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AZ ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁR 
PELSZABADPLÁS UTÁNI HUSZONÖT EVE
1945-1970

Áss elmúlt huszonöt év nemosak népünk, de könyvtárunk történeté
ben is uj fejesetet nyitott. Újat Jelentett, mert osak a magyar nép felsza
badulása tette lehetővé, hogy alapítójának, Széchényi Perenonek szándéka 
szerint az Országos Széchényi Könyvtár ténylegesen Is a nemzet könyvtárává 
lehessen.

Történetének egészét még nem Írták meg, adósok vagyunk vele. Múltjának 
egyes szakaszait résztanulmányok értékelik és tárgyalják. Szerzőik, ha kü
lönböznek is egymástól szemléletükben, történetírói módszereikben, azonosak 
annak megállapításában, hogy megalapítása pillanatától kezdve az volt a hi
vatása, hogy a nemzeti könyvtár szerepét töltse be.

Úgy véljük, hogy közel 170 éves története folyamán ezt legkevésbé a 
Horthy-fasismus népellenes, "anyagiakban is szűkmarkú kultúrpolitikája" tet
te lehetővé, mely 1945-ben - amikor a hitleri utóvédharcokkal hadszíntérré 
tette az országot - közel járt ahhoz, hogy el is pusztítsa.

A készülő pusztításnak ezt a képét villantja fel előttünk a könyvtár 
1943. évi jelentess, amitor ezeket Irta: "... a légitámadás növekedése miatt 
az állomány legértékesebb 8143 kötetét vontuk ki a forgalomból és 142 fa
burkolattal ellátott, leforrasztott horganylemez ládában biztonságba helyez
tük." Ide került a teljes Apponyi-gyűjtemény, elszállításra kerültek a kö
zépkori kéziratok és az ősnyomtatványok, az RMK és a kézirattár legértékesebb 
darabjai, a régi hírlapok és zenemüvek, a legbeesesebb térképek és csak a 
"szerencsés véletlennek tudhatjuk be, hogy ez az anyag, könyvtárunk legérté
kesebb, nemzetközi viszonylatban Is felbecsülhetetlen kínoséi 1945-ben 
visszaérkeztek", mert azokat "a vezetőség akarata ellenére" a nyilas minisz
térium Nyugatra szállíttatta.

Az 1944. évi Jelentés szerint a központi olvasótermet az év során mind
össze 52 napon át tarthatták nyitva, a különgyüjtemények pedig még kisebb 
mértékben voltak használhatók. A pusztulásra Ítélt könyvtár állapotáról pe
dig az 1945. évi jelentés ad számot. Ezeket Írja a Jelentés: "Április végéig 
romeltakarítással foglalkoztunk. Kihordtuk a könyvtár helyiségeiből a fa- és 
üvegtörmelékeket, ... « Kézirattár oly sérüléseket szenvedett, hogy a helyi
ség helyreállítási munkálatai csak 1946 tavaszára készülhettek el." A könyv
tárat ért károkat a Jelentés - 1938. évi pengő értékben - közel negyedmil
lióra becsülte. "Maga az állomány - teszi hozzá megkönnyebbüléssel a Jelen
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tés - azonban osaknem egészében sértetlen maradt, pótolhatatlan muzeális ér
tékeinkből, a zenei anyag kivételével semmi el nem pusztult."

Itt tartott könyvtárunk 1945 áprilisában, amikor országunk és népünk 
felszabadulása • ha romokon is, de egy uj élet kapuját nyitotta meg számára 
is.

A felszabadulás utáni első időszakban - külső helyreállításában anyagi 
nehézségektől, belső építésében a múlt szellemi örökségétől korlátozottan - 
nehezen Indult meg könyvtárunkban az élet. Waldapfel Eszter állapította meg 
az OSzK felszabadulás utáni történetéről Írott tanulmányában "Ha hangzottak 
is olyan egészséges hangok, hogy a bekövetkezett politikai változásoknak 
egész könyvtár politikánkat döntően meg kell változtatniok, ezek a hangok még 
részben formális követelményekre, részben osekély visszhangra találtak" 
könyvtárunkban. Meg kell azonban őszintén mondani, hogy az ezekkel kapcsola
tos kérdések tisztázatlanok voltak még országos viszonylatban is.

Előrehaladást osak a fordulat éve (ekkor indult meg könyvtárunkban a 
párt szervező munkája is) és .az ezt követő évek jelentettek. Ennek az időnek 
könyvtárunkban az volt az alapproblémája (és itt ismét Waldapfel Esztert 
kell idéznünk), hogy "a közművelődési funkoiőt betöltő könyvtárak kdv t - 
az Országos Steéohényi Könyvtár még - nem találta meg a maga helyét, lódé
ul területét, viszont* tudományos, nemzeti könyvtári funkoiéját sem m te 
következetesen és egyértelműen vállalni."

Az első Jelentős előrelépést az OSzK számára - nemzeti könyvtári "ink- 
olója irányában - az 1952. évi minisztertanácsi határozat adta meg.

Ez a határozat konkretizálta ugyanis első Ízben az OSzK-nak (a határo
sat szerint "az ország legnagyobb könyvtárának" - a nemzeti könyvtár me/ne
vezés első Ízben az 1956. évi könyvtárügyi törvényben szerepel) funkcióit és 
feladatait. Ez az időpont egyben a könyvtár fennállásának 150 éves évforduló
Ja is volt.1952-től a könyvtár fejlődése, funkcióinak évről-évre bővülő kiterjesz
tése alapítója szándékának megvalósítása irányában haladt, de útját további 
törések nehezítették. így az évenként növekvő feladatok ellátásában részint 
a külső segítés elégtelensége, részint belső vezetési hibái, majd az 1956-os 
ellenforradalom (és annak a könyvtáron belül is Jelentős tevékenysége) több
ször hozták nehéz helyzetbe. Az 1958-ban végrehajtott újabb átszervezése is 
ezekből adódott, az ezáltal megnyitott ut pedig már a mához vezet.

Könyvtárunk történetének az 1958. évvel kezdődő és Jelenleg is folya
matban levő uj szakaszét értékelni ma még korai lenne. De ennek a ma mér ti- 
zenkétéves útnak legfontosabb eseményeit mint határköveket említeni nemes 
helyes, de szükséges is.

1958-ban könyvtárunk uj vezetést és 3 gyűjteményi, 2 könyvt rügy ősz 
tállyal uj szervezeti felépítést kapott. Ebben az időben történtek meg az 
előkészületek a Könyvtártudományi és Módszertani Központ megszervezésére, 
mely 1959-től előbb főosztályként, majd az OSzK részeként önállóan működik. 
1959-ben készült el uj gyűjtőköri szabályzata és a könyvtár uj elhelyezésé
nek a Várban való kijelölésével a nemzeti könyvtáv Uj koncepciója, az uj
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nemzeti könyvtár építésének programtervezete.
1961-től egyre inkább előtérbe került a Várba val<5 felköltözés szakmai 

előkészítésének problematikája. Ennek sorén kidolgozást nyert az OSzK funk
cióinak korszerű megfogalmazása. Ettől az évtől kezdve Jelenik meg a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia félhavonkénti fűzetekben házi előállításban és 1961 
októberétől uj kiadványként a Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzé
kének két sorozata.

UJabb mérföldkövet az 1963# év Jelentett. Ekkor lépett ki a tervezés 
stádiumából a nemzeti könyvtár uj koncepciója, és kezdődött meg az uj épület
ben való működése előkészítésnek szakasza, kezdődtek meg az un. rekonstruk
ciós munkák.

Befejeztük az első háromszintes pótraktárunk, a Pollack téri épület ud
varának felhasználásával készült vasraktár építését és megtörtént annak el
ső betelepítése. Ebben az évben indult meg a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
éves kumulációinak közreadása, majd 1964-ben - pártunk és kormányzatunk ál
dozatkészsége lehetővé tette könyvtárunk számára, hogy egy londoni árverésen 
megvásárolhassuk a Mátyás király egykori könyvtárából származó Cyprianus- 
kódexet.

öt évvel ezelőtt, 1965-ben kezdtük meg, könyvtárunk egészének összefo
gásával, állományunk revízióját, melyet ez évben kívánunk befejezni. Ekkor 
kezdtük meg az 1945-1960. évi 5 kötetes retrospektív bibliográfiánk közreadá
sát és az MNB mintájára a Magyar Folyóiratok Repertóriumának házi előállítás
ban, félhavonkénti megjelentetését.

1966-ban befejeztük második pótraktárunk, a rákospalotai négyszintes 
vasraktár megépítését is. Ide telepítettük át a már szűkké vált Muzeum utcai 
épületből a Kisnyomtatvány tárat (majd 1967-ben a Térképtárat is) és itt kezd
te meg a Könyvelosztó is - régi adósságunk törlesztéseként a több mint egy 
évtizeden át Ömlesztetten tárolt másodpéldányok rendezését, mely utolsó 
részletében az elmúlt évben került állománybevételre.

Az 1967-es év kezdetét Jelentette volna annak a hároméves tervfeladat
nak, melyet a Várba való felköltözés utolsó időszakaszaként terveztük. Ezt 
húzta át a Gazdasági Bizottságnak az a határozata, mely a Vár általános re
konstrukciója keretében könyvtárunk leendő otthonának elkészítését es ezzel 
együtt felköltözésünket is 1975-re halasztotta. Az utóbbi két esztendő mun
káját ez a tény határozta meg és további feladatainkat is ennek megfelelően 
fogalmaztuk újra. Ez azonban már nem történet, hanem a jelen gondja, felada
ta ée munkája.

Huszonöt év történetének eseményeit idéztük, történetét annak, hogy mi
képpen élt nemzedékünk azzal a lehetőséggel, amelyet 1945 április negyediké 
adott kezünkbe. Nem zárókő ez számunkra, hanem emlékeztetés a huszonöt éves 
évforduló alkalmából arra a feladatunkra és kötelezettségünkre, hogy könyv
tárunkat nemcsak nevében, feladataink meghatározásában, hanem vezetőinek és 
dolgozóinak tudatában,ténylegesen betöltött szerepében is szocialista tar
talmú nemzeti könyvtárrá, a szocializmust épitő magyar nép nemzeti könyvtárá
vá kell tegyük.- [RÉSZLET HÁMORI BÉLA 1970.márc.21-i ÜNNEPI BESZÉDÉBŐL.]
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EMLÉKEZÉS HALÁSZ GÁBORRA
1901-1945

Kezemen érzem még utolsó kézszorításának melegét. A "Manei"-hi- 
don, & Margit-híd felrobbantott szárnyát helyettesítő ponton-bürttn találkoz
tunk! magammal sodortam s a szigeten, ahol megállhattunk már, megkérdeztem, 
hogy Tannak, Sárközi Györggyel és Szerb Antallal együtt voltak munkaszolgá
latosok, olyan parancsnok alatt, aki védte őket, s azt Is megengedte, hogy 
Időnként oslllag nélkül kilépjenek. Arra akartam rávenni, hogy ne menjen 
visszás a helyzet egyre reménytelenebb. "Én törvényen kívül élni nem tudok"1 
hallom most Is elfoszlé utolsó mondatát.

Egyetlen tanulmánykötetének, amely életében megjelent, ezt a olmet adtat 
"Az értelem keresése". Valóban ezt kereste egész életében. Bem csak úgy, hogy 
értelmével Is igyekezett mindent, amivel foglalkozott, áthatni, hanem ízért 
is, mert kezdettől fogva a lét, a cselekvés, az alkotás, oélját, Jogát, írtel
mét kutatta. Először az Ifjúság türelmetlen s magabizó fölényével, kés^ob 
mindinkább a részletek felé forduló figyelemmel.

Humanista volt a szó modern értelmében, de szükebb, klasszikus értelmé
ben ist az alkotó ember foglalkoztatta s alkotásainak mibenléte, eszközei, 
tárgyal. Gyakran tért ki stlluskérdésekrei és stíluson nemcsak a nyelvi kife
jezés formált, hanem az alkotás egészét meghatározó elveit értette. Ezért 
nem elégedett meg sohasem a szakszempontok érvényesítésével! kötetlenebbül, 
az esszélró hajlékony és változatos eszközeivel közelítette meg tárgyát. Az 
elveket a konkrétumok sokaságán próbálta ki, s végtelen érzékenységet, élmé
nyének gazdagságát rendezte, fegyelmezte velük.

"Továbbjutni!", Irta annak az egyik utolsó kritikai oikkének élére, a- 
melyben a túlságosan is tökéletes ifjúságot a nyugtalanságnak, a keresésének, 
a világ újra-fogalmazásának kötelességére figyelmeztette. Ö maga is mindig 
tovább akart Jutni! s tovább is Jutott. Nem maradt meg a "városi* Írók köré
ben, ahova sorolták! több irányban Is kitört. A múlt felé, amelyhez a törté
netíró áhítatával és a végleges dolgok szemléletén érzett gyönyörködéssel for
dult j a Jövő felé, amelyről a történelmi erők hatásainak ismeretében megírta, 
hogy a tömegeké lesz! 4 Jelen felé, amelynek Jelenségeihez bíróiéként is egy
re nagyobb kedvvel szólt hozzá.

Életműve nem terjedelmében, hanem minőségében nagyarányú* lassan érlelő
dött és lassan gyarapodott. A 30-as években - még innen élete derekén - bon
takozott ki szabadon tehetsége* de akkor már egyre szűkobbre zárult munkaköre. 
Néhány folyóirat volt csak a tér, amelyen dolgozhatott, s a Sséohényi Könyv
tár a hely, ahol még otthont talált. Főnökei* a feledhetetlen Rédey. Tivadar ^ 
és Fitz József ezt Írták róla egy 1944. Julius 24-én kelt működési bizonyít- \ 
ványban* "A Nemzeti Muzeum tudományos tisztviselőire kötelező nagy hagyomény-
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ba, mely az ősi intézményben végzett munkájuk mellett tudósi és irói tevé
kenységet is vár tőlük, Halász Gábor példás odaadással és kiemelkedő tehet- 
®9g£öl kapcsolódott bele... A 18-19# század körébe vágó, ritka alaposságú 
és magasrendU itéletü tanulmányai ... elismert tekintélyű birálói szerint a 
magyar esszéirodalom kimagasló termékei. 1930-ban megjelent "Az értelem ke
resése" o. kötetének nagy sikere és messzeható visszhangja volti legjobb 
színvonalú folyóirataink kritikusai Kemény Zslgmond, Péterfy Jenő esszéhagyo
mányának méltó folytatását, mai tanulmányirodalmunk reprezentáns remekét kö
szöntötték benne ... Mint a múlt századvég egyik legavatottabb Ismerője, 
"Justh Zslgmond párisi és hazai naplójá"-nak gondos, körültekintő közzététe
lével megbeosülhetetlen forrásanyagot bocsátott a tudományos kutatás rendel
kezésére. 1942-ben "Madáoh Imre összes Müveinek" két hatalmas kötetével a 
szakismeret és tudományos akrlbla legmagasabb fokán oldotta meg a szerencsés 
választással rábízott nehéz feladatot... 1943-ban a Magyar Tudományos Akadé
mia őt bízta meg klasszikusainak tervezett uj sorozatéban Kazinczy Fereno mü
veinek kritikai kiadáséval... a Franklin Társulat, mely mér "Kétnyelvű Re
mekírók" o. sorozatát is az ő irányitéséval bocsátotta közre, most legutóbb 
napjaink egyik legnagyobb Jelentőségű vállalkozásának, az uj teljes magyar 
Shakespeare-fordításnak szerkesztői gondozását is rá bízta."

1927. november 1-től 1930. Júniuséig a Muzeum Könyvtárénak önkéntes gya
kornoka volt; első kinevezésének keltei 1930. Junius 28. 1935. Julius 1-től 
I.o. múzeumi segédőr; 1938. Julius 1-től múzeumi alkönyvtárnők, 1943 májusá
ban a főigazgató a Kézirattár ügymenetének vezetésével bizza meg. Közben be
hívjak kis.m.szolgálatra; 1943. Julius 16-án a főigazgató kérésére leszerelik. 
1943. december 31-én könyvtárnokká nevezik ki. Ilyen minőségében rendezi meg 
a Muzeum nagy Kossuth-Bmlékkiéllitását, amelyet az ország német megszéllésé- 
sának előestéjén, március 18-án nyitnak meg a Muzeum dísztermében. 1944. ju
nius 5-én a főigazgató megkísérli, hogy "tudományos kivételezettségért" fo
lyamodjék; Julius 27-én a VKM rendelete nyugállományba helyezi; egyidejűleg 
újra be kell vonulnia.

