola pezsgővel való meggyőzés propagandisztikus, bár nálunk nem 
túl Ismert módszerét is alkalmazva.

Tizennégy választható programpont közül a legáltalánosabbat, a Bibliothé- 
que National, a párizsi Városi Könyvtár (a Porney gyűjtemény), valamint a 
versalllesi Városi Könyvtár meglátogatását választottuk. A többi programpont 
is érdekes lehetett. Csoportunk tagjai azonban inkább az ugyancsak francia 
könyvtárosok szívességéből kapott ingyen muzeumjegyek minél alaposabb kihasz
nálása mellett döntöttek.

Ott-tartőzkodásunk második napján a Nemzeti Könyvtárban fogadtak bennün
ket. Az ottani bibliográfiai osztály egyik magyar munkatársa, aki egyben a ma
gyar és a oseh-szlovák anyag feldolgozásának is felelőse, körülvezetett saját 
osztályán, majd a nagy olvasótermen, a folyóiratolvasón, a katalógus- és fel
világosító osztályon, végül - külön érdekességként - a térképtáron át a 
könyvtár nagyon szép belső udvarára értünk, ahonnan búcsút vettünk kedves ka
lauzunktól. A számtalan leirés és élménybeszámoló ismert tényeit ilyen futó 
látogatás alapján nincs módomban megváltoztatni. Mindössze azt Jegyezném megt
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az olvasótermet zsúfoltnak és Igen mozgalmasnak láttam, a katalógusokat zűr
zavarosnak, többször ujrakezdettnek és rendkívül vegyesnek találtam. A könyv
tár gépesítése azonban, mind horizontális, mind vertikális irányban, szívhez 
szólóan korszerű, a kiszolgálás ezért viszonylag gyors és különösebb türel
metlenséget nem okoz.

A Malraux-i müemlék-lemosási— akoló elérte a Nemzeti Könyvtárat le. Ami
kor ott voltunk, éppen második legrégebbi udvarát, a főbejárattól Jobbraesőt 
mosták-gyötörték, hogy olyan gyönyörű hófehér legyen, mint az uj. A siker 
teljest a lemosott és még le nem mosott részek közt szinte két-háromszáz év
nyi antikvitás-eltolódást konstatáltunk. A tisztítást egy daruskooelról vég
zik. A daru végére hatalmas betonkeverő-vödörhöz hasonló edényt szereltek, 
amiben nagy sebességgel vegyszerrel kevert homok oirkulált. A homok oly nagy 
erővel ütőáütt a falhoz, hogy a legkisebb lyukaosokba Is behatolt s Így igen 
nagymértékben fehérített. Kísérőnk (Mme Borsos) a művelet láttán boosánatké- 
rően tekintett ránkt ő ugyanis nem helyeselte a lemosást. Ez néhány éve a 
második nagy vitatéma a franolák között, amelybe természetesen a mindenkori 
turisták is bekapósolódnakt puoolni, vagy nem puoolnl. Engedtessék meg itt 
bátor álláspontomat leszögeznit ha egyszer homok is van, vegyszer Is van, 
koosl Is van, hát bizony - miért ne mossunk? (El tudnám pl. képzelni, hogy a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárt - a folytonossági hiányok pótlása után - egy 
Ilyen ügyes gépezettel lesikálják. Hosszú évekig tartó tarkasága és fényké- 
pezhetetlensége Így talán megszüntethető lenne.)

A három látogatott könyvtár közül a legszebb a 
Fornev-könyvtár. Párizs városának reprezentatív 
könyvtára, az egykori érseki palota, a Hotel Sans 
immár boldog lakója. Szimpatikusán oeunya és kelleme
sen beszédes osztályvezetőnője elmondta, mintegy har
minc esztendeje annak, hogy elkezdték a beköltözést 
az eredeti - nem túl barátságos helyükről s most mér 
bíznak, hogy ebben az évtizedben be is fejezik. A pa
lota egyrésze gótikus, más részei reneszánsz építke
zés változatos formáit őrzik, a helyreállítás és a 
gyűjtemények elhelyezése Is tiszteletben tartotta eze
ket az építészeti emlékeket, talán ezért tartott soké
ig a költözködés. De talán azért Is, mert a könyvtá
rakban Pranoiaországban sem sietnek olyan rettenete
sen. Ezt bizonyították a könyvtár egy részének való

ban mulatságos, de talán mégsem egészen friss katalógusoédulél, amolyan rabló- 
hus-sütő nyársakra fölezurt, pergamenszinüre sárgult, avittae iréshordozók.

