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Huszár Tibor
LBNIH A VALŐSÁQ VAT.LATÓJA*
Életműve századunk történelmének integráns része. Bllenségei sem 

vitatjáki korunk meghatározó alakja. Aki történelmi léptékkel mérve cseleked
ni akar, vele vagy ellene cselekszik.

Születési centenáriumán személyében nem a "nagy elődöt" ünnepeljük, ha
nem a kortársat. Politikust, akinek stratégiai elgondolásai nélkül nem értel
mezhető a politikai hatalmi centrumok semmilyen döntése, gondolkodót, aki a 
ma ellentmondásaira kérdez és válaszol.

A történelemben kevés bölcselőnek jutott osztályrészül, hogy cselekvő
ként megmérhette önmagát, Lenin egyike volt e keveseknek. Aki életművének je
lentőségével számot akar vetni, nemcsak a hátrahagyott kötetekkel kell mérnie 
azt. Az Októberi Forradalom s mindazok a láncreakciók, amelyek é forradalmat 
követően kibontakoztak,elválaszthatatlanok a lenini opustóit az elméleti müvek 
a történelmi eseményekkel összhangban értelmezendők, gondolatai a társadalmi
történelmi gyakorlat erőterében teljesedtek ki.

A tizenkilencedik század végén megsokasodott azon Mnrx-értelmezők száma, 
akik minden történelmi jelenségre megtalálták a választ megfelelő Marx-citá
tumok felvonultatásával. Mások túllépték az idézgetésen, de egész gondolkodás- 
módjukat a dedukció jellemezte. Vagyis« Marx felvázolta a kapitalizmus fejlő
déstörvényeit, az általánostól az egyes felé haladva, Így minden rejtvény meg- 
fejthetövé válik. Tanulmányozd a Tőké-t, hosszabbítsd meg gondolatban a Marx 
által felvázolt fejlődési vonalakat s nemcsak a jelen, a jövő is kirajzolódik 
előtted.

Lenin egész életműve tudatos szakítás Marx ilyetén értelmezésével. Min 
den kortársénál mélyebben megértette, hogy a marxi történetfilozófia legsaj. 
tosabb alapelve "a konkrét helyzet konkrét elemzése", hogy a gondolati mozgás
nak egyidejűleg kell haladnia az általánostól az egyes s az egyestől az álta
lános felé. Hogy elvileg csak az lehet szilárd, kit a cselekvésben az objek
tív összefüggéseken alapuló világnézeti elkötelezettségek kötnek, s hogy ezek 
maguk is megújulnak, szüntelenül uj és uj dimenziót kapnak a cselekvés folya
matában.

Messzemenően félreérti és leegyszerűsíti Lenin és a II. Internaclonálé 
teoretikusainak ellentétét az,aki taktikai kérdésekre korlátozza azt. A takti
kai ellentmondások is csak az elméleti ellentmondások fényében értelmezhetők,

A II. Internaclonálé teoretikusai - s ez doktrinér történelemfelfogásuk 
magva — a társadalmi törvényeket mint emberen túli szerkezeteket értelmezték.
A társadalmat Írásaikban olyan önmozgó automatizmusként ábrázolják, amelynek 
minden mai emberi jelenség csak visszfénye. A lehetőség és szükségszerűség, 
a feltételek és a cselekvés, az objektív és a szubjektív, a társadalmi moz
gást olyannyira jellemző dialektikáját képtelenek voltak a maga bonyolultsá
gában ábrázolni.
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Lenin elméleti munkásságát - szinte áz indulás pillanatától - a társadal
mi viszonyok dinamikus természete iránti figyelem jellemzi. A kibontakozó 
forradalmi hullám előhírnöke, tudatosítója - a "Mi a teendő" kérdéseire ke
reste a választ! a forradalmi cselekvés lehetőségeit kutatta. Lenin valóban 
nemcsak magyarázta a világot.A társadalmi viszonyok, a társadalmi élet külön
böző szféráit a gazdaság, a politika, az emberi tevékenység formái, a harc 
terrénumai voltak. A szükségszerűségek lehetőségek álarcában jelentkeztek, a 
feltételek a cselekvés feltételei voltak, az objektív folyamatok a szubjek
tív erők összeütközéseiben kapták meg végleges alakjukat.

Lenin a valóság vallatója volt. Hem a remélt, hanem a ténylegesen adott 
feltételekből indult ki, nemcsak deklarálta a konkrét történelmi megközelítés 
szükségességét, a marxi filozófia és politika egységét, de meg is valósítot
ta azt. löszben irjas "A szocialista értelmiség csak akkor számíthat arra, 
hogy munkája gyümölcsöző lesz, ha szakit az illúziókkal és Oroszország tény
leges, nem pedig kívánatos fejlődésében, a valóságos, nem pedig a lehetséges 
társadalmi-gazdasági viszonyokban keresi a támaszt. Elméleti munkájának pedig 
arra kell irányulnia, hogy konkrétan tanulmányozza az Oroszországban észlel
hető gazdasági antagonizmusok valamennyi formáját, tanulmányozza kapcsolatu
kat és egymásból való fejlődésüket. Ezt az antagonizmust mindenütt fel kell 
tárnia, ahol azt a politikai történelem, a jogrend különlegssségei és a be
gyepesedett előítéletek leplezik." Életművében - gondolataiban és cseleke
deteiben - e program realizálódott.

Lenint értelmezve ne ismételjük meg azok hibáját - Marx doktrinér értel
meséire gondolunk - akiktől ő, a konkrét helyzet konkrét elemzését követelve 
oly szenvedélyesen elhatárolta magátt életműve nem bibliai példatár; forra
dalmár, kritikai szellemiségétől idegenek a dedukció egyenes vonalai, a dokt- 
rinérek leegyszerűsítései. Hagyatékának éppen történetfilozófiai érvényessé
gét halványítja el az,aki függetleníti a gondolkodót a cselekvőtől, a filo
zófust a politikustól, aki tételeit az élő mozgalomtól, a Kommunista Párttól 
■ en«>av történetétől, a cselekvés konkrét feltételeitől elhatároltan kívánja 
értelmezni.

S tanítványban - az élő Lenint megidézve - megkíséreljük a cselekvés 
változó feltételeit s a lenini gondolat evolúcióját párhuzamosan bemutatni. 
Hem törekedhetünk teljességre, ezért Lenin életének osak egy - igaz legdráma
ibb - korszakát próbáljuk rekonstruálni, két problémakört a gazdaság és poli
tika korrelációja s a nemzeti kérdés vonatkozásában. Talán sikerül - s ez len 
ns méltó megemlékezés - Lenin gondolkodói habitusát érzékeltetnünk, amely az 
igazságot sohasem "holt nyugalomként", "puszta képként" értelmezte, hanem 
mint mozgást, elevenséget! "örökös és végtelen közeledést az objektumhoz".

Korántsem véletlen, hogy 1917. októberében, "az.emberi képesség különös 
fellendülésének és megfeszitettségének pillanatában", amikor a társadalmi lét 
realitásait "a legélesebb osztályharc által relkorbacsoit tízmilliók képes
sége, öntudata, akarata, szenvedélye, képzelőereje" módosította, s amikor a 
II, Internacionálé legtöbb teoretikusa szinte értetlenül állt szemben az ese
ményekkel, éppen akkor teljesedett ki Lenin gondolkodói, vezetői tehtesóge.
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Kautsky, Bauer, Plehanov - mint erre már utaltunk - a fejlődés elméleti
leg felvázolható, tiszta vonalainak realizálását várták a történelemtől. Ok
tóber szabálytalan természete nem felelt meg az előírásoknak. Hol a proleta
riátus számbeli fölénye, az Ipar túlsúlya? MLvel helyettesíthető a proletari
átus kulturális érettsége? A forradalom zűrzavara lehangolta őket.

De volt egy másfajta doktrinerség is, amellyel Leninnek szembe kellett 
néznie. Harcostársai közül is sokan úgy vélték, hogy a marxizmus a szocializ
mus kész tervrajzával rendelkezik, legfeljebb a részleteket kell módosítani.
A váratlan fordulatokkal, október "szabálytalan" kitérőivel szemben e rétegek 
is értetlenül álltak.

Lenin társadalomképéből, módszertani alapállásából egészen másfajta szó— 
ólaiIzmuskép következett. Számára a szocializmus nem valami kész, eleve adott 
társadalmi modell volt. Jól tudta, hogy a szocializmus fogalma Marx munkássá
gában nem több, mint a kapitalizmus lényeges tendenciáiból kivetített, zseni
ális absztrakció, amely bármennyire is objektív összefüggéseket tükröz, osak 
& valóságos történelmi mozgásban részleteződhet. A szocializmus tanítómeste
rei — Irta — nem hiába beszéltek a kapitalizmusból a szocializmusba való át
menet egész időszakáról, és nem ok nélkül hangsúlyozták az uj társadalom 
"hosszas szülési fájdalmait", jóllehet ez az uj társadalom megint csak ab
sztrakció, amely nem ölthet testet másképp, "mint ilyen vagy olyan szociális
áé állam megteremtésére irányuló több különféle, tökéletlen, konkrét kísérlet 
utján". Marx — éppen mert következetesen materialista volt - nem követte az 
utópisták útját. Egyetlen munkájában sem Írja le részletességgel a jövő tár
sadalmának felépítését, pusztán arra törekedett - s ez is világtörténelmi je
lentőségű felfedezés -, hogy a kapitalizmus által létrehozott nagyiparnak tör
ténelmileg megfelelő kollektív tulajdonformáit, a munka- és elosztási viszo
nyok bizonyos lényeges fejlődési tendenciáit jellemezze.

Október - ha sajátos körülmények között is - bizonyította ezen marxi hi
potézisek zsenialitását. Ugyanakkor azt is dokumentálta, hogy az átmenet konk
rét formáit és fokozatait, az uj társadalom intézményrendszereit, szerkezeti 
sajátosságait csak az átalakítás folyamatában lehet megközelítő pontossággal 
részletezni, megfogalmazni. Más szóval* nem elegendő annak ismerete, hogy 
társadalmasitani kell a termelőeszközöket, de válaszolni kell arra a kérdésre 
is, milyen legyen a társadalmasitott ipar szervezete, az irányítás mechaniz
musa. Hem elég hangsúlyozni* át kell térni a munka szerinti elosztásra, hanem 
lei kell alakítani az elosztás konkrét formáit, arányait. Mint ahogy annak is
merete sem elégséges, hogy a forradalmat követően egyesíteni kell a törvény
hozó és végrehajtó hatalmat, hogy a kommunizmus a magánélet és a közélet ket
tősségének megszüntetését tűzi ki célul. Tudnunk kell milyen ütemben és mi
lyen áttételeken, képviseleti szerveken keresztül realizálódik ez a folyamat.

Egyik cikkében Lenin arról irt, hogy egyetlen, a jövő távlatairól medi
táló értelmes szocialista sem gondolt soha komolyan arra, hogy valamely elő
re elkészített utasítás szerint, egyszerre létrehozhatók az uj társadalom 
szervezeti formái. Igen zavaró azért, amikor egyes Leninről szóló tanulmányok
ban arról olvashatunk, hogy Lenin szinte egy lendülettel "dolgozta ki", "ha
tározta meg" a szocialista állam szervezeti formáit, az uj társadalom mocha-
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ni sinusát. Bz aLenin-kép nemcsak a tényeknek, de Lenin történetfilozófiai fel
fogásának is ellentmond. Lenin meggyőződéssel vallotta, hogy az uj társadalom 
intézményrendszereinek, termelési és igazgatási mechanizmusainak "gyakorlati 
kipróbálása és többszöri átdolgozása" elkerülhetetlen. Hogy e "kísérletezés" 
milliók tevékenységét fogja át, s hogy ezért a "kollektív tapasztalatot", 
"milliók tapasztalatát" semmilyen elméleti modellezés sem helyettesítheti.
Csak utópisták, saját bölcsességüktől megrészegült vezetők gondolhatják komo
lyan, hogy egy bonyolult társadalmi organiznus kizárólag dedukció utján "meg
szerkeszthető") ."Mintha lehetne nagyobb forradalmat úgy végrehajtani, hogy már 
jó előre tudjuk, hogyan kell azt véghezvinni! Mintha ezt a tudást könyvekből 
szereznénk) nem, a mi megoldásunk csak a tömegek tapasztalatai alapján szület
hetett meg".

Az uj társadalom Oroszországban e tapasztalatokat embertelenül nehéz kö
rülmények között szenvedte ki. Lerombolt ipar, frontokról visszaáramló, műit-' 
kát kereső, kiéhezett tömegek, vetőmaghiány, szabotázsakciók, kuláklázadások, 
intervenció - Íme, a "kísérletezések" valóságos közege. Harc közben, munka 
közben kellett a szooializmus kapcsolatrendszereit kialakítani, finomítani, 
változtatni. 8 Lenin ilyen körülmények között is vállalta az útkeresést, a té
vedés kockázatát.

Persze a "tapasztalatok" is könnyen üres fétissé válhatnak. Saját gyakor
latunkból tudjuk, milyen körültekintést igényel a szerteágazó, ellentmondó ta
pasztalatok elemzése. A lényeges jelzések szinte elrejtőznek az esetlegessé
gek, a.véletlenek tengerében, a pozitív tapasztalatok pedig sokszor előítéle
tekkel, félreértésekkel összemosódva, negatív tapasztalatok fonákjaként jelent
keznek. Bzért osak igen nagy elméleti biztonsággal, módszertani felkészültség
gel lehet a tapasztalatokat valóban az ügy javára hasznosítani. S talán éppen 
e területen mutatkozott meg legteljesebben" Lenin gondolkodói és vezetői képes
sége. Tényekből, amelyeket mások váratlan jelzéseknek tekintettek, páratlan 
érzékkel hámozta ki a formálódó társadalom uj viszonylatrendszereit, osztályok 
törekvését, érdekek összeütközését.