Könyvtárunk irattáréban megmaradt annak a kérvénynek fogalmazványa, a- 
melyet mentesítése ügyében intézett főhatóságához. Példás tisztviselői és tu- 
dóéi munkája mellett azt le felhozta, hogy félvár" létére csak 8 éves koré
ban keresztelték meg| s ez néhány nappal későbbre esett a faji rendelkezések
ben mentességre Jogosító dátumnál. A kérvényt Így fejezte be* "legyen szabad 
Miniszter Urat legalázatosabban arra kérnem, néhány hónapi eltolódás ne te
gyen tönkre egy, a Jövőben Is munkára és kultúránk szolgálatára szánt éle
tet." A szörnyűség örvényei azonban elragadták. Ö fegyelmezetten várta a vé
get; úgy, ahogy kedves sztoikus böleseitől tanulta. Bem tudott törvényen ki-
vül élni s az éltörvény elpusztította.

Halálénak huszonötödik évfordulóján könyvtárunk a Kézirattárban elhelye
zett emléktáblával és emlékkiállítással Idézi fel tiszteletreméltó alakját. 
KERESZTÚRI DEZSŐ
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MUNKÁNKRÓL
KÉEtDÉSEINKRÓL

&

A korábbi, "A könyvtár vezetői tanácsának munkájáról" o. fejezet 
helyén és annak pótlására - de kereteit Jóval szélesebbre szabva - indítjuk 
meg ezt az összefoglalásunkat, melyben könyvtárunk működésének jelentősebb 
eseményeiről kívánunk esetenként beszámolni* Címében és tartalmában egyaránt 
krónika ez, az OSzK munkájának, az azon belüli eseményeknek olyan össr .fogla
lása, amelyet a szükségnek megfelelően egészítenek ki az alcímek alat' .cözöl- 
tek, valamint azok a oikkek, amelyek a krónika láncára füzötten a nagy bb 
terjedelmet, részletesebb kifejtést igénylő kérdésekkel foglalkoznak.

Most, a krónika indításánál elsőként azoknak az osztályórtekezlete^nek 
eredményéről, az azokon elhangzott kérdések, Javaslatok sorsáról kívánunk be
számolni, melyekről lapunk múlt évi 9-10« számában tájékoztattuk olvasóinkat. 
Arról volt akkor szó, hogy a Gyarapítási Osztályon és a Hirlaptárban, a Kata
logizáló Osztályon és a Bibliográfiai Osztálynál, á Központi Katalógusoknál 
és a Könyvelosztónál tartott értekezleteken, valamint más csoportos értekez
leteken "az Intézetvezetés könyvtárunk dolgozóinak véleményét és javaslatait 
kívánta összegeztetnl arról, hogy hogyan lehetne az OSzK munkáját jobban és 
ésszerűbben megszervezni abban az adott helyzetben, melyet a várbeli építke
zések elhúzódása teremtett könyvtárunk számára".

Az értekezleteken felvetett kérdéseket, az elhangzott javaslatokat a 
pártvezetőség és a szakszervezeti bizottság megbízottai, az igazgatási osz
tály munkátársai akkor Jelentésbe foglalták, és ennek nyomán indult meg 
- nem látványos módon, de a megszokott kereteket átalakítóén, nem egyszeri 
nekifutással, de lépésről-lépésre haladó következetességgel az a folyamat, 
melyet értékelni ma még korai lenni, de eseményei már nyomon követhetők.

Talán az értekezletek során felvetett kérdések is hozzájárultak ahhoz, 
hogy könyvtárunk főigazgatója első lépésként a vezetés hatékonyságát kívánt/ 
emelni azzal, hogy a vezetői tanács (nagyobb előkészületeket igénylő, Írás
beli előterjesztésekhez kötött) ülései mellett, a könyvtár napi munkájának 
operativ intézésével foglalkozó főosztályvezetői értekezleteket rendszere-^ 
sitett. így került sor a dec. 1-én, 18-án és 23-án, majd a folyó év folyaméi 
a jan. l?-én és máro.13-án azokra a főosztályvezetői értekezletekre, melyek
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napirendjén már az osztályértekezleteken felvetett egyes kérdések Is szerepel
tek.

Január 15-e és március 13-a között a főosztályvezetői értekezletek 
azért szüneteltek, mert Jan.22-én az 1970. évi munkatervet tárgyaló, febr. 
28-án pedig as 1969. évi beszámolót megvitató vezetői tanáosttléeeket tartot
tuk, febr. 30-án pedig a szokásos éves összdolgozói értekezletet rendeztük 
meg as Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének Szentkirály utoai Semmelweis- 
termében. Az itt tartott főigazgatói beszámoló (mely napokig volt beszéd tár- 
gya) ugyancsak említette a dolgozók által felvetett kérdéseket és Javaslato
kat és szólt arról, hogy azokkal az Intézetvezetés foglalkozni kíván. A be
számoló ugyanakkor nem egy helyen éles megfogalmazásban vetett fel egyes 
(pl. a kézikönyvtárak építése során tapasztalt) hiányosságokat, de nem hall
gatta el (pl. a várbeli építkezések elhúzódásából v. a még mindig elégtelen 
bérhelyzetből következő) nehézségeket sem és helyesen emelte ki az elmúlt év 
során elért eredményeket is.

Még a decemberben kezdődő főosztályvezetői értekezleteket megelőzően, ve
zetői tanáosl szinten foglalkozott az Intézetvezetés - ugyanosak as osztály
értekezleteken felvetett kérdésként - azokkal a zavaró momentumokkal, amelyek 
a múltban a szakmai és gazdasági vezetés között Jelentkeztek. Eredményeként 
történt egy és más. Persze hiba lenne azt állítani, hogy ma már minden rend
ben lenne a szakosztályok és a Gazdasági Hivatal között, de még nagyobb hiba 
lenne észre nem venni a végbement változásokat - elsősorban as addig legtöbb
ször panaszolt műszaki munkák vonalán.

Ugyanosak a könyvtár dolgozóinak észrevételei, Javaslatai alapján kerül 
sor több olyan kérdés megtárgyalására is, amelynek tarthatatlanságáról egy
aránt tudtak könyvtárunk vezetői és dolgozói (nem egy közülük közbeszéd tár
gya volt), de megoldásuk évek óta halasztódott vagy olyan kérdésekre, amelyek 
Jelenlegi v. tervezett megoldásának helyessége a dolgozók egymásközti beszé
dében ma is vitatott, de újbóli felvetésükre nem is gondoltak, mert a "Roma 
loouta, oausa flnlta" hitéből következően érinthetetlennek tartották.

így tűzte napirendre pl. a deo. 1-i főosztályvezetői értekezlet Haraszthy 
Gyula főosztályvezető előterjesztésében a külföldi magyar irodalom regisztrá
lásának kérdéseit. Az e kérdésben való rendteremtés szükségességét azért ve
tették fel egyes osztályértekezletek, mert központi intézkedés hiányában több 
osztályon párhuzamosan, munkamegosztás és egységes szempontok nélkül, egymás 
munkáját sokszor átfedően végezték a külföldi hungarikák nyilvántartásának 
munkáját. A kérdés felvetése indokolt volt és helyesnek tartható intézése is. 
Az itt hozott határozat szerinti 1. Haraszthy Gyula főosztályvezető okt. 31-i 
terminussal, az illetékesek bevonásával tanulmányt készít és Javaslatot tesz 
a külföldi magyar irodalom regisztrálásénak könyvtáron belüli szabályozására.
2. Az Országos Gyarapodási Jegyzék mellékleteként közreadásra tervezett Bib- 
liographica Hungarioa-t levették a napirendről, mert elegendőnek tartották, 
ha a Jegyzékben Jelölik a regisztrált könyvek közül a hungarikákat, végül 3. 
konkrét terv készítését határozták el a külföldi magyar nyelvű irodalom re
gisztrálásának válogatással való kiadására.
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Még a főosztályvezetői értekesietek rendszeresítése kapósán vetődött 
*•1 ▼ann*k a szükségessége le, hogy az osztályok vezetői jobhan nyerjenek 
bevonást az Intésetvesetés munkájába. E tekintetben azonban már több akadály 
Jelentkezett. így értelmetlennek látszott a könyvtár minden osztályvezetőjé
nek részvételivel tartanáé értekezletek rendszeresítése. Bnnek eredménytelen
ségét a vezetői tanáos kibővített Illései már régebben Igazolták. Megszünteté
sükre Is ezért került sor. Végül az a döntés történt, hogy elsősorban a tár
gyalandó témáknak megfelelően kell összehívni az osztályvezetői értekezlete
ket, nem zárva ki azok sorából az egyes kérdések szakembereit sem.

Az első Ilyen értekezletre deo. 16-án került sor, amikor a külföldi 
hungarikák regisztrálásával kapcsolatos (előzőén már főosztályvezetői szinten 
megtárgyalt) kérdések kerültek további megvitatásra. De Innen Indult - ezút
tal nem a felső vezetés szintjéről - két, egymással összefüggésbe hozott kér
dés felvetése Is. Jerenozv Endréné, a Gyarapítási Osztály csoportvezetője(aa , 
e kérdéseket értő dolgozók nem kis részének véleménye által Is helyeselten) 
az OS*K szakkönyvtári funkcióinak, majd abból eredeztetve a szakreferensi 
rendszer kérdéseit vetette fel. Referátumát lapunk mostani számának vitarova
tában közöljük.

E kérdések lezárására - önként értetődően nem kerülhetett sor, mint
hogy nyitott maradt az a Jan. 15-i főosztályvezetői értekezlet után 1 'íol 
a szakreferensi rendszer problematikáját Sebestyén Géza, könyvtárunk főigaz
gatóhelyettese Ismertette. Előterjesztésének további vitatását egy, ápr.9-re 
tervezett osztályvezetői szintű értekezletre irányozta elő az Intésetv etéa. 
A kérdés további vitatása aláhúzza annak a megállapításnak helyességét, amit 
könyvtárunk főigazgatója így szövegezett meg a Jan. 15-1 értekezleten* a 
probléma még nem érett meg arra, hogy könyvtárunkban a szakreferatura be reze- 
tésére szervezetileg Intézkedni lehessen. Ebben a k.érdésosoportban több ál
láspont és megoldási lehetőség van. Tisztázásukat viták utján kell bietosita- 
Dl. Krónikánkban egy, az Intézetvezetés által inioiált, a könyvtár dolgozói 
által támogatott, olyan folyamatról számoltunk be, mely egyben azt Is jelzi, 
hogy friss levegő áramlik könyvtárunk falai között. A biztató az, hogy felads 
taink megfogalmazásában, munkamódszereink megválasztócéhn és az események 
formálásában mór ez az uj is Jelen van.
HORVÁTH VIKTOR

SZEMÉLYI HÍREK É3 VÁLTOZÁSOK
tt^i Báréin József könyvtári raktáros/Raktárl Osztály, Bele-

horszkv Márta könyvtáros I./Közp.Katalógusqk, Bírok Oszkárné/Régi nyomtatvá
nyok Tára, Dérer Miklós könyvtáros I.Aö*P«Katalógusok, Dinnyés Józsefné tud. 
munkatárs/Kataloglzáló Osztály, Divényl Pólné könyvtáros I./Bibliográfiai 
Osztály, Parnadr Lívia könyvtáros II.A»*P.Katalógusok, Gellérl Péterné 
könyvtáros II. Aözp.Katalógusok, Lukáos Istvánná kisegítő IV./Gondnokság, 
Molnár. Istvánná előadó/Gasdaeági Hivatal, Mórái György könyvtári raktáros/
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Raktári Osztály, Hagy Endréné könyvtáros III,/Bibliográfiai Osztály, Palóoz 
Katalin könyvtáros I./Katalogizáló Osztály, Papp András könyvtáros I./Szako
zó Osztály, Pergel Pereno könyvtáros I,/Zárolt Kiadványok Tára, Sáfrány 
Judit könyvtáros II./Közp,Katalógusok, Tóth levente könyvtáros II./Könyvel- 
osztó, Tóth Zsuzsánna előadó/Nemzetközi Csere, A Hlrlaptérba nyertek kineve
zést! Pöldényl János restaurátor II,, Győrfi Erzsébet könyvtáros II,, Nándo
ri Mária segédreataurátor, Simonosios Péter könyvtáros I,, Szondi Béláné 
segédrestaurátor, Szuiohovszkv Zoltán könyvtári raktáros és Tisza Vilma könyv
táros II. A Mlkrofllmtárba kaptak beosztást* Áos Lászlóné könyvtáros II,, 
Bessenyei József könyvtáros II „, Bittó Ilona fényképész szakmunkás, Lantos 
Róbertné fényképész szakmunkás ás MaiHot Oyörgyné könyvtáros II.

Eltávoztak könyvtárunkból! Báoz Kálmánná főkönyvtáros/nyugd., Bíró 
Istvánná kisegítő IV,/munkaviszonya megszűnt, Palvy Zoltánná főkönyvtáros/ 
áth. MTA Népzenei Kutató Csoport, Perenozl Sándor kisegítő I./nyugd., Gárdos 
András műszaki ügyintéző II./áth. Dél-Budai Vendéglátóipari Váll., Gattér 
Istvánná kisegítő Il./nyugd., dr.Herke Rózsa fókőnyvtáros/nyugd., Karáoeony 
Rózsa főkönyvtáros/áth. Külügyminisztérium, Mateika Jánosné könyvkötő szak- 
munkás/nyugd,, Nagy Iván könyvtári raktáros/munkaviszonya megszűnt, Németh 
Imréné kisegítő IV/nyugd., Sáfrány Judit könyvtáros II./munkaviszonya meg
szűnt, Sasvári Dezső müsz.ügyint.II./nyugd., dr.Tardy Lajos tud.főmunkatárs/ 
áth. MRM Régészeti Könyvtár.

Megbízások! Czettlerné Kozoosa Ildikó restaurátor a Restaurátori Labora
tórium ideiglenes vezetésére, Miklóssyné Varró Judit csoportvezető az olva
sói katalógusésöpört, Rádiós Lajos csoportvezető a Gazdasági Hivatal fenn
tartási osoportjának, dr.Tóth Lajos főkönyvtáros a Kötelespéldányszolgálat 
ideiglenes vezetésére, Zilahy Tamásné osoportvezető az adrémaosoport vezeté
sére kapott megbízást.

Átsorolásoki Könyvtárosi munkakörben - csoportvezetői Szabó Ervin és 
ZilAby Tamásné) tudományos főmunkatárst dr.Pallenbüohl Zoltán, dr.Pazakas 
József, Galamb Györgyné, Klssely Olivér, dr.Pethes Iván és Splra Györgyné) 
tudományos munkatársi Proemelné Jáfcy Éva, Grallert Izabella, Krúdy Zsuzsa, 
Vavrineoz Veronika és Zágbnyi Ilona) főkönyvtárost Csillag Lászlóné, Paragó 
Lászlóné és Szász Andrásné; könyvtáros I.t Bíbor Jenőné/Zlro, Vellier 
Erika, Malek Magdolna, Raiosénylné Székely Ágnes és Wolf Magdolna.

AdminisztratÍv-műszaki munkakörben - adm,osztályvezető* Bálázs Miklósné 
osoportvezetőt Rádiós Lajos) főelőadó I.t Jávor Péterné és Kádár Tibomé, 
főelőadó II, t Póosl Árpádné) kiemelt termelői *y«irmiinicáa« Mayer János könyv
kötő.

Áthelyezések! dr.Bélley Pál tud.főmunkatárs/Hirlaptár, Deli Györgyné 
főkönyvtáros/Katalogizáló Osztály, Pináozy Brnőné könyvtáros II./Olvasószol
gálat, Fülöp Katalin könyvtáros II./Gyarapitási Osztály, Hidas Istvánná ki
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segítő IV./Gondnokság, Jávor Péterné főelőadó I./Gazdasági Hivatal, Serkai 
Jenőné könyvtáros II./Olvasószolgálat, Kertász Judit könyvtáros II./Gyarapí
tási Osztály, Wádftl Gyuláné előadÓ/Gazdasági Hivatal, Hámeth Károlyná könyv
táros II./Gyarapítási Osztály, Pillér Antal gk.vezet6/Gazdaságl Hivatal ás 
V.dr.lflndlsoh Éva tud.főmunkatárs/Kézirattár.
(lezártuk* 70.03.16.)