Viszont - hogy is mondjam - sokféle
katalógust láttam már, de eddig nem le tudtam, milyen kedves is tud lenni 
egy katalógus. Ezt szintén ennek a látogatásnak köszönhettem. A Forney-könyv
tár iparművészeti gyűjteményéről és levelezőlap, valamint metszetéllományé- 
ról híres. Ez utóbbiakat modern módszerrel is föltárjáki a képek jórésze
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diapositivra van fölvéve. Ezeket automatikusan mozgó tengelyekre függesztve, 
nagyméretű taroló szekrényekbe helyezték. Bizonyos gombok megnyomkodása után 
a kivánt diapozitivek a kivilágított mezőben megjelennek. Ez arra jóf hogy

hogy ne kelljen állandóan kézbeadni a nagy becsben tartott - és különleges 
tartókban őrzött - korabeli metszeteket, képeket.

A könyvtár olvasóterme ott-tartózkodásunk alatt is nyitva volt. A tele
vízió készített benne elő egy szombati mUsort. Ennek megfelelően a kábelek 
és reflektorok tömegeit cipelték jobbra-balra. Időnként hosszas és komoly 
tanácskozásra hívták kedves vezetőnket, mondván, ezt-vagy azt a gótikus fül
két ők egy -kicsit most áttörnék, mert úgy jobban érvényesülne egy valaminek 
a sziluettje szemből, valami másnak a félhomályos képe pedig balról. Amíg 
ott voltunk, a kolléganő vitézül állta a harcot könyvtára érdekében, és csak 
néha vesztette el udvarias mosolyát.

Ebben a könyvtárban kaptuk kézhez második kétkilós dokumentumcsomagun
kat, amelyet hősiesen cipeltünk egész Párizson át. E dokumentumok mostani 
sorsa előttem - sajnos - ismeretlen, mert egy kedves széllótársam átnézés 
céljából kölcsönkérte. A Cité Universitaire, az uj diákváros egy szállójában 
laktunk - s ő másnap elköltözött, vagy elutazott (?). Idősebb szomáli tanító 
volt, és reggelihez - ahol beszélgettünk - magyar angolszalonnát evett. Ha 
tehát olvasóim olyan idősebb, szomáli tanért látnak, aki reggelijéhez magyar 
angolszalonnát e3zik, ebből Joggal arra következtethetnek, hogy 6 az a szál
lótárs, aki dokumentumaimat kölcsönkérve elköltözött vagy elutazott (?).

Harmadik látogatásunk Versailles városi könyvtárénak szólt, amely a 
volt külügyminiszteri palotában működött. Hégi, 17-18. századi gyűjteménye 
mellett modern anyaga is van. A múzeumi funkoiók mellett olvasótermet és 
nyilvános kölcsönzést is tart. Itt két könyvtáros vezetett bennünket. Egy 
zömökén izmos férfi - akiről később megtudtuk, hogy az igazgató helyettese - 
ás egy aggódó kisasszony. Később az is kitűnt, nem azért járt állandóan a 
nyomunkban a múzeumi bemutatás idején, mert ellenőrizni akarta, hogy nem 
emelünk-e el valamilyen szép műtárgyat (féldrágakövekkel kirakott, elefánt
csonttal díszített, ezüsttel cizellált tárgyakat), hanem azért, mert minden
áron be szerette volna még mutatni a modern szakkatalógusát és valahogy 
siettetni akarta a kizárólag a régi gyűjtemény szépségeit ecsetelő kollégá
ját. Be kell vallanom, hogy itt kivételesen férfipáxti voltam. Bár mélysége
sen megértettem a kolléganő ujratörekvő szenvedélyét is, aki a modern anyagot 
feltáró katalógust példásan többre becsülte holmi fóliáknál, melyeken XV. 
Lajos csataterveit gyűjtötték össze, párját ritkitóan bájos színezésű, ám 
haszontalan képek (elképzelt osataJelenetek) formájában. (A vesztes csaták 
képeit a kötet nem tartalmazta.)

