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AZ UJ. KÖZÖSSÉGI EMBER KIALAKÍTÁSA

Nem kerek számú évforduló alkelmébél emlékezünk a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalomról. Ünnepségünkből hiányzanak azok a vonások, amelyek 
természetszerűen kisérik a negyedszázados, félezazados jubileumokat. Nem a 
megtett ut számbavételére, nem a történelmi távlatok betekintésére, sem nem 
az érzelmek ünnepi ruhába való öltöztetésére és nem a tudományos elemzésre 
biztat bennünket ma a naptár piros betűje, hanem arra, hogy a mindennapok 
szempontjából Idézzük fel azokat a napokat, amelyek nemcsak megrengették, de 
megváltoztatták a világot.

S benne magunkat is. Megváltozott, uj irányba fordult a világtörténelem 
menete a föld első szocialista államának színrelépésével, s a politikai, tár
sadalmi, gazdasági, kulturális területeb egyaránt jelentkező uj, minőségileg 
más tartalmat hordozó jelenségek közvetve és közvetlenül nemcsak az emberiség 
fejlődésének nyitottak uj utat, hanem megszabták az egyéni sorsok, életek 
alakulását, befolyásolták a személyiségek kibontakozását is.

így tehát mindannyiunknak személyes ügyévé vált a kapitalizmuson diadal
maskodó szocialista forradalom, amely bebizonyította, hogy a marxizmus- 
leninizmue elméletével felvértezett párt vezetésével, a szervezett és fölfegy
verzett munkásosztály képes áttörni a kapitalista világrendszert, a a meg
ragadott hatalmat képes meg is őrizni.••

A Forradalom okai, eredményei, hatása, jelentősége, világtörténelmi 
összefüggései ma már történelmi és tudományos evidenciák. Miért elemezzük 
Ismételten tapasztalatait, miért következményeit, miért tisztelgünk előtte 
évről-évre? Erre a kérdésre ceak egy lehet a választ él, napjainkig él és hat, 
mégpedig egyre erősebben az az eseménysorozat, amely 1917. november 7-én vette 
kezdetét, s ahonnan az ember emberré válásának kezdetét számíthatjuk. Az Októ
beri Forradalom történelmi lényege változatlan, de tanulságai mindig a konkrét 
itt és most fényében ragyognak fel, s látjuk hatását az Időben és térben ki
tel jesülni. A forradalom, bár úgy tűnik, hogy dátumhoz kötődik, s a történel
mileg lehetetlenült helyzetet oldja meg, mégis a jövőnek szól, a Jövőben hat.
A forradalom próbája az, hogy milyen az az uj társadalmi rend, ami számára 
utat nyitott a régi romjain. A világ első szocialista állama Igazolta az őt 
szülő forradalmat, s a Szovjetunió a súlyos megpróbáltatások ellenére diadal* 
másán építi a munka társadalmát, kiküszöbölve a világot naponta újrateremtő 
dolgozók és a munkájuk eredményét kisajátítók kibékíthetetlen osztályellen
tétét ...

A szocializmus, a közösségi társadalom lényegéből következik a béke kö
vetelménye. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom első szava, amelyet a né
pekhez intézett, a béke volt. S a béke állhetatoo védelme, a konfliktusok
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békéé megoldásénak következetes keresése, Európa és az egész világ békéjének 
megteremtése a szocialista országok külpolitikájának legfontosabb tétele**.

Ma már a nemzetközi politikai élet alaptétele, amelyet az Amerikai Egye
sült államok is kénytelen tudomásul venni, hogy a békés egymás mellett élés 
politikája az egyetlen lehetséges politikai gyakorlat* A különböző társadalmi 
berendezkedésű államok békés egymás mellett élése sem egyszerű kérdés* A poli
tikai nézeteltéréseket tárgyalásokkal, a gazdasági érdekkülönbségeket kölcsö
nösen előnyös szerződésekkel, az ideológiai konfrontációkat azonban éles vi
tákkal, eszmei offenzlvával kell megoldanunk* A szocializmus állásai szilár
dak! nyitottak vagyunk minden tudományos és művészi érték előtt, integráljuk 
őket, saját kulturális értékrendszerünkbe, de visszautasltjuk és megmutatjuk 
emberellenes lényegét minden olyan tudományos, vagy művészi álcát öltött né
zetnek, amely a szocialista társadalom felépítése ellen hat, s a kizsákmányo
lásra épülő társadalmat védelmezi*•*

A célkitűzés valós, hiszen a szocialista társadalom szerkezetének alap
vető törvényszerűségeiből fakad* Azt hiszem, hogy a fő tennivaló annak az uj, 
közösségi embernek a kialakítása, akit a szocialista forradalom győzelmével 

létrejött objektív, társadalmi tényezők végső soron ugyan meghatároznak, de 
hallatlan erőfeszítésekre van szükség a társadalom egésze, szervezetei és 
mlndennylunk részéről, hogy hosszabb történelmi folyamat eredményeképpen álta
lánosan meg is jelenjék* Az uj szocialista embereszmény tömegméretekben való 
megvalósítása a szocialista forradalom győzelme után társadalmi realitássá 
vált* A szocializmus építésének ez kulcsfeladata, még ha politikai, vagy gaz
dasági kérdések sürgősebb megoldást igényelnek is* Hazánkban a szocialista 
embert jellemző vonások kialakítása egyéni életprogramként és generációkat 
átfogó hosszútávra szóló tervként mindig is a politikai irányítás különös 
gondját képezte* Most azonban, s nem véletlenül, amikor feladatunk a szocia
lizmus magasabb szinten való építése — és a magasabb szint egyaránt jelenti 
az eddigi eredményekkel megalapozott kedvező indulási helyzetet, valamint a 
megemelt követelményeket — az építés emberi tényezője döntő jelentőséget 
nyert, úgy latint a társadalmi folyamat aktív, alakító ereje, és úgy is, 
mint önmaga lehetőségeit valóraváltanl, önmagát megvalósítani kívánó egyén*
Ezt bizonyltja az oktatásügy kiemelt fejlesztését megalapozó, messzetekintő 
párthatározat is, és az a folyamatban levő munkálat, amely szükségszerűen 
követi nyomon az előbbit, és az ország közművelődésének helyzetét vizsgálja 
azzal a céllal, hogy hosszutávu tervek, párt és állami határozatok és intéz
kedések alapjául szolgáljon*

Amikor a megemlékezésre készülve gondolataimat rendeztem, bennem is le
játszódott az az asszociációsor, 8mely talán minden könyvtárosra jellenző:
Nagy Októberi Szocialista Forradalom — Lenin — könyvtárügy* Nem, nem mere
dek ez a gondolatkapcsolás* Ebben a körben tényleg szükségtelen emlékeztetni 
Lenint a könyvtárakhoz fűző kapcsolatokra. Sokszor, ezerszer idézettek rendel
kezésének szavai a petrográdi nyilvános könyvtár feladatairól — 1917 novem
berében* S a későbbiek során is, súlyosabb gondjai mellett is, számos eset
ben foglalkozott könyvtárügyi kérdésekkel, hol mint államférfi, hol mint egy
szerű olvasó. Most emlékeztetőéül hadd olvassak fel az I* összoroszországi
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Iskolánkivüli Oktatási Kongresszuson 1919-ben elhangzott szavalbált
"Fel kell használnunk azokat a könyveket, amelyekkel rendelkezünk, ás 

hozzá kell látnunk, hogy megteremtsük a szervezett könyvtárhálózatot .ne 
létesítsünk párhuzamos szervezeteket, hanem hozzunk létre egységes, tervszer 
rüen dolgozó szervezetet. Ebben a kis dologban forradalmunk alapvető feladata 
tükröződik. Ha a forradalom nem oldja meg ezt a feladatot, ha nem tér rá arra 
az útra, hogy valóban tervszerűen dolgozó egységes szervezetet hozzon létre 
az oroszországi értelmetlen összevisszaság helyén, akkor ez a forradalom 
polgári forradalom marad."

Ez a néhány sor jól mutatja Lenint, akinek gondolkodásában és tetteiben 
a rész mindig az egészhez, a gyakorlati Intézkedés a forradalom nagy oéljal- 
hoz való viszonyában jelent meg| a szerény könyvtárügyi kérdésekben is a for
radalom teljessége jelentkezik nála.

S Itt kereshető a számunkra szőlő tanulság Is ezen a nem kerakszámu év
fordulón, amely beállt a Nagy Októberi Szocialista Forradalomra emlékező év
fordulók végtelenbe menetelő sorába.

Készletek PAFP ISTVÁN ünnepi beszédéből.
Országos Széchényi Könyvtár, 1973, nov.^#
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Előző számunkban tájékoztatást adtunk könyvtárunk azsrvezetl 
átalakításának Indítékairól, és a szeptember elsejével életbe léptetett vé 
tozásokról. Ezt kiegészítve, most az alább közölt táblázatban mutatjuk be 
olvasóinknak Intézményünk szervezeti felépítését.

Igazgatóság
Főigazgatót dr. Jóboru Magda 
Főiga zgat óhelye11esek s 

dr* Sebestyén Géza 
dr. Havasi Zoltán 

Igazgatási Osztály
Vezetőt Somkutl Gabriella 

Tudományos titkár
dr* Németh Mária osztályvezető 

Személyzeti ügyintéző
dr* Ráduly Márta osztályvezető

Gazdasági Hivatal
Gazdasági igazgatót Soltész András 
Gazdasági igazgatóhelyettest 

Bolgár Pálné
Bér- és Munkaügyi Osztály

Vezetőtdr. Hernády Dénes 
Számviteli és Pénzügyi Osztály

Vezetőt dr. Sebestyén Gáborné 
Műszaki Csoport

Vezető: Radics Lajos

I* Főosztály
Főosztályvezető: dr. Ferenczy Endréné 
Gyarapítási Osztály

Vezetőt dr. Blrkás Endre 
Katalogizáló Osztály

Vezetőt dr. Faragó Lászlóné 
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Vezetőt Tőkés Lászlóné

Hirlapfeldolgozó Osztály
Vezetőt Pál völgyi Endre

Raktári Osztály
Vezetőt Milhoffer Alajos 

Zárolt Kiadványok Tára
Vezetőt dr. Markovits Györgyi

II. Főosztály
Főosztályvezetőt dr. Pajkossy György 
Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat 

Vezetőt dr. Fejesek Magda 
Kézirattár

Vezetőt V. dr. Windisch Éva
Régi Nyomtatványok Tára

Vezető: Soltész Zoltánná dr
Régi Magyarországi Nyomtatványok 
Bibliográfiai Csoport

Vezetőt dr. Borsa Gedeon 
Kisnyomtatványtár

Vezetőt dr. Wittek Lászlóné 
Színháztörténeti Tár

Vezetőt dr. Berczeli Károlyné 
Térképtár

Vezetőt dr. Patay Pálné 
Zeneműtár

Vezetőt dr. Kecskeméti István 
Müemlékkönyvtárak

Bajza József Könyvtár,Gyöngyös 
Vezető: dr. Fülöp Lajos 

Helikon Könyvtár, Keszthely 
Vezető: Rákos József 

Reguly Antal Könyvtár, Zirc 
Vezető: Kovács József
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IIIr Főosztály
Főosztályvezető: Óvári Sándor 
Mikrofilm Osztály

Vezető: Horváth Viktor 
Hirisp-állományvédelem

Vezető: Kastély Beatrix 
Könyvrestauráló Laboratórium

Vezető: B. Kozocea Ildikó 
Könyvkötászet - Sokszorositó 

Vezető: Farkas Jánosná

IV. Főosztály
Főosztályvezető: FUgedi Páterná 
Bibliográfiai Osztály

Vezető: dr. SzUca Jenőná 
Retrospektív Bibliográfiai Csoport 

Vezető: dr. Komjáthy Miklóoná 
Kötelespáldányszolgálat

Vezető: dr. Tóth Lajos 
Nemzetközi Csereszolgálat

Vezető: dr. Vekerdi József 
Könyvek Központi Katalógusa

Vezetői dr. Szabad Györgyná
Külföldi Könyvek Országos 
Gyarapodási Jegyzáke

Vezető: dr. Horváth Istvánná

Kölföldi Folyóiratok Központi 
Katalógusa

Vezető: Szilvássy Zoltánná 
Könyvtárközi Kölcsönzás 

Vezető: Tamás Páter 
Fölöspáldány Központ

Vezető: Kostyál István

Könyvtártudományi ás Módszertani
Központ

Igazgató: Papp István 
Főosztályvezető: Sallai István 
Tájékoztatási Osztály

Vezető: Gerő Zsoltná 
Oktatási Osztály

Vezető: Vadász Ferencná 
Olvasáskutatási Osztály

Vezető: Kamarás István 
Irodalompropaganda Osztály

Vezető: Bereczky László
Tudományos ás Szakkönyvtárak 
Módszertani Osztálya

Vezető: Horváth Tibor
Hálózatfejlesztési Osztály

Vezető: Szente Ferenc

VEZETŐI MEGBÍZÁSOK
A Művelődésügyi Minisztérium dr. Havasi Zoltán kandidátust, a szegedi 

JATE Könyvtára igazgatóját könyvtárunkhoz helyezte át ás főlgazgatóhelyettea 
sá nevezte ki.

Könyvtárunk főigazgatója dr. Ferenczy Endránát az I. Főosztály, Fügedl 
Páternát a IV. Főosztály vezetésével bízta meg.

Dr. Komjáthy Miklósné osztályvezető-helyettes a Retrospektív Bibliográ
fiai Csoport, dr. Szűcs Jenőná, osztályvezetői besorolásban, a Bibliográfiai 
Osztály ás dr. Vekerdi József kandidátus, osztályvezetői besorolásban, a 
Nemzetközi Csereszolgálat vezetésére kapott megbízást.o
Hibaigazítás

Előző számunkban a Könyvtártudományi ás Módszertani Központ munkájáról szóló beszámolónkban értelemzavaró sajtóhiba található. A 127. lap utolsó 
bekezdésének máeodlk mondata helyese'n a következőt Ezt a könyvtárak együtt
működési rendszere alapján kell a jövőben megoldani úgy. hegy a kötelespél
dányból a kooperációt szervező báziskönyvtárak a gyűjtőkörüknek megfelelő 
szakirodalmat kapják meg.
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

KITÜNTETÉSEK
Porpácai József műszerészt, a Mikrofilm Osztály munkatársát a Fegyveres 

Erők Napja alkalmából a KISZ Központi Bizottsága ARANYKOSZORUS KISZ JELVÉNY
NYEL j

Szabó Ervin könyvtárost, a Könyvelosztó munkatársát a Magyar Honvédelmi 
Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából ez MHSZ Budapesti Titkár* 
sága OKLEVÉLLEL tüntette ki.

OJ MUNKATÁRSAINK
Bem Zsuzsa könyvtáros II./Könyvelosztó, Bor Kálmán tud. fómunkatárs/ 

Gyarapítási Osztály, Éger György könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Földy 
Istvánná könyvtáros I./KFKC, Kereszturv János klsegitó I./Raktári Osztály, 
Kiss Dénesné könyvtáros I./ Ónálló Retr. Bibliográfiai Csoport, Ladányi 
Mária könyvtáros II./Hirlapfeldolgozó Osztály, dr. Pákh Tlborné elóadó/KMK, 
Pásztl Ágnes könyvtáros II./OGYJ, Somogyi Pálné tud. munkatárs/Zárolt Kiad
ványok Tára, Schmldka Ferenc szakmunkás/Gazdasági Hivatal, Vájnál Sándorné 
könyvtáros II,/Kisnyomtatványtár.

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL
Nyugdíjazássalt Mlrkl György könyvtári raktárvezető, munkaviszonyuk meg

szűnt t Légrádi András könyvkötő szakmunkás, Szamos Erzsébet könyvtáros II., 
Vas Sándor kisegítő I.

ÁTSOROLÁSOK. ÁTHELYEZÉSEK
Átsorolást nyert Cörge1 Györgyné/főelőadó I., könyvtáron belUll áthelye

zést nyertekt Fenyősy Antónia könyvtáros II./Könyvtárközi Kölcsönzés, Juhász 
Eszter könyvrestaurátor II./Könyvrestaurátori Laboratórium, Magyar Erzsébet 
könyvkötő szakmunkás/Hlrlap-állományvédelml üzem, Neppel Ferencné könyvkötő 
szakmunkás/Könyvkötészet.
/Lezártuk! 73.10.15./
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A KÖNYVTÁRI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI 
SZAKIRODALOM GYŰJTÉSE ÉS FELTÁRÁSA

A KMK egyik fontos feladata szakmánk dokumentumbázisánek meg
teremtése és a könyvtári és tájékoztatási szakemberek szakirodalmi informá
ciójának biztosítása. Ezt a feladatot a Tájékoztatási Osztály — amelynek 
keretében a Könyvtártudományi Szakkönyvtár is működik — látja el.