RÉGI JTXOMTATVÁHTOK TJLRÁJIAX 
JBLÉHTOSBBB ÜJ 8ZBRZEMÉHIBI

Könyvtárunk legrégibb könyvállománya az elmúlt évben több könyv-4 
törtánetl értékkel és régi magyar könyvritkasággal gyarapodott. Időrendben 
tekintve át uj szerzeményeinket, első helyen a "legfrissebb" nvolo ősnyom
tatvány érdemel említést. Hemoeak könyvtárunknak, hanem a hazai ősnyomtat
vány állománynak is értékes gyarapodása az a XVIII. századi kötésben fennma
radt, látszólag Jelentéktelen könyv, amely két ritka, magyar könyvtára bán 
meg nem levő ősnyomtatványt tartalmaz. Az egyik a "görög Voltaire"-ne ir ne
vezett lúklanos Vera história óimén közreadott müveinek 1497. évi mllauól 
kiadása, amely a szerző De aslno oimü regényét is magában foglalja. Lúklanos 
munkáit egy merőben eltérő tárgyú ősnyomtatvánnyal, Sfeienal Szent Kata' in 
olasz nyelvű életrajzával (Vita dl S.Caterlna da Slena, Milano, 1489*) kötöt
ték egybe, feltehetően még a XV. században.

Logikusabb könyvegyÚttest alkot másik újabban vásárolt XV. századi cö- 
tetünkben Boocaooio Genealógiám deorum-a (Velenoe, 14970 és Ovidius Méta-' 
morphoses-e (Velenoe, 1497.)• Bartolus de Saxoferrato két ősnyomtatvány-ki
adása nem tartozik a ritkaságok közé. A neves középkori Jogtudós müvei a XV* 
század második felében közel 200 kiadásban kerültek forgalomba s ma is álta
lában több példány ismert belőlük. A most megvásárolt két kötet értékét fi
nom későgótikus lllumlnálás fokozza. A további két ősnyomtatvány a humanisták 
által nagyrabeosült, klasszikus műveltségű Hieronymus leveleit (Strassburg, 
nem 1469 után), illetve Petras de Palude beszédeit (Strassburg, 1487.) foglal
ja magában.

Ritka példányokkal gyarapodott RMK-evtt.1teményttnk. A reformáoió idején 
kibontakozó nemzeti nyelvű irodalom erkölcsjavltó didaktikus Jellegű művei
hez tartozik Pathai Barácsi János lánoz felbonczolása (Debreoen, 1683. RMK 
1.1296) és Gyulai Mihály PerteÍmeskedő ... táno Jutalma (Debreoen, 1681.
EMK I. 1255) cimti kis munkája, amely további két debreoeni nyomtatvánnyal 
sgybekötve került most könyvtárunk birtokába. Pathai munkájából csupán egyet* 
len példányról van tudomásunk s ritka Gyulai müve is, bár ebből egy példány 
már volt BMK-gyüJtöményünkben. Érdemes feleleveníteni, hogy az elmúlt év 
legjelentősebb RMK vételeként regisztrált munkában, Deosl Gáspár "Az utolsó 
üdében egynéhány regnáló bűnökről való prédikációk-ban (Debreoen, 1582)
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ugyancsak a legveszedelmesebb bűnök egyikeként ostorozza az iró a táncot. 
Mindhárom könyvecskét’ Sokát 'olvashatták, álig maradt béiőlffk az utókorra.

Hazai könyvtáraink közül osák a mi PMK-gyŰJteményüiikbeh volt egy pél
dánya annak az "Imádságos éé énekes ..i' könyvecske"-néfc (Kolozsvár, 1700.
RMK I. 1550-1566), SmelySt möst jobb állapotban,' eredeti rézkaposos bőrkö
tésben vásárolhattunk'még.

A nem magyár nyelvű RMK-vételeink közül'említést érdemel Qeorg ZÖlner 
Geistreiohes Lleder-BUohlein und Oéistreiches Hand-BÜohlein oimü munkáinak 
1665-ben Brassóban megjelent s egybekötött'kiadása'(RMK II. 1558-1559)• 
Mindkét nyomtatványt már SzaV- Károly is baupán Seivert Baohriohten o. müvé
re, illetve az adatait átvevő Jrausch Sohriftsteller-Lexioon-jára (III.86.1.) 
hivatkozva említi, megjegyezvén, hogy még a bráSsői evangélikus gimnázium 
könyvtárában se* sikerült e nyomtatványokét felkutatnia^ Ma sinos egyéb pél- 
dónyrél tudomásunk. Á tragikus sörau eparjéai orvos és gyógyszáréez Weber 
János Amuletum, das ist sin kurtzer und nothwendiger Berioht zűr Zeit dér 
Pestilentz (Bártfa, 1664. RMK lí. 641.) oimümunkéja ugyancsak a ritkaságok 
közé tartozik. Mindezideig Eper Je seb, Kassán' és Könyvtárunkban volt egy-egy 
példány belŐlé. Végűi hPd* zárja e rövid áttekintést a XVI. századi külföldi 
nyomtatványok (antikva) gyűjteményének néhány Jelentősebb uj kötetet Cogna- 
tus /Cousin/ Gllbertt Opera. Basel, 1562. - Diotiönarius pauperum. Strass- 
burg, 1518. - Erasmust Ein nutzliohe Undervrisung. Zürich, 1521. - Melanohtoni 
Bthloae dootrlnae elementa. Wittenberg, 1583.
SOLTÉSZ ZOLTANHÉ

Zirci "Reguly Antal MŰemlékkötervtárunk március 23-án, a község 
felszabadulásának huszonötödlk évfordulóján tartotta meg felújí
tása utáni megnyitó Unnepségát.

Az alábbiakban Mátjr^a Istvánnak a IlÉP SZAVA máro. 8-1 számában "Könyvtár 
a Bakonyban" o. oikkét közöljük.

•A betonút fölött, mint a. mesék varázsszőnyege, lebeg a finom porhó. A 
fék fölött előbb oeak egy torony látszik, majd a kanyar után hirtelen előt
tünk terpeszkedik a község, Zlro. Vasrécsos kapunál fékezünk, mellette táb
lai Országos Száohénvi Könyvtár Regulv Antal Tudományos Könyvtára".

A magas, kétszárnyas ajtók a látogatók előtt már harmadik éve nem nyíl
tak ki, de mögöttük megszakítás nélkül folyt a munka, a küzdelem. Igazi harc 
volt ez, emberek osatáztak a gyorsan szaporodó gombák ellen. Az első szakv - 
lemény 1967 októberében hangzott el, s a szerkesztőségi telexgépek azonnal 
kopogni kezdték a hirti "a zirci Regulv Antal müemlékkönyvtárt megtámadták 
a könnyező fagombák_"_.
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Járjuk a termeket. A bútorok, a könyvek a helyükön, mintha évek éta nem 
le nyúlt volna hozzájuk emberkéz, mintha nem ürítették volna ki mind a két 
helyiséget az első hetekben, amikor félé volt, hogy a teljes berendezést meg 
kell semmisíteni a gombák miatt. (Seerenosére erre nem került sor.) Olyan 
szabályos rendben állnak a polookon a tekintélyes, bőrgerinoü könyvek, közöt
tük néhány felbeosülhetetlen értékű ősnyomtatvány, mintha két évvel ezelőtt 
nem a zárt folyósén, a mennyezetig halmokba rakva vártak volna arra, hogy az 
emberek kipusztítsák a könyvtárbél a gombákat.

A kisterem. Mintegy tízezer kötet lakosztálya. Innen indult a fertőzés. 
Illetve a fölötte levő tetőszerkezetből. Ezért nemosak a kisterem födémét 
kellett vasbetonra cserélni, hanem a tetőrészt Is fel kellett újítani, geren
dástél, mindenestől. A gombáknak oéllulézra van szükségük, ezért a faanyagot 
támadták, de éppen emiatt voltak veszélyben a könyvek is. A hírekkel ellen
tétben a könyvállomány nem fertőzött, osak megelőző intézkedés volt 3300 kö
tetnek a fertőtlenítése.

Hogyan vették észre a gombákat? Ellenőrző utón a padláson Járva több he
lyen elszíneződést láttak a födémen, amelyeket először vlzfoltoknak néztek, 
mert röviddel előtte beázott a tető. A színeződés azonban tartásnak bizonyult, 
szakembert hívtak, s a szomorú eredményt már tudjuk. A foltok gombate.epek 
voltak. Először osak a kisterem berendezését fertőtlenítették, illetv újí
tották fel ahol kellett.

A könyvtár aggédé gazdái és a szakemberek mér úgy vélték, nyugodtan 
hajthatják álomra a fejüket, amikor nem várt fordulat következett be. * gom
bák a vastag fal és a több méteres távolság ellenére megjelentek a negyven
ezer kötetet őrző nagyteremben is és u.1bél támadásba lendültek. A Zirol Ve
gyes KTSz szakemberei tovább folytatták a munkát, s a támadékat végképp meg
semmisítették.

A nagyterem északi falánál, ahol a gombák megjelentek, kioserélték az 
összes farészt, a polcokat és a hátlemezeket egyaránt. Ezek után a Széchényi 
Könyvtár vezetői úgy döntöttek, ha már hozzányúltak a berendezéshez, pompáz
zon friss színekben a híres könyvtár. Kifestették a termeket, a boltozatot, 
felújították a faliképeket a messze földön ismert kazettás mennyezet osiJLla- 
galt pedig egyenesen a pénzverdében aranyoztatták.

A szakemberek átnéztek minden négyzetmilliméternyi felületet. A könyv
tárra 1944 decemberében német vadászgép esett s a belőle kizuhand motor a 
nagyteremben robbant. A helyreállítást akkor elvégezték, de nem szedték szét 
a berendezést. A kívülről nem láthaté részekből most operálták ki a szilánko
kat. Hosszú időre konzerválták a bútorokat, köztük a nagyterem galériáján él
lé eredeti barokk berendezést, amelyik még a mostani könyvtár ősének tekint
hető kis olvaséterem ékessége volt az 1700-as évek elején.

A felújítás egyes fázisaiban osak egy-két ember tudott egyszerre dolgoz
ni. Ragaszkodni kellett az eredeti teohnlkához, ezért a teljes felújítást 
osak kézi munkával lehetett elvégezni. Ehhez már nem volt elég egyedül a szak 
tudás. Ehhez szívügynek kellett tekinteni a végzett munkát, eiihez hozzájárul' 
egy kis lokálpatrióta büszkeség is, amelyik sarkallta a KTSz szakembereit. A
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könyvtár megszépüléséhez, a gombák elleni sikeres harchoz olyan emberek kel
lettek, mint a Széohényi Könyvtár vezetői, a müemlékkönyvtárakért felelős 
munkatársai, a restauráló műhely és a ziroi KTSZ szakemberei. Utóbbiak közül 
a diszitőfestést végző Széperdei Nándort és a farészeket rendbe tevő Katona 
Mihályt különös szeretettel emlegette kísérőnk, Kovács József, a zirci könyv
tár vezetője. A saját szerepét, a két és fél éves munka kézbentartását pedig 
szerényen elhallgatta, holott nem kellene szerénykednie.

Március végétől ismét látogatók léptei koppannak majd a folyosó csi
szolt kövein. Hatvanötezer kötet várja őket.

A könyvtár ajtaján már nem lesz kinn a ZÁRVA tábla, megszépülve fogadja 
a kivánoslakat. Az orvtámadáb nk nyoma sincs, s mindaz, amit láthatnak, nem
csak a könyvművészetet reprezentálja, hanem az emberi munkát is dicséri.

Komor András kéziratait kereste 1962-ben Komlós Aladár könyvtá
runkban. De "... azt mondták, nem tudnak róla." Majd évekkel ké
sőbb "... újból tudakozódtam utánuk. Ekkor elémadtak két hatal
mas kézÍráttörneget ..."

Komlós Aladár cikke "Megvannak Komor András eltűnt kéziratai" óimén az 
ÉLET ÉS IRODALOM febr.l-i száméban jelent meg. Az alábbiakban közöljük.

Hét évvel ezelőtt az Élet és Irodalomban (1963# Jan. 10.) megpróbáltam 
felidézni elfeledett barátom, Komor András emlékezetét. A oikkben megemlí
tettem, hogy öt kiadatlan regényének kézirata maradt utána, amelyek az 1940 
körüli évek politikai viszonyai közt nem jelenhettek meg. Úgy emlékeztem, 
hogy Komor öngyilkossága után özvegye a Széchényi Könyvtárban helyezte le
tétbe őket. De mikor kerestem, a könyvtárban azt mondták, nem tudnak róla. 
Ezért oikkemben azt Írtam, hogy a kéziratok az özvegy öngyilkossága után 
"fel nem derített módon eltűntek". A Magvető most Thurzó Gábor bevezetésével 
újból kiadta Komor András három ismert korábbi regényét. Sajnos azonban 
Thurzó megnyugodott az ón egykori megállapításomban, s bevezetőseben azt Ír
ja: "A kézirátköteg sosem került elő és már valószínűleg elő sem kerülhet." 
Én azonban nem tudtam beletörődni egyik legjobb barátom müveinek elveszésé
be, s évekkel "cikkem megírása után a Széchényi Könyvtár kézirattárában újból 
tudakozódtam utánuk. Ekkor elémadtak hét hatalmas kózirattömeget: Komor And
rás müvei voltak. Megvan mind: Kisértet a Klauzál utcában. Meluzlna. Meriin, 
A hegy. Seherezáde ezerkettedlk éjszakája és még sok egyéb, szindarabok, el
beszélések tömege, Riohard Beer-Hoffmann üharolais grófja cimü hires szép 
drámájának fordítása stb., egész áradat. Kár, hogy a Magvető nem tudott ró
luk, s igy nem kerültek bele a válogatásba. Még mindig kiadásra várnak.
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MAGYAR VONATKOZÁSÚ UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEINKBŐL

MAGYAR NYELV!) SZÉPIRODALOM

Napfogyatkozás. [Versek.] Párizs 1968.Cp<R Lászlót Belső kaland. [Versek.] H.n. [196?]
DÁVID Gyulai Irodalomkritikai antológia. 1. Csokonaitól Gyulai Pálig.

2. Peterfy Jenától Móricz Zsigmondlg. Bukarest 1968.
GYALLAY Domokost Erdélyi legendák. New York 1968.
HALÁSZ Sándort Kaptató. Kisregény. Bukarest 1966.
KISJQKAI Erzsébeti Csillagok a magyar égen. 1. Árva Bethlen Kata. - 2. Zrí

nyi Ilona. [Versek.] London 1967 - 1969.
SALAMON Lászlót Legszebb versei. Bukarest 1968.SÁTORY Rlohárdt Rejtvény és humor. [Versek, novellák, kabarétréfák.] Toronto 
1968.SZABÓ Gyulát Laozkó Rózsa balladája. [Novellák.] Bukarest 1968.

VLAJ Lajost Szelíd intés. [Versek.] Murska Sobota 1968.
MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN
FÁBIÁN Zoltánt Jerekh osiz. [Három kiáltás.] Jereván 1965*
FEHÉR Ferenot Szón pokraj polskite patlsta. [Álmok a dtilőutak szélén.]

Skopje 1968.
HUNYADY Józsefi Zegiart siedmiu morz. (Hát tenger vándora.) Warszawa 1969. 
KORMOS Istvánt Heklat pokrik teghajl Jev hrask-Jezneri maszin. [Két bo <- 
,ökröoske.] Jereván 1965.LÁSZLÓ Aíinat Ca neptele In aer. (Harkály a vizen.) Buoureptl 1969.