Amikor e rövid beszámolómat elkészítettem, végig azon törtem a fejem, 
kollégáim vajon nem fogják-e hiányolni a gazdag dokumentáltságot és a precízen 
(mondhatni franciásan) pontos adatok felsorolását. Ez a harmadik vitae kér
dést mi Jelent többet: az impresszió, vagy pedig a szakszerű tanulmány,amely 
az előbbi lehetőségét kizárja. Megbocsájtanak, ha e harmadik vitakérdésben 
ismét nem foglalok állást.
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Vizkelety András
A NEMZETKÖZI LENAU-TÁR SASÁG KÖZGYŰLÉSÉN
Temesvár, 1969. szeptember 14-19.

"Ausztria egyre jelentősebb szerepet játszik a Kelet és Nyugat 
között folyó, korunk számára oly fontos párbeszédben. Ezt elsősorban politi
kai és gazdasági érdekek határozzák meg... A hasznosságot mérlegelő inditékok 
azonban nem lehetnek ennek a kapcsolatnak egyetlen tényezői. Minden termékeny 
találkozás és együttműködés előfeltétele, hogy a népek a szellemi kultúra va
lamennyi területén megismerjék egymást." Ezekkel a sorokkal indította útjára 
A.Hofman. a prágai germanista-professzor a Társaság folyóiratának, a "Lenau- 
Forum"-nak első számát.

1965-ben, az akkor még csak egy eves múltra visszatekintő lenau-Társaság 
második, Magyaróváron megtartott közgyűléséről az OSzK Híradóban már beszá
moltam. Akkor Lenau Magyaróváron folytatott tanulmányai indokolták a hely 
megválasztását. Most Lenau szülőfaluja, Csatád közelében az uj temesvári 
©gyetem adott otthont a közgyűlésnek. Fő vendéglátónk a Román írószövetség 
volt.

A Társaság elsődleges feladatának természetesen Lenau Írói örökségének 
ápolását, nemzeti Lenau-bibliográfiák összeállításának szorgalmazását és a 
Lenau kritikai-kiadás előkészítését tartja. Ennek érdekében Jött létre a ma 
még ugyancsak elég kezdeti stádiumban lévő Lenau-Archivum Stockerauban, a- 
raelyhez Könyvtárunk is segítséget nyújtott.

Ezen a ssükebb, Lenau személyéhez és életművéhez kötött célkitűzésen kí
vül - amint ez Hofman professzor szavaiból is kitűnik - a Társaság a régi 
k.u.k. monarchia országainak többé-kevésbé közös irodalmi jelenségeivel is 
kivan foglalkozni, legyenek ezek egyes személyek, vagy irodalmi irányzatok. 
Ezen elképzelés jegyében készült Krammer Jenő egyetemi docens (ELTE) Ödön 
von Horváth-monográfiáJa, amely a Társaság kiadványsorozaténak első tagja.

A temesvári közgyűlés előadásai is több témakörben mozogtak. Természe
tes, hogy a legtöbb előadó a vendéglátó ország irodalomtörténészei közül ke
rültek ki és az előadások is nagyrészt speciális román kérdéseket tárgyaltak 
(L.Rusut A román irodalom szelleme és lényegei - G.Tanasesout A vágyódás 
Eminesou és Lenau költészetében; - D.Sassut A Lenau-fordítások földrajzi el
terjedése Romániébansstb.) Ezeken kivül hallottunk egy részletes beszámolót 
a mór sajtókész állapotban lévő román Lenau-bibliográfiáról (S.Raduoanu) és 
egy rendkívül színes kultúrtörténeti jellegű előadást Temesvárról és azokról 
a bánáti helységekről, ahol Lenau személyesen megfordult (F.Llebhard).

Csatádot, Lenau szülőhelyét, amely ma a "Lenauheim" nevet viseli, mi is 
meglátogattuk. A kis, néhány ezer lakosú, ma is csaknem teljesen németajkú 
községben a tanácselnök is németül üdvözölte a közgyűlés tagjait; fuvózene- 
kar, virágcsokros úttörők, és román népviseletbe öltözött lányok tették szí- 
nesebbe és hangosabbá a fogadtatást Lenau szülőháza ma kizárólag a költő em
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lékének szentelt muzeum, 5-6 teremben elhelyezett bőséges tárgyi és irodalmi 
anyaggal. Nem hiányoznak a magyar nyelvű fordítások és tanulmányok sem, egé
szen Turóozi-Trostler uj monográfiájáig. Különös érdekessége a Lenau-háznak, 
hogy a templom egyik, Lenau koréban készült oltárképén is látható.