Az elméletet nemosak úgy szakíthatjuk el a gyakorlattól, hogy doktrínává 
merevítjük, ae úgy is, hogy az egyedi tények szintjén maradunk, nem viszonyít
juk őket általános törvényekhez. Lenin azért vált képessé arra, hogy a szooia
lizmus fogalmát absztrakcióból valósággá "fogalmazza", részletezze, finomítsa, 
mert egész tevékenységét a teoretikus igény és a gyakorlatiasság egysége, az 
elvi szilárdság és egyidejűleg a módosító részletek, a változó feltételek i- 
ránti érzékenység jellemezte. Lenin valóban gyakorlattá tetté a filozófiát, s 
filozófiává fogalmazta a gyakorlatot. Nem a tévedhetetlenség, hanem a forra
dalmi elméletnek és gyakorlatnak ez a dinamikus szintézise emelik Lenint a 
kortárs marxisták elé.
* E tanulmányt könyvtárunk Könyvtártudományi és Módszertani 

Központjának (a Népművelési Intézettel és a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárával együttesen megjelentetett) LENIN CENTE
NÁRIUM 1870-1970" o. kiadványából vettük ét.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

u

Könyvtárunk életéről és munkájáról vezetett krónikánk központi 
témájaként ez alkalommal azokat a kérdéseket emeljük ki, amelyek a március
ban és áprilisban tartott főosztályvezetői értekezletek napirendjén szerepel
tek.

A márolus 12-1 értekezlet témája az 1969* évi kútatómunkák mérlege és 
az 1970. évi engedélykérések elbírálása volt.

Az elmúlt esztendőben a kutatómunkák eredményeként mintegy 40 kisebb- 
nagyobb tanulmány jelent meg vagy került sajtó alá elsősorban könyvtárunk 
évkönyvében és a Magyar könyvszemle hasábjain. Jelentősebb Írásokként 
Berlász Jenő és Dezsénvl Béla történeti tanulmányait tekinthetjük, az önálló 
müvek közül pedig Vlzkelety Andrásnak magyar-német közös kiadásban megjelent 
"Beechreibendes Verzeichnis dér altdeutschen handsohriften in ungarisehen 
Bibliotheken- o. leirókatalógusa első kötetét és Markoviba Györgyi "Terjesz
tését megtiltom! Sajtó és cenzúra a két világháború között" o. nemregen nap
világot látott kötetét emelhetjük ki.

Az értekezlet állásfoglalása alapján a főigazgató a már megkezdett mun
kák alapján 48 dolgozó részére biztosított 1970-re is kutatóidő-kedvezményt 
(ebből 33 könyvtártudományi téma) és további 8 dolgozó kapott uj téma kezdé-
aére engedélyt, .A'kutatómunkákkal kapcsolatosan felmerült egyéb kérdésekről (a kutató-
idők felhasználása eredményességének vizsgálata és 1971-től tervezetten az 
irodalomban való tájékozódásra biztosítandó szabadidő stb.) egy más alkalom- 
mai számolunk be#

Nyilván érdeklődésre tarthat számot az a kérdés, melynek megvitatását 
az április 9-i (ezt megelőzően a Jan.l5-i és márc.12-1) értekezletek tűz ® 
napirendre. Egy olyan kérdésről volt szó, melyről bár hivatali vonalon • «
nem volt híradás, de amiről annál több szó esett az un. "folyosói infor
dókban" •

45



Tételesen fogalmazva, a napirendre tűzött kérdés abbéi az elgondolásból 
indult ki, hogy kívánatos lenne létszám-megtakarítások utján a béreket emel- 
ni, a vita tárgyát pedig az képezte, hogy van-e erre lehetőség könyvtárunk
ban és az, hogy az egyes főosztályok vezetői (saját területük Ismeretében) 
miképpen látják ennek gyakorlati megvalósítását.

A félreértések elkerülésére helyesnek látszik már itt Is hangsúlyozni, 
hogy a béremelést szolgáló létszámosökkentésre az Intézetvezetés és a vita 
résztvevői a nyugdíjazások v. más okból bekövetkező eltávozások eseteiben 
gondoltak.

A kérdés megvitatása során sok megfontolandó szempont és még több prob
léma Jelentkezett. A problémák - önként értetődően - a gyakorlati megvalósí
tás vonalán Jelentkeztek, mert a bérmegtakarítás szükségességével általában 
mindenki egyetértett. A problémák közül példaként osak néhányat emlitünkt 
minden osztályra érvényes, általános szabályt nehezen lehetne felállítani, 
azaz az esetek többségében osak egyedileg lehetne dönteni} egy adott létszám 
mindig a végrehajtandó feladatok függvénye, de ez sem azonosan jelentkezik 
az egyes osztályoknál) egy szervezeti egység létszáma csökkentésének 'lehető
sége az osztály létszámától is függ. Tannak biológiailag megfiatalodott osz
tályok, ahol nyugdíjazásra még hosszú évek távlatában sem lehet gondolni, 
ugyanakkor egyes osztályoknál ennek ellenkezőjével is számolni kell. Se a 
példáknak ezt a sorát még tovább lehetne folytatni.

így, amint ez várható is volt, egységes állásfoglalás nem alakult ki, 
elsősorban az egyes főosztályok egymástól eltérő adottságai miatt. Tehát, a 
bérek általános emelését szolgáló, a könyvtár egészét átfogó tervelőlrás az 
értekezleten nem született, de továbbra is nyitva maradt annak a lehetősége, 
hogy bármelyik osztály Javaslatot tehessen státusok megszüntetésére és az 
Így megtakarított bér másképpen történő felhasználására, önként értetődően . 
az addig meglevő feladatok osorbltatlan vitelével.

Ezt a lehetőséget használta fel éppen a napokban a Könyvek Központi 
Katalógusa, ahol egy státus megszüntetésével és a megszüntetett státus fel
adatainak szétosztásával 1300 Pt-ot fordítottak a osoport. bérkeretének eme
lésére. ,

És végül, amit tudni kell. Az Intézetvezetés e tekintetben nem kezde
ményez. A javaslattétel az illetékes osztályvezetők és főosztályvezetők Jo
ga. Eszköze pedig nem a feladatok osökkentése - amint ezt egyes vezetők gon
dolják -, hanem a munka Jobb, oélszerübb megszervezése és a nagyobb munkaie- 
g? ’em biztosítása.

Az április 23-i értekezlet napirendjén egyéb kérdések mellett a törzs- 
gárda-mozgalom könyvtárunkban való kialakítása szerepelt. A Javaslatot a 
szakszervezeti bizottság tette és Írásban fejtette ki a mozgalom célját és 
az annak elérését biztositó eszközöket. A vita és az annak nyomán elfogadott 
módosítások is lényegében két kérdés körül összpontosultak. Elsőként annak 
fontosságát hangsúlyozták, hogy a szolgálatban eltöltött idő megbecsülése 
(bár annak fontosságét senki sem vonta kétségbe) osak másodlagos lehet, mert
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az első a hűség jutalmazásában Is a kiemelkedő és Jó munka. A másik, annak 
a megvitatása voltf hogy miképpen adaptálható ez a mozgalom a könyvtári 
eletben és munkában anélkül, hogy egyszerű másolása legyen a más körülmények 
között létrejött mozgalomnak*

Az értekezlet a 10, 20 és 30 évi megszakítás nélküli munkaviszony Ju
talmazásával értett egyet. Jogosnak találta az értekezlet az azzal jéró Ju
talomszabadságokat, a Jutalmaknál és az egyéb Juttatásoknál pedig helyesnek 
tartotta a törzsgárda tagok megkülönböztetését, Jelvények helyett pedig cél
szerűbbnek tartotta a művészi kivitelű, a könyvtár emblémájával ellátott 
metszetek v. plakettek alkalmazását. Az elhangzottak figyelembevételével a 
törzagárda-mozgalom szabályzatát a szakszervezeti bizottság késziti el és 
terjeszti a későbbiekben a főigazgató elé.
HORVÁTH VIKTOR

Személyi hírek és változások

Kltüntetéseki A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulásénak 
25* évfordulója alkalmából, népünk szabadságáért és a szooializmus építé
séért végzett eredményes munkásságuk elismeréséül dr.Keresztury Dezső főosz
tályvezetőnek a MUNKAÉRDEMREND arany, Kovéos Józsefnek, a zirci fíeguly 
Antal müemlékkönyvtár vezetőjének a MUNKAÉRDEMREND bronz fokozatát adományoz
ta. (Magyar Közlöny 1970. 22.szám) - a Magyar Kommunista Ifjúsági Szervezet 
Budapesti Bizottsága Menosik Pál kiemelt könyvkötő szakmunkást ugyanezen al
kalomból KISZ-ERDEMEREMMEL tüntette ki.

U.1 munkát ár sai nk t Dömötör Lajosné könyvtáros I. /Kát alogi sáló Osztály, 
Jónás Mária könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Jordán Katalin könyvtáros II. 
KMK, Kende Perike főkönyvtáros/KMK, Láng Tiborné könyvtáros Il./IV.főosz- 
tály, Monostory Jenő kisegítő I./Gazdasági Hivatal, Moór Istvánná adm.tigyv. 
dolgozó I./KMK, Hagy Magdolna könyvtáros I./Könyvelosztó, dr.Ruzslozky Éva 
tud.munkatárs/Közp.Katalógusok, Szamos Erzsébet könyvtáros II./Könyvelosztó, 
Tóth Lajosné könyvtáros II./Gyarapítási Osztály.

Eltávoztak könyvtárunkbóli Bóday. Pál osztályvezető/ath. Népszava Szer
kesztősége, Kováosné Sohllllng Erzsébet könyvkötő szakmunkés/munkaviszonya 
megszűnt, Kővári Jenő fényképész szakmunkás/munkaviszonya megszűnt, Kővárl- 
né BrmnyfüTr Éva fényképész szakmunkás/munkaviszonya megszűnt, Métyássy 
Katalin könyvtáros Il./áth. Kultúra Külker.Vállalat, Storoh Zsuzsánna könyv
táros II./munkaviszonya megszűnt, Tóth Zsuzsánna előadó/murikaviszonya meg
szűnt.

Átsorolásokt Bereczkv László osztályvezető, Pülöp Margit könyvtáros IL,
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Sor6 Zsoltné osztályvezető, Iszlal Zoltán osztályvezető, Szente Ferenc osz
tályvezető la KMK állományéból!.

(Lezártuk! 70.04.30.)

SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

A Könyvtártudományi ás Módszertani Központ belső szervezete f.ávl már- 
olus 1-től az alábbiak szerint alakult! Titkárság - Olvasáskutatási Osztály 
(vez.Gerő Zsoltná), Hálózatfejlesztési Osztály (vez.Szente Sereno), Uj Köny
vek Szerkesztősége (vez.Iszlal Zoltán), Tudományos ás Szakkönyvtárak Módszer
tani Osztálya (vez.Bereozky László), Tájékoztatási ás Dokumentációs Osztály 
(mb.vez.Szilágyi Tibor), Oktatási Osztály (vez.Vadász Ferenoné).

A volt Gazdasági Csoport megszűnt, ügykörét az OSzK Gazdasági Hivatala■ 
vette át és munkatársai (Jávor Féterné, dr.Molnár Istvánná, Nádai Gyuláné, 
Pillér Antal gkv. és Hidas Istvánná kisegítő) a könyvtár állományába sorol
tak át.

KÜLFÖLDI KAPCSOLATAIM

A FID Magyar Nemzéti Bizottság képviseletében dr.Sebestyén Géza főigaz
gatóhelyettes a FID Central Classifioation Comitee-nek a Madridban épr.13- 
16-án tartott ülésén vett részt.

Dr.Csapod! Csabáné osztályvezető a Colleglum Hungarieum ösztöndíjasa
ként ápr.l-ével 2 hónapos tanulmányútra Béosbe utazott.

Dr.Vlzkelety András tud.főmunkatárs a Deutsoher Akademisoher Austausoh- 
dienst meghívására és ösztöndíjával máj.15-én 3 hónapos tanulmányútra a Né
met Szövetségi Köztársaságba utazik. Tanulmányi munkájának oélja a magyaror
szági középkori német kódexek leirókatalógusa 2.kötetének összeállítása (az 
ismeretlen kódexek meghatározása és a párhuzamos szövegek összegyűjtése).

Az_év_joxső_ne£2edóben könyvtárunk olvasótermeiben a szooialista orszá
gokból 30, más európai országokból 9, a tengeren túli országokból 6, össze
sen 45 kutató dolgozott. A külföldi látogatók száma 47 volt.

Május 4-én nyitották meg Krakkóban a "Lengyel-magyar kapcsolatok ezer 
éve" o. kiállítást. A Wawel-ben megrendezett kiállításra (Budapesten október
ben kerül bemutatásra) könyvtárunk 110 dokumentumát küldötte el. Többek kö
zött Corvina-gyűjteményéből a Ransanus és a Boooaoius kódexeket (mindkettő 
15.századi, az utóbbi egykorú budai kötésben, beosült értékük a 2 millió fo
rintot meghaladja) és más magyar vonatkozású 16.századi krakkói nyomtatvá
nyokat. Ezek közül Dévai Biró Mátyás "Ortographia ungarioa"-jának 1549-«« 
és Komjáti Benedek "Szent Pál levelei magyar nyelven" o. fordításának 1535-as 
kiadását említjük. A kiállítás anyagában szerepelnek, a Petőfi-ereklyetár 
Petőfi és Bem vonatkozású dokumentumai és Sfcepsi Csombor Márton útleírása
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(Kassa, 1620), aki bújdosásában Lengyelországban is megfordult,
A kiállítás megnyitóján (az MM Múzeumi Főosztályának meghívása alapján) 

munkatársaink közül dr#Németh Mária, Óvári Sándor osztályvezetők és Wix 
Györgyné osztályvezetőhelyettes vett részt.

OSZTÁLYVEZETŐI KEZDEMÉNYEZÉSEK
nyomában

Amint erről lapunk előző számában már hirt adtunk, az Intézátve
zetés múlt év decemberében arra hívta fel a könyvtár osztályvezetőit, hogy 
munkatapasztalataik alapján jelezzék azokat a témákat, melyeknek megtárgya
lását és a felmerülő problémák rendezését vagy “osztályvezetői vagy főosztály- 
vezetői szintű értekezleten szükségesnek tartják, A beérkezett javaslatok 
két osoportra oszlanak: részben egy-egy osztály vagy gyűjtemény munkaterüle
téhez kaposolódva vetnek fel speoiélis, de felsőbb döntést igénylő kérdése
cet, részben a könyvtár munkájának egészevei, vagy legalábbis több, külön- 
>öző szervezeti egységet is érintő munkafolyamat problémáival foglalkoznak.