Az osztály egész tevékenysége tulajconképpen a Könyvtártudományi Szak
könyvtárra épül, amely mint országos tudományági szakkönyvtár dokumentumbázisa

a/ a Magyarországon folyó könyvtár- és tájékoztatástudományi kutatások
nak és fejlesztési törekvéseknek,

b/ a könyvtárosképzés valamennyi szintjén a könyvtári és tájékoztatási 
szaktárgyak oktatásának,

c/ ez országos könyvtári irányitó szervek, testületek, szervezetek 
irányítási és fejlesztési tevékenységének,

d/ a KMK-ban folyó könyvtári és tájékoztatástudományi kutatásnak és 
fejlesztésnek.

Feladata a magyar szakirodalom teljességre törekvő gyűjtése, részletes 
feltárása a hazai, szelektív feltárása a külföldi szakemberek számára.

A külföldi szakirodalom válogatott — kiegyensúlyozott gyűjtemény kiala
kítására törekvő — gyűjtése és feltárása a hazai szakemberek számára.

A könyvtár jelenlegi állományának alapjait jelentékeny részben az egy
kori "jogelőd", az Országos Könyvtári Központ /OKK/ gyűjteménye képezi, amely 
annak megszűntekor a Széchényi Könyvtárba került, s 1952-ben a Módszertani 
Osztály megalakulásakor emellé telepítették. 1959-től, a KMK létrejöttétől 
működik annak részeként. Az állományt ha nem is mindig optimális tervszerü- 
ségü, de lényegében folyamatos és töretlen gyarapítás emelte a mostani szintre, 
összesen mintegy 40 000 dokumentumféleség áll a könyvtár használói és a tudo
mányos tájékoztatás rendelkezésére. Jelentős a nem publikált vagy csak szűk 
publicitáou kiadványok állományrésze. A könyvtár csaknem 1900 különféle pe
riodikát tart nyilván, melyből 360 cim kurrensen érkezik. Köztük találhatók 
a könyvtárügy és a tájékoztatás legfontosabb bel- és külföldi folyóiratai:
196 cim a nyugati országokból, 77 a szocialista országokból, a többi hazai.

A folyóiratokból és más dokumentumokból való szakfordítások száma meg
haladja a 4000-et. /A fordítások részben egyéni kérésre, részben az élő 
könyvtárügy problémáira vonatkozóan, az osztály saját kezdeményezésére ké
szülnek./ Folyamatban van a szakdolgozatok teljes begyűjtése, illetve nyil
vántartásba vétele is. Eddig kereken 100C könyvtárosi tanulmányokat folyta
tott és befejezett hallgató szakdolgozatát sikerült összegyűjteni, de ennél 
Jóval többet tart nyilván lelőhely-megjelöléssel a könyvtár.
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Elkezdődött a prospektusok /könyvtári bútorok, felszerelési tárgyak, 
könyvtári propagandakiadványok stb*/, fényképek gyűjtése, de az archívum 
kialakitára, feldolgozása, célszerű tárolásának megszervezése még hátra van.

Az állomány feltárása a következő katalógusokkal, nyilvántartásokkal 
történik*

Betűrendes katalógus /72 fiók/
Tartalmazza a teljes könyvtári állományt /könyv, monográfia, periodika, 

mikrofilm, szakdolgozat/*
Cédula kerül besorolásra a szerző, a cim, a közreműködők, a közreadó 

testület, a sorozatcim, valamint a címben előforduló földrajzi nevek, testü
letek, rendszer- és gyártmányelnevezések alatt,

ETO rendszerű szakkatalógus /36 fiók/
Ugyancsak a teljes könyvtári állomáryt tartalmazza, kivéve a szakrendi 

felállitásu régi /zömében OKK eredetű/ állományrész még nem rekatalogizált 
8n.y8gát* /Ez utóbbi külön decimális kartotékban tekinthető át*/ Az osztályo
zás a házi táblázatban összefoglalt, a szakma szükséglete szerint kibővített 
jelzetelés alapján történik* Hiányossága a katalógusnak, hogy még nincs betű
rendes mutatója*

Földrajzi katalógus /egyelőre 1 fiók/
Az ETO jelzeteken alapuló szisztematikus nyilvántartás. Tartalmazza az 

1972 óta feldolgozott állományból mindazt, smi földrajzi meghatározottságú,
Tárgyszórendszerü cikkatalógus /16 fiók/ a külföldi szakfolyóiratok cikkei

ről* Részletesebben a Referáló lapnál szólunk róla, mivel annak melléktermé
keként készül*

A folyóirat-állomány betűrendes és szakrendi katalógusa szerkesztés 
alatt áll és rövidesen elkészül, ugyanígy egy nyilvántartás a periodikumok 
országonkénti hovatartozásáról* A megvalósítandó tervek között szerepel a 
8Z8kfolyóiratállomány kötetkatelógusának uj kiadása* /A legutóbbi 1968-ban 
jelent meg./

Nagy hiányosság, hogy a fordítások gyűjteményének nincsen katalógusa*
Ezt ez anyagot a korábban közreadott, de egyelőre szünetelő számsoros jegy
zékek tárják fel, amelyeket mutatók egészítenek ki, A nyilvántartás naprakész 
állapotba hozása az 1974-es tervben szerepel.

A könyvtár nyilvános, minden érdeklődő igénybe veheti. Rendszeres hasz
nálói 300 fő körül vannak* Elsősorban természetesen a KMK és általában a 
Széchényi Könyvtár munkatársai veszik igénybe, de rendszeresen megfordulnak 
benne a tanfolyamok, egyetemek hallgatói és a vidéki könyvtárosok*

Az állomány könyvtári feltárásán túl fontos feladatnak tartjuk a szét
sugárzó tájékoztatást biztositó dokumentációs kiadványok szerkesztését*
A magyar szakirodalom feltárása

A magyar könyvtári és dokumentációs szakirodalom terén a Tájékoztatási 
Osztály voltaképpen a kurrens nemzeti szakbibliográfia készítésének funkció
ját látja el. Ebből a funkcióból következik, hogy erre vonatkozó anyagát — 
a cédulakatalógus formájában történő rendszerezés és tárolás mellett •— 
lehetőleg teljes egészében publikálnia kell*
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1965- ben Indult meg a Gyorstájékoztató a 
magyar könyvtártudományi irodalomról c. szemle* 
Előbb havonként, sőt félhavonként Jelent megf
1966- ban negyedévi kiadvánnyá alakult, s ezt 
a periodicitását máig megtartotta. "Gyore"- 
tájékoztetó Jellegét annyiban azonban meg
őrizte, hogy röviddel a negyedéves tárgyidő
szak befejezése után elkészült és lényegében 
a tárgyidőszakban megjelent egész anyagot fel
tárta. Negyedévenkénti megjelenéséhez azonban 
Jobban illik az 1973* évfolyamtól kezdve meg
változott cim* A Magyar Könyvtári Szakirodalom 
Bibliográfiája /MKSZB/.

A kiadvány a szó legtágabb értelmében vett 
szakirodalmat tárja fel: a monográfiákon és 
szakterületünk saját folyóiratain kivül 
amelyeket analitikusan dolgoz fel — a határ- 
területek fclyóiratainak, az általános kultu
rális folyóiratoknak idevágó anyagát, sőt a 
hírlapok könyvtári-tájékoztatási vonatkozású 
cikkeit is közli.

A hírlapi cikkeknek a kiadványokban való 
szerepeltetése némileg problematikus. A fel
tárás teljességéről a hírlapok esetében eleve 
nem lehet szó, elkerülhetetlen a szelekció; 
különbséget kell tenni az elvi Jelentőségű, 
maradandó értékű információk és az egy-egy 
könyvtári rendezvényről szóló, helyi érdekű 
tudósítások /vagy épp hirecskék/ között. Rá
adásul nem is lehet a szelekciót teljesen 
autopszia alapján végezni, hiszen nincs mód a 
vidéki lapok átnézésére, csupán a Magyar Hir
dető sajtófigyelője által rendelkezésre bocsá
tott anyagból válogathat a kiadvány szerkesz
tője.

1970-ig a hirlap-cikkeket külön tárta fel ez évente megjelenő Magyar könyv
tártudományi bibliográfia. 2. rész. A magyar hírlapokban megjelent könyvtári 
vonatkozású cikkek c. kiadvány. A kurrens feltárás érdekében 1971-től kezdve 
a hírlapok cikkeit is a Gyorstájékoztatóban, majd a MKSZB-ben dolgozza fel.
Ez a megoldás azonban nem teljesen kielégítő, a hírlapokból vett közlemények 
száma eokszor elnyomja az érdemi tanulmányok leírásait. Gondolkozunk azon, 
hogy ezt az anyagot 1974-től ismét leválasztjuk az MKSZB-ről, illetve annak 
mellékleteként jelentetjük meg, hogy a folyamatosságot változatlanul bizto
sítsuk.

A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája negyedévenként 3-400 
tételt regisztrál szakcsoportokban, azokon belül betűrendben. Ha a dokumentum

A MAGVAR KÖNYVTÁRI SZAKIRODALOM
birliogkAfiAja

HUNGÁRIÁN L1RRARY LITLRATURE

1973. I. I.-III. 31. 
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elme nem jellemzi világosan a tartalmát, akkor annotációt ie közöl,
A dokumentumok részletesebb feltárása a tárgyszómutatóban történik, A 

tárgyszavazás alapja az osztályon 1966-67-ben kidolgozott, s azóta kisebb 
részleteiben folyamatosan módosított könyvtár- és tájékoztatéstudományi tárgy
szójegyzék, amely jelenleg együttvéve mintegy 2000 tárgyszót és utalót tar
talmaz, A tárgyszómutatón kívül a folyóirat egyes számai betűrendes mutatót 
is közölnek. Az évi kumulált mutatók külön füzetben jelennek meg, A mutatók 
az egyes tételek nyilvántartási tételszámára /inputszámára/ utalnak; a téte
lek számozása 1965 /sót ktilön kiadványban, retrospektiven összeállítva 1962/ 
óta folyamatos; 1972 végére a számozás 11 940-ig jutott. Rendszeres mutató- 
készités csak 1970-től történik. A régebbi anyag mutatói most készülnek. Az 
1965-1969. évek 5 éves kumulált betű- és szakrendi mutatója 1974-ben jelenik 
meg.

A magyar könyvtártudományi szakirodalom bibliográfiája természetesen a 
külföldet is érdekli, A magyar szakirodalmi Gyorstájékoztató ezért eredetileg 
két változatban jelent meg; a külföldnek szánt változat a elmek és az annotá
ciók angol, német és orosz fordítását is tartalmazta, 1970 óta a kiadvány osak 
egyetlen formában jelenik meg: mindegyik elmet és annotációt közli angol nyel
ven is, s ennek megfelelően angol nyelvű tárgyszómutatót ie hoz, angol betű
rendbe szedve.

Külföldön járva, külföldi kollégákkal beszélve mindig azt tapasztaltuk, 
hogy igen keveset tudnak könyvtárügyünkről a nagyvilágban. He pedig ők téved
tek hozzánk, szerénységgel "vádoltak", mert ahogy ők mondják, sokkal jobb 
könyvtárügyet találtak hazánkban, mint amilyenre számítottak, hiszen sehol 
sem adunk hírt erről. Elszigetelt nyelvünk nem ad módot arra, hegy az ország 
határán túl publikációinkat megismerjék.

Ez a tapasztalat vezetett arra, hogy a magyar 
szakirodalomról szelektív bibliográfiai tájékozta
tást adjunk a külföldi szakemberek részére, még
pedig olyan tájékoztatást, amely pótolhatja az 
eredeti mű elolvasását. így született meg 1972-ben 
a Hungárián Library and Information Science 
Abstracts c. referáló folyóirat. Évente kétszer 
jelenik meg,füzetenként 50-60 tétel /monográfia, 
évkönyv-,folyóiratcikk/ címleírását és referátumát 
közli, angol nyelven, szakcsoportoe beosztásban.
Az idei, 1973-as 2. számban jelenik meg az eddigi 
számok kumulált betű- és szakrendi mutatója, amely 
a már említett tárgyszójegyzék alapján készül. A 
következőkben minden év második számához csatlakoz
nak a folyamatosan tovább kumulált mutatók.

Az eddigi 4 füzetnek orosz nyelven, egy kötet
ben való megjelentetése folyamatban van. 1974-től minden füzet oroszul és 
angolul is megjelenik. Ezzel a megoldással külföldi kollégáink elégedettek, 
ezt bizonyltja, hogy referáló lapunkról számos méltatás jelent már meg a
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klflföldi folyóiratokban. A lep azontúl, hogy a magyar könyvtár- és tájékoz- 
tetáellgyről hirt ad a világban, kitűnő csereanyagul la azolgál. Jelentős de
vizát takarítunk meg segítségével.
A külföldi szakirodalom feltárása

A szintén 1965-ben Indult Gyorstájékoztató a Külföldi Könyvtártudományi 
Irodalomról c. szemle a KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárába beérkező külföl
di szakirodalom teljes feldolgozására vállalkozott — vagyis a monográfiák 
mellett a könyvtárba járó valamennyi szakfolyóirat minden cikkét feltárta, 
nemcsak mennyiségileg volt világviszonylatban is kiemelkedő vállalkozás a 
mega idejében az évi 5-7000 tételével. Minőségiéig is különleges helyet biz
tosított számára a Könyvtártudományi Szakkönyvtár anyagának, főként perlodl- 
kumanyagának gazdagsága; néhány könyvtárnak ugyan azámrzerüen nagyobb gyűjte
ménye van könyvtár- és tájékoztatástudományi periodlkumokból, de a szocialista 
és a tőkés országok legfontosabb kurrens időszaki kiadványai együtt ilyen 
teljességgel aligha találhatók meg másutt.

A külföldi szakirodalmi Gyorstájékoztató a fentiek következtében a kül
földnek is szólott. A magyar nyelvű cimforditás és annotáció mellett ezért 
az eredeti kiadványban más idegen nyelven megjelent clmfordltásokat, rezüméké 
is közölte.

1967 végén a külföldi szakirodalmi Gyorstájékoztató megszűnt, ugyanis 
sokan úgy vélték, hogy a vállalt feladat erőinket meghaladja. A külföldi 
anyag feldolgozása azonban tovább folyt /folytatva az 1965-ben megkezdett 
tételszámozást, amely jelenleg már 34 000-nél tart/ — de szelektívebbé vált. 
Kétszeresen is azzá. Egyrészt: a cédulakatalógus formájában szerkesztett cikk- 
nyilvántartás csak válogatva regisztrálja a Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
perlodlkumalnak analitikusan feldolgozott tanulmányait. Másrészt: ennek az

anyagnak is csak a különösebb érdeklődésre számot 
tartó része kerül publikálásra az 1969-ben meg
indult Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom. 
Referáló lap cimü negyedévi kiadványban /a to
vábbiakban KDSZ/.

A cédulakatalógusba 1968-tól 1973 szeptember 
végéig közel 10 000 tétel címleírása és cimfor- 
ditása került beosztásra, az évi gyarapodás te
het nem egészen 2000 tétel. A Gyorstájékoztatóban 
feldolgozott mennyiség eszerint kb. harmadára 
csökkent, bár az átnézett folyóiratok száma vál
tozatlan, s most is mintegy 100 folyóiratból rend* 
szeresen, még kb. ugyanennyiből pedig szórványo
san kerülnek cikkek a nyilvántartásba. Elsősor
ban azok a cikkek kerülnek át a szüklyuku rostán, 
amelyek vagy 1. az egyetemes könyvtár- és tájékoz- 
tatástigy uj perspektíváit vizsgálják, vagy 2. az 
elmélet és gyakorlat legújabb eredményeinek is

meretében tárgyalják munkaterületünk "hagyományos" alapkérdéseit, vagy 3. a
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magyar könyvtárügy időezerü feladatainak megoldásához szolgáltatnak konkrét 
tanulságokat9 vagy 4. képet adnak az egész könyvtárügynek vagy egy-egy rész
területének helyzetéről a szomszéd államokban;111. betekintést nyújtanak a 
fejlődő országok könyvtári életébe.

A cédulakatalógus meDlett 1968 óta folyamatosan épül a betűrendes és 
tárgyszómutató. /Az 1965-1967 közötti anyag utólagos Indexelése 1b az osztály 
tervei között szerepel. A külföldi anyag nagy terjedelme miatt ennek a fel
dolgozása esetleg még évekig várat magára. Addig is azonban a clkkatalógusba 
való besorolását megoldjuk, ezzel legalább a helyi használhatóságát biztosít
va./ A benre való keresés kétlépcsős: a mutatók csak a cikk tételszámára 
/inputszámára/ utalnak, a címleírást külön kell megkeresni a tételszámok 
alapján. A tárgyszómutató azonban azt ir Jelzif hogy a cikk melyik ország 
kiadványában jelent meg és melyik országra vonatkozik, igy a második lépcső
ben végzendő keresést területi szempontból le lehet szűkíteni.

Mint említettük, e külföldi címanyagnak csak egy része kerül publiká
lásra. A KDSZ évente 5-600 tételt referál. A referátumokat külső munkatársak 
készítik, 1-2 oldal terjedelemben. Ezek nem szorítkoznak csupán a cikk prob
lematikájának áttekintésére, résztémáinak felsorolására; közük, hogy mit 
állapit meg a cikkíró a tárgyalt problémákról, milyen módszereket alkalmazott 
vizsgálataiban stb. ~ tehát a lehetőség szerint pótolják ez eredeti cikk 
elolvasását.