Magyar részről két előadás hangzott el a közgyűlésen. Wober Antal a 
magyar romantika jellegzetes vonásairól beszólt, Halász Előd pedig Heimito 
von Doderer, a XX.századi osztrák irodalom érdekes egyéniségének világképé
ről tartotta a konferencia talán legnagyobb sikerű előadását. A magyar "sze
repléshez" tartozik még részben a Társaság tudományos tanácsának ankétja is. 
Médl Antal elnökletével főleg a Társaság további kiadványainak ée folyóira
tának szerkesztőségi kérdései kerültek szóba. A kiadványsorozat egyik követ
kező kötete a Kérésztury Dezső szerkesztésében megjelenő kétnyelvű Lenau- 
antológla lesz.

A program zsúfolt volt. Gyakran reggel 9-től este 6-ig tartottak az 
előadások. Városnézésre is osak azoknak jutott ideje, akik egy-két hivatalos 
eseményről elmaradtak. Temesvárnak régi műemlékei nincsenek. A várat 1840 
után az osztrákok leromboltatták, csak a Hunyadi-laktanya őrzi a régi garni- 
zon város emléket. Néhány szép barokk épület élénkíti a nagyrészt a század- 
forduló körül épült belvárost. Minden gondozott, ápolt, a házak és a parkok 
egyaránt.

A közgyűlés végén a Román írószövetség vendégeiként kétnapos körutazá
son vettünk részt. Ebben nem volt szerencsénk. Amig az előadótermekben ül
tünk, nyárias idő bágyasztotta a figyelmet, amint azonban elindultak a ké
nyelmes Fiat-buszok Nagyszeben felé, eleredt az eső. Az eső és a köd Jófor
mán egész utón végigkísért minket, Így a hegyek helyén többnyire csak go- 
molygó felhőket láthattunk. Segesváron ugyan sütött a nap, de ott osak alig 
fél órát tölthettünk. Brassóra sem jutott több idő, de ott már újra köd és 
szemerkélő eső fogadott minket. Sinaiaban, a volt román királyi üdülő 
kastélyt osak villanyfényben láttuk, és aztán mar át is Jutottunk a Kárpáto
kon. A kivilágított, fényreklámos, modern Ploestin haladtak át a buszok,majd 
este 9 körül Bukarestbe értünk. A fővárossal csak a rövid autóbusz ut alatt 
ismerkedtünk meg, mert a magyar küldöttség az írószövetség bucsuvaosorája 
után még az éjszaka haza indult.

Donosev Toso
műfordítói szimpózium

Várna, 1969. szeptember 1-20.

A Bolgár írók Szövetsége ée a Külföldi Kulturális Kapcsolatok 
Intézete rendezésében ez év szeptemberében immár másodszor került sor a 
bolgár szépirodalom külföldi fordítóinak találkozójára. Az a megtiszteltetés 
ért, hogy olyan neves bulgaristák mellett, mint Juhasz Péter, Karig Sara és 
Szemezel László a Bolgár írók Szövetsége meghívására résztvehettem a várnai 
műfordítói szimpóziumon.
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Mint az Ünnepélyes megnyitót követő diszvacsorán kiderült, 14 ország 80 
küldöttje közül én voltam a legfiatalabb. így kettőzött figyelemmel kisértem 
minden vitát és előadást, hogy elleshessem a "nagy öregek" műhelytitkait. A 
szervezők Jóvoltából nemcsak a kötelező program keretében tanácskoztunk, ha
nem délelőttönként kötetlen formában a Fekete-tenger partján, a csillogó 
"arany homokon" kezdtük az eszmecserét, majd az ebédnél a nagyszemü afuz-alit 
szemezgetve vitatkoztunk, elmélkedtünk. Délután különváltak a vers és próza- 
forditók, e ki-ki a maga szakcsoportjában folytatta a megbeszélést. Sűrűsö
dött a dohányfüst, és a kezdeti udvariaskodások után szinte egymás kezéből 
téptük ki a mikrofont, s a gyorsírók alig tudták követni a felszólalásokat.