Ez utóbbiak körébe tartoznak a nemzeti könyvtár gyűjtőkörének és ezzel 
>8szefüggésben a gyűjtött anyag feltárási szempontjainak bizonyos változta
tását érintő Javaslatok, Ezeket illetően tájékoztató jelleggel kértük a két 
leginkább érintett (a gyarapítási és katalogizáló) osztály idevonatkozó vé
leményét és a megoldással kapcsolatban felmerülő nehézségek megvilágítását•

O
A gyűjtőköri korlátozások bevezetésének szükségességéről WIX GYÖRGYHE- 

nek, a Gyarapítási Osztály osztályvezetőhelyettesének tájékoztatását közöl
jük.

Az Országos Szóohényi Könyvtár gyűjtőköri utasítása 1962. áprilisában 
szabályozta könyvtárunk gyűjtőkörét. Magyarországi nyomdatermékek viszonyla
tában az utasítás Így fogalmazs

"3.§.(1) lehető teljességben, azaz minden Jelentős nyomdai és anyagi 
változatukban megszerezni törekszik a Könyvtár a Magyarországon terjesztés 
céljára előállított szöveg- és képsokszorositványokat és hangrögzítéseket, a 
mennyiben ezek könyvtári gyűjtés tárgyát képezik. (2) Tudományos, kulturális 
és történeti értékükhöz mérten törekszik a könyvtár a Magyarországon előál
lított. de nem terjesztés oéljára többszörözött szöveg- és képsokszorosit- 
ványok, valamint hangrögzítések megszerzésére."

Példányszám tekintetében az utasítás Így intézkediki "Egy példányban 
gyűjti a Könyvtár ... az utánnyomásokat és oimlapkiadésokat, a belföldön 
külföldi kiadóval közösen közreadott művek külföldi impresszumu változatát.
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belföldi magyar nyelvű kiadvány egyidejűleg belföldön közreadott idegen 
nyelvű fordítását ... általános és középiskolai tankönyveket... Két példány
ban gyűjt a Könyvtár minden egyéb belföldi dokumentumot." (17. és 18. §.)
A "nem terjesztés céljára többszörözött" kiadványok tekintetében tehát lehe
tőség nyilt a kor követelményeinek megfelelő válogatásra az egyre növekvő 
sokszorositvány-áradatban, ez azonban elsősorban a csoportos feldolgozásra 
kerülő nyomtatványokra vonatkozik. Az egyszerűsített és teljes feldolgozásra 
kerülő nyomtatványok esetében az utasítás idézett paragrafusai változatlanul 
érvényben vannak.

Ennek megfelelően ma is gyűjtjük - archivális megőrzésre, egy példány
ban - a tankönyvek és egyetemi jegyzetek minden évben újra megjelenő válto
zatlan utánnyomásait. Ugyancsak állományunkba kerülnek egy példányban a kül
földi kiadókkal közös vállalkozásban közreadott müvek külföldi impresszumu 
oimlapkiadásai (melyeknek Magyarországon forgalomba kerülő, magyar impresszu
mai ellátott változatait két példányban őrizzük meg). Két példányban gyűj
tünk olyan cimlapkiadásokat, amelyeknél a kiadó az utánnyomás tényét nem 
tünteti fel. Vagyis összefoglalva! számos olyan kiadvány kerül feldolgozás
ra, raktározásra - jelentős költségkihatással - amely mind szövegében,mind 
tipográfiai megoldásában semmi újat nem nyújt, s ezeket az archivális sorok 
őrzik a mindenkori utókor számára, amely feltehetően a szövegre és a tipo
gráfiai megoldásokra lesz csak kiváncsi, nem pedig pl. 8.vagy a 16. után
nyomásuk kézbevételére. E helyzet megváltoztatásának egyik megkötője az a 
kettős probléma, hogy

a/ ha a Könyvtár nem gyűjti az utánnyomásokat stb., csak a Magyar Nemze
ti Bibliográfia regisztrálja azokat, akkor olyan tételek kerülnek az MNB-be, 
amelyeket a nemzeti könyvtár katalógusa nem tartalmaz. Sokunk számára ennek 
a helyzetnek éppen a fordítottja látszik kívánatosnak, - vagyis a jelenlegi 
helyzet -, amikor a bibliográfia szelektáltan közli a Könyvtárban gyűjtött 
anyagot;

b/ ha a Könyvtár gyüjtené e kiadványtípusokat, de az MNB nem közölne, 
az is jelentős költségmegtakarítás volna, ám ez esetben a bibliográfia szer
kesztői találnák magukat szembe számos problémával, pl. valamennyi kiadás 
bibliográfiai teljessége stb. Számos munkatársunk helyezkedik arra az állás
pontra, hogy az MNB nem tekinthet el bizonyos könyvkereskedelmi forgalomba 
kerülő uj bibliográfiai egységek közlésétől.

A másik probléma, amellyel szembetaláljuk magunkat, valahányszor e kér
dés előkészítő, felmerő munkáját kezdeményezni kívánjuk, merőben gyakorlati.
E felmérések előfeltétele a kötelespéldányok hasonlítása volna, amelyre a 
Jelenlegi munkaerőhelyzet mellett nem áll rendelkezésünkre megfelelő kapaci
tás. Évente 8-10 ezer kötelespéldény érkezik könyvtárunkba, ennek hasonlítá
sa volna kívánatos, még hozzá nem is egyszer, hiszen - mint az eddigi tapasz
talatok mutatják - néha még nem is kerülhetett a katalógusba az egyik kladas 
címleírása, mikor a következő megjelenik stb.

így hát iémerve a problémát, s érezve azt a felelősséget, amelyet meg
oldatlanul hagyása jelent, továbbra is folytatjuk a régi keretek közötti
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gyűjtést. Szűkíteni a gyűjtést egyelőre csak ott tudtuk, ahol a variánsokat 
az "anyagi változat" kategóriába sorolhattuk (pl. kűlönlenyomatok, kötésva
riánsok stb.). Ez Is Jelentős megtakarítás, hiszen pl. csak a kUlönlenyoma
tok esetében évi kb. 2000 körüli címleírás, szakozás stb. kerülhető el ily- 
médon. Gyűjtőköri határaink szűkítése - még e legnyilvánvalóbb kategóriákban 
is - ilyen problémákat vet fel. Ezek után elképzelhető, hogy ugyanez a kül
földi kiadványok viszonylatában mennyivel nehezebb, mennyivel több mérlege
lést, körültekintést, előkészítő munkát igénylő feladat. Ahogy a mindennapi 
életben is állandóan azt tapasztaljuk, hogy takarékoskodni osak gazdag embe
rek tudnak, ugyanúgy válik könyvtárunk "szegénysége" bizonyos Intézkedések 
kerékkötőjévé.

A gyűjtőköri korlátozások megvizsgálásának problémáját nem az állomány
gyarapítás munkalehetőségei vetik fel, (sőt, ez talán az egyetlen terület, 
ahol nem Jelent munkamegtakarítástt a teljességre törekvés mindig kevesebb 
erőráfordítást igényel, mint a szelektálás) és nem is kizárólag a raktári 
férőhely-megtakarítás szükségessége indokolja (bár ez utóbbi, Jelenlegi 
helyviszonyalnk mellett, szintén nem elhanyagolható szempont). De ezen túl
menően a kérdés szoros összefüggésben áll a gyűjtött anyag feltárásával is.
A feltárás területén a megoldás nehézségei kettősen Jelentkeznek! a/ az ál
lományba kerülő anyag feldolgozási módszereinek (teljes, egyszerűsített 
▼agy osoportos feldolgozás) és a különböző katalógusokban való szerepelteté
sének szempontjából) b/ a nemzeti könyvtár gyűjtőkörének és a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia teljességének összefüggésében. E két kérdés megvizsgálása mind 
a Katalogizáló Osztály, mind a Bibliográfiai Osztály távlati terveiben is 
Jelentkezik.

Egy újabb témaként, a különböző kiadványtípusoknál felmerülő gyűjtemé
nyi határesetek megvizsgálásának szükségességét EARAGÓ IÁ.SZ1ÓNÉ. a Katalogi
záló Osztály vezetője vetette fel.

Katalógusaink információs értékének teljesebbé tétele hozta fel ismét 
a gyüjteményhatárok kérdését. Nem elméleti alapokból, hanem a mindennapi gya
korlatból merUlt fel.

A probléma közismert, Dezsényl Béla kitűnő tervtanulmánya tisztázta az 
elvi alopolnt, a gyakorlati megoldás nehézségei - a már egyik, vagy másik 
gyűjteményben elhelyezett anyag átemelése - ugyancsak köztudottak. Hogy a 
kérdést mégis kívánatosnak tartjuk újra felvetni, annak több oka vant

- a kurrens gyakorlatban is adódnak a múlt bizonytalanságaiból követke-' 
zetlen megoldások;

- a határesetek régebben elsősorban a Hirlaptér és a könyvgyűjtemény 
között okoztak zavarokat, ma további nehézségek Jelentkeznek az egyszerűsí
tett feldolgozás és a osoportos nyilvántartás anyagában is;

- a tipológiailag helyesen elhelyezett művek között Is vannak olyanok,
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amelyeknek feltárása az adott gyűjtemény katalógusain kivül is szükséges, 
(pl. részoimes folyóiratok, folyóiratmellékletek, a csoportos nyilvántartás
ban elhelyezett közérdekű perlodikum főlapja stb.);

- végűi, de nem utolsó sorban az állomány feltárása az adott anyag el
helyezésétől függetlenül a típusának megfelelő katalógusban és a Magyar 
Nemzeti Bibliográfiában egyaránt kívánatos.

Könyvtárunk nagyságrendje, több osztály érdekeltsége indokolja, hogy e 
nehéz kérdésben, ahol több munkatársunk egymástól függetlenül jóformán na
ponta kénytelen dönteni, Írásban rögzített szabályzat álljon rendelkezésre, 
illetve olyan munkaszervezet, amely lehetővé teszi az érdekelt felek rend
szeres konzultációját, közös döntését és intézményesen gondoskodik a szüksé
ges kettős feldolgozásról.

MAGYAR VONATKOZÁSÚ 
ÜJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEINKBŐL

MAGYAR NYELVŰ SZÉPIRODALOM
CSIRE Gabriellát Pandára szelenoél. Ismerkedés a szépirodalmi műfajokkal. 
Bukarest, 3,969.CSOKONAI VITÉZ Mihály Válogatott müvei. Bev. Janosó Elemér. Bukarest 1969. FENYVESSY Jeromos: A dominóvér. (Karcolatok.) Köln-Detroit-Wien [1965 és 1969 
között].

FÜRY Lajost Hotel Kensington. [Regény.] Münohen - Washington 1969*GONDOS Sándort Az átkozott Katlnszky végrendelete. [Regény.1 Detroit 1952. GÖMÖRI György - JUHASZ Vilmos: Uj égtájak. 1956 óta idegenben élő költők 
,antológiája. Washington 1969*JÁNOSFALVY Albertt Fej vagy Írás. Beszémek. Köln-Detroit-Wien [1966 és 1969 
között].KAFFKA Margit: Szinek és évek. (Bev. és jegyz.t Bernéd Ágoston.) Bukarest
1969.KENNETH, Clairet Forgó táncparkett. Regény. New York 1969. .A lappok földjén. [Antológia.] [Irta]: (Csermely Károly, Flórián Tibor stb.) 
Köln [196?].MÉRŐ Ferenc. A paradicsommadár tánoa. [Műfordítások.] Köln-- Detroit - Wien 
[1964 és 1969 között].MÉHES György: A kigyó szinü toll. Elbeszélések. Bukarest 1969.

MONOSZIOY Dezső: A milliomos halála. [Regény.] Bratislava 1969.
SOMLYAI László: A fiú meg az asszony. [Regény.] Bukarest. 1969.SZÉCHÉNYI Ágost: Gondolattár. [Versek.] Fahrwangen (1965). .
TAMÁSI Áron: Énekes madár. Székely népi játék. [Utószó]: (Izsák József.)
Bukarest 1968*TAMÁSI Áron: Rendes feltámadás* Válogatott novellák. Vál#f [bev.j: Slito 

• András. Bukarest 1968.ZIMÁNYI Rudolf: A régi körben. Versek. Róma 1968.

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN
BERKESI András: Hra s poctivost»ou. (Játék a tisztességgel.) Bratislava 1968. 
BERKESI András: Prsten s nymfou. (Sellő a pecsétgyűrűn.) Praha 1964.
DÉRY Tibor: Guds gissel. (A kiközösítő.) Stockholm 1969.
DERY Tibor: Jeu de bascule. (Libikóka.) Paris 1969. .
DÉRY Tibor: La princesse de Portugál. Paris 1969.HUNYADI Sándor: Incontro all'isola Margherita. /Nemes fém./ Milano 194J.
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ÍSPP.f**1163 Rodina moja. Sfctihi. Moszkva 1968.
BezeSt Sluzka. (Édes Anna.) Bratislava 1969.uí£«í£la5*,1)*ablova (Az ördög konyhája.) Praha 1969.

MIKSZÁTH Kálmán: Sankt Peters Regenschirm. [Szent Péter esernyője.] Frankfurt am Main-Wien-Zürich 1967.
MONOSZIOY Dezső: Tetovani anjeli. (Tetovált angyalok.) Podkasané krátke 

rnohavice. (Guzsbakötött rövidnadrág.) Bratislava 1968.NEMETH Lászlói Tmeri. (Iszony.) Prishtine 1967.ÖRKÉNY István: La famille Tót. (Tóték.) Paris 1968.
SZABÓ^Magda: I all oskuld... (Pilátus.) Stookholm 1968.
SZÁNTÓ Györgyi Stradivari. Wien-Berlin /196?/
TATAI Sándor: Rúzs9ja i golubi. (Puskák és galambok.) Moszkva 1969.
MISCELLANIA HUNGARICA
FINKf Krisztina Maria: Die österreichisoh-ungarische Monarchie als Wirt- 

schaftegemeinsohaft. München 1968.GOGOLÁK Lajos: Beitrage zűr Gesohiohte des slowakisohen Volkes. 2. München 
1969.