MOLNÁR Ferenci Chlapoi z Pavelske ulice. (A Pál-utoai fiuk.) Praha 1967. MÓRICZ Zsigmondi Fii bún pina la moarte. (Légy Jó mindhalálig.) Ed. 2. 
^Buourepti 1969.MÓRICZ Zslgmondt Búd* dobrjf ai do smrtl. (Légy Jó mindhalálig.) Bratielava.1968.NÉMETH Lászlót Verdorde poesta. (Iszony.) Utrecht - Antwerpen 1964.PASSUTH Lászlót Buh deété pláóe nad Mezlkem. (Esólsten siratja Mezikót.) 
Praha 1968.SZABÓ Magdat lauf dér Sohlafenden. (Alvók futása.) Frankfurt am Main 1969. 

TATAY Sándort Die zwelte Toohter. (A második leány.) Berlin [1968.] 
TERSÁNSZKY Jíózsi] Jenót Martin Kukuok auf Wahlfang. [Kakuk Marói kortes- 

uton.] Lelpzig 1968.
Ungarszka panorama. Novell. Várná 1969.
MISCELLANIA HUNGARICA
APRÓ Antalt Szotrudniosesztvo eztran-oslenov SzÉV v ékonomioseszkih organi- 

zacljah szoclalisztioseszklh sztran. Moszkva 1969.(BADINY JÓS Fereno)t A sumir-magyar nyelvazonosság bizonyító adatai. Buenos 
Aires [1965 ás 1969 között.]

BOBULA Idát Herenoia de sumerla. Hezlko 1967.DÁVID Andrást Fejezetek a magyar-délszláv művelődési és irodalmi kaposolatok 
köréből. /Jegyzet./ Növi Sad - Subotioa - Zrenjanin 1968.DEÁK Istvánt Welmar Germany*s left-wing intelleotuals. A politioal history 
of the Weltbühne and its olrole. Berkeley - Los Angeles 1968.GOSZTONYI [Sándor] Alezandert Dér Mensoh und die Evolution. Teilhard de 
Chardins phllosophlsohe Anthropologie. Münohen 1968.GÖLLNER, C[arl]t GIndirea eoonomioá a sasilor din Transilvania in secolul al XlX-lea. Bucureptl 1969. ' _ ,

The aociology of masa média oommunioatora* Bd#by Paul Halmos, Keele 1969#
Hit és meggyőződés, (összeáll. Vaszil Lengyel.) Uzshorod 1969.
KENDE János - [GECSÉNYI] GECSENI Lajos - 1STEINBACH] STEJNBAH Antalt Ven- 

gerszkie revoljuoii 1918 i 1919 gg. Moszkva 1969.
KOVÁCS T.t Prineiples of X-ray metallurgy. Lövi-
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KÖRÖSI FIereno] D. det An approaoh to ohemistry. London 1969*
KUN (Béláné) Irinát Béla Kun. (Kun Bála. Emlékezések.) Moszkva 1968.LENGYEL Említ Lajos Kossuth, Hungary’s great patrlot. New York 1969.
LUKÁCS IErnőné] C. - TARJÁN [Rezsőnél E.t Methematloal games. London 1969.
A szerzők Matematikai Játékok és Vidám matematika o. müvének fordítása, LUKÁCS [György] Georgt Frühsohriften. 2. Geschlohte und Klassenbewusstseln. 
Neuwied - Berlin 1968.LUKÁCS Györgyt Teória powieftoi. (Die Theorle des Romans.) Warszawa 1968. 

LUKÁCS [György] Georgt Estetloa. (Xsthetik.) Baroelona - Méxioo 1966 - 1967. 
MR0CZKO, Eugenlust J^zyk wfgierski dia pooz^tkuj^oyoh. Vyd. 2. Warszawa 

1967.
HAGY [Miklós Kristóf János] N. Christoph det Mlohael Drayton’s "England’s 
heroioal epistles". Bern 1968.SAS [Mihály] Mihaj - KOVÁCS Lajost Detszka ginekologija. (Gyermeknőgyógyá
szat.) ffeofija 1968,SELYB LJános] Hanst In vivő. üie oase fór supramoleoular blology presented 
in six informál, illustrated xeotures. Forewordt Albert Szentgyörgyi.
New York 1967.

SILVESTER [János] Joannest Grammatiea Hungaro-Latlna, Bloomington - The 
Hague [1968].

SZABÓ Ferenct Az ember és világa. Róma 1969.
SZALAY Lajost Genesis. A graphio lnterpretatlon by —. New York 1966. 
SZILASI [Vilmos] Wilhelmt Phantasie und Brkenntnls. Bern - Münohen 1969. (TARBY [Lajos] Louis)t Relations éntre la Géorgle et la Hongrie du Ilii. au 
XVIII. siéoles. Paris 1969*WEIBLBIN, Johannt Die veríorenen Sőhne. Kurzblographien grosser Ungarn 
deutsoher Abstammung, Bei. 2. Wien 1967*
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FELSZABADULÁSUNK 
HUSZONÖT ÉVE

A MODERN KÖNYYALLOMÁ.NY
HELYZETEI egykor és ma

Cikksorozatunk mostani - második - részéhez ftlzve, mintegy beve
zetésképpen, szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat az Országos Széohényi 
Könyvtár régebbi szervezeti felépítéséről.

Az 1940-es években a könyvtár szervezeti felépítésének alapja e, -egy 
gyűjtemény-egység volt, ez képezett agy-agy osztályt. Ilyen gyüjteraéi egysé
gek voltak (az 1941-es jelentés sorrendjét véve felsorólásunk alapjéu )i 
Kéziratok és Muzeális Nyomtatványok Tára (mai elhelyezésében, de a Jelenlegi 
tudományos olvasóterem is e tár része volt). Nyomtatott Könyvek Tára (a mai 
modern könyvgyűjtemény), Hírlap- és Polyólrattár. továbbá a volt Észté názy 
Palotában! a Zeneműtár, a Térképtár, a Plakát- és SzlnlapgyüJtemény. a Gyász- 
.1 elentésgyű.ltemén,v. az Iskolai Értesítők Gyűjteménye és végül az akkor rég 
külön kezelt Magyar Asszonyok Könyvtára, amely azonban osak gyüjtemény-tgy- 
ségként volt önálló, de a Plakáttár vezetője gondozta. E gyűjteményeken kí
vül Önálló szervezeti egység volt a Szerzeményosztály és az Igazgatóság mel
lett működő - az akkori idők szükségletei által életre hivott - Hitelesítési 
Osztály.

Könyvtárunk huszonötéves fejlődésének ábrázolására ma oélunkul az un. 
"modern könyvgyüjtemény"-nyel kaposolatos munkafeladatok és adatok Jelenlegi 
és múltbeli képének összevetését tűztük ki. A bevezetőben említett Nyomta
tott Könyvek Tárának ma a Katalogizáló Osztály, a Szakozó Osztály, a Raktári 
Osztály és a Könyvkötészet együttese felel meg. 1941-ben "17 tisztviselő és 
2 altiszt" végezte a katalogizálás, szakozás és adrémázás munkáját, a raktá
ri munkát pedig 5 dolgozó látta el. Ma a két feldolgozó osztály létszáma 40 
fő, a Raktári Osztályé 15 fő, Mig akkor a 19 dolgozó "7 hivatali szobában és 
2 üzemi helyiségben" működött, addig ma mindössze eggyel több "hivatali" és 
eggyel több "üzemi" helyiség Jut 40 kollégánknak. Sőti akkor mindössze 9 
szekrény kellett a feldolgozó helyiségekben lévő katalógusoknak, mig ma 20 
katalógusszekrényt kell a dolgozók Íróasztalain kivül a feldolgozó helyisé
gekben elhelyezni, az adréma-lemezeket tároló, szekrények számának növekedé
séről nem is szólva.

A munkakörülményekről tehát éppenséggel nem mondhatjuk, hogy együtt
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fejlődtek volna a könyvtár növekedésével. Hl az, ami ugyanősak nem fejlődött 
előnyösen? "A teendőkhöz képest ezt a létszámot minimálisnak kell mondanunk... 
Az Ilyen szalagon Járő munkánál minden kiesés személyzeti tartalék hiányán 
bán időtrabló zökkenőkkel Jár. Ezidén a tisztviselők gyakori változása kü
lönösen sok nehézséget okozott." Ez az Idézet az 1941. évi Jelentésből való, 
de ugyanígy állhatna a legutóbbi évek bármelyikének Jelentésében is. Végül 
pedig még egy Igen fontos azonosság Jellemzi a két időszakot* 1941-ben le# 
most Is a könyvtári belső munka korszerű szintre való emelése volt a feldol
gozás legfontosabb feladata. Csakhogy akkor a müncheni anyag adrémázott olm- 
lelrása volt ez a fontos feladat, ma pedig a különböző katalógusok korszerű
sítése, rekonstrukciója.

Az újabb kiadású, müncheni rendszer szerint feldolgozott anyag rekata- 
loglzálásával magyarázható, hogy - noha az uj beszerzések száma jelentősen- 
emelkedett - a címleírások számszerűségében ninos nagy különbség. 1941-ben 
16 500 olmlelrás készült önálló müvekről, és 6282 részolm nélküli periodika-, 
un. rávezetéses olmlelrás a sorozati.nagylapokon. 1968-ban 17 660 olmlelrás 
készült adrémáztatás 111. MNB-ben való közlés céljaira és 1488 un. rávezetés 
került a folytatásos müvek nyilvántartásába.

Ehhez még annyi megjegyzést füzünk, hogy 1941-ben 79 181 "oimnyomat" 
készült a oimleirásokról a katalógus részére, mig .1 elenleg pl. osak 5500 kö- 
telespéldány olmlelrásairól 55 000 levonat kerül a katalógusokba.

Ez a oimleirások minőségére vonatkozóan is ad némi felvilágosítást* a 
feltárás adatainak szaporodása ugyanis a két, sőt három lapos oimleirások 
számát Jelentősen megnövelte, különösen mióta a szakszámok is adrémázva ke
rülnek a címleírásokra. (Nem hallgathatjuk el, hogy ez nem feltétlenül sze- 
renosés változás, de semmiképpen sem a feldolgozást hibáztatjuk érte.) A mi
nőségi változásról szólva még azt is meg kell említenünk, hogy a oimleirók. 
munkáját a korábbihoz mérten a fordítások esetében az eredeti elmek feltün
tetése, a prominens szerzők (2300 név nyerte el eddig ezt a megtisztelte
tést) születési és halálozási adatainak feltüntetése, a címleírások egysé
gessége érdekében az előzetes hasonlítás stb. stb. is szaporítja.

Ennek ellenére az eddig olvasottak alapján felmerülhet az olvasókban 
az a kérdés, hogy ha Ilyen kevés a teljesítmények számszerüsége közötti el
térés, mig a dolgozók létszáma a duplájára nőtt, nem osökkent-e a munka 
intenzitása? Ezért kell megemlítenünk, hogy mig 1941-ben az önálló müvek cím
leírását (délutáni különmunkában!) 7 dolgozó végezte, addig ma 3-3 1/2 oim- 
leiró és egy revizor dolgozik, az akkori 4 szakozóval szemben pedig 3 sza
kozó és 1 szakrevizor. A létszámemelkedést ugyanis a rekonstrukoiós felada
tok nyelték el, e ez az egyetlen adat-párhuzam is Jól illusztrálja azokat az 
erőfeszítéseket, amelyeket könyvtárunk a korszerű és színvonalas katalógus- 
hálózat kiépítésében tesz.

A katalógusszerkesztés nehézségei fokozódásának, de egyszersmind könyv
tárunk nagyságrendi változásának Illusztrálására idekívánkozik még néhány 
adat. 1941-ben a katalógushálózat 634 fiókban 570 000 kartont Jelentett. Ma 
osak az olvasói katalógus 2000 fiókjában 2 000 000 katalóguscédula, a szol-
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gálati katalógusban pedig (amely még nem teljes) máris több mint 1 millió cé
dula van. Hogy mennyivel nehézkesebb, bonyolultabb, több hibalehető
séget rejtő a munka egy Ilyen nagy, sokféle hagyománnyal, és ugyancsak sok
féle bevált és be nem vált újítással terhelt gépezetben, mint volt 1941-ben. 
arról nem is kell bővebben beszélni. (S hogy mennyivel több adminisztráció
val jár, arról meg jobb nem szólnij)

A Könyvkötészet ugyanosak a Modern Nyomtatványok Tárához tartozott 
1941-ben. Ennek ellenére az állománymegóvás helyzetéről most nem szólunk. 
Ugyanis az a nagyszabású állományvédelmi munka, mely egyik központi felada
tunk lett, lényegében osak most indult meg.

Az összevetésnek azonban Itt is megvan a lehetősége. 1941-ben az állo
mány állapotának képe Így fogalmazódott megt "A trianoni bókét követő évti
zedben oly szerény volt a Könyvtár javadalmazása, hogy megfelelő könyvkötés
re nem jutott fedezet. Ezért ebből a korból még ma Is sok kötetlen könyvünk 
van, s Könyvkötészetünknek sok régi kényszerű mulasztást kell pótolnia. Kö
tések dolgában legjobban a Kézirattár áll s ma már ninősen elhanyagolva a 
Nyomtatott Könyvek Tára sem. A Hirlaptár szükságmegoldásokhoz folyamodott, 
a hírlapokból és folyóiratokból osak a gyakran használtakat köttette, lg a 
kevésbé használtakat, különösen a vidéki lapokat nyers boritólemezekke véd
te s védi még most Is. Hosszú időbe fog telni, amíg állományát fokozat <san 
mindvégig rendes kötésekkel tudjuk ellátni." Az azóta eltelt időben a kötés
re szoruló anyag hányada a könyvtár állományában mértani haladvány arányában 
növekedett. Ha arra gondolunk, hogy 1941-ben bizakodással tekintett a Jelen
tés az állománymegóvásl problémák "közeljövőben" bekövetkező megoldása elé, 
akkor némi aggódással Írjuk most le a ml bizakodó szavainkat! majd egy újabb 
visszatekintő összehasonlítás fog Igazán képet adni az állománymegóvás terén 
bekövetkezett döntő változásról. Annyit azonban rögzítsünk - illusztráoióul 
a könyvtár jelenlegi törekvéseire - hogy 1941-ben 2 állandó munkaerő és 3 
túlórában dolgozó hivatalsegéd működött a kötészetben, mig ma a könyvköté
szetben 15-en, a Hirlaptár restauráló részlegében 23-an, a Restauráló-labo- 
ratóriumban 3-an, a Raktári Osztályon pedig 1 fő foglalkozik állománymegóvás
sal, a mikrofilmezést nem is számítva* A korszerű gépi felszerelés, az állo
mánymegóvó munkát végzők (42 fő) munkabére nem kis anyagi áldozat vállalását 
mutatja, s azt a felismerést, hogy a múlt.szellemi kincseinek megőrzéséért 
viselt felelősség nemcsak a beszerzés, de a beszerzett kiadványok megóvása 
terén Is mutatkozik.

Ami a szellemi kinosek megóvásának problémáját Illeti, ez a feladat a 
Raktári Osztályra is nagy terheket ró. A könyvtár nagyságrendi változása ta
lán Itt mutatkozik meg leginkább! 1941-ben a raktér 8751 polcfolyóméter fé
rőhellyel rendelkezett, ma 19 000 polofolyóméterrel. Az akkori Jelentés már 
a következő év gyarapodásának elhelyezését is osak dupla sorokban való fel
állítással vagy a Hirlaptár anyaga egy részének az Eszterházy palotába való 
kiköltöztetésével látta megoldhatónak. Hogy ma milyen megoldásokat kell al
kalmazni, s milyenekre módot keresni, arról már sokat hallottunk! de sem a 
kitelepítés, sem a beládázás nem látszik újszerűnek az előbb elmondottak fé
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nyében. Mennyivel szebb lett volna arról Írni a 25 éves fejlődés eredménye
képpen, hogy az uj épület minden ilyen Jellegű problémánkat megoldotta.••

Egy könyvtár munkáját azonban nem az épület nagyságén és korszerűségén 
lehet mérni , hanem azon, hogy milyen könyveket szerez be és hogy a beszerzett 
könyveket hogyan tárja fel olvasói számára. Elózó oikkünkben a beszerzés,most 
a feltárás munkáján mutattuk be, hogy a minóségi munka lehetőségeit az el
múlt 25 év mind személyzeti9 mind anyagi téren megteremtette* Hogy hogyan 
élünk e lehetőségekkelf ez rajtunk, dolgozókon múlik.
WIX GYÖRGYHÉ

VlftdiszlAV AlskBundrovlos 
(anwtM«tU,tzl8niit emlék *x libris* 
A* Országos Széchényi Könyvtár 1967. 
évi "A szovjet « libris 1917-1967" c. 
kiállításának katalóguaáhos készlllt 
melléklet.
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Krónikánkban már tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogy a 
dolgozók véleményének, Javaslatainak elmúlt évi felmérése során 
több olyan kérdés merUlt fel, melynek különböző szinteken és 
kellő felkészültséggel való megvitatását az Intézetvezetés idő
szerűnek és a könyvtár érdekében valónak tartotta* Hasonlóképpen 
igen sok kérdést vetettek fel az osztályok vezetői is az ez év 
Január folyamán beküldött Javaslataikban* B kérdések számbavéte
le folyamatban van, egyes kérdések már napirenden szerepelnek,, 
megvitatásuk nyilván hosszabb időt igényel*

Szerkesztő bizottságunk ezért úgy határozott, hogy az Inté- 
zátvezetés által lniolált, a dolgozók által is igényelt kérdés- 
felvetések és a kérdések tisztázásának támogatására ismét meg
nyitja lapunk vitarovatét.