A prózafordítók számára kijelölt téma: A bolgár párbeszéd fordítása 
mellett még egy sereg kérdés került terítékre. Majdnem minden delegáció is
mertette az elmúlt évek termését, s természetesen az eljövendő terveket is. 
Rendkívül tanulságos volt hallani, hogy mit fordítottak le Franciaországban, 
Indiában vagy Lengyelországban. A felhozott példákon lemérhettük, az egyes 
országok irodalmi közízlésének vetületét, s módunk nyílt arra, hogy összeha
sonlítsuk sajátunkéval. Hosszasan vitáztunk a szöveghüségről, a műfordítói 
változtatás Jogáról és gyakorlatáról. A legtöbb stilusproblémában azonos néző
pontot vallottunk, azonban az archaizálás mértékének és szükségességének kér
désében táborokra szakadtunk: a magyar küldöttség a régi müvek mai irodalmi 
nyelven való fordításának elve mellett szállt síkra, még mások arohaizáló 
stílus használatát Javallották. A mü szépségének megőrzése és visszaadása, a 
bulgarizrausok adekvát fordítása, illetve a nemzeti Jelleg érzékeltetésének 
kérdései érdekes meglátásokat szültek. Az estébe hajló beszélgetéseket gya
korta vacsora közben, sőt utána is folytattuk.

A rendezők gondoskodtak arról, hogy a szakmai vitákon túlmenően, a mai 
bolgár irodalom legkiemelkedőbb képviselőivel közvetlenül is kapcsolatot te
remthessünk. Ezeken a találkozókon az ismert nevű bolgár Írók és költők, köz
tük a már klasszikusnak számító Eliezaveta Bagrjana. keresetlenül beszéltek 
magukról, verseikről, az Írásról, az irodalomról a szépről.

Az utolsó napokban Szófiában kiadókkal, szerkesztőkkel, a Szerzői Jog
védő Iroda képviselőivel és természetesen Írókkal, költőkkel találkoztunk. 
Felkerestük régi ismerőseinket, barátainkat, én ellátogattam a Bolgár Nemzeti 
Könyvtárba, ahol az Országos Széohényi Könyvtár tavalyi kedves vendége,
Elena Furnadzsieva kartársnő vezetésével végigjártam a könyvtár különböző 
osztályait.

Az utolsó napon, a záróünnepelyen koccintottunk a népek barátságára es 
a vendégszerető Bulgáriára. A búcsúbeszédet Georgi Dzsagarov a Bolgár író
szövetsége elnöke tartotta. Többek között elmondta, hogy Bulgária felszaba
dulásáig kevesebb bolgár könyv Jelent meg a világon, mint most egy év alatt, 
s hogy ebben az évben 3 millió példányban adtak ki bolgár Írókat szerte a 
világon. É rendkívül magas példányszám az 1968-ban első Ízben rendezett mű
fordítói szimpózium munkájának eredményességét bizonyltja, tekintve, hogy az 
azóta kiadott müvek száma többszörösen felülmúlja valamennyi megelőző év 

adatait.
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könyvtarunk
1 LÉTÉRŐL

SZAKSZERVEZETI KRÓNIKA

Augusztus 30-én és szeptember 2-én azokon a cso
portos megbeszéléseken vettünk részt, melyeket az 
Intézetvezetés felhívása alapján könyvtárunk 1970# 
évi munkatervének előkészítéseként a dolgozók véle
ményének, javaslatainak felmérésére szerveztünk,
3-én Jelen voltunk az ezévi Jutalmazási keret elosz
tása ügyében tartott értekezleten. 4-én a Számvizs
gáié Bizottság ülésezett. 15-én a Közalkalmazottak 
Szakszervezetében titkári értekezleten vettünk 
részt. 8-án a Gyarapítási, a Katalogizáló, a Bib