GOLDZIHER, Ignaz: Gesammelte Schriften. 3. Hildesheim 1969.HALÁSZ [Miklós] Nicholasi lo accuso: L’affare Breyfus. Milano 1959.
HÁMOS László: Régiérteori. Stockholm 1968.
KELEMEN Pál: Baroque and Rocooo in Latin Amerioa. New York 1967.
KELEMEN Pál: Nueva Vision de El Greco. Buenos Aires-Bareelona 1967.LÁNCZOS [Kornél] Cornelius: Numbers without end. Edinburgh 1968.
NÁDAI Árpád: Plastioityf a meohanics of the plastic State of matter. New 
York - London 1931.

NETEA. Vasile i Die Véréi ni gung Transsilvaniens mit Rumanien. Bukarest 1968.
PAPP [Dezső] Desiderio: La doble fáz dél mundo fisioo. Madrid'1968.RÓNAI Zoltán A.: Teatro hungaro oontemporaneo. [Antológia.] Madrid 1969.
ROSTI Pál: Memóriás de un viaje por América. (üti emlékezetek Amerikából.) 

Caraoas 1968.
SANTARELLI9 Enzo: Italia e üngheria nella crisi postbellica. /1918-1920./ 
Urbino 1968.SZŐKEFALVT-NAGY Béla: Spektraldarstellung linearer Trans fór mát ionén des 
Hilbertsohen Raumes. Berichtigter Naohdruck. Berlin- Heidelberg-New York 
.!967.VÖLGYESI [Ferenci Franz: El alma 10 es todo. [Minden a lélek.] Barcelona 
1961.ZEMPLÉNYI Tibor: Enzyme bioohemistry of the artériái wall as related to 
atherosclerosis. London 1968.[ZSIGMONDI SIGMOND R[aymund]: Atheismus, Christentum. Köln-Detroit-Wien 
[1963 ás 1966 között].ZSOLNAY Vilmos: Das Schulwesen in dér Ungarischen Volksrepublik. Weinheim- 
Berlin 1968.
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KIADVÁNYAINK

AZ OSZK 1967-ES ÉVKÖNYVÉRŐL0

Százhetvenezer könyvtári egységgel gyarapodott könyvtárunk 1967- 
ben. Nőtt a kézikönyvtár, ütemesen haladt a katalógusrekonstrukcié, az állo
mányvédelem, Valóságos iparrá lett az állományrevízió. Ezek a (közeli vári 
költözés reményében gyorsított munkát tükröző) adalékok a könyvtár kollektí
vájának munkaképességét és az 1964-65 körül mér elviekben kisértő reform
szellem megvalósulását bizonyítják.

A könyvtár mai munkáját tükröző, illetve támogató‘oikkek közül első he
lyen - országos jelentőségénél fogva - Kecskeméti Istvánnak az országos 
fonotéka felállításét sürgető és arra (részben) alapokat is adó oikkét emel
ném ki. (Folyóiratainkban újabban gyakran fordul elő Mc Luhan amerikai skót 
tudós neve. Ő a Gutenberg-galaxis [a könyvnyomtatás által meghatározott vi-- 
lég] tűnt ével a Marooni -konstelláció laz audio-vizuális információszolgál
tatás korszaka] eljövetelét hirdeti. Elképzelése túlzó, "irodalmiae", szen- 
zációkeréeő. Ezeknek az audio - és vizuális - dokumentumoknak a megőrzése 
ennek ellenére is fontos és ez az ő - kicsit előreszaladt - elméletétől füg
getlenül nap mint nap beigazolódik!)

A munkaszervezés állandóan előkerülő - és finom, egyedi megoldásokat 
követelő - kérdéseihez nyújt módszertani anyagot Faragó Lászlőné és Bereczky 
László cikkw az OSzK Feldolgozó osztálya munkájának időelemzésével. Csaknem 
2000 mü katalogizálási idejét mérték és jól általánositható megállapításokat 
tettek. Újabb eredményekről számol be Batári Gyula és Fallenbüchl'Zoltán a 
Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusával, Borsa Gedeon a Régi Magyaror
szági Nyomtatványok szerkesztési problémáival, valamint Szabadne Szegő Judit 
a Könyvek Központi Katalógusával kapcsolatosan.

Az évkönyv IV. fejezete Könyv- és müvelődestörteneti tanulmányokat tar
talmaz. Eleganciája és a téma újszerű megközelitese miatt nekem Vizkelety. 
András cikke tetszett a legjobban. A szép levél-ről szólva nemcsak a tárgyá
ban való otthonosságot, hanem a benne rejlő szépségeket is - az adott kis 
terjedelemhez képest - valósággal mesterfokon bontotta ki. Markovits Györgyi 
megszokott - s még sok feltáratlan területet magában foglaló - témájából ka- 
nyaritott ki egy rengeteg adattal zsúfolt, mégis érdekes fejezetet. Akár a 
magyar emigráció irodalmi munkássága a két világháború között c. hatalmas
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monográfia vázlatának is nevezhetném, Ezeknél a cikkeknél kell megemlítenem 
a kiadvány fotókópiáé anyagának silányságát. Vlzkelety cikkének illusztrációi 
életlenségükkel és túlzott tónusosságukkal, retusálatlanságukkal hívják föl 
magukra a helytelenítő figyelmet. Ugyanez a hiba a Markovits-cikk illusztrá- 
oióival, ahol még az előkészítés (pl. a "Zártanyag" számainak, illetve pe
csétjének letakaratlansága) is számos kívánnivalót hagy maga után. Pedig, 
hogy lehet szép illusztrációkat hozni, arra Vlzkelety 22. és Markovlts 502. 
lapon lévő képmellékletei a példák.

Németh Antal, az elhunyt színházi rendező, Csapodiné Gárdonyi Klára,
Dán Róbert, Maróthné Jeremiás Éva, Kozoosa Sándor, Batári Gyula, Térbe Lajos 
és Papp Ivánná közleményei mind érdekesek és ökonomikusán rövidre fogják 
mondanivalójukat.

Több mint egy évtizede dolgozom az OSzK-ban, ezért az évkönyvek törté
neti olkkei közül először az OSzK történetével foglalkozónkat szoktam kicse
megézni. Csalódás sohasem ért, mert az adalékok a hagyomány okos tiszteleté
re tanítanak. Hirtelenjében Windisoh Éva, Berlász Jenő, Kókay György, Szegő 
Judit és SomTniti Gabriella oikkeire emlékszem szívesen vissza, az 1957-től 
sorjázó évkönyvekben. Mostani évkönyvünkben a könyvtár története különös bő
séggel van képviselve. Érzésem szerint legjobban most is Berlasz Jenő (rend
kívül arányos) cikke sikerült. Az Illésházy-gyüjtemény &éohényi könyvtárbeli 
sorsának nyomonkövetése mellett ugyanis módot talál, hogy a korabeli történe
ti eseményekre (egy-egy mondat, vagy bekezdés erejéig, mégis tágabb össze
függéseket sejtet) utalásokat tegyen. Ezzel egy partikuláris ügy országos 
hátterét képes fölvillantani. Érdekes megemlíteni, hogy Indall György itteni 
olkke is Berlász Jenő 1964-es évkönyvünkben megjelent, Horvát István könyv
táráról Írott közleményéhez kapcsolódik.Berlasz tanulmánya után egyik fontos 
cikk követi a másikat. Kiemelném Somkutl Gabrielláét, amely a könyvtár 1848 
és 1856 közötti gyarapodásét elemzi, majd Tombor Tiborét, aki 1920 és 28 kö
zött a könyvtár elhelyezésével kapcsolatos törekvéseket ismerteti. (Köztük 
az Eszterházy-utcai épület, majd a lágymányosi, a. Műszaki Egyetem körüli 
építés - kudarcait.)

Dezsányl Béla a Horthy-korszak elejének szervezeti és ügyviteli kérdé
seivel foglalkozik bőségesen dokumentált, korabeli fényképekkel illusztrált 
tanulmányában. Kiindulópontjai az 1919-es forradalommal a könyvtár megfért, 
de nem támogatta. A könyvtár 1919 utáni első évtizedét pedig lényegében Hóman 
Bálint vezetői tevékenysége határozta meg. Még Lukinioh Imre igazgatósága 
alatt is ő 'Tónyitott. Az időszakot az 1926-27-es költözködés zárja.

Kovács Ilona és Wittek Lészlóné cikke is a Horthy-korszakba visznek. Az 
előbbi a Széchényi Könyvtár 1920-1944 közötti olvasószolgálati eredményeiről 
szólva különösen alapos, értő munkáról tanúskodik. Perenczyné Wendelin Lídia 
oikkót az említett Markovlts Györgyi-fóle Írással együtt érdemes olvasni, 
hiszen - gyűjtési szempontból - sok az érintkezési területük. Végül, de nem 
utolsósorban nagy együttérzéssel olvastam Csapod! Csabának a decimálás kezde
ti eredményeiről szóló, az érzelmi vonatkozásokat Ízlésesen adagoló vissza
emlékezéseit.
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Összegzésül osak annyit, hogy véleményem szerint az 1967-es évkönyv 
nemcsak a könyvtár munkájában, hanem a fiatal és idősebb kutatók munkásságá
ban is sikeresnek látszik és ezeket a sikereket méltón dokumentálja. - ISZLAI 
201TÁN

Az Országos Széohényl Könyvtár Évkönyve 1967♦ Bp. 1969, Egye
temi ny# 505 !•

KÖNYVTÁRUNK ÚJABB KIADVÁNYAIRÓL

Az elmúlt év végétől ez óv áprilisáig könyvtárunk gondozásában 
5 kiadvány Jelent meg. A kötetek az ÁKV Könyvtárellátó Osztályánál (Bp.XIII. 
Visegrádi u.62.) és az OSzK Igazgatási Osztálya utján egyaránt beszerezhetők.

A Magyar Könyvészet sorozatában a könyvek, zenemüvek, térképek és hang
lemezek címjegyzékének 1968. évi (VIII, 1091 1., ára 128 Ft) és a grafikai 
plakátok és metszetek címjegyzékének 1965-1966. évi kötete (309 1., 18 sztl. 
t.f óra 36 Ft) Jelent meg.

Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai sorozat 64. tagjaként Scheiber 
Sándor és Zsoldos Jenő "Kiadatlan Mikszáth-levelek az Országos Széchenyi 
Könyvtárban" o. munkája (99 1., ára 21.50 Ft) került közreadásra.

A könyvtár évkönyvei sorából az 1967. évi kötet (505 1., éra 92 Ft) 
Jelent meg, a Kurrens külföldi folyóiratok a magyar könyvtárakban c. lelő
helyjegyzéknek pedig az 1969. évi kötete (625, UH 1., ára 56 Ft).

Sajtó alatt két nagyobb kiadványunk van, mindkettő az Egyetemi Nyomda 
előállításában. Közreadásuk sorrendjében: (1) a Magyar könyvészét 1945-1960- 
-as retrospektív bibliográfiánknak zenei kötete és (2) a Magyarország blb- 
liographlá.la 1712-1800-as ciklusának két pótkötete - (a) Pótlások Petrik 
Géza Magyr^ :rszóg bibliogróphiája 1712-1860. 1-4. kötetéhez, (b) Nyomda- és 
kiadástörténeti mutató az 1-5. kötetben közreadott 1712-1800 között megje
lent magyarországi és külföldi magyar nyelvű nyomtatványokhoz. A .pótkötetek 
terjedelme 75 szerzői iv. Megjelenésükkel az év harmadik negyedében, illet
ve 1971 első napjaiban számolunk.

Amint arról a Magyar Nemzeti Bibliográfia éves útmutatójában mar tájé
koztatást adtunk, az MNB az 1970-ben megjelent zenemüveket és hanglemezeket 
külön mellékletben közli. A zenei melléklet negyedévenként "Magyar Zenemü
vek Bibliográfiája" elmen (éves betűrendes név-, cim- és tárgymutatóval) 
Jelenik meg. Kiadóstechnikai okok miatt a zenei melléklet első Ízben,össze
vont számként (1-2.) az MNB 12. füzetével együtt fog megjelenni.
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Lapunk előző száméban e vitarovatunkát - többévi szünetel
tetése utón - újból indítottuk. A szerkesztő bizottság azzal az 
elgondolóssal nyitotta meg, hogy dolgozóink és olvasóink részé
re lehetővé tegye a könyvtárérdekű kérdések szabad felvetését 
és azoknak nyilvános megvitatását, ideértve az esetleges téve
dések Jogát is.

A továbbiakban is a vitában való részvétel egyetlen félté-* 
telének könyvtárunk munkája előbbre vitelének szándékát tartjuk. 
A vita szabadságának biztosítására a beérkezett és közlésre al
kalmasnak Ítélt hozzászólásokat, a vita lezárásáig szerkesztősé
gi vélemény hozzáfűzése nélkül adjuk.

Jelenlegi témánk: Az Országos Széchényi Könyvtár szak- 
könyvtári funkolóinak ás szakreferensi rendszerének kérdései.

Az alábbiakban VEKERDI József kandidátus, a Gyarapítási
Osztály tudományos főmunkatársának hozzászólását közöljük.

*

A Biradó legutóbbi ezóméban Ferenczv Endréná foglalkozott az OSzK szak- 
könyvtári funkolójának és a szakreferensi rendszer kiépítésének kérdésével.
A oikkben foglaltakkal saját munkaköröm tapasztalatai alapján messzemenőleg 
egyetértek. Mindenesetre kétségbe vonható a szakkönyvtári tervezés Jogosult
sága akkor, amikor fő feladatunkat, a magyar anyag teljes összegyűjtését sem 
tudjuk ellátnii sem a régebbi magyarországi nyomtatványoknak könyvtárunkban 
meg nem lévé, gyakran unikális darabjait nem szándékozunk hiányként felmérni 
és másolatban beszerezni, sem az egykor megvolt, de elveszett újabb magyar 
könyvek rövid határidón belüli pótlásáról nem áll módunkban gondoskodni. 
Bttól függetlenül, örvendetesnek tartanám, ha az OSzK humaniórák térén rend
szeresen gyűjténé a modern külföldi szakirodalóm legfontosabb termékeit,mert 
bár az Akadémiai Könyvtár könyvanyaga és beszerzési munkája kiváló, a könyv- 
tér használata nem széleskörüj az Egyetemi Könyvtár anyaga is Jó, azonban a 
legfontosabb müvek gyakorlatilag többnyire hozzáférhetetlenek, minthogy az 
egyetemi előadók esetleg évekig maguknál tartják (tapasztalatom szerint a 
kérőlapoknak mintegy 50°/>-a érkezik vissza negatív eredménnyel). így egyedül 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minősíthető mindenki számára használható tu
dományos nagykönyvtárnak.