Döntőnek ebben a kérdésfelvetések lehetővé tételét, t kér
dések megvitatása szabadságának biztosításét tartjuk, ideertve 
még az esetleges tévedések Jogét is. A vitában való részvétel 
egyetlen feltételének könyvtárunk munkája előbbre vitelének szán
dékát tartjuk.

Rovatunk indításaként FERENCZYNÉ WENDELIH LÍDIÁNAK a deo.lő-i 
központi osztályvezetői értekezleten tartott vitaindító referátu
mát adjuk közre "Az Országos Széchényi Könyvtár szakkönyvtári 
fürdeni óinak áa szakreferensi rendszerének kérdései" elmen.

1962 őszén került napirendre az MM kezdeményezésére elsőizben a nemzeti 
könyvtár funkcióinak tisztázása, melyet az OSzK 1963-han "Az uj nemzeti 
könyvtár működése" o. összefoglalásban dolgozott ki és terjesztett elő. A 
funkciórendszert az arohivális feladatkör, a nyilvános szolgálat és a közpon
ti könyvtárügyi teendők hármassága - az OSzK Javaslatéra - három uj, az előb
biekhez kapcsolódó területtel: a szakkönyvtári funkció, a tároló könyvtár és 
a kiállítási részleg tervbeiktatéséval bővült.

B három közül elsősorban a magyar irodalom és a magyar történettudomány 
területén vállalt szakkönyvtári funkció Jelentené mind a gyűjtő, mind a fel
dolgozó és elsősorban a nyilvános szolgálati feladatok területén az eddigiek
hez képest a legnagyobb változást, illetve kiszélesítést. Ez a változás, a 
tervezés idején természetszerű összefüggésben állott a vérbeli könyvtárépület 
koncepciójával, amely a szakkönyvtári feladatok kiépítésének mind térbeli,mind 
személyzeti feltételeit biztosítani látszott. Közben azonban az építkezés es 
a beköltözés határidejének elhúzódása ezt a kérdést is uj megvilágításba he
lyezi és egyrészt problémaként vetheti fel, a még Jelenlegi elhelyezésünkben
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töltött időszakban az uj funkciókkal kapcsolatos feladatok ellátásának lehe
tőségeit, másrészt, időt biztosit az uj épületbe való beköltözés utáni, meg
változott körülmények között vállalható uj feladatoknak az eddiginél ponto
sabb tartalmi körvonalazásához*

A szakkönyvtári funkció vállalása kihatással van* (1) az állomány össze
tételére, (2) feltárásának mélységeire és (3) a nyilvános szolgálat szerveze
tére*

Az OSzK állományának összetétele, éppen nemzeti könyvtári Jellegéből 
következően természetszerűleg adott, a magyarországi nyomtatványok, valamint 
a külföldi hungarioa-anyag a magyar irodalomtudomány és történettudomány 
alapvető dokumentumbézisát biztosítja* Ez valóban predesztinálja az OSzK-t 
arra, hogy e két területen szakkönyvtári funkciót is ellásson és felesleges 
pénz- és erőpazarlást is Jelentene a könyvanyag bármely más intézmény kereté
ben történő teljes duplikálésa. Ugyanakkor viszont tényként azt is el kell 
ismernünk, hogy az OSzK-nak ez a "helyzeti előnye" valamennyi egyéb tudomány- 
területen is fennáll, gondolva itt elsősorban a humán tudományokra, mivel a 
természet- és műszaki tudományok vonatkozáséban a dokumentum "magyar" voltá
nak legfeljebb csak tudománytörténeti szempontból van Jelentősége* A humán 
tudományokban viszont az irodalom és történelem mellett a nemzeti könyvtár 
éppúgy természetes gyűjtőhelye a filozófia, pedagógia, néprajz, nyelvtudomány, 
művészettörténet stb. magyar és magyarvonatkozásu anyagának is.

Ami az állomány nem hungarioa Jellegű külföldi részét és annak további 
gyarapítását illeti, tudományos színvonalunk biztosítása érdekében nem mond
hatunk le az általános tájékoztató anyag, a hungarioa anyag feldolgozásához 
szükséges segédletek, a humán tudományok legkorszerűbb eredményeit regisztráló 
összefoglaló müvek, a szépirodalom kiemelkedő reprezentánsainak kritikai ki
adásai stb* beszerzéséről, amint ez állományunk történeti kialakulasaban es 
fejlődésében mindenkor képviselve is volt. Elvitathatatlan feladatunk ennek a 
beszerzési iránynak a továbbfolytatása, valamint az anyagi és személyzeti 
okok következtében keletkezett régebbi hiányoknak tervszerű pótlása, - de va
lamennyi humán tudomány területén egyaránt*

Ehhez a beszerzési elvhez képest a szakkönyvtári Jellegből eredő többle
tet az irodalom- és történettudomány külföldi részmonográfiáinak a gyűjtése 
Jelenthetné, amelyre két megoldás kínálkozik*

(a) vagy az ilyen Jellegű könyvanyag részleges beszerzésének átvállalá
sával, támaszkodva az OSzK lényegesen kedvezőbb anyagi lehetőségeire, segít
séget nyújtanánk a két szaktudomány kutatóintézeti könyvtárának*

(b) vagy' pedig, gyűjtőkörünket ezután sem kívánjuk erre az anyagra kiter
jeszteni* Emellett szól érvként, hogy Budapest tudományos nagykönyvtárainak 
nagyobb hányada szintén elsősorban humán beállítottságú, tehát gyűjteményük, 
megosztva,a részmonográfiákra is kiterjed*

Különösen vonatkozik ez a történettudomány egyetemes anyagara, melynek
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ókori részét az Akadémiai Könyvtár, középkorit az Egyetemi Könyvtár, újkorit 
pedig az Egyetemi Könyvtár, az Országgyttléei Könyvtár, sőt, ha társadalomtu
dományi összefüggéseit tekintjük, a VSzEK is gyűjti, és - valamennyi korszak
ra kiterjedően, a szervezett kutatómunka igényeihez alkalmazkodva, igaz, hogy 
korlátozott anyagi lehetőséggel, - a MTA Történettudományi Intézete is profil
jának tekinti. Kétségtelenül kevésbé kedvező a helyzet az irodalomtudomány 
területén, ahol az egyetemes anyag egyetlenegy korszakának sincsen, - leszá
mítva az Akadémiai Könyvtár kiássalka-filológiai gyűjtését, - kifejezett 
szakgyüjteménye, az Irodalomtörténeti Intézet könyvtára pedig önmagában szin
tén nem vállalkozhat az egész feladat ellátására. Itt minden bizonnyal hiányt 
pótolna könyvtárunk ennek magáraváll&lásával, ez azonban erőnket és gyűjtemé
nyünket meghaladó feladat lenne, az egyetemes irodalomtudomány szakkönyvtári 
funkolólnak ellátására nem vállakozhatunk.

összefoglalva! kérdéses, hogy az állománygyarapítás területén a szak* 
könyvtári funkoió vállalása jelent-e egyáltalán lényeges többletet, és ha 
igen, vállalható-e ez, legalábbis mostani körülményeink között, amikor bár e 
többlet anyagi feltételei ugyan biztosítottnak látszanak, de személyzeti lét
számkihatása nem. Vem rejti-e magában azt a veszélyt, hogy az erre fo? itott 
erő hungarloa-beszerzésünk rovására menne, melynek 19* századi és 20.í első 
felének könyve de főként periodika-anyagában jelentős hiányaink vannak,izek
nek pótlása pedig nemzeti könyvtári jellegünkből következően mindenképpen el
sődleges és semmilyen más intézmény által át nem vállalható feladat.

Az állománygyarapításhoz viszonyítva a szakkönyvtári funkciók ellátA ja 
ténylegesen több változást és uj feladatot Jelentene - eddigi munkánkhoz ké
pest - az anyag feltárásának területén. E téren tettünk eddig a legkevesebbet 
és éppen ez veti fel a problémát, vajon bietosithatók-e azok a személyzeti, 
helyiség és anyagi feltételek, melyek e Jelentős többletmunkát lehetővé te
szik?

A már említett 1963-as tervezetben megjelölt szakkönyvtári feladatok leg
többje valóban könyvtárunktól el nem hárítható tennivaló, mivel azokat a szol
gáltatásokat nemosak mint szakkönyvtárnak, hanem mint nemzeti könyvtárnak is 
elsődleges kötelességünk lenne nyújtani. Az e téren elért legnagyobb eredmé
nyünk a magyar nemzeti bibliográfia kialakult rendszere mellett állományúik kü
lönféle szempontú feltárási lehetőségeivel mindezideig nem tudtunk élni, Gon
dolok itt a kladói-katalógusra, a SzÍnnyel-Gulyás féle életrajzi lexikon foly
tatására, az ikonográfiái katalógusra, a humán jellegű gyűjteményes kötetek 
analitikus feltárására a katalógusokban is, a sajtóbibliográfia megjelentetár 
sére, jelentősebb folyóirataink eddig magánkézben készülő repertóriumának át
vételére stb.

Ugyanehhez a kérdéshez tartozik az a semmiképpen sem elhanyagolható téu, 
hogy az O&K-nak, bér kötelessége könyvanyagát korszerű tudományos szinvona 
Ion tartania, de a kutatás számára nem elsősorban a könyvgyűjteménye Jelent
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értéket, hanem sokkal Inkább az állománynak kizárólag a nemzeti könyvtárban 
megtalálható részét a kéziratok, az RMK# a hírlapok és a kisnyomtatványok. 
Ezeknek feltárása, fóként a kéziratok és kisnyomtatványok elmaradásai tekin
tetében, szintén olyan feladatot Jelent, melyrdl a nemzeti könyvtár, sem
milyen más funkáié javára nem mondhat le.

B felsorolt, állományunkból és nemzeti könyvtári Jellegünkből következő 
kötelességeinket más nem végezheti el helyettünk. Elvégzésével kétségtelenül 
szakkönyvtári funkciót is betöltünk, ha ez nem is korlátozódik kizárólag az 
irodalom és történettudomány területére. Ha e két területen a feltáró munká
ban is többletet kívánunk nyújtani, - és a szakkönyvtári funkoió ellátása kö
telezne erre, - vállalnunk kellene; (a) az irodalom és történettudomány szak
bibliográfiáinak összeállítását, (b) a rendszeres dokumentációs figyelőszol
gálat biztosítását.

(a) A szakbibliográfiák összeállításához az anyagot az OSzK állománya 
biztosítja. Kiadása valóban hézagpótló jelentőségű lenne és egyben tudományos 
hírnevünket emelné. De kérdéses, hogy akkor, amikor ennek elvégzésére két 
akadémiai intézet is működik, megfelelő szakemberekkel, - magunkra vállalhat
juk-e nyugodt lelkiismerettel e feladatot addig, amig a többi, előbbiekben 
felsorolt és más által el nem végezhető kötelességeinknek nőm tettünk eleget?

(b) A figyelőszolgálattal kapcsolatban szintén fennállnak mindezek a pro 
és oontra érvek, csupán talán egyetlen kérdéssel egészülnek ki. Megvizsgálan- 
dó lenne, hogy vajon éppen az irodalom- és történettudomány kutatói, akiknek 
kutatási területé maga az Írott betű, igénylik-e az egészen más jellegű ter
mészet- és műszaki tudományos kutatásokhoz hasonlóan, a könyvtáros előzetes 
figyelőszolgálati és anyaggyüjtő tevékenységét, lemondhatnak-e ennek birtoké
ban az egyéni anyaggyűjtésről és kutatásról?

Össze foglalva» a feltáró munkával kapcsolatban megvizsgálandó lenne, hogy 
el nem vitatható nemzeti könyvtári feladataink mellett Jut-e erőnk, - egy
részt most, másrészt a Várban, - önként vállalt többletfeladatok, elsősorban 
szakbibliográfia készítésére, a szakdokumentáció és figyelőszolgálat terüle
tén pedig Jelentkezik-e egyáltalán ilyen irányú igény? Nem lenne-e számunkra 
elegendő nagyságú és megtisztelő feladat, ha vállaljuk, hogy a nemzeti könyv
tári funkoió területén biztosítjuk a szakkönyvtári szintű apparátus létreho
zását?©

A feltáró munka kérdése már átvezet a szakkönyvtári munka harmadik terü
letéhez, a nyilvános szolgálathoz. Ennek ellátáséhoz már megtettük a kezdeti 
lépéseket a várbeli két tudományos olvasóterem kézikönyvtérának összeállítá
sával és a kísérleti irodalomtudományi olvasóterem megnyitásával. Ezek az 
eredmények Jelentősek, mivel az általános művelődést és tanulmányi célokat 
szolgáló Jelenlegi nagyolvasótermünk és a várbeli általános olvasótermünk 
mellett a mag^sszintü kutatómunkát csak külön tudományos olvasóteremmel tud
juk biztosítani. Ezzel kapcsolatban három kérdést szeretnék felvetni:
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(a) Nem lenne-e kötelességünk az Irodalom- és történettudomány művelőin 
kívül a többi humán tudomány kutatől számára Is biztosítani a bejutást a kü
lön olvasótermekbe és az ezzel Járó előnyöket? Megtehetjük ezt annál Is köny- 
nyebben, mert

(b) számolnunk kell azzal, hogy kutatótermeink forgalma a két szakterü
let vonatkozásában a Várban sem fog jelentősen emelkedni. Bármilyen kedvező 
munkalehetőséget és kézikönyvtárat biztosítunk is, a kutatás legmagasabbszln- 
tü művelői, az egyetemi tanárok, akadémikusok szemében nem vehetjük fel a 
versenyt a kölcsönzést, tehát az otthoni munkát is lehetővé tevő Akadémiai 
Könyvtárral és Egyetemi Könyvtárral szemben, - kivéve kézirat- és hirlap- 
gyüjteményünket.

(o) Ahhoz, hogy a szakkönyvi&ri funkciót már Jelenlegi épületünkben is 
el tudjuk látni, biztosítanunk kellene azokat a technikai szolgáltatásokat 
- gépelő szobák, gyorsmásolési lehetőség, több mikrofilm-leolvasó stb. - 
melyekre ha anyagi fedezetünk lenne is, térbeli lehetőségeink nincsenek.

Végül külön szeretnék utalni a szakreferatura kérdésére, amely bár 
mindhárom területkörrelt a gyarapítással, feltárással és a nyilvános szol
gálattal egyaránt összefügg, de nem kapcsolódik szükségszerűen a szakkönyv
tári funkció ellátásához. Szakkönyvtár elképzelhető szakreferensi renc' jer 
nélkül, vagy annak csak részleges bevezetésével is, de amennyiben a ne. zeti 
könyvtár nem lát el szakfunkoiót, úgy mindenképpen kérdéses a szakreferatu
ra intézményes bevezetése. Erre utalt a berlini Staatsbibliothek osztályve
zetőjének (Peter Kittel) tavaly tartott előadása, a bécsi ÖNB e téren e~árt 
negativ neredményei" stb..Ami természetesen nem jelenti azt, hogy nincs 
szükség a könyvtári munkában a magasszintü képzettséggel rendelkező, sőt 
tudományos kutatómunkát is végző szaktudósokra, ha nem is szakreferensi 
rendszer keretében.