Elődjétől, a külföldi szakirodalmi Gyorstájékoztatótól eltérően a KDSZ 
már csak a mag; ar, ill. a magyarul tudó olvasóknak szól. Természetesen koránt
sem csupán azoknak, akik csak magyarul tudnak; elvégre aligha akad sok 
olyan könyvtáros, aki mind angol, német és francia, mind orosz, cseh és len
gyel nyelven egyaránt tudná olvasni a szakirodalmat — nem is szólva más 
nyelvekről /olasz, holland, román 6tb./, amelyekből, ha ritkábban is, szintén 
közöl referátumokat a lap.

A KDSZ-be került cikkek ott külön tételszámot kapnak /bár a cikknyilván
tartás inputszáma is megtalálható a cimleirás alatt/. A tételszámozás évfo
lyamonként újra kezdődik, az évszám utolsó két számjegyét is magában foglal
va. Erre a tételszámra hivatkozik a betűrendes és a tárgyszómutató is. Az évi 
kumulált mutatót az egyes évfolyamok 4. száma közli. 1974-ben önállóan jelen
nek meg az első 5 évfolyam /1969-1973/ kumulált mutatói.

A referátumokon kivül 1971 óta ugyancsak évi 5-600 cikk szerepel puszta 
címleírásával és cimforditásával a KDSZ-ben. Ezeket természetesen Ugyanúgy 
feltünteti a mutató mint a referált anyagot.

A feldolgozás formái szerint tehát a külföldi periodikus szakirodalom 
anyaga fontossági sorrendben 3 kategóriába tagolódik: 1. a referált cikkek 
/évente kb. 500/; 2. cimleirás és cimforditás formájában a KDSZ-ben szintén 
regisztrált cikkek /500/; 3. a cédulakatalógusban feltárt cikkek /az előbbi
ekkel együtt 2000/. Valamennyi kategória anyaga a clkkatalógusba is bekerül.

Említsük meg végül, hogy a periodikumok feltárása mellett a Könyvtár- 
tudományi Szakkönyvtárba érkező legfontosabb külföldi monográfiákra is fel
hívja az olvasók figyelmét a KDSZ. Számonként 10-15 monográfiáról közöl 
hosszabb-rövidebb annotációt, esetleg referátumot. Ez ugyan zavarja a lap
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trüfoji tisztaságát, de úgy véljük, hogy a gyakorlati haszon megér ennyi kö
vetkezetlenséget*

Bevált az az elképzelésünk, hogy azokról a müvekről, 
amelyek szélesebb körben tarthatnak érdeklődésre számot, 
és amelyek tematikája egybeesik könyvtárügyünk aktuális 
problémáival, részletes kivonatot /több — összefüggő 
kérdést tárgyaló — kiadványról pedig szemlét/ készítünk 
és azt közreadjuk* Ennek az elképzelésnek a jegyében 
jelent meg már eddig a Fejlődési tendenciák az USA 
könyvtárügyében /a Llbrarles at lerge c* kiadvány alap
ján/f A szakrészlegéé általános nyilvános könyvtár 
/M. A* Overingtom The subject departmentallzed public 
librery c* kiadvány tömöritvénye/, valamint egy szemle 
a különböző országok újabb könyvtári törvényeiről. Kia
dás alatt van a Racionalizálási lehetőségek a könyvtár
ügyben címmel /B* Prochazkat Program komplexnej socialiö- 

tlcxej racionelizacie jednotnej sőstavy kniínlc c. müvének kivonata/ és elő
készületben egy szemle a szovjet könyvtárügy centralizációs törekvéseiről.
A Könyvtári Figyelőről

A Könyvtári Figyelő 1955-ben indult meg, az Országos Széchényi Könyvtár 
Módszertani Osztályának kiadásában. 1955-57-ben a Könyvtári Tájékoztató el
met viselte. Dokumentációs folyóiratként indult azzal a céllal, hogy a magyar

könyvtárosokat tájékoztassa a külföldi könyvtárügy 
fő irányzatairól, eseményeiről, a könyvtár- és 
téjékoztatástudomány fejlődéséről, elveiről. 1959- 
tői ez akkor megalakult Könyvtártudományi és Módszer
tani Központ kiadványaként változatlan célkitűzés
sel jelent meg. 1962 óta a Könyvtári Figyelő már 
nemceak a külföldi anyagról igyekezett tájékoztatni 
olvasóit, helyet biztosított a hazai problé
máknak is, magyar szerzők eredeti dolgozatait is 
közölte, híreket és értékelő összefoglalásokat ho
zott a magyar könyvtártudományi kutatásokról, a 
magyar közművelődési, tudományos és szakkönyvtári 
ügyről, Ismertette a könyvtár- és tájékoztatástech
nikai, gépesítési munkálatokat, terveket, témaköri 
bibliográfiai összeállításokat nyújtott olvasóinak.

Az 1969-es évfolyamtól a lap az OKDT és a KMK közös kiadványaként került 
kiadásra, szerkesztését széleskörű bizottság irányítja. Az 1962-től megindult 
fejlődés folytatásaként terjedelmének immáron felét — később még több helyet 
— a hazai szakemberek tanulmányai, cikkei foglalták el. Fontos feladatának 
tekintette a Jelentős hazai könyvtári dokumentumok közlését, a döntések demok
ratikusabb előkészítése, érdemi, épitő viták kiszélesítése érdekében.

A Könyvtári Figyelő lényegében ma is az 1969-ben elkezdett utón halad. 
Súlypontja a magyar könyvtárügyre tevődött át, de továbbra is megtartotta azt

miien uforfwt ihmli
(1 Mtmttui rftirm
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konyvtArOgyZben

1 ítmmi 11 iMtf t w«nn *»»»•*•

nwin rtn

173



az igényét, hogy a hazai könyvtárügyet nemzetközi összefüggése ibeii mutassa 
be# tájékoztasson a külföld eredményeiről, elvi Jelentőségű. tudományosan 
megalapozott, terjedelmükben is jelentős tanulmányokat közöljön. Kialakult 
és megszilárdult a Könyvtári Figyelő rovatbeorztása is. A nagyobb tenulmányo* 
kát a lap élén közli. Hazai körkép cim alatt a magyar, Kitekintés alatt pedig 
a külföldi eseményekről, intézményekről, eredményekről számol be. A Fórum 
és a Krónika a vitáknak, hozzászólásoknak és a rövidebb közleményeknek bizto 
sit helyet, végül a Szemle rovatban jelennek meg a hazai és külföldi monográ
fiák ismertetései, recenziói.

A lap terjedelme 1955 óta folyamatosan nőtt, periodicitása a folyóirat 
indulása óta többször változott* 1972-től évente hat száma jelenik meg. Jelen
tőségét mutatja, hogy már a hatvanas évektől kezdődően számos referáló lap 
ismerteti a Könyvtári Figyelőt, rendszeresen, és esetenként is sokszor szere 
t>el a nemzetközi áttekintésben, szemlékben /fceferativnüj Zsurnal, Documente- 
fcion AbstractSj Library Science Abstracts etb./.

1975-re tervezzük a 20 éves lep repertóriumának megjelentetését.
Az osztályon készül még a Könyvtár és Művelődés c. kiadvány, amely tájé

koztatni kivánja a könyvtárak fenntartóit, irányitóit /párt-, tanácsi funkcio
náriusokat/ az aktuális könyvtárpolitikei célkitűzésekről, a Jó kezdeményezé

sekről, a helyes könyvtári gyakorlatról. Ezzel is 
inspirálni kívánjuk őket, hogy a saját hatáskörükbe 
tartozó könyvtárak munkáját fokozottabban támogas
sák, segíteni akarjuk könyvtárirányitó tevékenysé
güket. A kiadvány évente tiz-tizenegy kis füzetecs 
kében jelenik meg, minden év első számához egy 
gyűjtőt küldünk. A közleményeknek csak egy része 
eredeti irásmü, többsége szakfolyóiratokból, hír
lapokból átvett*vagy tömöritett Írás.

A hosszúra nyúlt beszámoló miatt terveink 
részletes ismertetésére egyszer később térünk 
vissza. Addig csak jelezzük, hogy legfontosabb 
feladatunknak a most már nagyjából kialakult tá
jékoztatási rendszerünk lelkiismeretes építését , 
napra készre hozását és tartását tekintJük.Teljesst 

akarjuk tenni nyilvántartásainkat legalább 1945-ig visszamenően. Szeretnénk, 
ha szolgáltatásainkat minél többen igénybevennék, ha kiadványainkat minél 
többen használnák — köztük saját könyvtárunk munkatársai is!
A KMK TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLYÁNAK DOLGOZÓI
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Az I3BN HAZAI BEVEZETÉSÉRŐL

A belei Ügyvitel racionalizálása és gépesítése adhatta az ösztön
zéseket ahhoz, hogy a 60-as években Angliában megszülessen az uj gondolati 
a csak "helyileg" értelmezhető, csak egy-egy kiadó, intézmény keretein belül 
érvényesülő, sokféle könyvszámozási gyakorlat helyett egyetlen, nemzetközileg 
egységes és egyértelmű könyvazonositó rendszer kialakítására van szükség.
1967 végén kezdték meg Nagy-Britanniában az F. G. Forster professzor áltel 
kidolgozott országosan egységes uj könyvszámozási rendszer, a "Standard Book 
Numbering Scheme" alkalmazását. /A gyakorlatot szentesitő angol szabvány csak 
később, 1971-ben jelent meg./

Az ISO /International Orgenlzatlon fór Standardization/ 46. számú Tech
nikai Bizottsága 1968-ban külön munkacsoportot szervezett a nemzetközileg 
egységes könyvszámozási rendszer kidolgozására. Az angol gyakorlat alapján 
kialakított nemzetközi szabvány, az ISO/R 2108//Internatlónál Standard Book 
Rumbering/ 23 ország /köztük Magyarország/ jóváhagyásával 1971-ben jelent 
meg. A rendszer alkalmazása a nemzetközi szabványosításban szinte páratlan 
gyorsasággal terjedt el. Az ISBN-t bevezették ma már az angol, a francia és 
a német nyelvű országok nagy részében, a skandináv államokban, Hollandiában 
és alkalmazásának előkészítése napirenden szerepel további országokban is,
Így pl. a szocialista országok közül Magyarországon, Lengyelországban és 
Csehszlovákiában.

Mig Angliában és az RSZK-ban /e példák továbbiakkal bővíthetők!/ az ISBN 
alkalmazását elsősorban a könyvkiadók szorgalmazták, és a könyvtárak csak 
később kapcsolódtak be e vállalkozásba, nálunk a helyzet ennek épp fordított
ja volt. Elsőként könyvtárosok foglalkoztak az ISBN hazai propagálásával, be
vezetésének szükségességével /a 3* Országos Könyvtárügyi Konferencia vonatko
zó referátuma, az OKDT számára készített javaslat stb./. A kiadók kezdeti el
zárkózása utam 1972-ben következett be a fordulati a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülése a Nemzetközi ISBN Irodával felvette a kapcsolatot 
és Magyarország számára azonosító számot kért. A Magyar szabvány kidolgozásá
ra 1973-ban került sor és ez MSZ 3563 /Nemzetközi azonosító könyvszám/ még 
ez évben meg is jelenik. Az MSZ 3563 a vonatkozó nemzetközi gyakorlattal össz
hangban intézkedik az ISBN képzésének és feltüntetésének módjáról, alkalmazá
sának köréről és a legfontosabb kérdésekben érinti a rendszer működési, szer
vezeti problémáit is.

175



Minden ISBN-szám ez e számot minden egyéb számtól megkülönböztető ISBN- 
Jelből és egy 10 Jegyű számból áll. E mindig 10 Jegyű szám négy számcsoport
ra tagolódik. Az első számcsoport az un. csoportazonosító szám, feladata egy 
adott ország, nyelvterület, esetleg valamely megállapodásos "csoport” egyér
telmű megjelölése. Egy csoport számára ez azonosító számot csak a Nemzetközi 
ISBN Iroda állapíthatja meg. A csoportazonosító 1-4 számjegyből állhat, meg
állapításánál — a hivatalos UNESCO-statisztika alapján — az adott "csoport" 
átlagos évi könyvtermésének nagyságát veszik figyelembe. Vagyis minél nagyobb 
a csoport évi könyvtermése, annál inkább Jogosult 1 esetleg 2 Jegyű csoport
azonosítóra, mert igy az összesen felhasználható 10 Jegyből nagyobb számtar
tomány használható fel a kiadók, ill. a kiadványok Jelölésére. Magyarország 
évi 5000-et meghaladó, de 10 000 tételt el nem érő kiadványtermése alapján 
csoportazonosítóként a 963-at kapta, a Nemzetközi Iroda azonban, későbbi fel
használásra tartalékolt számunkra egy további 3 Jegyű azonosítót is. A máso
dik számcsoport a kiadók, kiadói tevékenységet is kifejtő intézmények /egye
temek, könyvtárak, kutató intézetek stb./ megjelölésére szolgál. A kiadói 
azonosító számok megállapítása a csoportazonosítók megállapításával analóg,
A nagy kiadók rövidebb /legalább 2 Jegyű/ számra, a kisebb kiadványszámot el
érők pedig csak hoszabb /Magyarországon legfeljebb 5 Jegyű/ azonosítóra for
málhatnak igényt. Lényeges szervezeti különbségként kell azonban megemlíteni, 
hogy míg a csoportazonosítókkal a Nemzetközi ISBN Iroda gazdálkodik, egy-egy 
csoporton belül a kiadói azonosítókat már ez országos központok állapítják 
meg. Az ISBN-szám harmadik számcsoportja egy adott kiadó adott kiadványának 
sorszáma. E sorszámot az országos központ által rendelkezésükre bocsátott 
számtartományból maguk a kiadók állapítják meg. Az ISBN-szám utolsó eleme az 
ellenőrző szám, feladata az ISBN-szám formai helyességének szavatolása. Az 
ellenőrző szám az előző számcsoportokkal végzett különböző számítások utján 
kerül kiszámításra. Ezek 10-nél magasabb számot nem eredményezhetnek, ha még
is# úgy a megadott szám hibás volt. Mivel az ellenőrző szám mindig csak 1 
Jegyű szám lehet, ha kiszámításának végeredménye 10, az ellenőrző számot ki
vételesen az ez esetben is 1 Jegyű római számmal tüntetjük fel, tehát X-et 
Írunk.

Minthogy az ISBN-számot alkotó egyes számcsoportoknak eltérő Jelentésük 
van, a számcsoportokat helykihagyással vagy kötőjellel kell elkülöníteni egy
mástól. A számcsoportok Jelentésének egyértelműsége érdekében a csoport és 
kiadói azonosítóként, ill. kiadványsorszámként felhasználható számtartományo
kat eleve úgy határozták meg, hogy tagolatlanul felirt ISBN-szám esetén is, 
a számcsoportok határai felismerhetők legyenek.

Mint látjuk, az ISBN-szám szerkezeti felépítése hierarchikus: az adott 
országot, ill. egyéb csoportot a csoportazonosító önmagában azonosíthatja, a 
kiadók identifikálását már a csoportazonosító és a kiadóazonositó csak együt
tesen garantálhatja, egy adott kiadványt pedig a csoportazonosító, a kiadói 
azonosító és kiadványsorszám csak együttesen határozhat meg. E számcsoportok 
pedig csak az ellenőrző számmal és az ISBN-Jellel együttesen alkotnak egy 
szabványos nemzetközi könyvszámot.

Az ISBN-szám hierarchikus szerkezetének megfelelően, lépcsőzetes a rend
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szer működésének szervezeti felépítése is. Egyetlen nemzetközi központ dönt 
a csoportazonosítókról, egy országos iroda rendelkezik a kiadói azonosítókkal 
saját kiadványainak sorszámozását pedig a kiadókra bízták. Ha azonban egy in
tézménynek nincs rendszeres kiadói tevékenysége, vagy kiadványainak száma 
csekély, ezt az intézményt az országos központnak nem kell kiadói azonosító
val megkülönböztetnie, az ilyen intézmények kiadványait un. kiadói gyűjtőszóm 
alá sorolhatja és a kiadványoknak ez esetben maga a Központ ad ISBN-számot. 
Magyarországon a Központ feladatait az Országos Széchényi Könyvtárban szerve
zett ISBN-Iroda látja el.