liográfiai osztályok, a Hirlaptár és Könyvelosztó bizalmiéi számára a könyv
tári munka ésszerűsítésével kapcsolatos osztályértekezleteket előkészítő 
megbeszélést tartottunk. 9-én a Közalkalmazottak Szakszervezete Székházéban 
a sportfelelősök értekezletén vettünk részt. 10-én kiszálláson voltunk Za- 
mérdiban, ahol elvégeztük a szakszervezeti vagyon leltározását és előkészí
tettük azok elszállítását. 16-án a Közalkalmazottak Szakszervezetében jelen 
voltunk a TT elnökök részére tartott megbeszélésen. 17-én a Szakszervezeti 
Bizottság ülésezett. Napirendjén a Steámvizsgáló Bizottság elnökének jelen
tése és az aktuális feladatok megbeszélése szerepelt. 22-én a KMK összdol- 
gozói értekezletén vettünk részt. 23-án a VIII.kér. Polgári Védelmi Parancs
nokság képviselőjével oktatás ügyében tartottunk megbeszélést. Ugyanezen a 
napon az OSzK Híradó szerkesztő bizottsága ülésezett. 25-én bizalmi értekez
leten tájékoztattuk az aktívákat az SzB ülésen felmerült problémákról.
30-án összevont SkB és pártvezetőségi ülés volt, amelyen megvitattuk a ju
talomkeret felosztásáról készült javaslatot. Ugyanezen a napon bizalmi ér
tekezletet tartottunk, amelyen a bizalmi tanfolyam 5# előadásaként "A bi
zalmiak eszmei és politikai nevelőmunkája" oimmel Vadász Eerencné osztály
vezető tartott előadást.

Október 2-án a miskolci tanulmányút résztvevőivel tartottunk előzetes 
megbeszélést. 4-én a Számvizsgáló Bizottság ülésezett. 4-5-Qn tanulmányi 
kirándulást szerveztünk Miskolcra a Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárának 
megtekintésére. A kiránduláson 18 dolgozónk vett részt.
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SEGÉLYEZÉSEK ÉS ÜDÜLÉSEK

Munkaadói segélyt kaptak szeptemberben Auer Ferenoné, Béri Gézáné, 
Gatter Istvánná, Imre Kálmán, Muzslay Lászlóné, Tudós Erika, Wolf Magdolna.

Szakszervezeti rendkívüli segélyben részesülti Pap Zoltán.

Szakszervezeti kedvezményes üdülési beutalást nyertek szeptemberben? 
Bálátonf3ldvár Bartók György és neje, Fonyód - Urbányl Vilmos és édesanyja, 
Hévíz - Németh János (Jutalomüdülés), Siófok - Bereozky László és felesége, 
Sopron - Falta Hosemarie - Tomlts Ottilia, októberben? Galyatető - Lakatos 
lászlóné - Sopron - Miklóssy János és neje, Nagy Károlyné és fia - Zebegépy 
Bállá Sándor nyugdíjas.

NYÁRI ÜDÜLÉSÜNK ZAMÁJRDIBAN

Családos embernek a csupasz fizetéséből bizony még sok évtizedes 
szolgálat után sem telik arra, hogy nyaranta - akár osak két hétre is - 
szobát béreljen vidéken és saját erejéből gondoskodjék önmaga és családja 
munkaerejének regenerálásáról. A SzOT-üdültetés - Jól tudjuk - éppen a nyá
ri hónapokban távolról sem képes a szükségleteknek eleget tenni. így hát a 
dolgozók mástól nem várhatnak e tekintetben segítséget, mint munkaadójuktól. 
Az üzemeknek, vállalatoknak általában megvan az anyagi erejük effele felada
tokra, hasonlóképpen az akadémiai intézeteknek is. Másként all a dolog a 
nem élvonalbeli kulturális intézményekkel. Ezeknek bizony nem csekély gondot 
okoz a családos dolgozók nyári üdültetésének biztosítása.

Intézetünk az elmúlt évtized során szerencsés helyzetben volt, mert a 
szervezetébe tartozó vidéki műemlék-könyvtárakban, kiváltképp Keszthelyen 
viszonylag kedvező lehetőséget talált a kérdés megoldáséra. Az idei nyártól 
fogva azonban a keszthelyi kastélyban megindult nagyarányú építkezések Jó
időre betették számunkra ezt a kaput. Intézetvezetőségünk a szakszervezeti 
bizottsággal együtt nagy megértéssel igyekezett a megszűnt lehetőseget uj
jal pótolni. A Jóakaratu fáradozásnak és készségnek meg is lett a kívánt 
eredménye. Zamárdiában sikerült egy három szobás viliét bérbe vonni s ebben 
Julius 7-től kezdve augusztus végéig terjedőleg négy 11 napos és egy 12 na
pos turnusban három-három családot üdültetni. összesen tehát 15 család 
(20 gyermekkel) került abba a kellemes helyzetbe, hogy kedvezményes, a 
keszthelyinél nem magasabb anyagi feltételek mellett részesülhetett a bala

toni üdülés egészsógépitő áldásában.
Ha tapasztalatok alapján fel akarjuk állítani az uj üdültetés merleget, 