Az OSzK-ban a szakreferatura bevezetésére eddig egyetlen területen tet
tünk kiBérletet: az állománygyarapításban. Az eltelt egy év lehetőséget 
adott pozitív és negativ tapasztalatok gyűjtéséhez. Röviden: jelenlegi lehe
tőségeink között elsődleges feladatunk, a hungarica-gyüjtés biztosítása nem 
teszi lehetővé, hogy a beszerzésben a nyelvterületi megosztást figyelmen kí
vül hagyjuk és az anyag válogatásában a szakreferensek csak saját tudományuk 
szempontjaira legyenek tekintettel. Ugyanakkor a rendszer kétségtelen előnye, 
hogy még a külföldi anyag hungarica-Jellegének felismerésében is, a saját 
tudományában otthonos szakember nagyobb biztonsággal mozog.

De minthogy már az előbbiekben felvetődött, vajon az állománygyarápités- 
bán Jelent-e lényeges többletet a szakkönyvtári funkció vállalása, Így elkép
zelhető, hogy a szakreferensi rendszer szerepe is inkább a feltáró mun^a es 
a nyilvános szolgálat területén mutatkozna. Itt azonban kérdéses, hogy az 
irodalom- ée történettudomány mai speoializálódásának, részterületekre bom
lásának korszakában egy-egy all-round irodalmár ée történész képes-e felada
tát tudományának minden területén olyan szinten ellátni, hogy az a tudományom 
kutatók számára segítséget jelentsen? Nem mindenképpen igénybeven
nünk a két akadémiai intézet speciális szakembereinek külső Segítségét, pl.
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a szakbibliográfiák összeállításában. Ezáltal a szakkönyvtári funkciók ellá
tásának valamiféle megosztott formájához jutnánk, melyhez az anyagot mi nyúj
tanánk, de a feltárást más végezné el.

összefoglalva az elmondottakat!
(1) Ha a vállalt szakkönyvtári funkciót tartalommal kívánjuk megtölteni, 

ez nem annyira az állomány gyarapításéban, mint inkább feltárásában 
és használtatásában jelentene többletet. Ezzel kapcsolatban felmerü
lő kérdések!
(a) megvannak-e vagy megezerezhetők-e a feltáró munka személyzeti 
feltételei?
(b) e munka végzése nem vezet-e a nemzeti könyvtári feladatok 
(hungarioa beszerzés, feltárás, állományvédelem stb.) elhanyagolásá
hoz?
(o) az igy befektetett munka iránt van-e elég jelentős társadalmi 
igény? Ez elsősorban a kutatók részéről kérdéses,mert az un. "egyéb" 
olvasók ilyen irányú igényei eddig is megvoltak, ezután is lesznek, 
de azok alacsonyabb szervezeti szinten is kielégíthetők.

(2) Ha a szakkönyvtári funkció ellátását továbbra is osak olmnek tekint
jük, ez a óim kétségtelenül könyvtárunk tudományos rangját biztosít
hatja. Ugyanakkor
(a) egyfelől kérdéses, hogy vajon az eddiginél lényegesen magasabb 
szinten ellátandó nemzeti könyvtári funkció nem biztosithatná-e szá
munkra ugyanezt a megtisztelő raftgot, mint ahogy ez a nagy külföldi 
nemzeti könyvtárak esetében nem is kétséges;
(b) másfelől, vajon a későbbiekben nem vonható-e felelősségre az 
OSZK azért, mert a vállalt feladatot pusztán óimként viselte, anél
kül, hogy tartalmi követelményeinek eleget tett volna?
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HBZSÉHYI BÉLA
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI BMIGRÁNS-KIADVÁIIYOK
BESZERZÉSE BÉCfiBŐL ÉS BÉCSEB ÁT. FEJEZETEK AZ 
ORSZÁGO 8 SZÉOHÉBII KÖNYVTÁR TÖRTÉHBTÉBŐL0

As Országos Széohényi Könyvtár a két világháború között, a megne- 
hsztllt álloménykiegászitáéi problémáinak megoldáséhoz felhasználta tudományos 
Besseköttetéselt, kiemelkedő történész és Irodalomtörténész professsorok és 
kutaték segítségét. B tanulmány egy másik fejezetében már említést nytt 
Baranyai Zoltán szegedi tanár, majd genfi diplomata neve, továbbá Óra, er 
Róberté, a berlini magyar Intézet Igazgatójáé.

Bálok is előbb kezdett gyttjtőtevékenységet az OSkK érdekében a béosl ma* 
gyár történettudományi Intézet neves kutatója (a harminoas években a bi ’a- 
pestl egyetem jogtörténéss-tanára)i Bokhart Fereno. Eokhart már a világháborús 
gyűjtemény külföldi kiegészítésében is közreműködött.^ A "menteni, ami ment* 
hető" korszakában elsőként * már 1919 augusztus 12-én - hozzáfordult Mel oh^. 
kérve, hogy szíveskedjék "a Béosben megjelent Illetőleg még megjelenő magyar 
vonatkozású újságokat, mint pl. Béosl Magyar Futár, Pester lloyd, As Bet atb. 
amennyiben lehetséges, szegszerezni!.^ Bzek a lapok még a Tanóosköztársaság 
Idején jelentek meg Béosben, as ellenforradalom szolgálatában. A magyar 
emlgráoló 1920-tól kezdve kezdett olyan arányokban felfejlődni, hogy lapokat 
tudott kiadni, kiadványokat tudott kibocsátani. Az első béosl emigráns hírlap 
a polgári emlgráoló legtekintélyesebb lapja, a kommunistáknak Is helyet adó, 
sőt Idővel teljesen kommunista ellenőrzés alá kerülő Béosl Magyar Újság 1919 
október 31-én indult.4 1920-ban szár a béosl kiküldetésben járó fiatal Hajnal 
István^ Is segédkezett Bokhartnak a gyűjtésben.

^ Ferenosyné Wendelln Lídiái Az Országos Sséohényi Könyvtár un', vi
lágháborús és proletárdiktatúra-gyűjteménye. OSzK Évkönyv 1967,
273.1.

® Dr.Melioh János as OSzK igazgatója
3 OSzK Irattár 192/1919
4 Markovits Györgyi * üldözött irodalom. OSzK Évkönyv 1961-1962. 326- 

363. Frank Lászlói Az 1919-aa magyar emlgráoló sajtója. Bp. 1966. 
MUOSz soksz. jegyzet.

5 1892-1956. 1919-ben lett as OSzK munkatársa. Tanár, a felszabadulás 
után egyideig dekán a budapesti egyetem bölcseeseti karán* OSzK 
Irattár 579/1920.
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1920 márciusában és ápriliséban Melleh és Eckhart többszöri levélvál
tás utján tisztázzák egymás között a gyűjtés szempontjait. Április 
22-én Eckhart kifejezett utasítást kér a periodikák gyűjtését ille
tően, "Vájjon a perlőd!ous iratokra, minők Az Ember és a Vasárnap 
folyóiratok vagy tán még a napilapokra, illetőleg hetenként többször 
megjelenő újságokra! Magyar Pénzvilág, Vörös Újság is szüksége van-e 
a Múzeumnak, A Béosi Magyar Újság?" De a levél folytatáséban ő maga 
Írja, hogy még a könyvek gyűjtését sem vállalják a bécsi kiadók, te
hát "legcélszerűbb volna az Ember és a Béosi Magyar Újság kiadóhiva
talával közvetlenül ^-.’intkezésbe lépni, mert a magyar dolgok bizonyá
ra túlnyomó részben tU: uk jelennek meg. A csomagokat azután időről 
időre futárral küldi Budapestre. Mindehhez persze elsősorban pénzre 
van szükség, mert pl* az Ember egy-egy száma 5 (osztrák) korona. 
"Megfizethetem a sajátomból is, ha erre a Muzeum igazgatósága felha
talmaz, bér Jobb volna a folytonosan változó valutaviszonyok miatt, 
ha előre kapnék egy összeget erre a célra". A teljes együttérzést a 
könyvtár gondjaival mutatja a levél utóirata, "A megszállott terüle
tek nyomtatványainak gyűjtésére gondolt-e már valaki?"®

Mell eh válasza hangsúlyozza, hogy minden hungaricumra szüksége van az 
OSzK-nak: "Szives sorait megkaptam s készségét mind a magam, mind a 
múzeumi Könyvtár nevében igen szépen köszönöm. Azt hiszem, legtané- 
csosabb, ha az igen tisztelt Kolléga Ur a megfelelő kiadóhivatalokba 
az illető újságokra előfizet, s a Kemz. Muzeum Könyvtára e célra 
Tisztelt Kolléga Urnák jelen levelemmel egyidőben ezer koronát küld 
bank utján. A folyóiratok, újságok, amelyekre szives előfizetését ké
rem, főleg a következők? Magyar Pénzvilág, Vörös Újság, Vasárnap,
Bécsi Magyar Újság, Az Ember, s egyáltalában kérek mindent megvenni, 
Ami Bécsben magyar nyelven megjelenik. A megszállott területek nyom
tatványait megfelelő megbízottak utján gyűjtjük".

Eokhart még két év múlva is aggodalmasan kérdezi, meddig terjed a gyűj
tés határa. "Mellékelt elszámolásomból - irja Melichnek - meggyőződhetsz, 
mennyire emelkedett az újságok és könyvek ára. Egy csomó megjelent könyvet 
pénz hiányában nem vehettem meg. Ezek közül Göndör [Ferenc] i Vallomások köny
ve pedig okvetlenül kell. Kérek a következőkre lehetőleg gyors választ! 1.) 
Folytassam-e a gyűjtést, mely havonta most mér legalább 6-7000 magyar K-t. 
emésztene fel# Ha igen, úgy kérlek adj ét Károlyinak^, ki [nehezen olvasható 
szót Pesten?] van 15000 K-t. Én neki tartozom pénzzel. Ha arról értesitsz, 
hogy a pénzt átadtad, úgy én a megfelelő összeget itt sajátomból a gyűjtésre 
fordítom. Ezzel elkerülnők az átutalást... 2.) Vegyek-e a Béosi Magyar Újság 
kiadóséban megjelent detektivregényeket (számonként 10000 K.), van már 15 drb# 
----6 OSzK Irattár 223/1920. uo. Melleh válasza.

7 Károlyi Árpád (1853-1936) történész, a bécsi udvari levéltár, majd uo. 
a magyár történeti intézet igazgatója.
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és a regényfüzért (idegen regények fordításéi, be int én á 10000 K.)"ö
Melloh félreérthetetlen vélas*ai "A Könyvtárnak kötelessége minden -nem 

magyar területen megjelent magyar nyelvű és magyar vonatkosásu nyomtatványt 
öseaegylljte/n... vágy meg mindent... a detektÍvregényeket is." Egyetért as
zal, hogy is 000 koronát Károlyi Árpád keséhes folyósítson a Könyvtár.

Az inflációs viszonyok miatt, noha a nyers számadatokat Ismerjük, ne
héz felértékelni, milyen értékre rúgtak Eokhart vásárlásai Béosben. 1921 
elBÓ felében 4410 osztrák korona volt a Júniusi végelszámolás összege. 1922 
márciusáig - egy negyedév alatt - 12 000 osztrák korona értékű anyag gyűlt 
össze. De ekkor pillanatnyilag a magyar korona ért többett az osztrák valuta 
kilencszeresét, úgy hogy 2000 korona átutalásával Eokhartnak még tartaléka 
is maradt. És ehhez Járult a Károlyi Árpád utján küldött 15 000 korona. 1923. 
március 21-én már 600 000 osztrák koronát utalt át Eokhartnak a Könyvtár. A 
külügyminisztérium elvállalta, hogy az anyagot rsndezarasan, futárpostával 
szállítja a bécsi követségről - a szállítási viszonyok még 1923-ban is olya
nok voltak, hogy errs szükség.volt - a futárpostáért azonban kilogrammonként 
80 koronát kell az OSzK-nak fizetni. Az 1924 júniusi elszámolás már megköze
lítette a 2 000 000 osztrák koronát.^

Eokhart Ferenc kétségtelen érdeme, hogy a legkritikusabb idők bé ^1 
nyomtatvá lyait mentette meg a könyvtár száméra. Annak, hogy a könyvtá Mi- 
lönösen a könnyen kallódó periodikák terén mindmáig a viszonylag legteljesebb 
gyűjtést mutatja fel ezekből a mondhatni botosinálta nyomtatványokból - mert 
hiszen a hazai politikának velük szemben ellenségesre fordult légköre 'ész
tette ezeknek a könyveknek és cikkeknek szerzőit külföldre - magyarázata az 
első hónapok ébersége, a politikailag klvttlkerültekkel nem is mindig szimpa
tizáló, Ókét (pl. Kassák esetében) művészi törekvéseikben sem értő vagy le
kicsinylő könyvtárosok ügyszeretete és tájékozottsága.

A legkritikusabb kezdő években 1920-ban és 1921 első felében az 
üözK által megszerzett nyomtatványoknak az Irattár (485 és 487/1921) 
alapján összeállítható nyers jegyzéke (az eredeti felsorolást követ
ve) a következői

Klrsohner Miklóst Gabriella. Wien. 1920. • Kassák lajosi Mlsllló ki
rálysága. XI.kiad. Wien, 1920. - Kolossváry Balázs [Kun Bélalt. For
radalomról forradalomra. Wien, 1920. - Varga Bugent Die wirtechafts- 
politlsehen Probléma dér proletarisohen Diktatur* Wien. 1920. - In-

® 497/1922. uo. Melich válasza. Mindkét levélben egy mélységes meg nem 
értésről tanúskodó megjegyzés Kassák Lajos munkáiról! nem Kassák po
litikai álláspontjára vonatkozik, amellyel természetesen sem Melich, sem Eokhart nem értenek egyet, hanem Kassák avantgárd-stllueu és 
szellemű verseire. Kétségtelen, hogy ezeket az egykorú szakemberek in vállvonogatással néztek. Melich döntése mégis az, hogy természe
teden Kassák munkáit is gyűjteni kell.

9 O'-'-v Irattár 392/1924



ternatlonale I-II. Wien, 1920 - RUDAS Lászlót A szakadár okmányai. 
Wien, 1920. - Szántó Bálát A magyarországi proletárlátus osztályhar- 
oa ás diktatúrája. Wien, 1920. - Zlnovjev, K. Radek, Kun Bálát Hit 
mond a III. Internaolonálá a magyarországi proletárforradalomról. 
Wien 1920. - Beitráge su den Problémán dér Zeit. Heft 17. W. Rományit 
139 Tagé Bolsohewisten Herrsohaft. Berlin, 1920. - Halmi Józseft 
Fekete könyv Kecskemátról. Wien, 1920. - Dlószeghy Tibort Külön vé- 
lemány. Wien, 1920, - Dlószeghy Tibort A darutoll. Wien, 1920. - 
Hajnal Jenát Hamburgomé. Wien, 1920. - Gábor Andort Bzt isenem.
Wien, 1920. - Gábor Andort Az án hazám. Wien, 1920. - Berta Lajost 
Múlt. - Dlószeghyt Bök. - Ráos Bálát Vörösök ás fehérek. - Jászi 
Oszkárt Magyar Kálvária. - Perutz Leót 9 ás 9 között. - Jeromet Há
rom ember egy osónakban. - Vértest Rajsok. - Kommunista Kiáltvány. - 
A kommunista forradalom irányelvei. - Krúdyt Hagy kópé. - Szép Urnát 
As Isten János. - Praknóit Királyválasztás. - Magyar Kaptár. - 
Rákost Revolut. Gerlohtsbarkeit.. - Alom is... - Rudast A kommunista 
forradalom alapelvei. - Pl iákért on sorosat - Szép Ernát A Világ - 
Hajmáskár - Bírót A baslnl ssidók - Kassáki A máglyák ánekelnek - 
Ráos L.t Rután dolgozók - Ifjúmunkás I., III., IV. - Kussinent A 
finn forradalom - Luxemburgi Tömegsstrájk - Marxi Polgárháború - UJ 
Könyv I-IV. - Davyt Relohsarohlv des Burgenlandes - Bölönlt Seenve- 
dásek könyve - Hagy Andort Pergeteg - Miohaells Balásst Túl a tes
ten - Szép Ernát Magyar könyv - Regányfüsár IV-V., TI., VII. - Ifjú
munkás Internationale I. - Oonan Doylet A Maharadssa kínosé. • Hat
ványt Gyalu grófné - Kabost Bgy óra története - Bunkó 2-8. - Hatványt 
Das verwundete Land. - Brato.