Az ISBN működési modelljéhez hasonló szervezetekben különösen nagy fon
tossága van a teendők pontos szabályozásának és az összes résztvevő közti 
szoros együttműködésnek. A szabályozást kívánó kérdések közül legfontosabb 
az ISBN alkalmazási körének megállapítása. Mivel maga a könyv nem kellőképp 
meghatározott fogalom, az ISBN hatálya eléggé készletekbe menő szabályozást 
kíván. Egyrészt eleve ki kellett rekesztenl mindazokat a kiadványtípusokat, 
amelyeknek azonosításáról más nemzetközi rendszer /ISSN, ISRN/ fog gondoskod
ni, másrészt kísérletet kellett tenni azoknak az inferiorie kiadványfélesé- 
geknek megjelölésére is, amelyeknek azonosíthatóságára az ISBN kereteiben 
nincs szükség. Végül pontos szabályozóst kiván, hogy az ISBN szempontjából 
egy könyv mikor minősül egy, ill. több egységnek /többkötetes kiadványok, 
többeskiadások, kiadásváltozatok stb./. E kérdésekről részben a már megje
lenő szabvány, részben pedig az Iroda szerkesztésében készülő Útmutató adnak 
tájékoztatást. A kiadók és a Magyar ISBN Iroda, a Magyar ISBN Iroda és a 
Nemzetközi ISBN-Iroda közötti jó együttműködést kölcsönös tájékoztatás és a 
kölcsönös szolgáltatások biztosíthatják. így pl. a kiadóknak a tervezett 
könyv megjelenése előtt /lényegében az engedélyeztetéssel egyidejűleg/ tájéko 
tatniuk kell az Irodát a felhasználásra kerülő ISBN-számokról. Az Iroda szá
mítógéppel központilag előállított számokkal látja le a kiadókat, nyilván
tartja a felhasznált számokat, ellenőrzi helyességüket, törli a tévesen adott 
számokat stb. Ez adminisztratív feladatokat információs és módszertani funk
ciókkal kell kiegészítenie, Így pl. a nemzeti bibliográfia segítségével közzé 
teszi az ISBN-számokat, külön ISBN-mutatóval egészíti ki e bibliográfiákat, 
végül tanácsaival elősegíti az ISBN minél sokoldalúbb felhasználását mind a 
tradicionális megoldású, mind pedig az automatizált könyvtári, ill. kiadói 
Ügyvitelben.
FÜGEDI PÉTERNÉ
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AZ OLVASÓI BETŰRENDES KATALÓGUS EGY UJ FELADATÁRÓL

A Párizsban, 1961-ben megtartott nemzetközi katalogizálási kon
ferencia irányelvei döntően befolyásolták a katalógusok céljáról, feladatai
ról kialakult nézeteket. Ezeknek az irányelveknek egyike — amellyel a to- 
vábbiakben részletesen foglalkozunk — kimondja: a katalógus eszköz annak 
megállapítására, hogy egy bizonyos szerzőnek milyen müvei vannak meg a könyv
tárban.

Olvasói betűrendes katalógusunk sajátossága, hogy teljesen mechanikus 
szerkezetben egy-egy szerzői néven belül esetleg több azonos nevű szerző 
müveinek leírásai követik egymást 8 kiadványok elmének betűrendjében, tehát 
egy szerző müveiről — azokat együtt tartva — nem tájékoztat, Ha!raszthy Gyula 
az OSZK katalógusairól szóló tervtanulmányában megállapítja, hogy az OSZK-nek 
mint nemzeti könyvtárnak a magyar irodalom és tudomány képviselői életművének 
feltárásában különleges feladatai vannak, fontos, hogy a mechanikus rend meg
bontásával egyes szerzők müveinek céduláit összehozzuk, s elkülönítsük szóké
tól,akiknek müveit egyelőre nem óhajtjuk, vagy nem tudjuk külön feltárni,

A tervtanulmányban rögzített feladatok megvalósítása során megkezdtük 
8Z egyes szerzők müveinek összehozását. Katalógusunkban mintegy 100 000 magyar 
és külföldi szerző neve található. Világos, hogy valamennyi munkásságának meg
különböztetése hatalmas munkát, megoldhatatlan problémát jelentett volna, Így 
szerényebb cél kitűzésére vállalkoztunk, A tervtanulmány még a magyar- ée 
világirodalom kiemelkedő személyiségeinek rendezését javasolta, mintegy 4000 
szerzőt, de a későbbiek sorén nemzeti könvvtári funkcióink szem előtt tartá
sával a munkát a magyar szerzők életművének feltárására koncentráltuk ée in
kább szélesítettük ezekből a kiemelés körét: a kiemelkedő személyiségek és a 
"közhasználatú" magyar vezetéknevek népes csoportjai /pl. Fekete, Horváth,
Kis, Nagy, Szabó etb,/ mellett igyekeztünk — és igyekszünk — minél több 
magyar alkotó munkásságát a mechanikus betűrendből kiemelni. Tehát minőségi 
és mennyiségi szempontokon túl, célunk minél több, az irodalom, művészetek és 
tudományok területén publikáló magyar szerző életművének kiemelt kezelése, 
összehozása.

Az előkészítő munka 1964-ben indult meg. Markos Béla a teljes katalógust 
átnézte és kijelölte a prominens szerzőket — most már e fogalmat nem csak a 
kiemelkedő alkotókra értve, hanem a katalógusban történő kiemelésre vonatkoz
tatva — azok életrajzi adatait és azonos nevű szerzők esetében müveiket rak
tári jelzet megadásával felsorolta,

E forgatókönyv alapján 1966-ban megában a katalógusban is megkezdtük az 
átszerkesztest, A kiemelt szerzők nevéről választólap készült a szükséges 
megkülönböztető jelzéssel — a szerző életrajzi adataival és munkásságára 
vonatkozó alapadatokkal.

Pl, HARS/NYI István /1908- / tanár, pszichológus
HARSANYI István /1913- / műegyetemi tanárHARS/NYI István /más/

A választólap mögött — külön szabályzat szerint, a követelményeknek és 
modern elveknek megfelelően — sorakoznak az egyes müvek leírásai, amelyeket
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szintén elláttunk a szerző nevét megkülönböztető életrajzi adatokkal. Ezt a 
munkát két szakaszban 7 év alatt végeztük el és az elmúlt év végére fejeztük 
be. Jelentésünk adatai szerint 7177 magyar alkotó nevét emeltük ki külön 
választólappal és 229 592 cédulát mozgattunk meg. A "prominens göndozás" 
segédeszközeként külön katalógusban tartjuk nyilván a kiemelt szerzők nevét 
és adatait.

E munkával — úgy gondoljuk — hozzájárultunk nemzeti könyvtári felada
taink Jobb ellátásához. Tájékoztató értékére jellemző, hogy Szinnyei óta 
ilyen teljességű összeállításban csak katalógusunkban található anyag.

A munka természetéből következik, hogy nem tekinthető egyszeri feledetnek.
amely befejezést nyert, állandó gondozást igényel: minden beérkező könyvről 
meg kell állapítani, hogy kinek a munkásságába tartozik, újabb szerzők "ér- 
demlik"meg, hogy kiemelésre kerüljenek, az életrajzi adatok, elhalálozások 
miatt, lezárandók, de magának a katalógusnak szerkezetéből adódóan is jelent 
keznek problémák.

Az előzmények Ismertetése után a továbbiakban a gondozás problémáiról 
számolunk be.

A címleíró csoport feladata
Az OSZK-ban a címleíró munka egyik alapelve, hogy a katalógus számára 

világos, egyértelmű leírásokat készítsünk. Ezért, mielőtt a címleírások gé
pelt kéziratai /a kísérőlapok/ sokszorosításra kerülnek, minden magyar nevet 
hasonlítunk a prominens szerzők katalógusában, és a kiemelt szerzők neve mellé 
az életrajzi dátumokat beírjuk. /A címleíró végzi a hasonlítást, a revizor 
ellenőrzi./ A dátum igazítja el a katalógus-szerkesztőt, aki az évazámmal 
megjelölt név kartonját a megfelelő választólsp mögé osztja be.

Indokolt, hogy ezt a munkafázist a címleíró csoport lássa el, hiszen a 
címleírás és a revízió során ők kerülnek leginkább kapcsolatba a kiadványok
kal, s mire prominens jelölésre megkapják egy-egy kocsi kísérőlapjait, már 
Ismerősként találkoznak újra velük.

A prominens szerzők azonosítása nagy figyelmet, pontosságot és tájéko
zottságot igénylő munka. A szerzők azonosságát gyakran nehéz teljes bizton
sággal megállapítani. Problémát jelentenek a többféle, nem rokon területen 
publikáló szerzők müvei, melyek "nem illenek bele" a szerző eddigi munkássá
gába. Pl. MAGYAR Imre /1910- / belgyógyász és szépirój

DIERES Gedeon /1914- / tánctudománnyal foglalkozik, tudományos
és műszaki könyveket fordít angolból}

FEKETE István /1900-1970/ Író szakkönyvet irt a halászatról.
Ahogy problémát jelent egy Írói életmű több irányúsága, Ugyanúgy problé

mát jelent — különösen kortárs szerzők esetélen — ha egy családon belül 
több személy azonos keresztnévvel, azonos vagy hasonló témakörben publikál.

Pl. VICTOR János /1860-1937/1 apa és fia, mindkettő református lelkész
VJCTOR János /1888- /J és egyházi munkákat Írtak.

vagy
KÓS Károly /1883- / 1 szintén apa és fia, romániai magyar Írók,
KOS Károly /1919- / J az id. építészettel is, fia néprajzzal

foglalkozik.
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Kétes esetekben igyekszünk magából a kiadványból kideríteni, hogy melyik 
szerzőnek tulajdonítsuk a müvet, ha ez nem elegendő, az olvasói katalógusban 
összehasonlítjuk eddigi munkásságával, a rendelkezésünkre álló segédkönyvek
ben utána nézünk, s ha Budapesten élő kortárs szerzőről vsn szó, telefonon 
megkérdezzük, hogy az azonos nevet viselő családtagok közül ki irta a szóban 
forgó müvet.

A prominens szerzők azonosítási munkája közben gyakran feltűnik, hogy 
sokszor szerepel egy-egy név, melynek viselője még nem prominens személy 
/pl. az utóbbi időben Tótfalusi István/. Ilyenkor javasolJuk# hogy a kataló- 
gusszerkesztők vegyék fel a prominens szerzők csoportjába.

Az olvasói betűrendes katalógus csoport feladata
1. Szabályozza a prominens szerzők céduláinak besorolását a katalóguson 

belül.2. Folyamatosan gyarapítja a kiemelt szerzők névsorát.
3. A prominens szerzők cédulaanyagát gondozza.

1. Besorolás
Az azonos nevű szerzők szétválasztása során a szerző nevét viselő teljes 

cédulaanyagot csoportositanl kell az egyes szerzők szerint.
A választólapok mindegyike mögött általában az olvasói katalógus szabá* 

lyeinak megfelelően kerülnek besorolásra a céduláki
a/ a szerző müvei a elmek betűrendjében, a szerző egy, ill. két társ

szerzővel irt müvei;
b/ a szerző melléklapjai /mint közreműködő és róla szóló irodalom/ a 

szerzők, 111. a elmek betűrendjében.
A szerző nevét azonban — esetleg nem teljes formában — elmrendszó, 

szépirodalmi cím, testületi név is tartalmazhatja. A cimrendszó, ill. szép
irodalmi cim esetében a szerző teljes nevéről melléklap készül, adatai fel
tüntetésével. A szerző neve ebben az esetben két helyen szerepel a katalógus* 
báni

a/ címként a katalógus rendjének megfelelő mechanikus besorolásban, ha 
nem teljes, kiegészítés nélkül;

b/ a szerző választólapja mögött melléklapként.
Pl. (TÓTH Gyulaii Dózsa. Magyar költők versel. szerepel a Dózsa rend- 

lAntológiaj szó elején
Melléklapja! Dózsa György /1470-1514/ szerepel Dózsa György

melléklapjai közt
A teljes névaluKU szépirodalmi cim a prominens szerző melléklapjai után 

nyer besorolást.
Pl. GERGELY Sándor: Dózsa György. Történelmi regény - szerepel Dózsa 

György melléklapjai után
Melléklapja: Dózsa György /1470-1514/ - szerepel Dózsa Györgymelléklapjai közt

Ha a prominens szerző neve testületi név részeként szerepel, úgy ezeket 
a cédulákat a cimrendszós felvételek után osztjuk be, akár teljes címleírás
ként, akár utalóként szerepel a testület.

Pl. Dózsa György Mezőgazdasági Technikum...
A prominens szerző neve szerepelhet címként olyan kiadványokon, melyek

nek tartalmilag nincs kapcsolata a szerző személyével
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Pl. Dózsa György unokái. Versek, dalok és elbeszélések a Szabad Pöld 
íéli estékre.

Ezek a címleírások nem tartoznak a szerző életművébe és ezért a szerző 
nevét követő clmrendszós csoportba soroljuk.

Az eddigiekből látni, hogy a prominens szerzők kiemelésével együtt bizo
nyos átszerkesztésre is szükség volt a katalógusban, az olvasói katalógus 
°zigoruan mechrnikus betűrendjét esetenként csoportokra tagolással meg kell 
bontanunk. Ez természetesen csak a prominens szerzők céduláira vonatkozik, 
ahol is a katalógus betűrendjén belül összefoglalóan igy alakul céduláiknak 
besorolása:

1. a szerző müvei
2. melléklapjai
3. cimrendszó /a szerző nevével/
4. testületi név / a szerző nevével/
A szerző nevét feltüntető választólapon túl további választólapok tün

tetik fel a tagolást.
2. A prominens személyi névsor gyarapítása a szerkesztő-csoport feladata — 
elsősorban a katalógusban szereplő nevek, ill. céduláik alapján — újabb ne
veket kiemelni és ezek disztinktiv adatait megállapítani, müveinek leírásait 
összegyűjteni és a szükséges választólappal besorolni a katalógusba. Munkánk
ban részben a forrás-Jellegü irodalomra támaszkodunk /Életrajzi lexikon,
Ki kicsoda?, uj szaklexikonok stb./, de gyakran érdeklődünk telefonon is a 
szerzőktől a szükséges adatok iránt. Sajnos, hivatali feladataink zsúfoltsá
ga nem teszi lehetővé a széleskörű sajtófigyelést, de felhasználunk minden 
olyan publikált adatot, amelyhez "magánemberként” Jutunk. Az adatgyűjtésnek 
ebbe a formájába a csoport tagjain túl osztályunk más dolgozói is bekapcsolód
nak.
3. A kiemelt szerzők céduláinak gondozása

Elhalálozás esetén a halálozás évét fel kell tüntetnünk a szerző válasz
tólapján, céduláin és átvezetni az osztály prominens-szerzői nyilvántartásába. 
Tartalmi Javításokat is kell időnként végeznünk. A már említett, nem rokon 
területen publikáló szerzők vagy azonos nevű családtagok esetében a legnagyobb 
figyelem mellett is előfordulhat, hogy egy szerző cédulái közé más — azonos 
nevű — szerző müve kerül. /Pl. Kiss Menyhért /1880-1934/ költő müveihez ke
rült a Sóvárgás c. verseskötet. Egy olvasó hivte fel a figyelmet: a nevezett 
mü előszavából kiderül ,hogy e kötetet a költő fia, szintén Kies Menyhért 
irta./ Ilyenkor természetesen azonnal korrigálunk, a kérdéses címleírást a 
megfelelő szerző nevéhez helyezzük át /ha nem tudjuk annak adatait megállapí
tani, 8kkor az azonos név "más" csoportjába/.

A tartalmi megállapításokat a lexikonokon túl, a szerzővel foglalkozó 
müvekből is /ha van ilyen/ igyekezünk megszerezni, de hálásan fogadunk minden 
ilyen irányú észrevételt, akár a könyvtár dolgozóitól, akár a könyvtár olva
sóitól kapjuk.
KATALOGIZÁLÓ OSZTÁLY
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KIADWtNYAINK

ÖTSZÁZ ÉVES A MAGYAR KÖNYVNYOMTATÁS
Kiállitáei kalauz

1473 pünkösd szombatján fejezte be Hess András a Budai 
Krónika nyomtatását. Az első magyarországi nyomtatott könyv 
megjelenésének évfordulójára az Országos Széchényi Könyvtár 
központi szervezésével — amelyben a munka oroszlánrésze 
Borsa Gedeonra hárult — könyvklállltást rendeztek, amely a 

naptár szerint esedékes junlus 5-1 Időpont helyett némi késéssel még ez év
ben megnyílt. Az OSZK dolgozói részben mindennapi munkájukból, részben egyéb 
könyvtári rendezvényekből nagyrészt Ismerik az itt kiállított anyagtípust, 
ezért lehetséges, hogy számukra kevesebb újdonságot tartogatnak a tárlók, 
mint az érdeklődő nagyközönség részére; ez utóbbinak azonban kétségkívül 
igen hasznos Ismeretanyagot szolgáltat a kiállítás.

Az anyag elosztásában kétféle rendezési szempont érvényesült: 1945 
előtt időrendben halad a bemutatás /1-16. sz. vitrin ésa hozzájuk csatlakozó 
tárlók/, 1945 után tárgykörönként /17-21. sz. vitrin/. Különösen az előbbi 
rész mondható jól áttekinthetőnek. Az évfordulóra való tekintettel természe
tesen mindenekelőtt könyvnyomtatásunk kezdeteit ismertetik részletesen az 
eredeti /igen ritka/ példányok, táblák és magyarázó szövegek. A kiállításra 
kölcsönbe megkaptuk többek között Hess András második nyomtatványának, 
Basilius-kiadásának egyetlen ép példányát az Osztrák Nemzeti Könyvtártól. 
ValÓGzinüleg könyvtárosok közül sem ismeri mindenki a Budai Krónika elősza
vát, amelyet itt magyar fordításban is olvashatunk. Azt sem mindenki tudja, 
hogy hazánk időrendben a hatodik ország volt Európában, ahol a könyvnyomta
tás megindult.