Az OSfcJC régebbi (16-19. századi anyagában meglepően sok - bár véletlen- 
szerű'- értékes külföldi kiadvány található. Nem tartanám fölöslegesnek e. 
régebbi gyűjtést egyrészt fokozatosan kiegészíteni, másrészt hasonló színtű 
mai anyaggal'folytatni. Magam részéről különösen örvendetesnek látnám, ha a
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jelenlegi gyűjtőköri irányelvek szellemében és a nemzeti könyvtárak általá
nos gyakorlatát követve, a kisebb és távoleső országok kultúrájára vonatkozó 
legfontosabb anyagot is rendszeresen gyüjtenénk (Skandináviától az ujgörög 
irodalomig és a távolkeletig), tekintve, hogy ez az anyag egyetlen máé 
könyvtárba sem kerül be. Célszerűnek látszik nálunk kevéssé ismert nyelvű 
területekről nem csupán eredeti nyelven, hanem inkább világnyelveken (angol, 
német, orosz) szerezni be tudományos összefoglaló müveket.

Ami a külföldi anyag beszerzésének módját illeti, némi fenntartással 
vagyok kénytelen élni a jelenlegi gyakorlattal szemben. Mindenekelőtt hátrá
nyosnak érzem a véletlenszerűség erős érvényesülését könyvbeszerzésünkben.
A népi demokratikus országokból és egyes tőkés államokból (Belgium: kisebb 
mértékben NSzK) az anyagot zömmel csere utján szerezzük be, nyugati államok
ból olykor ajándék gyanánt kapjuk. A cserén érkező népi demokratikus anyag
nak nagy része, az ajándékba küldött nyugati müveknek minden darabja előze-- 
tes kérésünk nélkül Jön, igy gyakran nincs rá tényleges szükségünk, csupán 
tehetetlenségi nyomaték folytán ("ha mar itt van")elv alapján), vagy illen- 
dőségi és politikai szempontok figyelembevételével tartjuk meg. Feltehető
leg ezzel magyarázható pl. az a kirivó aránytalanság, amely csehszlovák ose- 
repartnerünk nagymennyiségű könyvküldeménye folytán a számunkra kevéssé fon
tos cseh és szlovák nyelvű anyag Javára fennáll a másik két szocialista 
szomszédállammal, Romániával és Jugoszláviával szemben: az utolsó három év
ben 1408 oseh és szlovák, 575 román, 904 szerb és horvát kiadványt tartot
tunk meg (a magyar nyelvüeket nem számitva). örvendetes volna, ha e passziv 
beszerzési mód esetében is nagyobb súllyal eshetnék latba a szakreferensek 
szakmai véleménye.

Más vonatkozásban ütköznek a szakmai szempontok a jelenleg fennálló 
gyarapítási gyakorlattal a fontosnak minősítendő anyag elbírálása tekinteté
ben. A szakmai nézőpont az olvasó igényeit szeretné érvényesíteni, mig je
lenlegi gyakorlatunk döntően könyvtárközpontú. Az olvasó szövegeket es ta
nulmányokat keres, a könyvtárosi szemlélet bibliográfiák, katalógusok, név
és címjegyzékek begyűjtését szorgalmazza. E két szemlelet ütközését mutat
ja pl. 1969 első félévi szerzeményezési jelöléseim elbírálása, amelynek 
során 17 mü talált megjegyzés nélküli elfogadásra, s ezek közül 14 bibliog
ráfiai jellegű kiadvány volt. A legutóbb átvett nyugati csereanyagnak közel 
40 qé-a volt hasonló jellegű. Kérdéses, hogy egyrészt helyes-e központi 
könyvtári funkcióink ellátása érdekében ily mértékben előtérbe helyezni a 
könyvtárközpontú érdekeket a kutatói igénnyel szemben, másrészt megenged- 
hető-e ezen efemér jellegű (néhány év alatt elavuló) műfaj nagytömegű be
szerzése és raktárunkban halott anyagként tárolása a maradandó értékű is
meretanyagot tartalmazó szakkönyvek egyenrangú párjaként? Más kérdés az, 
hogy a szakreferens fölöslegesnek érzi szerepkörét, ha önállósága csupán 
bibliográfiák és címjegyzékek szakreferensi ismereteket nem kívánó beszer
zése terén érvényesül. A szakreferensi munka bizonytalanságát az a körül
mény is fokozza, hogy mindezideig nem készült részletes gyarapítási sza
bályzat, amely több-kevesebb határozottsággal megszabná a beszerzendő müvek
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Jellegét.
Sajnálatos modor, az önállóság hiányénál lényegesebb akadályok is gá

tolják a szakelőadói munka eredményességet külföldi könyvbeszerzésünk .terén. 
Megítélésem szerint ezideig csupán a munkakör uj elnevezése történt meg, a 
munkafolyamatok megváltoztatása nélkül, A Gyarapítási Osztály szakreferensi 
címmel rendelkező két dolgozója ugyanis jelenleg ugyanazt a munkát végzi, a- 
melyet elődeik e óim nélkül végeztek, E munka érdembeli része kettős: egy
részt nyelvterületi megosztással (angol, német, egyéb nyelvek, népi demokrá
ciák) valamennyi külföldi nemzeti bibliográfia átnézése hungaricumok szem
pontjából, másrészt a legfontosabb szakkönyvek beszerzése. A munkának ez a 
része a napi munkaidőnek minimális felét (optimálisan egészét) igényelné, 
ténylegesen azonban a munkaidőnek legfeljebb 15-20 o/o-a forditható erre a 
célra, ennek íb nagyobb része a katalógusban való ellenőrzéshez szükséges,
A munkaidő 80 o/o-ában a gyarapítási szakreferensek nem gyarapítással, hanem 
a már bentlévő anyag mechanikus adminisztrálásával (köttetés, beszámozna, 
raktári átirányítás, számlázás stb,) foglalkoznak könyvelői szinten. Eleve 
kérdéses, hogy kifizetődő-e népgazdaságunknak tudományos főmunkatársi (kandi
dátusi) óimmal és fizetéssel rendelkező dolgozókra bízni a munkának tudomá
nyos előképzettséget nem kívánó fázisait, s meg inkább kérdéses, hogy a mun
kaidő 15 o/o-a alatt eredményesen végezhető-e a teljes munkaidőt megkívánó 
szerzeményezési munka,

A Jelenlegi módszert, amely szerint nem szakmánként, hanem nyelvterüle
tenként oszlik meg a külföldi beszerzésben a munka, egyelőre -nem tudjuk meg
változtatni, tekintve, hogy a hungarica-gyüjtés megkívánja a külföldön meg
jelenő teljes könyvanyag bibliográfiai átnézését, Araig e módszer szerint 
dolgozunk, addig csupán egy lehetőség nyílnék tényleges szakreferencia lét
rehozására nyelvészet, irodalomtörténeti és történelmi megosztással: a Gya
rapítási Osztály Jelenlegi un. szakreferensei fölé szuper-czakreferensek ki
nevezése, akik kizárólag saját szakterületükről Javasolnának beszerzendő mü
veket, Ez azonban vagy azt eredményezné, hogy mindössze a szakfolyóiratokban 
véletlenül felbukkanó gyárszámu uj műről ezereznének tudomást, az idevágó 
külföldi könyvtermelés teljes anyagának ismerete nélkül, vagy pedig fölösle
gesen meg kellene ismételniük a nemzeti bibliográfiák es kiadói prospektusok 
átnézésének munkáját. Egyébiránt az OSzK utóbbi években folyó beszerzési 
munkájának tapasztalata azt mutatja, hogy ma, az egyes sz&ktudor nyok nagy
arányú differenciálódásának korában, a szükségszerűen hézagosnál bizonyuló^ 
szaktudásnál Jóval lényegesebb körülmény a könyvtár állományának ismerete és 
a megjelenő külföldi kiadványok perspektivikus összefoglaló áttekintése. 
(Éppen ezért pótolhatatlan veszteség a gyarapítási munkában, ha évtizedes 
gyakorlattal rendelkező kartársak előnytelen anyagi- vagy munkakörülmények 
miatt szabadulni igyekeznek könyvtárunktól.) Emellett Jól bevált a Gyarapítá
si Osztály spontán módon kialakított gyakorlata, amely szerint az OSzK kü
lönböző osztályain (Kézirattár, Zárolt Kiadványok Tára, Zeneműtár, Gyarapí
tási Osztály!) dolgozó szakemberek (tehát nem függetlenített szakreferensek) 
felhívják a Gyarapítási Osztály illetékes területi előadóinak figyelmét fon
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tosabb uj kiadványokra, illetve kérésünkre véleményt mondanak az általunk 
beszerzésre javasolt műről. Ajánlatosnak látnám túlzott igényű tervezések 
helyett e szerény gyakorlat általánosabbá tételét. Félős, hogy újítási el
gondolásaink valóra váltására egyelőre nem fog lehetőség nyílni, ezért inkább 
annak a kérdésnek vizsgálatét javasolnám, hogy a jelenlegi feldolgozási és 
nyilvántartási adminisztráció fölösleges mozzanatainak kiküszöbölésével nem 
tudnénk-e a szerzeményezési munka érdemi részére több időt biztositani.
VEKÉRDI JÓZSEF
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MJEKOZÓMS

SZAKIRODALMI TALLÓZAS

Az elmúlt 25 év életünk minden területén számvetésre késztet. 
Természetes, hogy az évfordulók- idején a magyar könyvtárügy eredményeit is 
több tanulmány összegezi. A Könyvtárosban (1970. 4. sz. 183-193. 1.) Kondor 
Istvénné cikkét olvashatjuk "A magyar könyvtárak huszonöt éve" cimmel,mely
ből rövid áttekintést kapunk az első néhány év nehézségeiről, a meginduló 
fejlődésről, majd az utolsó 10-15 év eredményeiről és az előttünk álló fel
adatokról.

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatásban (1970. 3. sz. 183-202. 1.) 
Szentmihél^i Jánost "A magyar könyvtárügy 25 eves fejlődésének főbb irányai 
oimü tanulmánya ad áttekintést a nemzeti könyvtár, a tudományos és szak
könyvtárak és a közművelődési könyvtárak fejlődésének néhány jellegzetessé
géről.

A fejlődés jelenlegi fázisában valamennyi hazai könyvtár, s nem utolsó 
sorban a Széohényi Könyvtár közeli feladatai közé tartozik a modern teohnika 
eredményeinek felhasználása. Mindennap újra és újra felmerülő kérdés a könyv
tárak gépesítésének problémája. Ennek néhány elvi kérdéséről ad számot 
Horváth Tibor a Könyvtárosban. (Könyvtérgépesités I. Ami a gépesítéshez el
vezet. 1970. 4. sz. 204-205. 1.). Már eddig elért eredményekről olvashatunk 
Móra László* Hagyományos és gépi feldolgozás az Országos Műszáki Könyvtárban 
cimü összefoglaláséban. (Könyvtáros 1970. 3. ez. 143-145. 1.) vagy Sqfri-ff 
Ervin* A tájékoztatási munka computer igényének kielégítési módjai cimü ta
nulmányában. (Tudományos és Műszáki Tájékoztatás 1970. 2. sz. 93-102. 1.)^

Mind módszerében, mind eredményeiben igen érdekes Sárdx Péter felméré
se "A szociológia szakirodalmi ellátottsága" (Könyvtáros 1970. 3. sz. 135- 
137. 1.), mely bepillantást nyújt egy szakterület hazai tájékozódási lehető
ségeinek arányaiba, s ezen a téren a könyvtárakra háruló feladatokra.

A társadalmi összefogás egy újabb szép eredményéről, az Országos Népmű
velési Tanács felhívása nyomán társadalmi erőből létrehozott könyvtarakról 
ad számot Gerő Gyula* Száz falu - száz könyvtár cimen. (Könyvtáros 1970.
4. sz. 197-199. 1.)
KOVÁCS ILONA
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A lcrsüülcólLENGYEL.MAGYAR KIÁLLÍTÁSRÓL

"Lengyel magyar# két jó barát/' ezt a cimet is adhatták volna 
a május elején Krakkóban megnyílt kiállításnak, amely a lengyel-magyar kap
csolatok ezer évének bemutatását tűzte ki célul, A megnyitásról az újságok, 
a rádió és a tv is beszámolt. Hogy mi most mégis külön beszámolót adunk, an
nak az az oka, hogy könyvtárunk is számos dokumentummal járult hozzá a kiál
lítás gazdagításához,

A kiállítás sikerének minden előfeltétele megvan. A Wawel gyönyörű ke
retbe foglaljat a látogatók már belépésükkor a csodálatos reneszánsz udvar 
történelmi levegőjétől megilletődve kezdhetnek hozzá a szemlélődéshez, A tör
ténelmi kronológia, amely a kiállítás lengyel és magyar részről egyaránt gaz
dag, nagy gonddal és szeretettel összeállított anyagának rendező elve volt, 
ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy a látogatók már a kiállítás kezdetén a leg
jobb impressziókat kapják. A festmények, hermák, művészi ötvösmunkák, kódexek, 
a közös történelmi múlt számos tárgyi dokumentuma azonban megkapó szépsége el
lenére sem nyújt annyit, mint a kiállítás záró része: Rákóczi Ferenc, majd a 
lengyel felkelések és a magyar szabadságharc kölcsönös kapcsolatait és vissz
hangját bemutató termek. Az uralkodóházak származási kapcsolatai - mint a ki
állításból is látszik - nem fűzték olyan szorosra a két nép összetartozásának 
érzését, mint később a hasonló sors, a nemzetek közötti rokonszenv.