azt kell mondanunk, hogy Zamárdi Keszthelynél nem egy tekintetben többet 
nyújtott. Mindenekelőtt Jóval közelebb esik Budapesthez s Így utiköltBér
megtakarítást tett lehetővé. Másodszor a keszthelyi'kastélyszobáknál Jóval 
barátságosabb szobákat kaptunk. Továbbá? amig Keszthelyen házon belül sem
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mifele tisztasági fürdőnk nem volt, Zamárdiban villanybojleres állandó meleg- 
viz-szolgnltatásban részesültünk. Aztán: amig ott csupán egyszerű szobai vil- 
lanyrezsók álltak rendelkezésünkre, amelyek a hálózati elégtelenség miatt ne
hezen voltak üzemeltethetők, - itt teljes felszereléssel, sőt hűtőszekrénnyel 
in ellátott villanytüzhelyes konyhánk volt. Ami pedig a strandot illeti, az 
Zamárdiban messze kényelmesebb volt. Keszthelyen naponta több mint 3 kilomé
tert kellett gyalogolnunk, amig a kastélyból a strandra s onnan vissza ér
tünk, Zamárdiban nem többet 300 méternél. Ráadásul sokkal olcsóbb volt a 
strandbérlet is.

Ami a nehézségeket illeti, e részben a legfőbb baj az volt, hogy a bér
beadó - megállapodás ellenére - nem gondoskodott a takarításról. Ezt a fel
adatot minden helyiségben magunknak kellett ellátni; a közös használatú he
lyek igy nem egyszer rendetlenek voltak. Panasz hangzott el amiatt is, hogy 
az egyik szoba nagyon szűk méretű volt, amelyben egy háromtagú osalád alig 
volt képes moccanni. Baj volt az ágytakarókkal is: hllvös éjjeleken egy-egy 
takaró kevésnek bizonyult. Több jogos észrevétel azonban úgy emlékszem nem 
merült fel. Az említettek egy része is olyan, amin segíteni lehet.

Mindent összevéve azt kell mondanunk, hogy az uj nyári üdültetés sike
rült. Persze, azért nyilván senki sem haragudna, ha jövőre még alkalmasabb 
helyet sikerülne találni. Ám ón úgy vélem: tökéletes megoldások nincsenek.
Itt ilyenfajta hibák voltak, másutt másfélék lesznek. Soha rosszabbat, mint 
ez volt! Köszönet érte mindazoknak, akiket illet.
BERLÁSZ JENŐ

SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRUNKRÓL

Még nem láttam olyan könyvtárat, amelyik ne küszködött volna helyhiány
nyal. Különösen áll ez a megállapítás kis szakszervezeti könyvtárunkra. Ter
jeszkedési lehetősége nincs és az uj könyvek, ha nem is özönlenek, de havon
ta vagy kéthavonta (attól függően, hogy milyen időközben unják meg nézni az 
összegyűlt könyveket a Kötelespóldány-szolgálatnál) 60-70 db-ra tehető a 
szaporulat. Ebből természetesen nem mindegyik kerül feldolgozásra, mert sok 
a változatlan újranyomás, a klasszikusok különböző sorozatokban párhuzamosan 
jelennek meg, s a verseket sem kedvelik sokan. Evek óta gyűlt az anyag a 
könyvtárban, s már ott tartottam, hogy a visszahozott könyveket sem tudtam 
helyretenni. Tavaly végeztem egy ritkítást, 4 ládára való könyvet emeltem ki, 
főleg duplumokat és rossz állapotban lévőket, de a helyhiány megoldásához ez 
is kevésnek bizonyult. Az idén júniusban már radikálisabb megoldást kellett 
keresnünk. Eroemelné Jáky Éva és Vén Tiborné, könyveink régi ismerősei működ
tek közre velem együtt, hogy az uj anyagnak helyet szerezzünk.

A több példányos, az évek óta nem kölcsönzött müvek, a rongált, hiányos 
példányokból 1606 darabot emeltünk ki. A könyvek jegyzékbe foglalását Bókay 
Bálané és a KISz végezte. Jáky Éva kötegelte a könyveket es intézte elszállí
tásukat. A kiemelt könyveket a Közalkalmazottak Budapesti Bizottságénak en- 
• gedtük át. - SZÁSZ ANDRÁSNÉ
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