Az 1945-től napjainkig terjedő időszakból nem annyira a tarlókban el
helyezett könyvek kötik le figyelmünket /amelyek némileg zsúfolt könyvesbolti 
kirakatokra emlékeztetnek/, mint inkább a könyvnyomtatás egyik — bár igen 
lényeges —- rokon területe: a közművelődési könyvtárak ugrásszerű fejlődése 
az utóbbi években. Fényképek és lényegre szorítkozó /ezért hatásos/ tábláza
tok mutatják be mai könyvtárainkat. Kár, hogy a tárgyhoz jóval szorosabban 
kapcsolódó nyomdászati anyagrész nern nevezhető hasonló mértékben tanulságos
nak: géptermek fényképeiből keveset tudunk meg a nyomdászat fejlődéséről vagy 
akár mai technikájáról.

A kiállításhoz kitűnő kiállítási kalauz készült /Berlász Jenő szerkesz
tésében/, s örvendetes, hogy a kiállítás megnyitásának időpontjára valóban
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el Is készült. Gazdag ée értékes képanyaga éppúgy, mint világos tagolású 
ismertető szövege egyértelműen méltó az alkalomhoz. Ha a látogató a kalauz 
elolvasása után tekinti meg /esetleg újra megtekinti/ a kiállított anyagot, 
többé nincs kitéve annak a veszélynek, hogy nem tud tájékozódni a három te
remre elosztott és a termen belül is különböző csoportosításban felállított 
anyag sorrendjében.
VFKERDI JÓZSEF

Rendhagyó könyvismertetéseknek 
adott helyet ezúttal első Ízben a Híradó 
"Kiadványaink” rovata. Az OSZK saját 
kiadói tevékenységének ismertetésén 
túllépve, ezúttal — talán úgy tűnik — 
"idegen toliakkal ékeskedünk”, amikor 
a rovatunk keretei között foglalkozunk 
munkatársaink más intézmények által 
közreadott irodalmi tevékenységével is. 
De — mehtségül szolgáljon, hogy — 
személyükön keresztül, kiadványaikat 
is a könyvtár kicsit sajátjának érzi.

A magyar könyvnyomtatás 500. évfordulóját ünneplők sorában könyvkiadá
sunk és nyomdászatunk is az ügyhöz méltó helyet foglal el, mind a nyomdászat
történet tudományos eredményeinek regisztrálásával, mind a bibliofillá hagyo
mányainak ápolásával. Az év folyamán könyvtörténeti kiadványok sora hagyta 
el a sajtót, melyeknek többsége nemcsak az Országos Széchényi Könyvtár állo
mányából merített, hanem egyben munkatársainak szakértelmét is tükrözi.

500 esztendővel az első magyarországi nyomtatott könyv, a Chronica 
Hungarorum megjelenése és 73 évvel a Chronica’ Fraknói Vilmos által gondozott 
facsimile kiadása után a jubileumi évben uj fordítással /Horváth János mun
kája/, a Magyar Helikon Kiadó gondozásában jelent meg újra /francia és magyar 
nyelvű kiadásban/ Hess András nyomtatványának hasonmása. A kötet utószavában 
Soltész Zoltánná rövid összefoglalásban, de gazdag irodalmi hivatkozás- és 
jegyzetanyaggal ismerteti nemcsak a Chronica Hungarorum létrejöttének előzmé
nyeit és körülményeit, hanem — a terjedelem szabta szűk keretek között is 
Hess nyomdásztevékenységének egészét vizsgálja, összehasonlításban a kor 
európai nyomdászatának helyzetével. Fs e történeti képet kiegészítve, a tanul
mány az e tárgyra vonatkozó magyar nyomdászattörténeti kutatások szintézisét 
is nyújtja, csaknem 100 esztendő tudományos eredményeinek számbavétele mellett 
a kutatás legújabb eredményeit is összegezve.

Nyomdászattörténetünk másik nagy egyénisége, Tótfalusi Kis Miklós betű
metszői és tipográfusi tevékenységével foglalkozik Haiman György müve, mely
nek függelékeként — ugyancsak Soltész Zoltánné összeállításában jelent meg 
Tótfalusi nyomtatványainak bibliográfiája. Nem kívánunk ehelyett a több mint 
300 oldalas mü részletes ismertetésével foglalkozni, mely a gazdag Tótfalusi- 
irodalmat újabb, elsősorban a nyomda-művészet szemszögéből vizsgálódó tanul

Chronica Hungarorum. Finita Bude 
A.D.1473 in uigilia penthecostes per Andreám Hess. Hasonmás kiad. Ford.Horváth János.(Utószó: Sol
tész Zoltánné.)Bp. 1973, M.Heli- kon-Európa, 138, [136J XXVII 1.

Haiman György: Tótfalusi Kis 
Miklós a betümüvész és tipográ
fus. Bp. 1972,M.Helikon, 317 l.f 
6 mell.

Soltész Zoltánné: A magyar könyv- 
nyomtatás képeskönyve 1473-1973.Bp. 1973, Kossuth ny. 15 1., 65 t.
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mánnyal gazdagította* Külön kiemelést érdemel azonban a bibliográfiai össze
állítás, amely Perenczl Zoltán 1896-ban kiadott kolozsvári nyomdászettörté- 
netének kronológiai áttekintését véve alapul, Tótfalusi nyomtatványainak 
számbavételét a századunk folyamán ismertté vált nyomtatványok leírásával 
tette teljessé. Az időrendben felsorakoztatott kiadványok /közöttük —• az 
eredeti példány ismeretének hiányában — a mikrofilmen hozzáférhetők is/ 
részletes bibliográfiai leírása az illusztrációk, ajánlások, sorvégződések 
és színnyomások jelölése mellett irind az RMK, mind a Ferenczi-féle jegyzék 
tételszámára utal, valamint közli az autopezia alapján számbavett példányok 
lelőhelyét is. A bibliográfia bevezetője nem pusztán "használati utasítás", 
az összeállítás szempontjainak és rendjének ismertetése, hanem mintegy annak 
kiegészítője, önmagában is forrásértékű, A Ferenczy-féle jegyzék megjelenése 
óta ismertté vált nyomtatványokat részletesen tárgyalja, utal a lappangó, még 
nem azonosított kiadványokra és nem marad említés nélkül az a nyolc nyomtat
vány sem, melyekre Tótfalusi hivatkozik ugyan müveiben, de mindmáig ismeret
lenek és igy a bibliográfiában nem szerepelnek.

Végül — bár a sorrend nem értékítéletet jelent — fontos helyet foglal 
el a jubileumi kiadványok között Soltész Zoltánná harmadik müve: "A magyar 
könyvnyomtatás képeskönyve 1473-1973.” A kötet már kiállításával, szinhatá- 
sával és a fekete-fehér képanyag igen szerencsés tematikus válogatásával is 
figyelmet érdemel! A fényképek nem csupán 500 év magyar nyomdászatának leg
jelesebb alkotásait sorakoztatják fel, hanem az egyes korok hangulatát is 
idézik: a Mátyás-kori Buda látképének metszetétől Lenderer 48-as sajtójának 
képén keresztül jelenünk könyvkiadásának bibliofil remekeiig. A "képeskönyv"
— mint elme is Jelzi — elsősorban illusztrációs anyagával kíván a magyar 
könyvnyomtatás kiemelkedő eredményeinek emléket állítani. De hasonlóan nemes 
célt szolgál a bevezető tanulmány is: a rövid történeti összefoglalás nagy
szerű példája annak, hogyan lehet a magasszintü, közérthető ismeretterjesztést 
szolgálni a tudományos színvonal mércéjének megőrzése mellett.

Három müvet emeltünk ki a sok közül: egy tanulmányt, egy tudományos 
bibliográfiát és egy könyvtörténeti képgyűjteményt. A három miivet összekap
csolja a megjelenés ünnepi alkalma, a feldolgozott témák köre és — nem utolsó 
sorban — a szerző személye. Soltész Zoltánná müvei értékes hozzájárulást 
jelentenek a magyar nyomdászattörténeti irodalom gazdagodásához és az 500. 
évforduló méltó megünnepléséhez.
FERENC ZY ENDRÍ'NÉ

Fáradságos, d<e igen hasznos mun
kára vállalkoztak ennek a tanulmánynak 
a szerzői, midőn helyszíni szemlék so
rán megtekintették és megvizsgálták a 
vagy átépítéssel kialakított" hazai 

könyvtárakat, s az épületekről, valamint a könyvtárak berendezéséről szerzett 
tapasztalataikat, jól megalapozott és megindokolt véleményükkel együtt, az 
eljövendő idők uj könyvtárainak épitői számára valóban hasznos okulásul köny
vükben közreadták.

Havassy Pál - Sáliéi István - Tombor Tibor: Könyvtárépitési tapasztalatok. 
Közreadja az OSZK, KMK. Budapest, 
Népművelési Propaganda Iroda. 1972. 126 1.
legutóbbi tiz év alatt "újonnan épült

186



A nép,y részre tagolt tanulmány első részében a szerzők kifejtik, hogy 
mennyire elengedhetetlenül szükséges a jó könyvtárépület és könyvtári beren
dezés létrejöttéhez az építész ér a könyvtáros szoros együttműködése, aminek 
"a tervezés elco szakaszától az üzemelési próbaidőszak végéig" kell tartania* 
Ez elvi megállapításon túlmenően azonban részletes tájékoztatást is ad a ta
nulmány az együttműködés során mind az építész, mind pedig a könyvtáros fel
adataira vonatkozóan.

A tanulmány második részében jól áttekinthető rendszerezésben ismertetik 
a szerzők a korszerű könyvtárak építésének már általánosan kialakult, világ
szerte eléggé tisztázott és nálunk is alkalmazott, vagy legalább is alkalmaz
ni kívánt alapelveit. A téma rendszerezése igen jó, a közölt megállapítások 
— alapelvek — világosak, határozottak és ezért rendkívül hasznosak. Kifogá
solható azonban a néha felesleges aprólékosságig menő részletezés, és hogy 
nincs minden megállopitás kellőképpen megokolva /pl. "az üvegtégla mint tető- 
szerkezeti és bevilágító elem a gyakorlatban nem vált be" — ez lehet hogy 
igy van, de mégis meg kellene okolni/.

"A könyvtárépités és berendezés irányszámai" cimü harmadik fejezet a 
tanulmány bevezetése szerint "a javasolt irányszámokat tartalmazza." Bár maga 
a szöveg is utal rá, hogy ezek az irányszámok túlnyomórészt csak megközelítő 
jellegűek, nem abszolút számok, hanem inkább csak bizonyos viszonyok, arányok 
kifejezésére szolgálnak, mégis szükségesnek látszik itt most külön is hang
súlyozni, hogy a tanulmányban közölt irányszámok —- mutatók — gyakorlati al
kalmazásánál a legnagyobb óvatosságra, körültekintésre van szükség. Nyilván
való, hogy ezeket a számadatokat, és az azok alapjául szolgáló relációkat is 
minden egyes uj könyvtár létrehozásánál esetenként, külön kell mérlegelni, és 
valamennyi releváns körülmény alapos megfontolása után lehet csak a létesíten
dő uj könyvtár konkrét irányszámait meghatározni.

A legterjedelmesebb, de egyben a legérdekesebb és talán legtanulságosabb 
része is a tanulmánynak a negyedik fejezet,melyben a szerzők részletesen be
számolnak az újonnan épült vagy átépített hazai könyvtárakban szerzett tapasz
talataikról. Csak helyeselhető az az eljárásuk, hogy nemcsak a tapasztalt hi
bákat, hiányosságokat tárgyalják és elemzik, hanem helyenként rámutatnak a si
keres, jó megoldásokra is. Tapasztalataik elemzését a szerzők nem épületenként 
külön-külön, hanem a könyvtárépités időbeli és a könyvtári helyiségek funkcio
nális rendjében végezték el, ami könyvük célszerűségét, használhatóságát nagy 
mértékben emeli. Tárgyalásuk sorrendje: a beruházás és a tervezés általános 
kérdései, a könyvtár telepítése, szerkezete, térrendszere, bútorzata, épület- 
gépészeti kérdései.

A legjellegzetesebb uj magyar könyvtárépületekről készült néhány fény
kép és alaprajz közlésével a szerzők — mint azt a könyv bevezetésében Ír
ják nemcsak bírálati szempontjaikat kívánták illusztrálni, hanem arra is 
törekedtek, hogy az elmúlt évtized magyar könyvtárépítészetének fejlődését 
és elért tisztes színvonalét érzékeltessék. Úgy véljük, hogy ez is sikerült 
nekik.
FARKAS LÁSZLÓ
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TÁJÉKOZÓDÁS

A MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRI KOOPERÁCIÓ KÉRDÉSEI*

A szakirodalom beszerzési nehézségeinek és a külföldi eredményes 
példák hatására nálunk is megkezdődött a könyvtárak közötti együttműködés 
szervezése. Az első, 1958-as jogszabályi rendezés az "egy diszciplína, egy 
könyvtár" elvén épfiit fel, ami gyakorlatban azt jelentette, hogy általában 
e&y sgy kijelölt könyvtárra bizták egy népgazdasági, illetve tudományág or
szágos szakirodalmi ellátását. A tapasztalatok azonban arra a felismerésre 
vezettek, hogy az országos irodelomellátás rendjét a könyvtárközi kooperáció
ra alapozva kell újjászervezni, oly módon, hogy a kooperáció a gyűjtőkör 
alapján, hálózati hovatartozástól függetlenül együttműködő könyvtárakat kap
csoljon össze. Ez realizálódott a 131/1968-as MM utasításban, amely szerint 
az azonos szakterületeken érdekelt könyvtáraknak gyűjtőköri együttműködéssel 
kell biztosítani az adott diszciplína szakirodalmi bázisát. A műszaki tudo
mányos és szakkönyvtárak kooperációját egy további, 1969-as utasítás szabá
lyozta, amely a költségvetésből fenntartott, állami nyilvános könyvtárak 
mellett a tárcaközpontok szaktájékoztatási központjait is bevonta a kooperá
ció szervezésébe.

A gyűjtőköri utasítások végrehajtásával, a kooperációs körök szervezésé
vel kapcsolatos tapasztalatok nyilvánvalóvá tett'k, hogy a program központjá
ba nem lehet, de nem is szükséges o szerzeményezés, főleg pedig a devizás 
beszerzések egyeztetését állítani. Az egyeztetés adminisztrációjától a koor
dináló intézmény, az egyeztetés konzekvenciáitól, a megkötésektől pedig a 
résztvevők riadtak vissza. A többszörös beszerzések csökkentése, a gyűjtő
köri együttműködés eredménye lehet ceak, de nem egyetlen és legfontosabb 
célkitűzése. A mindent egy példányban szerzeményezés tulajdonképpen kivihe
tetlen célkitűzés, mert a szakirodalom, a referensz anyag egy részének állan
dó rendelkezésre bocsátási lehetősége nélkül megbénul a könyvtári-tájékozta
tási tevékenység.

A gyűjtőköri kooperáció szervezésének segédeszközeként jelent meg a 
társadalom- és természettudományos könyvtárak gyűjtőköri kódexe. A kódex 
tájékoztatást nyújt az egyes tudományterületeket alkotó részdiszciplinákról 
és a gyűjtőhelyekről.

A szakirodalommal kapcsolatban sor került számos felmérésre, statiszti
kai vizsgálatokra. A KMK irányításával, szakemberek és szakkönyvtárak bevoná-
x A külföldi könyvtárak együttműködésének problémakörét előző számunkban 

ismertettük.
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eávol ellátottsági és igényvizsgálatok készítitek az allém- és Jogtudomány, 
szociológia, pszichológia, geológia és pedagógia területén. A kémiai, fizikai, 
matematikai, biológiai, épitóipari, szociológiai kooperációs körökben elké
szültek, az ókori történelem és klasszika filológia területén a nyelv- és 
irodalomtudományi kooperációs körökben előkészítés alatt állnak a központi 
szakfolyóiratJegyzékek.

A kémiai szakirodalmi kooperációs kör 1971-ben megindította a "Chemical 
Abstracts Condensates^-en alapuló számitógépes kémiai szakirodalmi figyelő 
szolgálatot.

A kohászati kooperációs kör kísérleteket folytat a METADBX mágnesszala
gos számirógépes tájékoztatás bevezetéséről.

Az építőipari szakirodalmi kooperációs kör folyamatosan kiadja a külföl
di építésügyi folyóiratok és könyvek gyarapodási jegyzékét. A kereskedelmi 
forgalomba nem kerülő dokumentumok, külföldi tanulmányutl beszámolók, kuta
tási jelentések, szabadalmak KWIC Indexét jelentetik meg.

Megállapodás jött létre az OMKDK és a BMEKK között a műszaki disszertá
ciók, az OMKDK és a Debreceni KLTFKK között az ipari prospektusok gyűjtésének 
megosztására.