Mégis attól tartok, hogy a lengyel látogató számára, hacsak a valóban 
meghatóan mindenütt megnyilvánuló baráti érzés eleve nem teszi pozitív irány
ban elfogulttá, bizonyos csalódást okoz a kiállítás. Ennek egyik - és főbb - 
oka az, hogy ennél sokkal szebb kiállításokhoz szokhatott: a Wawel termeit, a 
Pieskowa Skala-i most megnyílt kiállítást vagy a Collegium Maius csodálatos 
egyetemi helyiségeit összevetve ezzel a kiállítással, csak az utóbbi maradhat 
alul, A másik ok a kiállítás feliratainak nagyon is szűkszavú volta. Érthető, 
hogy a kiállítás rendezői, akiknek ügyszeretete mindenen meglátszik, kerülni 
igyekeztek a bőbeszédű, túlságosan didaktikus magyarázást. Mégis támadt bizo
nyos hiányérzetünk. Csak egy-két példa a kiállított könyvtári dokumentumokkal 
kapcsolatban: a lengyel menekültek által a háború alatt Magyarországon sokszo
rosított kiadványok "Magyar irodalom lengyelül" felirattal bújtak el a későb
bi lengyel fordítások között; a Budapesten megjelent 1919-es lengyel nyelvű 
Vörös Újság ugyan önmaga helyett beszélt, de már a magyar nyelvű Vörö3 Újság 
magyarázó felirat nélkül ugyan kinek mondhatott valamit? És sorolhatnánk igy 
tovább...

A kiállítás Ősszel Budapesten is megtekinthető lesz. Reméljük, hogy az 
akkor bemutatásra kerülő lengyelországi kiállítási darabokban már úgy gyönyör
ködhetünk, hogy az elrendezés ugyanilyen szép és Ízléses lesz, de a feliratok 
kissé kevesebb nyelv- illetve történelmi ismeretet tételeznek fel a látogatók
ról.
WIX GTÖRGYNÉ
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DEZSBNYI BÉLA
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI EMIGRÁNS-KIADVÁNYOK
BESZERZÉSE BECSBŐL ÉS BECSEN ÁT
(Folytatás)

Kétségtelenül a legkiemelkedőbb része a Béosen ót folyó beszer
zésnek a Bánóozl Dénes-féle emigráolós gyűjtemény megszerzése.

Arról, hogy a béosl baloldali emigránsok egyike egyéni munkával Jelen
tős könyv- és irattárt létesített a hazából kitiltott kiadványokból, az OSzK 
valószínűleg több forrásból is értesült,

A Béosl Magyar Újság 1923* április 13-1 száma - valószínűleg az Eokhart 
Fereno szerzeményezési osatornáján ót - alkalmasint eléggé megkésve jutha
tott el Budapestre, Ebben a szómban olvashatták az OSZK vezetői Kőhalmi Béla 
"Az emigráción irodalom összegyűjtése" olmü cikkét, amelyben a nála megszo
kott szókimondó módon és az ugyanősak Őrá jellemző mindig az aggályosságig 
éber bibliográfiai lelkiismerettel szóvá teszi, hogy a Nemzeti Muzeum nem 
törődik az emigráns irodalom gyűjtésével, amikor erre egy katalógus kapósán 
felhívta a budapestiek figyelmét, válaszra sem méltatták, "Nem a válasz el
maradását fájlalom, hanem, hogy ez a figyelmeztetés semmivel sem vitte 
előbbre a dolgot."

Mint a fentiekből láthatjuk, Kőhalmi aggodalma szerencsére nem volt 
minden részében indokolt. De kétségtelen, hogy cikke elsőnek figyelmeztetett 
az 1919-es emigráció rendkívüli szerteágazottsógára, amely még az 1849-es 
szabadságharora következő emigrációnál is több és szélesebben szóródott 
nyomtatvány keletkezésére vezetett.

És ez a oikk figyelmeztetett elsőnek curra, hogy vem Becsben valaki,aki 
az emigráció sajtótermékeinek összegyűjtésével rendszeresen foglalkozik, s 
aki a bécsi napilap, a Jövő kiadóhivatalában található meg. Nevét nem Írja 
ki, de a félreérthetetlen Dr. B. D. betűkkel rövidíti.

1923. december 9-én Horovitz Jenő, béosi, III. kerület Dietrichgasse 
26* szám alatti lakos levelet intézett Gohl Ödön nemzeti múzeumi osztály- 
igazgatóhoz, az éremtár vezetőjéhez. Hivatkozik arra, hogy 28 évvel azelőtt 
Gohl tanítványa volt a szabadkai főgimnáziumban, és ezen az alapon, egysze
rű magánemberként közli vele, hogy egy fiatal embernél Béosben egy gyűjte
ményt látott mindazon kiadványokból, amelyek az emigráció idején megjelen
tek. A gyűjtemény teljesen ^rendezett állapotban és katalogizálva is van. A
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tulajdonos az egész anyagtól hajlandó volna megválni 30 millió osztrák ko
ronáért.10

Az ajánlatnak azonban még egy másik utón is el kellett jutnia a könyv
tárba, mégpedig még Horovitz levelét megelőzve. 1923. november 12-én Sikabo- 
oyj Antal már Írásbeli jelentest tett az igazgatónak a "vételre felajánlott 
emigrációs gyűjteményről" .^^A jelentés szerint 931 könyvről, továbbá 53 na
pilapról és folyóiratról van szó. A könyvekből - nyilván az értesülés fogya
tékossága miatt a könyvek száma füzeteket, plakátokat és metszeteket is fog
lal magában - 378-at Béosből gyűjtöttek, a többit főleg Orosz-, Német-,
Olasz- ás Lengyelországban nyomtatták. "Könyvtárunk jobbára a béosi anyagot 
gyűjtötte - folytatja Sikabonvl jelentését - azonban ennek az anyagnak is kb. 
osak 1/4 része van meg nekünk," Az oroszországiakból 62 közül 8, a németor
szágiakból 22 közül 2 van a könyvtár birtokában, az olaszországiakból semmi." 
A fehér terrort képviselő [!] 17 műből 5 van meg Könyvtárunkban. "A legérde-- 
kesebb anyagból azonban, nevezetesen a földalatti kommunista irodalomból, a 
képes albumokból, oroszországi újságokból, meg nem jelent könyvek levonatai
ból, gépírásos sokszorosításokból, röpcédulákból, felszólalásokból úgyszól
ván semmi sincs meg nekünk."

Sikabonvl 40 millió koronára teszi a vételért, de amellett úgy tudja, 
illetve bizalmas értesülése van arról, hogy a gyűjteményt egy magángyüjtő 
is meg óhajtja venni, mégpedig magasabb árért.

A gyűjteményről a nyomtatvány! osztály főnöke, Havrán Dániel is véle
ményt mondott, amely kissé kevésbé kedvező, mint Horovitzé és Sikabonyié. Ő 
szerinte a szépirodalmi anyag 2/3 része megvan. (Nem hiába követelte Melioh 
Eokharttól a Pinkerton sorozatot és egyéb krimiket is!) A hirlapálloményt 
- úgymond - előfizetés utján megszerveztük. Igaz, hozzáteszi "Hogy ez az 
anyag teljes-e s a többiből mi van meg? hirtelen nem állapítható meg, mert 
földolgozva nincsen." A grafikai anyag gyűjtőkörűnkön kivül esik (kb. 350 da
rab). Tehát csak a kommunista propaganda- és pártirodalom az, ami igazán 
fontos. (Utóbbi megfigyelés nem lényegtelen: valóban ez már az emigráció

es hazavándorlásának kezdete, a külföldön megmaradt magyar értelmisé
giek egyre nagyobb része volt kommunista, vagy vált azzá, a mérsékelt libe
rálisok. akik csak az októberi forradalomban vettek részt, hazaszállingóztakj

, J2/Havrán szerint az egész gyűjtemény értéke 20-25 millió osztrák korona. '
Még november 21-én beadványt intéz Hóman igazgató közvetlenül Klebels- 

berg Kunó miniszterhez,1^ melyben közli a gyűjteményre vonatkozó adatokat,az 
árat is azzal, hogy az eladó hajlandó némi engedményre és arra, hogy a gyűj
tőkörünkön kivül eső grafikai anyagot leválassza. A jelentős összegű vételre
-10 OSzK Irattár 805/1923
11
12

Ua.
Az osztrák korona árfolyama még alacsonyabb, mint a magyaré!
OSzK Irattér 805/1923. A fogalmazvány Tóth László kézírása.
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engedélyt és 15 millió korona póthitelt kér# mert az ér teljes összegére a 
könyvtárnak nincs fedezete.

Az indokolásban ismételten megállapítja, hogy az OSzK hungarica-gyüjtő- 
köréhez hozzátartozik a külföldi emigráns és a földalatti kommunista sajtó 
gyűjtése is, és Jelenti, mi történt eddig ezen a téren. Az utóbbi része a 
felterjesztésnek Jól Jellemzi a hungarioa-gyUJtes mindenkori, de abban az 
időben különösen erősen érvényesülő akadályait: "Ez a módszer [t.i. a bécsi 
megbízott Eokhart Ferenc munkája és általában közvetett vagy közvetlen vá
sárlás] azonban a gyűjtés teljességéhez már csak azért sem vezethetett,mert 
Eokhart kezéhez csupán a közforgalomba került nyomtatványok Jutottak el,mig 
a bizalmasabb természetű anyag összegyűjtése csupán egy a mozgalomhoz közel 
állótól várható."

Egyébként szeretné, ha a grafikai .anyagot is meg lehetne vásárolni,mert 
a Szépművészeti Múzeumot minden bizonnyal érdekelné, de voltaképpen az 0Szít
ban is őrizhető volna, hiszen hasonlóképpen sokszorosított művészi munkák az 
OSzK háborús gyűjteményében is vannak.

Az eladó személye, tehát a gyűjtemény alapitója név szerint az eddigi 
tárgyalások alatt nem került szóba. Nem volt más, mint Bánóczi Dénes.Bánóczi 
Józsefnek, a századforduló neves irodalomtörténészének, a magyarországi 
zsidó pedagógiai közélet vezető egyéniségének fia, Bánóczi Lászlónak, a szí
nésznek és rendezőnek, (Lukács György és Benedek Marcell társaságában) a 
Thália egyik alapitójának testvére, régi szociáldemokrata, aki a Tanácsköz
társaság bukása után meggyőződése miatt kényszerült emigrációba. Foglalkozá
sára nézve ügyvéd, az I. világháború alatt a os. kir. 38. gyalogezredben^ 
szolgált, az Isonzónál megsebesült és olasz fogságba került, ahonnan csak 
1919 októberében, tehát jóval a Tanácsköztársaság bukása után került vissza. 
Nyilván ilyen politikai tevékenysége vezette az emigrációba. Kevessel gyűj
teményének megvétele után hazatért s folytatta a háború alatt megszakadt 
ügyvédi gyakorlatát. A bántatlan visszatérésben valószinüleg a gyűjteményéért 
hálás Nemzeti Muzeum vezetőségének is része volt.

A Bánóczi-gyűjtemény megvásárlása gyors ütemben, de kerülő utakon bon
takozott ki. Hómanék Horovitzon keresztül fordulnak Bánóczi Déneshez. Még
pedig nem is az OSzK vagy az MNM nevében, hanem Tóth László alkönyvtárnok, 
Hóman akkori titkárának magánlevelén keresztül, amelynek fogalmazványa azon
ban negvan az irattárban, alján ezzel a záradékkal: "Bizalmas! Láttam es 
felhatalmazom dr. Tóth László urat e levél megírására. Bp. 1923. XII. 19. 
Hóman igazgató."'1'^

^ Bánóczi Dénes 1888-ban született. Doromby J.: A volt cs, és kir. 38. 
gyalogezred története. Bp. 1936. 393 1. Bánóczi Józsefről többek kö
zött Múlt és Jelen 1926. 402 1. Vö. még Gulyás Pál: Magyar irok elete. 
Életrajzi lexikon. Bp. 1968. I.k., Katona Ferenc - Denes Tibor: A Tha- 
lia története. Bp. 1954.

15 OSzK Irattár 805/1923
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A levél, mint említettük, kerülő utón közeledik a kérdéshez. Gohl Ödön 
egy beszélgetésben - Írja Téth - alkalomszerűen említette Horovltz levelét. 
Mint múzeumi tisztviselő, érdeklődéssel hallgattam. A harmino millió azonban 
sok, mert 1) a csatolt leírásból nem látszik, mennyire teljesek a hírlapok,
2) nem alapját vetné meg az OSzK effajta gyűjteményének, csak kiegészítené 
aztt legalább 1/3 része megvan [Havién szerint 2/3] 3) igen költséges lesz a 
gyűjtemény átvétele Béosben és hazaszállítása, lejjebb kellene tehát szállí
tani az árat, és majd egy ilyen uj ajánlat alapján fog ő (ti. Tóth László) 
tárgyalni a Könyvtár igazgatóságéval.

Horovltz válasza Béosből, még mindig 1923 december vógén:^8 Az egész ka
talógust nem tudja elküldeni. De közli, hogy - az emigránsok által irt és 
vagy tőlük vagy vállalatoktól kiadott müveken kívül teljes példányban meg
vannak Bánóczinél a következő periodikáki Bécsi Magyar Újság, Jövő, Világos- 
ság, Proletár, Bunkó, Hothe Fáimé, Vörös Újság (utóbbi Berlinben jelent meg)» 
Megvan Bíró Mihály, Vértes Maróéi, Major Henrik, Sors Iván minden albuma 
(400 eredeti karó ill. metszet). Ott van a teljes Ember, a Ma. Pedig az 
utóbbi, még a béosl "múzeumban” (?) sinos meg, mert elmulasztottak itt-ott 
kötelespéldányt beterjeszteni, "ami miatt Kassák Lajos kiadó ellen eljárást 
is indítottak."

Az anyag eredeti beszerzési óra is eléri a 30 milliót. "Maga a tulajdo
nos osak kényszerűségből válnék meg a gyűjteménytől!!. Javasolja, bízzanak 
meg valakit, hogy tekintse meg az anyagot Béosben.