Periodikákt Báosl Magyar Újság 1920 . 28-227. ss. 1921. 1-148. ss. - 
Ember III. ávf. 2-46. ss. IV. ávf. 1-25. ><• - Vasárnap I. ávf.
1-16. ss. - Regénytér 1920. 1. ss. - Ma V. ávf. 1-7. ss. - Szabadság
I. ávf. 1., 2-7., 9. ■*. - Világosság 1920. 1-17. ss. ás 18-30. ss. 
1921. 1-10. ss. - Uj Világ. I. ávf. 1-4. ss. és 5-9. «•. - Proletár.
I. ávf. 1-13. ss. ás 14-27. ss. 1921. 1-25. ss. - Regányfüsár 3-4, 
ss. - Jövő 1921. 1-104. ss.
folytatjuk*

0 Rásslet
a "Fejezetek as Orsságos Ssáohányl Könyvtár gyarapítási politikája ás állományának fejládáse körábál a 
kát világháború között" o. tanul
mányból.
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TÁJÉKOZÓDÁS
SZAKIRODALMI TAT.Lrt7.ia

■á Könyvtári FIgyéig az elmalt év során uj formában és uj prog
rammal Jelentkezett az Országos Könyvtárügyi és Dokumentáolés Tanács és a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ közös kiadásában.

Beköszöntőjében jelzi, hogy a Jövőben'is .igyekszik megtartani mind
azt, ami az előző évfolyamokban előremutató volt,..*, ugyanakkor a korábbi 
célkitűzések mellett újabb feladatok ellátására is vállalkozik. A külföldi 
eredmények ismertetése mellett több helyet kivén biztosítani a hazai ’-önyv- 
térügy problémáinak, dokumentumainak.

Az 1969, év során napvilágot látott 4 szám valóban*a programnak 'g- 3- 
lelően érdekes, színes, változatos anyagot nyújtott olvasóinak. Örvendetes, 
hogy a magyar könyvtárügy legfrissebb kérdéseit kisérő polémiák is helyet 
kapnak a lap hasábjain, (vő. A közművelődési könyvtárak helyzete és fe., .0- 
dése /1969. 1. sz. és A könyvtárak műszaki fejlesztése/1969. 4.sz. o. oikke- 
ket.)

A Könyvtári Figyelő legutóbbi számát (1969*4.) különösen áz teszi éi le- 
kessé, hogy jó néhány tanulmányát a Jövő problémáinak szenteli.Az egészen tá
voli egyetemes perspektívák mellett hirt kapunk a hazai országos és a sajá
tosan Széchényi Könyvtár-i kérdésekről, megoldandó feladatokról is.

A nemzetközi szakirodalom által felvetett perspektívákat ismerteti 
Szentirmai Lászlói Vélemények és elképzelések a könyv és könyvtár jövőbeli 
szerepéről (45-52. 1.) o. összefoglalása. Egy konkrét tervezet bemutatása 
kapósán a Jövő néhány megoldandó feladatát tárja elénk Faragó Lászlónál A 
könyvtár a közeljövő városában. A oolumblai /USA/ könyvtári program két vál
tozata (38-44. 1.) elmen.

A hazai fejlődés utjai bontakoznak ki "A könyvtárak műszaki fejlesztés 
Bének irányelvei*-bői (52-55. 1.) Mint jelzik.az irányelvek és az előző 
számban közölt hasonló témájú tanulmány (Horváth Tibori A könyvtárak műszaki 
fejlesztése.) körül még zajlik a vita. A probléma sokoldalú megvilágítását 
segíti, hogy a lap közli a polémia anyagát is, amely sorén más kérdések mel
lett több oldalról felmerült az igényt legyen a bázisa, oentruma az OSzK a 
könyvtárgépesitési programnak. A témához kaposolódik Sárdy Péter jó össze
foglalása a MARC-irodalomról (A MARC rendszer hazai alkalmazása felé, 65- 
66. 1.), mely a kérdés legfontosabb dokumentumaira hívja fel a figyelmet.

Végül a jövő országos perspektívái mellett könyvtárunk egyik Jelentős
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kérdéséről ad számot Németh Máriát A hírlapok jövője a nemzeti könyvtárban o. 
tanulmánya (4-14, 1.)
KOVÁCS ILONA

Néhány sző a hazai 
KÖNrrTÁRGiPBSITÉSI KÖTATA SOKRÓL

A könyvtári gépi ; . ’itfeldolgozással kapoeolatoa munkák központi 
•zervosése és irányítása hazánkban még nem megoldott, A Könyvtártudományi és 
Médssortanl Központ irányelveket dolgozott ki ugyan a könyvtárak gépesítésé
re , de a jelenleg már folyő kutatómunkákat összehangoló országos program még 
ninozen, Peltételeshetően kérdéseinek megvitatására sor kerülhet az október
re tervezett III. Országoe Könyvtáros Konferenoia munkarendjében.

Kísérletek folynak könyvtárunkban és a könyvtárunk szervezetében műkö
dő Könyvtártudományi és Módszertani Központban, valamint néhány egyetemi és 
műszaki könyvtárban, ahol sajátos feladataik megoldására folytatnak lyuk
as alagir ógépes v. elektronikus számológépes kísérleteket,

Könyvtárgépesitési kutatásainknak két Jellemvonása van. Bayrésat kevés 
a kifejezetten önálló kutatásnak minősülő téma, egyelőre inkább a már máshol 
elért eredmények adaptálásával foglalkozunk. Miután az adaptálás sem tör
ténhet meohanlkusan, ezért bizonyos témák kutatása nélkülözhetetlen. Ónálló 
kutatásokat olyan témákban indítunk, amelyek csak Magyarországon dolgozhatók 
ki. Pl. bizonyos osztályozási eljárások nyelvhez kötöttek, s igy a magyar 
nyelv elemzése a szakirodalom osztályozásának szempontjából ilyen témának 
minősíthető. - Másrészt jellemző a gépesítési kutatásainkra, hogy a témák a 
gépesítés szellemi előkészítésének szolgálatában állnak, és jelenleg még nem 
a műszaki-technikai problémák megoldására irányulnak.

Jelentős kísérlet a Magyar Nemzeti Bibliográfia gépi előállítása a 
MARÓ II. rendszer eljárásai alapján. B tekintetben problémát jelent a magyar 
kiadványok eltérő morfológiája, másrészt az a funkolómó ’osulás, hogy bib-. 
liográfla előállítására akarjuk az eljárást adaptálni. Előreláthatólag as 
első kísérleti füzet 1970. első felében elkészül. Bzt követően három további 
kísérleti szakaszban tervezzük kialakítani a végleges eljárást. Bzsel a mun
kával párhuzamosan folynak a könyvfeldolgozás gépi megoldására vonatkozó 
elméleti előkészületek is.

A Nemzeti Bibliográfia gépesítése mellett kísérletet indítunk a kül
földi folyóiratok központi lelőhelyjegyzékének számitógépes előállítására 
is. 1970-ben as első kísérlet itt is megtörténik.

Racionálisabb munkaszervezet kialakítására indított kutatásokat a KMK 
a könyvtári és tájékoztatási munkafolyamatok és műveletek elemzése terén.
Az elemzési módszereket értelemszerűen adaptálják, cáljuk egy műveleti
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kataszter összeállítása ás a folyamatok optimalizálása.
Hasonlóképpen kutatásokat indítottak az elmúlt ár folyamán magyar nyel- 

▼ü szövegek elemzése terén több óéiból. Egyrészt gazdaságos szó- Illetve 
kifejezésgyüjtési eljárások birtokába akarnak jutni, másfelől a magyar 
nyelv szószerkezeteinek modellálását végzik el az osztályozás szempontjából. 
A munka végeredménye egy-két szakterületi tezaurusz less.
Óvári sákdor

A_I1I^ Országos Könyvtáros Konferenciáról. Az alábbi tájékoztatást a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete máro.1-1 körleveléből vettük.

Előreláthatólag októberben ül össze harmadizben a magyar könyvtárosok 
országos konferenciája, hogy megvitassa a könyvtárügy fejlődésének soron 
következő lépéseit. A legutóbbi, II. Konferenoiát 1955-ben tartották, az az
óta eltelt 15 esztendő sok eredményt, változást hozott, időszerű tehá e vi
szonylag nagy időszak értékelése is. A Konferencia előkészítését az > 
Könyvtári Osztálya irányítja, de részt vess benne a hasai könyvtári intéz
mények és szervek mellett a MKB is.

A konferencia oélja, központi témakörét szoolalista társadalmunk, vala
mint a könyvtár és a dokumentáció összefüggéseinek vizsgálata, a szükséges 
könyvtári jogszabály alapélveinek megvitatása, a könyvtárosok mozgósítása 
az uj feladatokra. A konferencia munkája plenáris üléseken és szekcióülése
ken folyik, a szekcióülések azonban jóval megelőzik a plenáris ülést, mert 
a plénumon a szekciókban megvitatott anyag kerül napirendre. A szekolók vi
taanyagát viszont munkabizottságok készítik el, ezekből alakulnak ki a 
plenáris üléseken vitára kerülő tézisek.

A fő oél az, hogy a könyvtárhasználók oldaláról rögzítsék és fogalmaz
zák meg a magyar könyvtárügy helyzetét, fejlődésének tendenoiált, a szakem
berek elvárásait. E oél megközelítésére felméréseket végesnek a szakemberek 
körében az igények és vélemények összegezésére, az egyes szakmai hálózati 
központok pedig ismertetéseket készítenek az adott szakterület ellátásának 
jelenlegi forrásairól, az irodalomellátás csatornáiról, a közvetítő intéz
mények munkájáról, a fejlesztés lehetőségeiről, stb.

Külön szekolók vitatják meg az ipari üzemek, a mezőgazdaság, az orvo
sok, s társadalomtudományi területek irodalomellátását és Igényelt, ezen kí
vül egy-egy szekció a művelődés és á könyvtár problematikájával, valamint a 
könyvtárosok oktatásának kérdéseivel foglalkozik.

A konferencia előkészítő bizottsága munkacsoportokat bízott meg néhány 
tanulmány elkészítésével, ezek - a szekciók munkája mellett - ugyancsak 
hozzájárulnak a konferencia téziseinek kialakításához. Az előkészítő bizott
ság kívánatosnak tartja ezen alább felsorolt tanulmányok széleskörű megvita
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tását s
- A központi szolgáltatások helyzete és fejlesztése,
- A könyvtárak társadalmi szerepe, az ezt befolyásold tényezők. A könyv

tári fejlődés fő mozzanatainak összhangba hozása a társadalmi fejlődéssel,
- Könyvtáros pályakép, káderellátás és képzés, a könyvtárosok társadal

mi helyzete és bérezése,
Tapasztalatosere-akolé. A Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Mun

kabizottsága ez évben is meghirdeti tapasztalatosere-akoléját. Az akolé oél- 
ja minden olyan bel- vagy külföldi eljárás, elemzés, vizsgálat, tapasztalati, 
tanulmányi eredmény öaszegyüj 'ce és közreadása, mely legalább még egy másik 
könyvtárban vagy tájékoztató 1.' élményben alkalmazható,

A Munkabizottság ezúton kéri fel a könyvtárosokat, dokumentátorokat és 
tájékoztatókat, hogy a mát intézményekben is hasznosítható eljárásokat fog
lalják Írásba és 2 példányban küldjék meg a Könyvtártudományi és Módszertani 
Központnak.

A közlésre alkalmas tapasztalatokról az alábbiakat kérjük kösölnit az 
ajánlott eljárás (vizsgálat, elemzés etb.) lényegé, körülményei, eredménye 
(pozitív vagy negatív ada+,-v), részletesebb adatok honnan szerezhetők (sze
mély, munkahely). A tapasztalatcsere legkisebb terjedelme - egy-egy témá
ra - 5, legnagyobb 20 gépelt oldal. Beküldési határidőt 1970, október 31*

A beérkezett leírások jutalmazása ügyében a Munkabizottság szakmai 
lektorálás után dönt. A jutalmazott tapasztalatosere-anyagokat a Munkabizott
ság publikálja, vagy publikálásra ajánlja fel a szaksajtónak.

Tapasztalatcsere témák; A könyvtári, dokumentációs és tájékoztatási 
munkafolyamatok leírásai. A hálózati ée kooperációs tevékenység formái, mód
szerei. Kis- és nagy gépesítési módszerek Ismertetése. Munkaszervezési mód
szerek, vizsgálatok ismertetése. Szakkönyvtárak oélszerü berendezésének, 
felszerelésének ismertetése. Kézi oédulasokszorositáei eljárások. A repro
gráfiai eszközök hasznosításának módjai a könyvtári és tájékoztató intézmé
nyekben. Nem ETQ rendszeri osztályozási eljárások kialakítása és alkalmasása 
a szakirodalom feltárásában.' Tapasztaló sere szabadon választott témákból.
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KÖNYVTÁRUNK
ÉIETÍRÓI

szab: szervezeti króhika
Deoember 8-án a Közalkalmasottak Szakszerveze

te síékházában titkári értekezleten voltunk. 11-én 
bizalmi értekezletet tartottunk. 12-én jelen vol
tunk a Közalkalmazottak Szakszervezetében a "Jiizal- 
mi Akadémia" 3. előadásén, 13-án lélapé Ünnepséget 
rendeztünk. 17-én a TI ülésezett. 18-án Blohner 
Ernő, a BB revizora az SzB 1969* évi gazdálkodását 
vizsgálta felül. Ugyanezen a .napon a Könyvtári Dol
gozók Biztosítási és önsegélyező Csoportja Intéző- 

bizottságl ülésén vettünk részt. 22-én a Könyvkötészetben, a Sokszoros tó- 
Uzemben és a Restaurálé-laboratoriumban munkavédelmi ellenőrzésen volt k. 
23-án a főigazgatónál tartott megbeszélésen vettünk részt.

1970. Január 5-én a Számvizsgáló Bizottság ülésezett. 10-én a személy
zeti ügyintézőnél a bérkorrekcióval kapcsolatos megbeszélésen voltunk.
19-én SkB ülésen megtárgyaltuk az évi munkatervünket, valamint tájékoztatást 
adtunk az alapszervezetünket érintő aktuális problémákról. 22-én a vezetői 
tanács ülésén voltunk. Ugyanezen a napon bizalmi értekezletet tartottunk, 
melyen ismertettük az SzB ülés anyagát. 28-án a TT ülésezett. 30-án a párt- 
vezetőségi ülésre kaptunk meghívást, melyen a könyvtár Jubileumi ünnepségei
nek programját beszéltük meg.

A hónap f lyamán tartották az osztályok munkaértekezleteiket, melyeken 
az SzB képviseltette magát.

Pebryáy 3-án a főigazgatőhelyettesnél a Jubileumi barátság-utakkal kap
csolatos megbeszélésen vettünk részt. 4-én a Számvizsgáló Bizottság ülése
zett. 6-án SzB ülést tartottunk, melyen megtárgyaltuk a "Törzsgárda Jelvény" 
alapításának tervezetét, valamint tájékoztatást adtunk a január végén tar
tott pértvezetőségi ülésről. Ugyanezen a napon az "OSzK Híradó" szerkesztő- 
bizottsága Is ülést tartott. 9-én a párttitkárral megbeszéltük a hazánk fel- 
szabadulásának 25. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezés ünnepi mű
sorát. 12-én bizalmi értekezletet tartottunk, melyen tájékoztattuk a bizal
miakat az SzB ülés anyagáról. 19-én jelen voltunk a Fővárosi Tanács klub
termében a kulturfelelősök részére tartott előadáson. 21-én a Gazdasági Hi
vatal egy nyugdíjasának búcsúztatásén vettünk részt. 2§-én a TT ülésezett. 
26-án a vezetői tanáos ülésén vettünk részt. 27-én a Könyvkötészet, Sokszo
rosító üzem és a Restauráló laboratórium munkaertekezleten voltunk. Ugyan
ezen a napon a Mikrofilmtárban részt vettünk az uj mikrofilm-felvevő beren-
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desések üzembe helyesés* alkalmából tartott ellenőrzésen. gfl.éi^ Ossz dolgos 61 
értekezleten ratttlok részt.