A társadalomtudományok vonatkozásában folyamatos tevékenység kevesebb 
szakterületen alakult ki.

A szociológiai kooperációs körön belül ez együttműködő könyvtárak állo
mánya alapján megjelenik ez "Újonnan érkezett külföldi szociológiai müvek jegy
zéke", s az "Információ a magyar szociológiai irodalomról" és a legfontosabb 
külföldi folyóiratok "current content"je.

Az állam- és jogtudományi szakkönyvtárak kooperációjának eredménye a 
"Külföldön megjelent fontosabb jogtudományi müvek Jegyzéke" és a "Külföldön 
megjelent fontosabb történelemtudományi müvek jegyzéke". A közigazgatási iro
dalom gyűjtésében érdekelt könyvtárak közös irodelomfigyelésl szolgáltatást 
indítanak el 1974-ben.

A kooperáció szervezésének eredményei és kudarcai alapján kirajzolódnak 
a fejlődés irányvonalai.

Mind inkább előtérbe kerül a kooperációs tevékenységi forma alkalmazása 
a tájékoztatási folyamatokban.

A központi szolgáltatások külföldi folyóiratok lelőhelyjegyzéke, OGYJ, 
MNB és MFR — gépesítőóévei megvalósítható lenne az országos szintű kooperáció. 
A kötelespéldány elosztást is a kooperációs körök alapján lehetne megszer
vezni.

A könyvtárak műszaki színvonalának emelése, legelső sorban a másoló 
kapacitás javítása nélkül a könyvtárközi kölcsönzés és a profilírozott gyűj
teményekről való tájékoztatás nem valósítható meg. A könyvtárak közötti gyors 
kommunikáció kialakítása a telex hálózat bővítését igényli.

Tároló rol tárok kooperatív létesítése — jelenleg Törökbálinton épül egy 
— lehetőséget ad az egyes könyvtárok raktározási problémáinak enyhítésére, 
s ugyanakkor lehetővé teszi a ritkán keresett szakirodalom beszerzését,ill. 
megtartását és használatát.

Az ujtipu8u feladatokhoz megfelelően képzett szakembergárda szükséges.
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Mind a felsőfokú, mind a középfokú képzésnek figyelembe kell venni a gyakor
lat felől jelentkező Igényeket. Lehetőséget kell teremteni a továbbképzésre.

Le kell vonni a kooperatív tevékenységi forma kialakításának szervezeti 
és anyagi konzekvenciáit.

A nagyszámú kooperációs kör, amelynek mindegyike külön-külön mUködlk, 
magában hordja a szervezetlenség veszélyét. A rendszerek összefogására már 
történtek lépések. 1973 márciusában a műszaki kooperációs körök konferenciá
ján határozat született egy Tanácsadó Bizottság létrehozásáról, melynek fel
adata a kooperáció országos szlnttl koordinálása.

A társadalomtudományi kooperációs körök közötti kapcsolat a társadalom- 
tudományi Információs rendszer programjának elfogadásával fog kialakulni.

A kooperációhoz szükséges anyagi fedezet biztosítható központi alapból 
/MM, OMFB költségvetésből/, a kooperáló könyvtárak közös költségvetéséből és 
a kooperációs körön beltll létrehozott szolgáltatások dijából.

A kooperatív működési fonna kialakítása a régi, könyvtári autarchlára 
törekvő szemlélet feladásával érhető el. Az anyagi és szellemi erők össze
fogásával olyan rendszereket lehet létrehozni, melyek messze túlnőnek egy 
könyvtár keretein.
TÖRÖK S/RA

CRENOBLE 1973

Könyvtárunk és a magyar könyvtárügy képviseletében több munka
társunk vett részt az IFLA idei konferenciáján. Az üléseken megtárgyalt kér
dések bennünket érdeklő részéről a következőkben számolunk be.

Pár szó az IFLÁ-ról és az 
ISBD/M/ ReVision Meetlng-ről

Az IFLA 1973. évi konferenciáját Gfenoble-ban tartotta. A konferenciá
nak Grenoble uj egyetemi városa adott otthont. Itt a festői környezetben 
célszerűen elhelyezve, mindent együtt talált meg az IFLA ülés 1000 résztve
vője. így lehetővé vált, hogy az óriási létszám és a rendkívül kiterjedt 
program ellenére a találkozó zökkenőmentesen bonyolódjék le, s az érdeklő
dők részt vehessenek a számukra legérdekesebb előadásokon.

Az IFLA konferenciák egyre növekvő méretei azonban mind Inkább szüksé
gessé teszik az IFLA tevékenységének és szervezetének reformját. Az uj koncep
ciót az IFLA ez évi megnyitóján H. Liebaers, az IFLA elnöke Ismertette.

Az uj elképzelés szerint a munka eredményesebbé tétele érdekében az 
IFLA korlátozni szeretné az éves konferencia résztvevőinek létszámát és át
alakítani a konferencia jellegét. Az uj szervezet megvitatása az 1974. évi 
washingtoni ülésszak feladata lesz. Az 1976. évi IFLA konferencia már az tg 
programmal és az uj keretek között fog lezajlani.

Az idei IFLA ülés számos érdekes témával foglalkozott, a négy nap datt 
több mint száz előadás hangzott el a szabványosítás, a könyvtárstatieztika, 
a könyvtárosképzés, a könyvtártudományi kitatás, a nemzeti, a szak-, egyetemi-

190



közművelődési- atb. könyvtárak, a könyvtárgépesités, a könyvtárközi kölcsön
zés, a nemzetközi csere és még sok más terület problémáiról, eredményeiről, 
feladatairól.

Köztilük az <gyik legfigyelemreméltóbb az un. Universal Bibllógraphic 
Control /UBC/, az egyetemes bibliográfiai kapcsolat programjának meghirdetése 
volt. Az uj program a bibliográfiai információk egyetemes cseréjének lehető
ségét kívánja megvalósítani, amelynek előfeltétele, hogy minden ország minden 
uj kiadványáról hiteles bibliográfiai leirás készüljön, ezek a leírások rend
szeresen megjelenő nemzeti bibliográfiában lássanak napvilágot, minden ország 
biztosítsa a leírások szabványosított formában /mágnesszalag, cédula stb./ 
való nemzetközi terjesztését, ugyanakkor a nemzetközi leírások nemzeti fel- 
használását.

E nagyszabású szellemi áramkörbe való bekapcsolódás természetes előfel
tétele az információ csere alapját képező címleírások nemzetközileg egysége
sített formájú célt szolgálja a bibliográfiai leírások nemzetközi szabványo
sítása /International Standard Bibliographic Description/, melynek kidolgozá
sa az elmúlt évek során az IFLA Katalogizálási Bizottsága /Cataloguing 
Committee/és a Periodikumok Szakbizottsága /Committee on Serials/ jelentős 
erőfeszítéseket tett* s tovább fejlesztése az 1973* évi ülésszak során mind
két bizottság egyik központi feladata volt.

Az IFLA Katalogizálási Szakbizottsága a Gronoble-i konferencia alkalmá
ból a konferenciát megelőző napokban egy külön szemináriumot szervezett 
/ISBD(M) Revision Meeting/, melynek colja az volt, hogy az ISBD(M) 1971 de
cemberében közreadott előzetes szövegét végső vitára bocsássa. A munka elő
készítése során az IFLA Katalogizálási Szakbizottsága az 1971 óta eltelt 
időszakban begyűjtötte és feldolgozta o különböző nemzeti katalogizálási és 
bibliográfiai központokból érkezett véleményeket. A tizenöt országból köz
tük az OSZK-ból — valamint az ISO által beküldött kommentárok anyagát egy e 
célra létrehozott szerkesztő bizottság dolgozta fel. A munkacsoport tagjai 
voltak: A. H. Chaplin, az IFLA Katalogizálási Bizottságának elnöke, dr Éva 
Verona, a Jugoszláv Katalogizálási Bizottság elnöke, A. J. Wells, az ISBDfM) 
munkacsoport elnöke.

A szerkesztőbizottság 1973 júniusában közreadta és szétküldte a 
Suggested amendements to ISBDfM) cimü 70 1. terjedelmű kiadványt, mely rög
zítette a javasolt módosításokat, s feltárta a még vitás kérdéseket, amely 
az augusztusi találkozó vitaanyagát képezte.

A két teljes napot igénybe vevő vita a jó előkészítés következtében igen 
eredményesnek bizonyult. A több mint 30 tagból álló együttes döntést hozott 
a kiemelt vitás kérdésekben és megvitatta a szerkesztőbizottság által java
solt módosításokat. Az elhangzottak alapján szükséges kiegészítések és javí
tások végrehajtására uj szerkesztőbizottság alakult.

Az ISBDfM) Revision Meeting eredményeként várható az ISBDfM) végleges 
szövege, mely az UBC program megvalósításának nélkülözhetetlen eszköze.

v.ö. Baczoni Temáené: A cimleirás formai szabályainak nemzetközi szabványosítása. OSZK Híradó. 1973. 3-4. sz. 55-58. 1.
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Az ISBD(M) hazai alkalmazásának mérlegelése és az IFLA Katalogizálási 
Szakbizottságának döntésünkről való tájékoztatása a közel jövő feladata*
KOVÁCS ILONA

Az IF1.A néhány üléséről
A Könyvtárelméleti és Kutatási Bizottság üléseit az összehasonlító 

könyvtári kutatások témakörének szentelte* Az egyik alkalommal egy amerikai* 
egy NDK-beli és egy osztrák kolléga tartott előadást* amelynek nyomán vita 
bontakozott ki az összehasonlító könyvtártudomány jellegét* területét Ille
tően* Számos országban összehasonlító könyvtártudománynak nevezik azt a fő
iskolai * egyetemi stúdiumot* amelynek keretében leíró módon Ismertetik az 
egyes országok könyvtárügyét* Ezzel a nézettel szállt szembe az az NDK-ból ér
kezett előadás* amely a lényegi vonások összehasonlító vizsgálatát jelölte 
meg ez összehasonlító könyvtártudomány tárgyának* Ezt a nézetet támogatta 
az egyik angol hozzászóló is* aki úgy fogalmazott* hogy az oktatás szintjén 
aligha beszélhetünk összehasonlító könyvtártudományról* csupán a kutatás 
szintjén* A bizottság lengyel titkára az összehasonlító kutatás módszertani 
jellegét hangsúlyozta.

A Könyvtárépitési Bizottság elé két jelentés került: az egyik összeha
sonlító módon vizsgálta a közművelődési és az egyetemi könyvtárak számára 
kidolgozott normatívákat /az utóbbiakra vonatkozóan még csak előzetes vizs
gálódások történtek* hivatalos IFLA dokumentum még nem készült/* a másik 
pedig az NSZK könyvtáros egyesület által a tudományos könyvtárak számára ki
dolgozott építési normatervezet.

A bizottság azt a határozati javaslatot terjesztette a végrehajtó bizott
ság elé* hogy az egyetemi és a nemzeti könyvtárak építési problémáinak ta
nulmányozása után /Lausanne 1971 és Róma, 1973/ szükséges volna hasonló 
kollokviumon megvitatni a közművelődési könyvtárok építésével összefüggő 
kérdéseket is, különös tekintettel a fejlődő országok szükségleteire* annál 
is inkább, mivel már megjelentek az IFLA közművelődési könyvtári normatívái.

Az UNESCO 1972-ben szervezett kerekasztal-megbeszélést a könyvtári folyó
iratok szerkesztői számára* egyúttal kiállítva a világ könyvtári folyóira
tait* Kost folytatják az eszmecserét* megvitatva az ajánlásokat* a további 
együttműködés lehetőségeit. Elsősorban a szerzőajánlás, a cikkcsere, a kéz- 
iratközvetités, a másodpublikáció* a periodikumokra vonatkozó szabályok meg
tartása került szóba*

A kerékasztal a következő határozatokat hozta: 1. azokban az országok
ban* ahol még nincsenek, szervezzenek indexelő és kivonatoló szolgáltatáso
kat* s gondoskodjanak a kevésbé ismert nyelveken megjelent fontosabb publi
kációk összefoglalásainak fordításáról; 2* egy clearing-house felállítása a 
folyóiratközi kapcsolatok erősítésére, az uj* vagy kevésbé ismert folyóiratok 
elterjesztésére 5 3* 8Z IFLA közgyűlés e keretében minden évben rendszereaen 
találkozzanak a folyóiratszerkesztők is; 4. kívánatos volna egy kis létszámú* 
állandó munkabizottság felállítása, a felmerülő kérdések megoldására.

A záróülésen az elnök az egyes szekciók és bizottságok határozatait
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kommentálva megjegyezte, hogy ezeket a Programme Developing Groupnak kell 
összehangolnia, a javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy az IFLA milyen 
vállalkozásaihoz kérje az UNESCO segítségét, anyagi támogatását. Örömmel üd
vözölte a Bajor Állami Könyvtár felajánlását, hogy intézményes támogatást 
nyújt a konzerválás és restaurálás kérdéseivel foglalkozó IFLA bizottságnak.
Az International Association of Law Libraries-szel közösen munkabizottságot 
állítanak fel a szerzői jog problémakörének tanulmányozására; a munkabizott
ság alapelve az, hogy mindenképpen biztosítani kell az információk szabad 
áramlását a könyvtár és a használók között. Jelezte, hogy feltétlenül java
solni fogják az UIESCO-nak, hogy nyújtson segélyt a berlini Staatsbibliothek- 
nak a Gesamtkatalog dér Wiegendrucke folytatásához.

Az elnök nyomatékosan hivta fel a résztvevők figyelmét srra, hogy tegye
nek meg mindent annak érdekében, hogy az 1974. szeptemberében sorra kerülő 
UNESCO szimpóziumon, amelynek tárgya a könyvtárak, múzeumok, levéltárak sze
repe 8z infrastrukturális tervezésben, a könyvtárak megfelelően legyenek kép
viselve a nemzeti delegációkban, illetve dokumentumokban.

A következő években tartandó közgyűlésekre az alábbi meghívások érkeztek;
1974: Washington; 1975 /ekkor már legfeljebb 500 résztvevővel számol az 

elnök, mégpedig mintegy 250 tisztségviselővel és 250 egyéb résztvevővel, akik 
között a társult tagok képviselői előnyt élveznek/: Oslo meghívását fogadták 
el, de Martin, Szöul és Molta is jelentkezett a közgyűlés fogadására; 1976: 
Szöul már érvényesítette meghívását erre az évre, Martin is minden valószí
nűség szerint fenntartja, s jelentkezett Sao Paolo is.
PAPP ISTVÁN

Megemlékezés dr. Gombocz Istvánról 
az IFLA grenoblei konferenciáján

Dr. Gombocz István váratlan halála nagy veszteséget jelentett az IFLA 
és elsősorban az IFLA Nemzetközi Kiadványcsere Bizottsága számira, amelynek 
előbb titkára, majd 1969 óta elnöke volt. A Bizottság ülésének első napirendi 
pontja Maria Schiltmannak, a Bizottság titkárának megemlékezése volt. Rész
letesen ismertette dr. Gombocz István tevékenységét, kiemelve az általa irá
nyított fontos munkákat, mint például a kiadványcsere gazdasági vonatkozásai
nak vizsgálatát, a Becsben 1972-ben lezajlott nemzetközi szakértői konferen
ciát.

Gombocz István szellemi hagyatéka képezte a következő mapirendi pont 
tárgyát: F. Vanwijngaerden, a Bizottság elelnöke beszámolt a dr. Gombocz 
által összeállított UNESCO nemzetközi cserekézikönyv 4» kiadásának állásáról.
A kézikönyv anyagán, a végleges szöveg kialakításán tovább dolgoznak.

Ezen az ülésen választották meg a megüresedett elnöki tisztség betölté
sére dr. Peter Genzelt, a Deutsche Staatebibliothek osztályvezetőjét.

A záró plenáris ülésen Hermán Liebaers, az IFLA elnöke emlékezett meg 
meleg szavakkal Gombocz Istvánról. Az ülés résztvevői egy perces néma fel
állással tisztelegtek az elhunyt emlékének.
SZÉKELY SÁNDOR
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AIBM KONFERENCIÁN LONDONBAN
1973* aug. 25-ezept. 3.

Idei évi tanácskozását Londonban tartottá meg az AIBM. Erről a 
négybetUs rövidítésről ma már nemcsak zenekönyvtárosok tudják, hogy az az 
'flssociation Internationale des Bibliotheques Musicales" nevtl intézményt, azaz 
a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségét jelenti, de egyre többen ismerik 
működését a könyvtárakon kivül dolgozó zenei szakemberek körében is. Ez nem 
meglepő, hiszen az AIBM mind a zenei, mind a könyvtári szervezetek nemzetközi 
központjaival /CÍM, IFLA/ állandó és folyamatos kapcsolatot tart fenn. Az 
AIBM évi összejövetelei /konferenciái, kongresszusai, közgyűlései/ is alkal
mat nyújtanak nemcsak könyvtárosokkal, hanem zenetörténészekkel való megis
merkedésre is. Egyrészt olyanformán, hogy 8 zenekönyvtáros olykor egyben zene- 
történész is, másrészt úgy, hogy nem-könyvtáros zenekutatók, zenetörténész- 
professzorok is megjelennek, felszólalnak az évenként más-más országban rende
zett AIBM-konferenciákon.