A következő óv aktái már az anyag átszállításáról és az adás-vétel jogi 
lebonyolításáról szólnak. Kétségtelen, hogy a lebonyolításban megint csak 
Eokhart Ferencnek volt főrésze.őt kéri Lukinioh. Hóman utóda az OSzK élén,
hogy ügyeljen a becsomagolásra, a bécsi követségre való átszállításra, s ar»17raf hogy az anyag elindítása Béosből ne húzódjék túl sokáig. Egészen bi
zonyos, hogy Eokhart volt az is, aki Becsben megszemlélte az anyagot s 
Bándczltól átvette a 22 csomagot, melynek összes nettósulya 162,70 kg volt.
A csomagokon fel volt tüntetve a teljes jegyzék tételeinek száma. A grafikai 
anyag sem maradt ki. Május 19-én közli a külügyminisztérium, hogy a becsi 
követségnek utasítást küldött a gyűjtemény átvételére és megőrzésére leltáro
zás nélkül.^® A múzeumi gazdasági hivatal május 26-án utal át Eckhartnak 
osomagolasi költségekre (bizonyára a ládák is benne vannak ebben,'mint Móra 
esetében) 200 000 koronát. 1924. junius 3-án érkezett a szállítmány Budapest
re.^ De Bánóczl bécsi lakásán (VII. Neustiftgasse 93.) még egy ideig tovább 
folytatta a gyűjtést. Két levele tanúskodik kutatói pontosságáról és gyűjtő 
szenvedélyéről, a két levélen a címzett nincs feltüntetve, de akár Gohl
^ OSzK Irattár 805/1923., pontosan deo.27.
17 OSzK Irattár 350/1924
18 OSzK Irattár 350 és 405/1924
19 A vétel és szállítás körülményes lebonyolítása mutatja, hogy az OSzK tlc. 

éppúgy csempészuton jutott az "áruhoz", mint az egykorú illegális mozgal
mak résztvevői. A csomagok illegális iratokat tartalmaztak, melyeket — ha 
nem diplomáciai utón jönnek - a vrmvizsgalatnál elkoboztak volna.
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Ödönhöz akár Tóth Lászlóhoz Irta Ókét Bánóozl. tulajdonképpen a Könyvtár Il
letőleg a Muzeum vezetőségének szánta a levelek tartalmát!

"Ismeretlenül hálás köszönet az ön és az egész muzeum meleg érdeklődéséért. Ön bizonyára elképzeli és érti, hogy mit jelentett nekem megválni 
tőle, és ha erre a lépésre eredetileg csak a viszonyok igazán kényszerí
tő hatása alatt tudtam magam elhatározni, megnyugtat most az, hogy nálam- 
nál jobb kezekbe és a legjobb és legméltobb helyre került az én minlatür- 
muzeumom. Négy és fél évi rengeteg munkába, fáradtságba és vesződségbe 
került az összegyűjtés, de a sikerért érdemes volt. Szakkörökben világhírű volt, New Yorkból, Moszkvából, Sohweizből sat. állandóan megjelení
tek nálam ismeretlen egyének és részben anyaggyűjtés miatt, részben kizárólag érdeklődés miatt...ritkaság hasonló gazdag és egységes emigráci
óé, vagy mondjuk revolucionárius könyvtár, minthogy az ilyenfajta irodalom nyelvben, megjelenési helyben, időben, frakciókban... annyira szétá-5azó szokott lenni, hogy annak egységes összefoglalása majdnem lehetet- en. Nekem nagyrészt sikerült... legalább annyiban, amennyiben az önálló
an megjelent dolgokat illeti. Idegen kötetekben megjelent egyes cikkekre, ujságkivágatokra nem tudtam súlyt helyezni, ezekből csak minták vannak. 

Csak sokszorosításokat gyűjtöttem, eredeti kéziratokat nem, - szóval csak 
azt. aw< egy bizonyos publicitás részére készült.,, valorizálva több késs* 
kiadásomba került, mint amit érte most kapok... megtiszteltetésnek érzem, hogy a gyűjteményemet Önök fontosnak és szükségesnek tartják, de őszin
tén szólva azért is odáztam el minden külföldi, és anyagilag jobb rekom- penzációt kilátásba helyező lehetőséget - mert meghatott az Önök igyeke
zete és jóindulata, mellyel a történelem objektivitására emelkedtek. Ben
nem is van valami tudományos temperamentum, — nem tehetek róla, örököl
tem, - és ennek a szolidaritását megérzem az önök akciójából - ...
A folytatólagos kiegészítés fontos. Ebben a munkában természetszerűleg részt kívánok venni tovább is.

1924. május 20-án adtam át a bécsi m. követségen 22 drb lepecsételt 
csomagban, összesen 162,70 kg súlyban. ... a csomagolás a katalógus sor
rendjében történt... Két vagy három tételszámot nem küldtem el, mivel
hogy a nálam lévő példányok nem kifogástalanok, ezeket a legközelebbi na
pokban kicserélem és pótolom... A lapoknál töboször tévesen mutált a 
nyomda. (Különösen az Embernél) ez rendszerint meg van jelölve... A komp
lettnek jelzett lapok komplettek, - de a többieknél, ahol hiányok vannak, 
már sikerült pótlásokat eszközölni. így pld. a moszkvai és omszki Vörös Újságokból a jegyzékben összesen csak három számot jeleztem, időközben 
újabbakat sikerült megkapnom, úgy hogy a jelzett három szám helyett a moszkvai Vörös Újságból 18, az omszkiból pedig 8 számot küldhettem. A to
vábbi kiegészítések folyamatban vannak...
...minden felvilágosítást, pótlást megadhatok, sőt, megtiszteltetésnek 
fogom venni, ha a feldolgozás munkáiba engem is bevonnak.
Az újabb beszerzések jegyzékét a napokban megküldöm. A további kiegészí
tések miatt pedig a munkát folytatom, mint ahogy eddig csináltam. Míg 
ös3sogyüjtöttem azt, amit most önöknek átadtam, kb, 100 egyénnel álltám személyes és levelezési összeköttetésben. Néhányan akadtak, akik megér
tették és méltányoltak, - kétségtelen, hogy ezek ezentúl még inkább fog
nák segíteni. ..."
A második, szeptember 22-én kelt levél jelenti, hogy pótlólag még két
"Most^pakoltam be a gyűjteménynek még meglévő maradványát és szaporula
tát. Két csomag lett. A második csomagban, "B"-vel jelezve, csakis dupli
káltok vannak. Nemcsak azért küldtem el ezeket, mert magam nem tudok velük 
mit csinálni, hanem azért is, mert ezek között is nagy értékok vannak és 
Így esetleges cserebeszerzésre alkalmasak.
Az "A"-val jelzett csomagban a feldolgozott és feldolgozásán dolgok van
nak melyék a gyűjteményben még nincsenek meg. Ebben vannak a pótlások is, 
Így*a barna dossierban a Béosi Magyar Újság hiányzó két oldala külön ku-
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vártában. Apróságokat még majd postán küldök, illetve küldetek, ig' 
Hatvány Adyjának második példányát, Daphnis és Cloe, sat.
Ugyancsak a barna dossierban van Károlyi Mihály egy érdekes levei része. Ez persze csak kezdet. Mindenkitől lesz kézirat, még pedii 
mely reprezentálisabb ennél.
Egyébként a legközelebbi napokban végleg Budapestre költözöm. H 
fel fogom keresni. Csak Így jelzem, hogy mindent elintéztem úgy, 
dapeströl épp úgy tudja a Muzeum folytatni a gyűjtést, és az ezz«. 
függő egyéb dolgot, mintha magam itt lennék.
LujSjniojh igazgató Ur Öméltóságának és mélyen tisztelt Doktor Urnák mar' 
tamkiv&ló tiszteletem nyilvánítása mellett kész hívük 
Dr.Bánóczi Dénes.” (0SzK Irattér 722/1924)
FOLYTATJUK
[2.közlemény] Részlet a "Fejezetek az Országos 
Széchényi Könyvtár gyarapítási politikája és 
állományának fejlődése köréből a két világhábo
rú között" c. tanulmányból.
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KÖNYVTARUNK■ÉLETERŐI

JUBILÁRIS ÜNNEPSÉG SOROZAT
KÖNYVTÁRUNKBAN

Hazánk felszabadulásának huszonötödik és Lenin születésének szá
zadik évfordulóját könyvtárunk pártszervezete és társadalmi szervezetei ün
nepségsorozattal köszöntötték.

A felszabadulás negyedszázados évfordulójáról március 21-én az OBDSz 
Semmelweis-kulturhézénak dísztermében rendezett ünnepségen emlékeztünk. Az 
ünnepi beszédet Hámori Bála főosztályvezető, könyvtárunk pérttitkára tartot
ta. Az Irodalmi Színpad által összeállított műsorban Bitskey Tibor, Bodor 
Tibor, Gordon Zsuzsa, Janosó Adrienné és Szentpál Mónika előadóművészek sze
repeltek.

Ziro felszabadulásának évfordulója alkalmából, március 23-én került sor 
az ottani Reguly Antal Müemlékkönyvtárunk közel két évig tartó felújítási 
munkálatainak befejezése utáni ünnepélyes megnyitójára. A megnyitó beszédet 
dr.Haraszthy Gyula főosztályvezető tartotta. Az ünnepségen az Intezetvezetés 
képviseletében többen és könyvtárunk dolgozóinak népes csoportja vett részt.

A Közalkalmazottak Szakszervezete megalakulásának huszonötóves évfordu
lója tiszteletére március 25-én a Puskin utcai székház klubtermében szakszer
vezeti bizottságunk rendezett ünnepi ülést. Az ünnepségen wAz uj magyar lira* 
óimén Czine Mihály. József Attila-dijas irodalomtörténész tartott előadást es 
Jancsó Adrienné érdemes művész működött közre. Itt került sor a huszonötóves 
szakszervezéti tagsággal rendelkezők emléklapjainak atadásara is. A Budapesti 
Bizottság részéről dr.Vida Tamás tartott megemlékezést.

A Magyar Szocialista Munkáspárt könyvtári szervezete március 31-én ünne
pi taggyűlés keretében emlékezett meg a felszabadulás évfordulójáról. Ünnepi 
beszédet Vadász Ferencné osztályvezető, a pártvezetőseg tagja tartott; Az El
nöki Tanács által adományozott Felszabadulási Jubileumi Emlékérmek átadásara 
is itt került sor.

Lenin születésének századik évfordulója emlékezete pártszervezetünk 
április 18-én a Kossuth-Klub nagytermében tartott ünnepi megemlékezést. Ünne
pi beszédet dr.Sándor Pál egyetemi tanár tartott.

A Jubiláris ünnepségsorozat a május elsejei felvonuláson való részvétel
lel ért véget, ahol könyvtárunk dolgozói a VIII. kerület soraiban ünnepeltek 
a huszonötödik szabad májuB elsejét.
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o TV-AKCIÓM UTÁN
Március 31-én szokatlanul fiatal látogatói voltak könyvtárunknak. 

Negyven kisfiú és kislány érkezett a FerLvőmajorl Általános Iskolából, hogy 
köszönetét mondjon könyvtárunk dolgozóinak és átvegye munkatársaink ajándó- 
kétf a televíziót.

Mint ismeretes Könyvtárunk is csatlakozott az országos méretekben ki
bontakozott "Televíziót az iskoláknak" mozgalomhoz. Dolgozóink igen szép szám
mal, mintegy 324-en vettek részt az akcióban. Az igy összegyűjtött 5112 Ft-t 
a KISz-Szervezet társadalmi munkájával egészítette ki, s igy sikerült könyv
tárunk nevében a célnak leginkább megfelelő készüléket, az Orion gyártmányú 
Victoria televíziót megvásárolni.

Az Iskolátelevízió a rászorulók Jegyzékéből a Fenyőmajori Általános Is
kolát (Mosonmagyaróvár, Győr-Sopron megye) jelölte ki számunkra, mint meg
ajándékozandó iskolát. A kisdiákok és a pedagógusuk nagy örömére a televízió 
átvételét sikerült (egy mosonmagyaróvári gyér áldozatkészségéből) egy szép 
budapesti tanulmányi kirándulás keretébe foglalniuk, mely valamennyiük régi 
vágya volt, hiszen szinte kivétel nélkül mindnyájan először jártak a főváros
ban, s először nyilt alkalmuk megismerkedni Budapest nevezetességeivel. Dol
gozóink jelenlétében, kis ünnepség formájában nyújtottuk át az ajándékot és 
megfelelő szakmai vezetéssel könyvtárunk és a Nemzeti Muzeum Magyarország 
történeti kiállításának megtekintését tettük lehetővé számukra.

Könyvtárunk Szakszervezeti Bizottsága, Pártszervezéti és KISz vezetősége 
ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatták ezt az akoiót, s 
ezúton tolmácsoljuk a fenyőmajori kisiskolások üdvözletét és köszönetét: "a 
figyelemért, a gondosságért, az áldozatkészségért. Iskolánk minden tanulója 
és a szülők további jó egészséget kivannak a könyvtár minden dolgozójának."

O A barátság utjain

Hazánk felszabadulásának huszonctéves évfordulója alkalmából a 
Magyar-Szovjet Baráti Társaság által rendezett szovjetunióbeli utazásokon (a 
párt- és a társadalmi szervezeteink által kezdeményezetten és könyvtárunk ál
tal segítetten) Leningrád, Moszkva és Moszkva-Uljanovszk viszonylatban dolgo
zóink közül 13-an vettek részt.

Személyes élményeik, az emlékezetben megmaradt kepek e6 benyomások ja
varészt Íratlanok maradnak. Emlékeztetőként SZALAY ZOLTANNE Írásából idézünk, 
aki másodmagával egy moszkvai utazáson vett részt.
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Az alig két órás repülőút alatt nagyon keveset láttunk, mert az ezermé
teres magasból osak néha bukkant fel a felhők közül a háborította táj. Szik
rázó napsütésben szálltunk le a seremetyevói repülőtérre, onnan (48 km) busz- 
szal mentünk Moszkváig. Itt már több látnivaló akadt. A kis jellegzetes fa
házak, szépen faragott ablak- és ajtókeretekkel mér bontásra vannak Ítélve, 
mert helyettük hatalmas modern lakóházak épülnek. A város központjában lévő 
szállodánkban gyorsan lepakoltunk és mentünk "egy kicsit körülnézni". Nem me
részkedtünk messzire, csak az utca másik oldalán felfedezett könyvesboltig. 
Amint beléptünk az első pillantásom egy nagy halom könyvre esett - amit éppen 
katalogizáltak, - s nem kis meglepetéssel láttam, hogy mind a legújabban meg
jelent magyar könyvek...