üárolaa *-én a Számvizsgáló Bizottság ülésezett. 7-én könyvtárunk nődol- 
gosólt köszöntöttük ajándékkal a nemzetközi nőnap alkalmából, 11-én a Kösal- 
kalmasottak flkaksserveiete ssákhásában a nemzetközi nőnap tiaatelőtér* tar* 
tott ünnepi megemlékezésen Tettünk résit. 18-áq blaalnl értekeiletet tartót* 
tünk. 19-én * XI Uléieiett. Ugyanéien a napon öisieTont titkári értekesleten 
Toltunk. 2Q-án ssekeierresetünk székházéban résit Tettünk a "Bizalmi Akadé
mia* soron következő előadásán.

ASZAK SZERVEZETI BIZOTTSÁG

Könyvtárunk Szaksaerreséti Bizottsága, szem előtt tartva a veze- 
tőségválasztó küldöttértekeilet, valamint a Köialkalmasottak Saakszorvaiét* 
TI. kongresssusának határozatát, ai alábbiakban összegezi ai 19.70, év fel
adatait.

1. Alapvető feladatnak tekintjük, hogy a siaksserveset sajátos essközel- 
rel fokoiottan segítse elő a könyvtár munkatervében rögzített feladatok minél 
eredményesebb, .színvonalasabb végrehajtását.

2. Központi helyet kívánunk blitosltanl munkánkban a dolgosék élet- és 
munkakörülményeit javító tevékenység kibontakozásának, megszilárdításának. 
Bnnek érdekében nagyobb súlyt helyezünk a társadalmi ellenőrzés rendszeres
ségére, fokozzuk annak hatékonyságát.

3. Feladataink megvalósításában kiemelkedő szerepe van dolgozóink tuda
tosságának és aktivitásának. Bsért a szakszervezeti munka minden területén 
növelni kell a Jelentőségét a dolgosók ssooiallsta gondolkodásmódját és ma
gatartását formáló, művelődését segítő tevékenységnek.

A KÖNYVTÁRI MUNKÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
1. A munkahelyi demokráoia kibontakoztatásának változatlanul az egyik 

legmegfelelőbb formája a munkaértekezletek és a termelési tanácskozások rend
szere. Ezért aa értekezletek megtartását és rendszerességét az eddigieknél 
Jobban fogjuk segíteni, fokozott figyelmet fordítva az azokon elhangzott Ja
vaslatok, észrevételek megválaszoláséra, illetőleg hasznosítására. Felfflősel£t
főosztályi Instruktorok és a titkár.

2. Fokozott segítséget nyújtunk a könyvtárunkban működő két szocialista 
brigádnak és figyelemmel kísérjük a felszabadulásunk 25. évfordulójára tett 
külön vállalásaik alakulásét. Felelőst Ferenezy Endréné

3. A továbbképzés területén nagyobb gondot kívánunk fordítani az önkép
zés intézményes támogatáséra. E téren az &B folyó évi feladatának az ide
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vonatkozó igények felmérését és az önképzés szervezeti kereteinek kidolgo
zásét tekinti, felelősi Ferenozy Endréné

4. A könyvtári apparátus stabilizálása, a dolgozók erkölcsi megbeosülé- 
se érdekében "Törzsgárda Jelvény" alapítására teszünk Javaslatot. Felelősi 
titkár.

ÉIBT- éS MgBKAKORglMÉBIEIWK JAVÍTÁSA
1. Segíteni kívánjuk a helyes bérarányok alakulását könyvtárunkban, 

gondoskodva a Jövedelemelosztás dlfferenoláltabb formáiról, figyelemmel a 
betöltött munkakörre, a végzett munkára, a képzettségre és a szolgálati idő
re. Felelést Nilhoffer Alajos

2. Szakbizottság bevonásával Javaslatot készítünk a nyelvpótlék-rend
szer megnyugtató rendezésére, felelői» Nilhoffer Alajos

3.. Az SsB felméri a bérek alakulását és erről tájékoztatja a könyvtár 
vezetőségét, figyelemmel a nagy tudományos könyvtárak bérszlntJének helyze
tére. A munka elvégzésére szakbizottságot alakítunk, felelősi Nilhoffer 
Alajos

4. A munkavédelmi és muhkaegészségügyl előírások betartását, azok rend- 
sseres ellenőrzésével és az ellenőrzések előírásainak, eredményeinek izzé- 
tételével biztosítjuk* felelősi Menoslk Pál

5. A folyamatos munkán felül a tavalyi év tapasztalatai alapján c g- 
sserveszük a osaládos üdültetést, és elkészítjük a ziroi vendégszobák nyári 
felhasználásának tervét, felelősi Hoffer Ressőné

pouimi. yiiAaKázaii és külturáus muhka

1. Szakszervezetünk politikai munkájának abból kell kiindulnia, hogv 
könyvtárunk feladatait osak úgy tudja betölteni, ha dolgozóink szakmai Isme
reteiket megfelelő marxista-leninista tudással párosítva növelik és alkal
mazzák. Ezért politikai munkánk arra irányul, hogy segítse a dolgozóinkat a 
marxista-leninista Ismeretek elsajátításában, Pártunk és Kormányunk ama ha
tározatainak megismerésében, amelyek politikai, gazdasági és kulturális vo
nalon országunk és azon belül könyvtárunk feladatait megszabják, felelőst
az SsB minden tagja

2. A szakszervezeti bizalmiak politikai nevelésének biztosítására a bi
zalmi értekezletek keretén belül politikai tájékoztatásokat, előadásokat 
szervezünk. Ehhez könyvtárunk pártszervezetének segítségét is igénybe vész
es ük. Felelőst titkár és szervezőtitkár

3. A Lenln-oentenárlum és hazánk felszabadulásának 25. évfordulója 
tiszteletére SzB ülés keretében ünnepi megemlékezést tartunk, amelyre könyv
tárunk pártvezetőségét és a bizalmiakat is meghívjuk. Az előadás megtartásá
ra külső előadót kérünk fel. Felelőst titkár, Ferenozy 'Endréné és Froemelné 
Jáky Éva

4. Márciusban, hazánk felszabadulásénak jubileumára az SzB - a könyvtár 
MSzMP és KISz szervezetével közösen - irodalmi es művészi műsorral egybekö
tött ünnepséget rendez. Felelősi Froemelné. Jáky Éva

5. Tanulmányi kirándulást szervezünk Szegedre az Egyetemi Könyvtár és
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a Városi Somogyi Könyvtár megtekintésére. Felelőst Froemelné Jáky Éva
6. Előre felmért igények alapján külföldi autóbusz kirándulást szerve

zünk. Felelőst Gordon Hiklősné és Somogyi Andrásné
7. Az "öregek Hete" alkalmából megrendezzük a könyvtár nyugdíjasainak 

találkozóját. Felelősi Froemelné Jáky Éva és Kiss Györgyné
SZBRVÉZÉS. vezetés és irányítás
1. A tagságot érintő minden lényeges kérdésben arra törekszünk, hogy a 

szakszervezet állásfoglalásában ne az egyén, hanem a választott vezető-tes
tület döntése érvényesüljön. Felelőst az SzB minden tagja

2. Rendszeresen, előre meghatározott terv szerint tartunk SzB és OB 
üléseket, melyeken alkalmanként egy-egy reszortfelelős is beszámol munkájá
ról. Felelni titkár, OB titkár

3. A szakszervezeti bizalmiak munkájának megerősítése, munkájuk színvo
nalának emelése érdekében a bizalmiakat rendszeresen tájékoztatjuk. Szükség 
szerint, de minden SzB ülés után bizalmi értekezletet tartunk. Felelőst 
titkár és szervező-titkár

4. Nagyobb gondot kívánunk fordítani a szakszervezeti osoportok életé
nek és munkájának megerősítésére, valamint a osöpörtértekesietek rendszeres 
megtartására az SzB-től kapott tájékoztatás alapján. Felelőst instruktorok 
és a bizalmiak

5. Segítséget adunk az "OSzK Híradó" rendszeres megjelenéséhez és ezen 
keresztül is biztosítjuk a tagság tájékoztatását. Felelőst titkár és szerv, 
titkár

6. A Sfcámvizsgáló Bizottság feladatait külön munkaterv tartalmazza.

SEGÉLYEZÉSEK - Munkaadói segélyt kaptak 1969. decemberben Gidófalvi 
Kristóf} j.970. január bánt Alkonyi István, Fehér István, Fekete Etelka, Föl- 
dényi Jánosné, Hajós Csabáné, Horváth Katalin, Medrey Zoltán, Nagy Sándorné, 
Patayné Balogh Éva, Szondi Béléné, Tölgyesi Lászlóné, Zsigmondi Árpádnál 
februáArató Éva, Batári Gyula, Rományik Mihályné, Korber Károlyné, 
Koroknál ikosné, Pozsony Endréné, Szabó Kálmánnál márciusban,! Kaibingerné 
Nezsényi Júlia, Koosyné Nádas Anikó, Kulin Gábor, Niklauziosné Veres Orsolyaj 
Mürsohberger Ferencné, Nagy Endréné,Nagy Zeigmond,Orbán Ákosné és Tőkésy 
Ilona. - Szakszervezeti rendkívüli segélyben részesültek 1969. deoemberébont 
Hernádiné Nagy Emese, Pethes Iván, Retkes Csabáné, Vegh Ilonát 1970. január
ban! Fehér István, Horvéthné Izsó Livia, Matejka Jánosné, Patayné Balogh 
Éya, Sinkó Pálné, Zahoray Gyuláné; februárban! Fodor Armandné} márotusbant 
Epres Antal nyugd. és Vén Tiborné.

ÜDÜLÉSEK - Aggtelek/febr.17- dr.Keleosényi Gábor, febr.21- Bereczky 
László és felesége; Esztergom/Jan.2- Barabási Rezső és feleségei Leányfalui/ 
1969.deo.20- Krúdy Zsuzsa és férje; Mátraf üred/Jan.10- Sándor Erzsébet; 
Mátraháza/febr.18- Horváth Magda; Párád/jan.21- Horváthné Izsó Livia; Soprog 
/jan.l- Muzsláy Lászlóné.
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Február 2-án könyvtárunk KISz Szervezet* tag
gyűlést tartott. A két napirendi pont az alapszer- 
veset 1970. évi munkatervének megvitatása, valamint 
uj KISz tagok felvételi kérelmének megtárgyalása 
volt.

Először az alapsserveset titkára, Dé^er Mf^áy 
Ismertette a vezetőség által előkészített részletes 
munkatervet. A tervet egészében a KISz Központi Bi
zottság ezévre kiadott irányelvei határozzák meg, 
melyek az alapsservezetek saját életét kívánják tá

mogatni, az "Arooal az alapszervezetek felé!" Jelszóval, Az 1970-es év az 
évfordulók Jegyében zajlik, de a KI Se/KB az ünnepségeket és megemlékezéseket , 
Is alapszervi szinten kívánja megrendezni. Ehhez kapcsolódóan a Széchényi 
Könyvtár KISZ vezetősége is az alapseervezetl életet próbálja változatosabbá 
tenni az évi program összeállításával, figyelembe véve a különböző érdeklő
désű fiatalok kívánságait,

Vezetőségünk óéiul tűzte ki, hogy partnerként próbálja elfogadta i a 
fiatalok szervezetét a könyvtár vezetőségével. Ízt egyrészt a tagok ec 'éi1 
munkájával, másrészt a szervezeti élet hatékonyabbá tételével kívánja elér
ni. Másrészt Jő lenne, ha a KISz-élet megújulása egymás Jobb megismeréséhez 
vezetne, személyes és a munkához kapósolódó területeken egyaránt.

A tervezet először a politikai-szervezeti élet kérdéseivel foglalkozott. 
Javasolta, hogy vegyünk részt március 15-én a Muzeumkertben többezer KISj 
fiatal közös avatásán. Mároius 21-én felszabadulásunk 25. évfordulóját,vala
mint ápr. 18-án a Lenin-centenáriumot a pártszervezettel és a szakszervezet
tel közösen ünnepijük meg, a KISz segit a dekoráoiók elkészítésében. A 25. 
évfordulóhoz kapcsolódó kiállításhoz a KISz részéről minden segítő szándék 
és ötlet Fallier Brlka (Könyvtárközi Kölcsönzés) kezében gyűlik össze.

A vezetőség tervbe vette, hogy kéthavonta taggyűlést tartunk} vezetősé
gi ülés kéthetenként lesz, Ezek rendszeres megtartása segit1 az alapszerve
zetet oéljal megvalósításában.

Az oktatásra vonatkozóan is több javaslat született. A KISz tagok kü
lönböző Jellegű oktatásban vesznek részt, mivel a középfokú könyvtáros tan
folyam elsősorban a KISe-korú fiatalokat érinti, ezért a terv javasolja en
nek a tanfolyamnak figyelemmel kisérését, a tanfolyammal kapcsolatos eset
leges problémák megoldását. Más Jelleggel folyik a már diplomás, de nem 
könyvtárszakosok szakmai továbbképzésének megoldása a azéchényi-kollégiumon 
belül.

A tervezet javasolja a KIaz-oktatés folytatásét minden hónap első pén
tekjén. A tanfolyamot eddig is Béllev Pál tartotta. Bz tehát non újdonság. 
Akik résztvettf nagyon érdekesnek találták! Többen javasolták nyelvkörök 
szervezését, amely valószinüleg az Intézetvezetésnel is támogatásra találna.

A- kulturális program kéthavonta szinházlátogatásókat javasol, amelyekre
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as alapszervezet közösen menne minden páratlan hónapban, minden párosban pe» 
dlg mostlátogatásra. Ezekre as egyes munkahelyeken összeverődő kisebb osöpör* 
tok mennének, ez Így vonzóbb és gyakorlatilag is könnyebb megszervezni. Iá* 
rom kirándulást Ígér a program, egy ezek közül többnapos tanulmányi kirándu
lás volna, a tagság fogja eldönteni, hogy melyik vidéki könyvtárat akarná 
meglátogatni. Elhasználhatjuk a zeneműtár és a mikrofilmtár kínálta kedvesé 
lehetőségeket is. A vezetőség vetltettképes sorozatot is tervezett, aaslykss 
as első előadás már meg is van. Alkonyt Iatyán ígérte, hogy aYelssabadult 
városok* óimmal bemutatja a diafelvételeit. Is as előadás kulturális és po
litikai szempontokat kaposol össze. Lehetne külföldi élménybeszámolókat is 
tartani.

As érdekvédelmi munkát a KIás-vezetőség által tervbevett szociológiai 
felmérés előzi meg. A kérdőívek minden harmlnoévem aluli könyvtári dolgosét 
megkérdeznek, esek kiértékelése után megrajzolhatók a Előz többirányú érdek
védelmi munkájának körvonalai, A kérdőív eredményeitől függetlenül is sze
repelt a tanulmány okát végző fiatal dolgozók támogatása.

Társadalmi munkára a Komszoaol által javasolt és a EI8s által átvett 
kommunista vasárnapok keltén belül nyílik alkalom. Is a könyvtáron belül 
több részletben fog lezajlani, márolus végétől április közepéig. 5-5 érát 
fogunk dolgozni a hirlaptár raktárában. Minden segítő kését zzivezen fogadunk. 
A befolyt össseg részben a "Televíziót as iskoláknak" mozgalomba, részben a 
ElOk pénztárába jut majd.

Az itt közölt program ossk vázolja a lehetőságoket, amelyet a taggyűlés 
részletesen megvitatott, majd egyhangúlag elfogadott.

A taggyűlés másik napirendi pontja uj Elflfc tagok fölvétel# volt. Mivel 
a jelentkező fiatalok közül osak Jelűnek Zsófid Jött el, oeak ss ő felvéte
léről dönthettünk. Ezúton is közöljük a Jelentkezöttel, hogy a taggyűlés 
osak Jelenlétük esetén tárgyalhatja jelentkezésüket. A részletez munkátervzt 
a Előz-tagok sokszorosítva kapják majd késhes.
VÁSÁRHELYI JULIT
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