Könyvtárunk — ezen belül Zeneműtárunk — kilencedik éve képviselteti 
magát az AIBM konferenciáin. Az idei talán a legjelentékenyebb volt az eddi
giek közül Magyarország számára. Könyvtárunkon kivül elküldte képviselőjét a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép
iskola Könyvtára, jelen volt a Magyar Rádió két munkatársa és a Szövetség 
egyik legtevékenyebb, egyéni tagja, dr. Pethes Iván. Őt Londonban az AIBM 
egyik alelnökéül kérték fel. Dr. Falvy Zoltánt, az MTA Zenetudományi Intéze
tének igazgatóhelyettesét /aki a londoni konferencia idején egy svájci muzeo
lógus kongresszuson vett részt/, továbbá dr. Kárpáti János könyvtárigazgatót, 
a Zeneművészeti Főiskola Könyvtárának vezetőjét a RIdIM nemzetközi vegyesbi
zottságának tagjává választották. (RIdIM » Répertoire International d’Ico- 
nographie Musicale, azaz a Zenei Ikonográfia Nemzetközi Repertóriuma.)
Dr. Kárpáti János személyében továbbá megválasztották hazánk első MlC-képvi- 
selőjét. (MIC * Music Information Centre, vagyis Zenei Tájékoztatási Központ^ 
Ez a tagországok kortárs-zenéjének nemzetközi megismertetésével foglalkozik. 
Dr. Pethes Iván folytatólagosan látta el a IASA alelnöki tisztségével járó 
munkát. (lASA = International Association of Sound Archives, a Hangtárak 
Nemzetközi Szövetsége.) Elnökölt a zenei osztályozási tanácskozásokon is.

A szervezeti pozitívumokhoz tartozik az is, hogy éppen a londoni konfe
rencia előtti hónapokban alakult meg az Országos Könyvtárügyi és Dokumentá
ciós Tanács keretében az AIBM Magyar Nemzeti Bizottsága, (a Szövetség magyar 
tagjait képviselő 11 tagú Bizottság titkársága az Országos Széchényi Könyvtár 
Zeneműtárában működik.) Az idei konferencián való részvételünket egy további 
örvendetes esemény is megelőzte: az AIBM egyik legfontosabb kiadványsorozata, 
a Nemzetközi Zenei Forrásrepertórium (Répertoire International des Sources 
Musicales ■ RISm) magyarországi munkálatai számára — kot évtized után elő
ször — függetlenített munkatársat sikerült biztosítani.

A szervezeti eredmények hátterében és fedezeteként tartalmas munka fo
lyik zenekönyvtárainkban és zenedokumentációs intézményeinkben. Ez megmutat
kozott és elismerésben részesült a magyar küldöttség kongresszusi munkájában
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is. A Londonban működött 12 munkabizottság közül nyolcban vettek részt tevé
kenyen magyar küldötteink. Ilyenek voltak a RISM, a RILM, a RIdIM, a MIC és 
a IASA már említett bizottságai, továbbá a Zenei Osztályozás, a Bibliográ
fiai Kutatás, a Tudományos Zenei Könyvtárak bizottságai, munkacsoportjai.
Talán a legnagyobb visszhangja a Bibliográfiai Kutatás Bizottságában veié 
szereplésünknek volt, ahol a bizottság tagjai között szétoszthattuk Mona 
Ilonának, a Berták Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Könyvtára Londonban 
jelen volt vezetőjének angol nyelvű füzetét, amely első áttekintést nyújt a 
magyarországi zeneműkiadás adatairól 1867-ig* E dolgozat megjelentetését 
Nemzeti Bizottságunk készítette elő és valósította meg az Országos Széchényi 
Könyvtár anyagi támogatásával•

Bármelyik bizottság munkájában való tevékeny közreműködésünkre gon
dolok is: AIBM-munkánknak éppen ez a szakmai része a legszebb, leghasznosabb 
s ezért egyben a legösztönzőbb. Ez a közös munkában való folyamatos részvétel, 
a nemzetközi bibliográfiai vállalkozásokban való tevékeny munkaálkodásunk 
teszi lehetővé, hogy a magyarországi zeneművészet és zenetudomány termése 
lehetőleg hiánytalanul kerüljön bele a központi nyilvántartásokba és igy az 
érdeklődő külföldi kutatók tudomást szerezhessenek róla. ügy vélem, hogy a 
londoni konferencián való részvételünk újabb ösztönzést adott e közérdekű 
munka folytatásához.

A londoni konferenciát követő három napos bécsi tartózkodásom során egy 
számunkra igen fontos nemzetközi munka alapjait raktuk le. Az osztrák RISM- 
munkélatok vezetőjével és főmunketársával folytatott megbeszélésen elhatároz
tuk a RISM időhatárain belül /tehát 1820 előtt/ keletkezett osztrák, ill. 
magyar zenemünyomtatványok és zenemükéziratok katalóguscéduláinak folyamatos 
cseréjét. Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy a kölcsönösség alapján az 
osztrák fél kutatja fel és gyűjti be számunkra az ausztriai gyűjtemények ma 
már muzeális jelentőségű zenei hungarika-dokumentumait. Kifejezésre juttattuk 
azcn közös törekvésünket is, hogy a zenei nyilvántartásnak ebbe a cseréjébe 
a csehszlovák felet is bevonjuk. Hogy mindhárom résztvevőnek mennyire kölcsö
nös előnye származnék az ilyen katalóguscédulocsere teljességre törekvő meg
valósításából, azt talán fölösleges részleteznünk. Elég itt csupán arra utal
ni, hogy a részben közös történelmi múlt révén hungarika, austrlaca, bohemica 
és slovaklca zenedokumenturcok mindegyik szóban forgó országban bőséggel ta
lálhatók. Ezek kölcsönös nyilvántartása pedig csak javára válhatik a részt
vevő országok, sőt az egész világ zenetudományának.
KECSKEMÉTI ISTVÁN

(
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SZAKIRODALMI TALLÓZÁS

A hazai sajtóból
Általános érdeklődésre tarthat számot a Könyvtárosban közölt két cikk* 

Kondor Jstvánné A szocialista országok könyvtárügyi vezetőinek moszkvai 
tonécakozáoáról készített összefoglalásában a szocialista országok könyvtár
ügyének közös fejlődési tendenciáiról és feladatairól számol be, s külön 
megemlékezik a nemzeti könyvtárak szerepéről és teendőiről /Könyvtáros 1973# 
7. sz. 379-381. 1./ — Kovács Dezső a könyvtárosegyesület munkájának mind a 
szervezet, mind a tartalmi munka területén megnyilvánuló uj törekvéseiről 
ad képet A könyvtnrosegyesülét terveiből /Könyvtáros 1973* 7. sz. 382-385#l«/ 
cimii cikkében.

A szakirodalmi tájékoztatás, a modern információ-nyújtás kérdéseiről 
olvashatunk a Könyvtári Figyelőben. Az 1973* évi 2. szám /182-186. 1./ egy 
érdekes nemzetközi példa ismertetését adja, a Libris a svéd országos könyv
tári információfeldolgozási központ tervéről, célkitűzéseiről és szolgáltatá
sairól számol be. A hazai és külföldi kapcsolatokban rejlő lehetőségek egy 
megvalósulását és perspektíváit ismerteti Horváth István, Veszel! Cecília és 
Terebessy Ákos: A külföldi mágnesszalagos szakirodalmi információ-szolgálta
tások /Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1973# 8* sz. 558-574# 1#/ cimü 
cikkében. A társadalomtudományi tájékoztatás modern lehetőségeit és problé
máit vizsgálja Zircz Péter: A társadalomtudományi tájékoztatás uj utjai 
/Könyvtári Figyelő 1973. 2. sz. 129-136. 1./ cimen.

Egy embercsoport kulturális lehetőségeinek, a kommunikációs források 
igénybevételének mértékét és módját, köztük olvasási igényeinek képét adja 
Kovák László: Egy hivatalház ügyintézőinek kulturképe /Borsodi Szemle 1973#
2. sz. 28-38. 1./ cimü elemzése. A szórakoztató és ismeretterjesztő tömeg
irodalom iránti igény kialakulásáról a tömegirodolom szerepéről, jelentősé
géről és színvonalának kérdéseiről olvashatunk a Korunk egyik tanulmányában. 
/Sárkány. Stéphane: Szabad-idő-irodalom és esztétikai érték. Ford. Lengyel 
György. 3973# 2. sz. 1069-1073# 1./ A rendelkezésre álló idő értékes és gaz
daságos felhasználásának kérdését elemzi egy speciális pszichológiai kísér
let /Elkin, D. G.: Időtartam differenciálása időhiány feltételei között/ 
a Magyar Pszichológiai Szemlében /1973. 1-2. sz. 37-40.1./, amely az idő
hiánynak a pszichés tevékenységre tett káros hatását és annak kompenzálásl 
lehetőségeit vizsgálja. Megállapításai nem érdektelenek számunkra, mert mind 
az egyén, mind a munka szempontjából egyformán lényeges kérdés az időtarta
mok differenciálásának képessége.

Érdekes adatokat szolgáltat néhány történeti szempontú tanulmány. Szabó 
Ervin életművének, filozófiai és politikai nézeteinek értékeléséhez nyújt 
újabb tájékoztatást Nemes Dezsőnek a Századunkban közölt Írása /Szabó Ervin 
ideológiája e:: kapcsolatai a forradalmi szocialistákkal. 1972. 4-5# ez. 
892-9C1. 1./. A patinás marosvásárhelyi Teleki téka történetéhez szolgál ér
dekes adalékokkal Deé Nagy Anikó, amikor azokat az indítékokat kutatja, ame
lyek Teleki Sámuelt a könyvtár alapítására és továbbfejlesztésére késztették 
A könyvtáraináltó Teleki Sámuel cimü cikkében /Könyvtári Szemle. Bukarest

196



1973. 2. sz. 75-79. 1./. Gyűjtőkörünkbe tartozó könyvtermés irodalmi bázisá
ról ad áttekintést a Helikon 1972. 3-4. száma, amely Az európai szocialista 
országok irodalmának márfél évtizede összefoglaló címmel teljes egészében 
szomszédaink irodalmi fejlődésének utolsó 15 évéről számol be. A 19 tanulmány 
a szovjet, román, cseh, szlovák, bolgár etb. irodalmi fejlődésen kívül érté
kes adatokat nyújt olyan kisebb irodalmakról, mint a belorusz vagy litván, 
vagy olyan távoli és kevéssé hozzáférhető területekről, mint a grúz vagy az 
örmény irodalom.

"Mely Írók, mely müvek tartoznak bele egy nemzet irodalmi keretébe?” 
teszi fel a kérdést Klanlczay Tibor A régi magyarországi Írók nemzeti hova
tartozása cimü cikkében /Irodalomtörténeti Közlemények 1973. 2-3* ez. 148- 
153. 1./# Ez a probléma legalább olyan izgalmas kérdés a könyvtáros, s foként 
a nemzeti könyvtár munkatársai, mint az irodalomtörténész számára. A tanulmány 
a kérdés összetettségére hívja fel a figyelmet, s jelzi, hogy a nemzeti iroda
lom kialakulását a nemzetté válás társadalmi, történelmi folyamatával együtt 
kell vizsgálni. A modern nemzeti irodalom merevebb normáival szemben sokkal 
rugalmasabb, tágabb értelmezésre vsn szükség a régi irodalom esetében.

A könyvtári feldolgozó munka számára nem érdektelen névtörténeti tanul
mány jelent meg a Magyar Ifoelv 1973. évi 2. számában /203-210. 1./. A szerző, 
Sugár István: Az Egerbe 1867 után megtelepedett törökök személynevei cimü ta
nulmányában az Egerben nagy számban letelepedett törökök névválasztási és 
névhasználati szokásait gyűjti csokorba és elemzi.

Végül a hazai könyvnyomtatás 500 éves évfordulóján az országos nyomdá
szat! muzeum létrehozását sürgeti Székely Artúr /Lesz-e nyomdászatl múzeumunk? 
Magyar Grafika 1973. 1-2. sz. 52-53. 1./. Feleleveníti a korábbi kísérleteket 
és jelzi az olyan potenciális lehetőségeket, mint amilyen a Kiscelli Muzeum 
budapesti nyomdászattörténeti anyaga.
KOVÁCS ILONA 

A külföldi sajtóból
VIETNAMBÓL — A Hanoi Nemzeti Könyvtár különgyüjteményt állit fel az 

NDK irodalmából. A német KÖNYVTÁREGYESÜLET felhívást adott ki minden könyv
tárhoz: támogassák a kezdeményezést könyvekkel, vagy pénzzel, hogy az állo
mány összetétele kellően tükrözze a német könyvtermést. Sok vietnami fiatal 
tanult az NDK-ban, szakmai és nyelvi továbbképzésükhöz is fontos lesz ez a 
gyűjtemény. A kiküldött anyagot a Deutsche Staatsbibliothek készítette elő 
és rendezte. 1972 végére mintegy 8000 kötet /kb. M 110 000 értékben/ jött 
össze és pénzadományokból további M 24 000. « Zbl. f. Biblioth.-w. 7. 1973.
4. 193-195. p.

KÉT KÖZEL-KELETI HÍR •— Qatar nemzeti könyvtári feladatait a dohai köz
művelődési könyvtár látja el. 1970-ben kiadta a "Bibliography of books and 
pamphiets published in Qatar” c. kiadványt. « Bibliogr. Doc. Term. 13. 1973.
2. March 88-89.1# Kuwaitban viszont az egyetemi könyvtár vállalta a nemzeti 
könyvtári funkciókat különös tekintettel a bibliográfiai és dokumentációs 
szolgálatokra és a cserére. Bibliográfiai sorozatában eddig megjelent: 1. Vá
logatott bibliográfia Kuwaitról és az arab öbölről. /Idegen^források/
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2. ua. /Arab források/. 3. Válogatott bibliográfia az arab iszlám "civilizá
cióról /Idegen források/. 4. ua. /Arab források/.

1972 márciusában vezették be a kötelespéldányezolgáltetást. Öt példány 
kerül az egyetemi könyvtárba', mint a nemzeti örökség központjába. • Bibliogr. 
Doc. term. 12. 1973. 2. March 81-83. p.
... ÉS KÉT DÉL-AMERIKAI HÍR —- CARACAS —- A Nemzeti Könyvtár 1970 óta adja 
ki a Bibliográfia Venezolane-t, amely negyedévenként jelenik meg. BUENOS 
AIRES — A Boletin Bibliogrefico Nacicnal-t 1963-ig adta ki a Nemzeti Könyv* 
tár. Az utolsó /33./ számban ez 1954-1956. évi szerzeményeiről számol be.
1971. január 1-től megkezdték a Bibliográfia Nációnál Argentína szerkesztését. 
Első lépcsőben a copyright példányokat dolgozzák fel. Az uj Bibliográfia mind 
céljában, mind tartalmában eltér a korábbi Boletin-től. ■ Bibliogr. Doc. Term. 
13. 1973. March 2. 64. p.
HÍREK AFRIKÁBÓL — Az 1970-ben kiadott nemzeti könyvtári törvény értelmében a 
NIGERIA-i Nemzeti Könyvtár funkciói a következők:

. hivatalos letéti könyvtár 

. nemzeti bibliográfiai iroda

. szakmai tanácsadás és irányítás könyvtárosoknak 

. az ország könyvtárainak fejlesztése

. az ország 12 államában fiók nemzeti könyvtárak létesítése, hogy az 
ország minden részét hatékonyan szolgálhassák.

- LC Inf. F. 32. 1973. 12.
A MAGHREB ÁLJ-AMOK /Algéria, Marokkó, Tunisz/ nemzeti könyvtárainak igazgatói
1972. nov. 22-27 között találkoztak. A munkaértekezleten egyeztették az egyes 
könyvtárak jelen helyzetét, számbavették a rendelkezésre álló ellátottságot 
munkaerőben és gépekben.

1974-től közös kurrens bibliográfia megjelentetését tervezik. Közösen 
tárják fel a periodikumokat és bibliográfiai címleírásokat cserélnek. 1973 
végére mindegyik ország elkészíti a kurrens folyóiratok lelőhelyjegyzékét 
és megvizsgálják a központi folyóiratjegyzék kiadásának lehetőségét.

Első helyen javasolják a könyvtárosképzés közös megoldását. Tunézia 
mintájára minden ország létrehozza a maga könyvtárosegyesílletét és ezekből 
megalakítják az egyesületek unióját.

Kívánatosnak tartották, hogy a jövőben a nemzetközi értekezleteken a 
Maghreb éra megfelelően legyen képviselve.

Az Igazgatók könyvtárközi cserében állapodtak meg, hogy mindegyik ország 
nemzeti könyvtexmése meglegyen a másik államban is. A hiányok pótlására — 
különösen kéziratok, ritka könyvek és folyóiratok területén — lehetőség 
szerint mlkrofllmcserére kell berendezkedni.