Másnap délelőtt busszal Jártuk körbe a várost, délután pedig ketten in
dultunk el, hogy gyalog Ismerkedjünk a várossal. Az első összkép már kiala
kult} minden hatalmas, a házak, az utak, a terek, az aluljárók, az áruházak,
S hatalmas a Kongresszusi Palota is, ahova este vittek bennünket, megnézni a 
"Csipkerózsika" balettet. Arányban és formában egyike a legszebb modern épü
leteknek, s ugyanakkor harmónikusan illeszkedik be a Kreml régi épületei kö
zé. A belső térkiképzése és berendezése elegáns, s különösen szép a tanácsko
zó termet boritó mozaik parketta...

A régi templomok közül a Kreml három legrégibb székesegyházét nemosák 
kívülről csodálhattuk meg, hanem a belsők hallatlanul gazdag freskóit és pá
ratlan ikon-gyűjteményét is. Innen mentünk ót a Ipinostórba, ahol lenyűgözött 
az a pompa és gazdagság, ami a szemünk elé tárult. A legosodálatosabb ötvös
munkák, arany könyvtáblék, ikonok amit leírni és elmondani nem lehet, igy 
hazahoztam magammal, könyvalakban, reprodukciókban...

Vasárnap délelőtt a Tretyakov Képtár és a Puskin Muzeum szerepelt a 
programunkban. Számomra a Puskin. Muzeum volt nagy élmény. Felsorolni sem le
het, olyan gazdag anyag, igy osak Ízelítőül egy párat: Guardi, Boltraffio, az 
öt Rembrandt közül az "öregasszony" lenyűgözően szép. Egy pár az igen gazdag 
francia gyűjteményből: Van Gogh "Börtönudvar"-a s az "Arles-i táj", Picasso 
"Cirkusz"-a, Corot tájképei, Toulouse-Lautrec, Renoir és Cézanne.

A napok gyorsan peregtek, s ma is úgy érzem, még rengeteg mindent nem 
láttunk! A Metró-állomások közül is csak egy párat tudtunk megnézni, mert egy 
nap sem lenne elég ahhoz, hogy végigjárjuk. Viszont itt tudtam meg, hogy csak 
reggel 6 órakor indul a Metró, mert 8-1/2 9 előtt sehol nem kezdik a munkát.
S a másik érdekesség, hogy Moszkvában nincs telefonkönyv, ami nekünk szinte 
hihetetlen volt, nekik viszont természetes. Nincs rohanás és idegesség sem, 
általában mindenütt fegyelmezettség tapasztalható.

Nekem viszont az utolsó moszkvai napom nem ilyen volt. Délben indult a 
busz velünk a repülőtérre, s ón még előtte, (hajnalban, élve egy kínálkozó le 
hetőséggel) elindultam megnézni Zagorsk-ot. Ennek a falunak - ami 70 km-re 
van Moszkvától, - a XIV.sz.-bán épült Troice Sergiova nevű kolostor a neve
zetessége. Másik érdekessége számomra: itt alkotott Rublev. Az ut oda és 
vissza is (leszámítva az izgalmat, mi lesz, ha lekésem a buszt?) külön él
ményt Jelentett. A hófödte táj, nyírfa- és fenyőfaerdők és a napsütés. Kis
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faházak és őrlési modern lakótelepek s maga a kolostor, - igazán megérte az 
Idegességet és rohanást.

Az egész ut nagy élményt jelentett számunkra, amit ezúton köszönök meg 
mlndannylunk nevében mindazoknak, akik lehetővé tették, a Magyar-Szovjet Ba
ráti Társaságnak, az OSzK Vezetőségének és az egésznek rendezését végző szak- 
szervezeti bizottságunknak.o "KOMMUNISTA SZOMBATJAINKRÓL"

"önkéntes munka, norma nélküli munka, díjazásra nem számító, dí
jazási feltétel nélküli munka, a közösség javára, megszokásból végzett, a 
közösség javára szolgáló'munka szükségességéhez való öntudatos (szokássá vált) 
viszonyból fakadó munka, az egészséges szervezet szükségleteként végzett mun
ka." Lenin irta ezeket a sorokat és határozta meg 1920-ban az ilyen vállalá
sok lényegét, a "kommunista szombatok" első indulásakor.

A lenini centenárium alkalmából országosan vállalták és végezték a kommu
nista szombatokat. Könyvtárunkban - mint általában a szabad-szombat nélküli 
Intézményeknél - a lényegen mltse változtatva négy egymásutáni vasárnapon 
(április 12-én, 19-én, 26-án és május 10-én) vállalták dolgozóink a KISZ- 
szervezet és a szakszervezeti bizottság kezdeményezésére a munkát.

A munka felajánlása és elvégzése több szempontból Is értékelhető. Könyv
tárunk számára lehetővé tette 600 polcfolyóméter könyv gyors, megbízható át
telepítését nehéz körülmények között (a főépület emeleti raktárának harmadik 
szintjéről a Pollaok Mihály téri épület raktárának harmadik szintjére. Aki 
az ilyen jellegű szállítások nehézségeit Ismeri, értékelni fogja az erre for
dított 394 kemény munkát jelentő munkaóra teljesítményt. A szállításért járó 
közel háromezerőtszáz forint muhkadljat az lskola-televizió érának kiegészí
tésére és a KISZ-szervezet oéljalra fordították.

Ide Iktatjuk azok neveit, akik ezt a munkát végezték. Mindenki 5, egyesek 
6 őrét dolgozott, vasárnaponként váltva egymást, miután egy-egy műszakban 
osak 20-20 főt lehetett gazdaságosan foglalkoztatni. Azoknál, akik az átla
gosnál több munkaórát teljesítettek, a teljesített munkaórák számát zárójel
ben közöljük.

Báréin József, Belehorszky Márta (10), Borsy Erzsébet, Dérer Miklós (15), 
Dóczy Judit (15), Erdődi Edit, Eger György, Fallier Erika, Fehér István,
Fráter Zoltán, Froemelné Jáky Éva, Gél Ágnes, Gél Júlia, Gejrő Zsoltné,Gyulai 
Árpád, Gyurján János, Ispénki Ferenc, Jelinek Zsófia, Justus Gáborné, Kamarás 
István, Karsay Orsolya, Kastaly Beatrix, Kerekes Éva, Kerkai Jenőné, Korpo- 
nai Irén, Kresalek Béla, Kunszt Krisztina, Malek Magdolna, Mayer János, Men- 
csik Pál, Mikulésik Vera, Milhoffer Alajos (21), Mirki Erzsébet, Mirki György, 
Misley Judit, Móray György, Nagy Péter., Nyomárkay Istvánná, Óvári Sándor (22), 
Papp András, Rádiós Lajos, Révai Gábor, Rónai István (10), Rottmeisel Károly, 
Sándor Erzsébet, Sefcsik Gyulóné, Simonosios Péter,'Soltész András, Solymár 
Ildikó, Staudt Mária, Stock Imréné, Szabó Ervin, Szamos Erzsébet, Szántó Hédi
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Szuchovszky Zoltán, Takács László, Teszérl Judit, Tisza Vilma, Tiszai István. 
<10),Tóth Levente, Tudós Erika, Vásárhelyi Judit, Vizkelety András és Vóna 
Katalin.

O A KMK OSZLOPAI

Április 1-én a Könyvtártudományi és Módszertani Központ kollektí
vája házi ünnepséget rendezett munkahelyiségei felújításának befejezése alkal
mából. A "hálaadásnak" es ünnepi peroeiben Vargha Balázs, neves irodalomtörté
nészünk alkalmi költeményeket adott elő. Ezek közül az "Intézetünk oszlopai" 
oimüt az alábbiakban közöljük, ügy véljük, hogy ezt a megtisztelő óimét túlzás 
lenne az OSfcK részére elvitatni. Ezért azt a bevezető oimben "KMK"-ra Javítot
tuk. Az "oszlopok" ugyanis őket illetik, Jogos tulajdonük, őket "védik".

INTÉZETÜNK OSZLOPAI

Vizsgálatot tartottak az illetékesek.
Megállapították, hogy baj van az oszlopokkal.
Intézetünk oszlopaival.
Megrágta őket az idő.
Nem védik eléggé a dolgozókat a felülről Jövő 

veszedelmek ellen.
Ki kell őket oserélni, mielőtt ránkrogy a tető.
Csupa vasoszlop kellene.
Le van-e annyi vasoszlop, hogy csupa vasoszlop 

tartsa intézetünket?
Ninos annyi vasoszlop.
Megvasalt faoszlop is megteszi szükségből.
Vasalatlan faoszlop is megteszi szükségből.
Megállapították az irányelveket.
Amelyik szobában legtöbbet füllentenek, oda meg

vasalt oszlop kell.
Amelyik szobában keveset füllentenek, oda Jó a 

vasalatlan faoszlop.
Amelyik szobában egyáltalán nem füllentenek, oda 

nem kell oszlop.
Ezek voltak az irányelvek.
S megtörtént az oszloposere.
Éljenek az uj oszlopok.
Éljenek a régi oszlopok.
Éljenek a megvasalt oszlopok.
Éljenek intézetünk oszlopai, amelyek 

védik a dolgozókat 
a-felülről Jövő veszedelmek ellen.
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innEn-onnnn
i. IM. .111———I——

Ja és megszünteti

önmagunk okulására, a hibák és hiányosságok ki
küszöbölése szándékával leveleket, észrevéte
leket közlünk,

"Az okos ember" feliratú itt közölt raj
zot az egri Népújság április 21-1 számából vet
tük. A rajzoló nyilván azt kívánta kifejezni, 
hogy az az okosnak teklnthetó ember, aki fejé
ben az OSkK állományában levó, Írásban rögzí
tett tudást vagy legalábbis annak egy részét 
bírja. Hl most arra gondolunk, hogy az is okos 
ember, aki a Jogos kritikát megszívleli és an
nak visszautasítása helyett a hibákat kijavit-

Phyllodrepa germán!ca vagy Peroplaneta orientálja? teszik fel a kérdést 
a Raktári Osztály dolgozói és Így folytatJáki "Nekünk teljesen mindegy. Azaz, 
hogy nem az elnevezés a lényeg, hanem az a tény, hogy vanl Sok, egyre többi 
he nevezzük nevén a "gyereket"t csótány, alias muszkabogár, népiesen szólít
va svábbogár az a nyájas háziállat, mely nem osak szerény és közvetlen meg
jelenésével, de csupán nevének hallatéra is megborzongtatja dolgozóinkat. 
Minden túlzás nélküli sokunkat és nap mint nap! A meleg beköszöntével - az 
elözó éveket messze felülmúlóan, rohamosan elszaporodnak és befészkelik ma
gukat ruhába, fiókba, katalógusba. Olvasótermekben, folyósókon, munkahelye
ken egyaránt megtalálhatók.

Hadd oitáljunk osupán mondattöredékeket dr. Székessy Vilmos professzor 
az Egészség o. folyóiratban megjelent tanulmányából! "minden ennivalót meg
támadnak...” - "az emberi fogyasztásra szánt élelmiszert megrágják...” - "ha 
nlnos más, Jó nekik a papír is, de bőrnek, vászonnak sem kegyelmeznek..." - 
Amerikéoan a könyvtárakban igen sok könyvet halomra rágnak...”

Ha olvasóink és dolgozóink közérzetét megrontó undorérzéstől el is te
kinthetnénk - az egészséget és az állomány épségét veszélyeztető körülmény 
hathatós és sürgős beavatkozást követeli Szeretnénk erre ezúton is felhívni 
az illetékesek figyelmét!

Könyvtárunk egyik olvasója levélben marasztalta el az illetékeseket, a- 
miért időnként megüresednek a kézmosóknál felszerelt szappantartályok (kü
lönben azt Írja, hogy hálásak voltak az olvasók felszerelésükért). Szelle
mesnek tartható levelét osak azért nem közöljük, mert időközben feltöltötték 
azokat (bár az emeleti férfi W.C.-ben nem működik a tartály nyomógombJa).En
nek ellenére ifegfontolgmdónak tartjuk az olvasók és a könyvtári illetékesek
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egymástól eltérő nézőpontját. Ugyanis egy tartály megüresedése és feltöltése 
közötti néhány nap jelentéktelen a gondnokság, amugyis szükreszabott idejé
hez viszonyítva, azonban a tartály Jogosan használni akaró olvasó szempont
jából még egy nap is sok, ha nem tud kezet mosni. Talán megnyugtatóbb megol
dás lenne, ha gyakrabban töltenék fel azokat, függetlenül attól, hogy raeg- 
üresedtek-e, vagy félig telve vannak még.

Csak azért Írunk ezekről, mert nem nagy, csak bosszantó dolgok. A sváb
bogárról és az időnként üressé lett szappantartókról nem most hallanak elő
ször az illetékesek. Az utóbbihoz még szakvéleményt sem szükséges beszerezni. 
Intézkedni kellene és gyorsabban kellene, nem holnap, hanem ma.

SEGÉLYEZESEK - Munkaadói segélyt kaptak áprilisban: Boda Józsefné, 
Csanádi Imrénó, Kádár László, Kresalek Béla és Lakatos Lászlóné.Szakszerve
zeti rendkívüli segélyben részesültek: Barton András és Ispénki Ferenc.

ÜDÜLÉSEK - Bakonybél/márc.21- Száraz Erzsébet, Esztergom/épr. 10- Bén 
Tiborné nyugd. és férje, Galyatető/ápr.2- Diósl Dánielné nyugd. és férje, 
Mlskolotapolea/ápr.2- Kostyál István és felesége.

FELHÍVÁS - A Közalkalmazottak Szakszervezete junius 21-én. vasárnap ki
rándulást szervez Pécsre különvonat tál. A vasúti Jegy ára: személyenkint 
61,20 Ft# (Két 10 éven aluli gyermek egy Jeggyel utazhat.) A különvonat a 
Kelenföldi pályaudvarról indul kb. 6 óra körül és ugyanoda kb. 22.30 óra kö
rül érkezik vissza. Étkeztetésről mindenki maga gondoskodik.

Kérem a Kartársakat, hogy részvételi szándékukat május 27-ig Jelentsék 
be a bizalmiknak. Az útiköltség befizetésének határideje május 30., melyek 
összegyűjtésére és hozzám való eljuttatására szintén a bizalmi kartársakat 
kérem meg. - Illyés Katalin/Hirlaptár.
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