Az ilyen és ezekhez hasonló ajánlások megvalósításának elősegítésére 
a Maghreb államok könyvtári fejlesztési tanácsát hozták létre. ■ Unesco 
B. Libr. 27. 1973. 3. 188-189. P.
FARAGÓ LÁSZLÓNÉ
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KÖNYVTÁRUNK 
1 LETÉRŐI

Könyvtárunk Szakszervezeti Tanácsa szeptember 24-án 
Illáét tartott. Napirendjén: 1. a Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ munkájának ismertetése és 2. az 
SZB-nek az OSZK jutalmazási rendszerének kialakítására 
teendő javaslata szerepelt.

Az ismertetést Papp István, a KMK igazgatója tar
totta. Bevezetésül a KMK szervezeti és működési vari
ánsait vázolta, nem hagyva kétséget szükségességük fe
lől. Megalakításuk általában nemzeti könyvtáron belül, 
vagy önálló szervezeti egységként történt. A KMK hazánk

ban az OSZK-n belül 1959-ben jött létre, mint a Művelődésügyi Minisztériumhoz 
tartozó tanácsadó testület, de nem mint a könyvtárak felügyeleti szerve.

Feladata a kezdeti években a könyvtári munka közvetlen segítése, az utób
bi időkben elvi, módszertani kutatások végzése és KMK-n kívüli végeztetése, 
melyek az elvi, módszertani irányító munka szükséges eszközei. Hat osztálya 
végzi ezt a munkát, amelybe az OSZK és más könyvtárak szakembereit, valamint 
egyéb tudományos intézmények munkatársait is bevonja.

A szervezeti egység, a kooperatív munkavégzés az elmúlt években gazdasá
gi egységgel is párosult, ami mind a KMK-nak, mind az OSZK-nak kedvező körül
ményeket teremtett. Haszonnal vonta be az OSZK is a KMK munkatársait a könyv
tárközi szolgáltatás területén jelentkező problémák megoldásába.

A Tanács egyetértéssel fogadta a tájékoztatót, majd megvitatta a napi
rend második pontját, melynek ismertetésére visszatérünk.

NÉMETH BÁCSI H/RMAS ÉVFORDULÓJ/RA

Németh János könyvtári raktárvezető, a Zeneműtár munkatársa három
szoros évforduló küszöbéhez érkezett. Valamennyiünk nagyra becsült Németh 
bácsiját egyszerre ünnepelhetjük születésének nyolcvanadik, folyamatos köz- 
szolgálatának hatvanadik, könyvtárunknál töltött munkaidejének huszonötödik 
évfordulója alkalmából.

Ritka ünnep az ilyen. Nem egyszerűen a sors ajándéka: egy becsülettel 
előkészített és valóra váltott élet eredménye. A már gyermeki feladatként 
megkövetelt, nehéz és rendszeres falusi, mezei munkáé, a szigorral párosult 
szeretet nevelő erejéé, ami őt és testvéreit az egyszerű, dolgos szelői ház
ban körülvette. Az első világháború edző és megtartóztató éveié, amelyeket
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sebesüléséig harcolt végig, hogy utána, szillel elvesztésével, lábra, saját 
lábaira álljon. Megházasodik, családot alapit, mintaszerűen tartás, harmoni
kus otthont teremt hitvestársának és utódainak. Gyermekeinek adja tovább a 
kapott példát, majd az unokáknak, akiknek, korán meggyászolt fia helyett Is, 
szerető atyja, s akikre a példásan összetartó, megmaradt övéivel együtt ter
jeszti ki szerető gondoskodását.

Egy szinte elfeledett generációnak még munkálkodó képviselője. Akit alig 
lehet visszatartani attól, hogy maga körül mindenféle munkát önmaga végezzen 
el. Akinek nem gond, ha késlekedik az igényelt szakiparos, mert ilyenkor maga 
öltözteti kartonba a kották folyómétereit, egyedül állít össze polcokat, Ja
vít meg fiókot vagy számozókészüléket, és szívesen mutatja meg, hogy egymaga 
is továbbmozdit olyan többmázsáe katalógusszekrényt, amihez négy szállítómun
kás látna neki, ha napok múltán megérkeznének. Mert Németh bácsi ma is komo
lyan veszi azt a gyermekként kapott tanításts "Amit megtehetsz ma, ne halaszd 
holnapra." Ez a munkavégzés iránti türelmetlenség élteti őt nyolcvan évesen 
is, ezt a Jótékony türelmetlenséget környezetébe is beoltja.

Nyílegyenes pályája és mindvégig egyenes tartása az, amely példaképpé 
magasítja munkatársai szemében. Nemcsak a biológiai fennmaradás reményt keltő 
példájává. Annak az emberi és munkatársi magatartásnak eszményképévé is, ami
vé a gondos otthoni neveléssel elindított és a becsületes szolgálatban eltöl
tött élet edzette. Kivételes szolgálatkészsége mindig valami akaratlan példa- 
mutatással párosul. Rövidre fogott mondataiból gyakran klh8lllk a megintcsak 
otthoni-falusi örökségü, olykor Jólesően pirongató derű, szélcelyes lakoniz- 
mue, messziről hozott életbölcseség. Ez élteti, immár negyed százada, könyv
tári munkáját is, amely ma is csupa ötlet és kezdeményezés, az olykor meg- 
megnövekvő gondok szinte fiatalos legyűrése, ha szakmai munkájáról, hazánk 
legértékesebb zenei kézirat- és nyomtatvány-gyűjteményének ápolásáról van szó.

Most, hogy töretlen munkaerővel lépi át élete kilencedik évtizedének 
küszöbét: közvetlen munkatársai és könyvtárunk egész közössége nevében kö
szöntjük — hosszú és boldog életet, Jó munkálkodást, majd megérdemelt pihe
nést kivánva Németh bácsinak, mindannyiunk örömére, okulására.
KECSKEMÉTI ISTVÁN

a tArsadalcmbiztosit/si tanács közleményei

A TT szakszervezeti tagságunk kívánságának tesz eleget azzal, hogy 
lepünk e számától kezdve határozatait Indoklással közli. Az alábbiakban az 
augusztusi és szeptemberi határozatokat ismertetjük.
SEGÉLYEZÉSEK

Szakszervezeti tagságuk alapján szülési segélyt kaptak: Gaál Mária, Hegyi 
Andráené, Hörömpöly Andrásné, Kassai Lajos, Kricsfalussy Lászlóné, Sonnevend 
Péterné, Sonnevend Péter és Szabados Györgyné. Temetkezési segélyt kapott: 
Németh János. Szociális segélyben részesültek: Horváth Miklósné /gyermekgon
dozási/, Huri Kálmánná /egyedülálló édesanya 3 gyermekkel/, Moór Istvánra
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/cealádfenntartó, szociális körülményei tették indokolttá/, Slachta Erzsébet 
nvugdijes /szociális körülményeire tekintettel/,

Munkaadói segélyben részesültek: Béréi Béla /hosszú betegsége/, Béri 
Gézáné /egyedülálló édesanya, 3 gyermek beiskolázása/, Temjén Andráené 
/haláleset és lakásfelújítás/, Divényi Pálné /hosszú betegség/, Gaál Mária 
/hosszú betegség és azt követő szülés/, Hajós Csabáné /3 gyermek beiskolázása/, 
Horváth Tibcrné /egyedülálló édesanya 3 gyermekkel, betegség/, Husi Kálmánná 
/egyedülálló édesanya, 3 gyermek beiskolázása/, Kárpáti Miklós /szociális 
körülményei/, Kassai Lajos /szociális körülményei/, Korber Károlyné /hosszú 
betegség/, Mikulásik Vera /szociális körülményei/, Németh János /felesége te
metése/, Tőke Ferencné /férjének baleset következtében való hosszú betegsége 
és 2 gyermek beiskolázása/, Vizsoly! Gyuláné /hosszú betegsége/,
ÜDÜLÉSEK

Budapest: szept, 13- Iby Kálmánná és férje, Fonyód-Bélatelep: szept, 13- 
Sándor István és felesége;

Önköltséges beutalások: MM/Sopron: szept, 7- Pásztor Rezsőné és család
ja, MTA/Bálátonszabadii szept, 5- Körtés Júlia, Rajos Ferencné és férje, 
Urbányi Vilmos és édesanyja.

Jelentkezők hiányában a TT az aug, 30-án kezdődött családi beutalót 
/Balatonlelle/, valamint az okt, 11-én kezdődött Mikospusztai és Parádfürdői 
iskoleszanatóriumi beutalókat más intézményeknek adta át.

Augusztus 23-án 57 dolgozó részére 894 tankönyvet osztott ki a Társada
lombiztosítási Tanács,

MEGVÁLASZTOTTUK AZ UJ KISZ-VEZETŐSÉGET

A ‘KISZ szervezeti szabályzata értelmében a KISZ 
alapszervezetekben kétévenként kell vezetoségválasz- 
tást tartani. Ez a jelentős eeemény — amely az elmúlt 
két év munkájának vezetőségi értékelésével is együtt
jár —- idén vált aktuálissá, s időpontját okt. 5-re 
tüztük ki.

A taggyűlés sikeres lebonyolításának, a beszá
moló tartalmassága ak és megfelelő uj vezetőség vá
lasztásának érdekében alapos előkészitő munka előzne 
meg a választást, A tagságtól összegyűjtött javasla

tok és a pártszervezet véleménye alapján a jelölőbizottság összeállította 
listáját, amely a titkárra, hat vezetőségi tagra, valamint a kerületi küldött
értekezletre küldendő személyre vonatkozott. A régi vezetőség tagjai funkción
ként elkészítették beszámolójukat, amely azután együvé ötvözött formában, a 
pártvezetőséggel együtt megvitattak. A taggyűlés technikai és személyi felté
teleinek biztosítására is megfelelő lépéseket tett a vezetőség. Köszönetét 
mondunk a Gazdasági Hivatal dolgozóinak, akik segítőkész munkájukkal lehetővé 
tették, hogy a nagy helyszűke ellenére is megtarthassuk taggyűlésünket, mint
egy 75 fő részvételével.
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A taggyűlésnek két napdrer.di pontja volt* a vezetőség beszámolója és az 
uj vezetőség megválasztása* A vezetőség beszámolóját a titkár terjesztette 
elő# amelyet hozzászólásokkal és vitának kellett volna követnie* A pártveze
tőség képviseletében Hámori Béla elvtárs, sz Intézetvezetőség nevében Somkutl 
Gabriella, a kerületi KIZZ Bizottság képviseletében Csányi István elvtars 
kiegészítette a beszámolót, ill* bírálta a tagság passzivitását. A fiatalok 
számára a beszámoló, úgy látszik, nem vetett fel vitatandó kérdéseket, mert 
az egyetlen hozzászóló a bírálatot utasította vissza — valóban, az alapszer- 
vezet munkája nem mérhető a taggyűlésen tanúsított passzivitás alapján.

A jelölőbizottság által előterjesztett javaslatokat megvitattuk, és a 
nevek szavazással felkerültek a jelölőlistákra. A tagok javaslatára felkerült 
Kárpáti Miklós is. A titkoe szavazás lebonyolítása után a következő vezetősé
get tekinthettük megválasztottnak: Kastaly Beatrix titkár, Farkas Ágnes szer
vezőtitkár /titkárhelyettes/, Sarlós Veronika ágit. prop. felelős, Révey Rita 
kulturos, Hagy Zoltán érdekvédelmi felelős, Jeney Anna sportos, Vona Katalin 
gazdasági felelős. A kerületi küldöttértekezleten Kastély Beatrix képviseli 
majd az alaprzervezetet. A funkciókat a taggyűlés után tartott élső vezetőségi 
ülésen osztották el egymás között az uj vezetőség tagjai.

Az egéez alapszervezetnek jó munkát kívánunk a következő kétéves idő
szakra!

wm
/ona Katalint. KISZ szervezetünk gazdasági felelősét beválasztották a 

Budapesti KISZ-Bizottság mellett működő Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba.

Augusztus 23-tól szeptember 1-ig Ncvákpusztán rendezte ez TTüK-beli KTSZ- 
szervezetek Országos Bizottsága egyik vezetőképző táborát. A tábor fő célkitű
zései közé tartozott, hogy a magyar munkásfiatalok leendő KISZ-vezetőinek 
figyelmét az olvasásra, a könyv felhasználására irányítsa. Kastaly Beatrix 
e célból mint könyvtáros működött a táborban, a táborvezetőség véleménye 
szerint sikeresen.

0O
Október 14-15-én kétnapos esztergomi kirándulás volt, amelyen tizenhatan 
vettek részt. A helyszínválasztásban és a kétnapos program gyors megszervezé
sében Nagy Zoltán vállalt fő szerepet. Vezetésével első nap a műemlékeket és 
a könyvnyomtatás 500 éves évfordulója alkalmából rendezett kiállítást nézte 
meg a csoport. A második nap Dömösről Indultak huszkllométeres pilisi túrára.

Az eredetileg tervezett háromnapos sárospataki tanulmányi kirándulás —» 
Immár másodszor — külső szervezési hiba miatt maradt el. Nem mondtunk le 
róla, megvalósítását tavaszra tervezzük.
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HÁROM ÉVES A kAMARAKÓRUS
A könyvtáralapitás 150. évfordulója idején, 1952-ban 

ilt könyvtárunk alsó énekkara agy általánosabb kórusszer- 
mozgalom részeként, A kórus 15-20 tagja Palvy Zoltán 

vezetésével — mozgalmi dalok mellett népdalfeldolgozásokat énekelt, A benne 
résztvevők ma is szeretettel emlékeznek a régi együttesre9 de annak kollektív 
jelentősége, a kóruséneklés gondolata nyomtalanul eltűnt a "könyvtár csendjé
ben, w

1970 őszén alakult meg a könyvtár Ifjúsági kemarakórusa. A belső Igény 
és áldozat, az őszinte szakmai felelősség és közös lelkesedés, ami létrehoz
ta, tartós éltetőnek bizonyult. Három éves fennállását ünnepli a kamarakórus 
Az évfordulón köszönetünket tolmácsoljuk az Intézetvezetőségnek támogatásá
ért, az egész kollektívának pedig érdeklődéséért, figyelméért.

Hogyan is kezdődött ez az egész éneklés?
ügy négy-öt évvel ezelőtt gyors egymásutánban egy csomó szépreményü 

fiatal került a központi katalógusokhoz és környékükre. Felpezsdült az élet 
a KC-ben! Mint az osztály viszonylag régi tagja, gyanakvással figyeltem, med
dig tarthat ez újdonság varázsa. Mint azt annak Idején magamon is megfigyel
hettem, a betanulás némi izgalommal járó hetei-hónepjai után lassabban vagy 
gyorsabban, de mindegyikükön kiütött a cédulamérgezés, az "események nélküli 
munka" egyhangúsága. Mert a vacsorái bevásárlások és a pletykák megvitatása 
huszonötön alul nem nagy sikerrel alkalmazható mint élénkitőszer.

És ekkor jött a GYJ kapitányai Vásárhelyi Judit. "Énekkar kéne nekünk, 
srácok! Megpróbáljuk?" — Meg! — Jutka térült-fordúlt, összeszámolta a lel
kes jelentkezőket, kerített egy még lelkesebb karnagyot, — és elkezdődött. 
Aztán ki-ki beszervezte húgát, bátyját, barátnőit és barátait, és karnagyunk 
meglehetős erőfeszítései után lassanként kezdtünk egy kórusra hasonlítani. 
Első szerepléseink után az OSZK vezetősége sürgősen ének-edzőtáborba küldött 
minket, •— ránkfért! Köszönjük! Évente egyszer-kétszer saját erőnkből is 
tartunk edzőtábort a Nagybányai úti fehér házak egyik célszerű kislakásában, 
amelyet tulajdonosa kizárólag azért nem rendez be, hogy a bútorok ne zavar
ják a 25-30 tagú kórust a kényelmes földön-ülésbén. /Néhány párna és egy 
forraltbor-készitéshez való nagy mosófazék azért már van./ A ház lakóin elég 
közvetlenül lemérhető a zene idegnyugtató hatása.

Énekelni Jó! Közösen énekelni még jobb! S hogy meddig él, mivé fejlődik 
majd ez a kórus? — Egyelőre még csak három évesek múltúnk, s mit lehet egy 
háromévesről előre tudni?! Kívánjanak neki minden Jót, akik szeretik!
PINTÉR MÍRTA

ala 
ve z<
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Boldog, aki énekel.,.
Ezt a számot önmagunk biztatására tanultuk meg, mert aki a hajnali pró

bák alatt vörös karikákat lát az álmosságtól, csak akkor lehet boldog, ha ezt 
a tényt alaposan tudatosítja. És nem egyformán boldog aki énekel: az a boldo
gabb, aki előbb felébred, mert az nevethet az összes többin.

Vannak szigorított próbák is — az egyes koncerteket megelőző másfél-két 
héten. Az asztalra ilyenkor órát ábrázoló persely kerül ki, és minden öt perc 
késésért egy kemény, magyar forintot izzadnak ki a delikvensek — ezen idő
szakokban még kevésbé boldog, aki énekel, főleg, ha a szigorított próbák fi
zetés, vagy ösztöndijosztás előtt ütik fel a fejüket. A helyzeten még a Szent
endrei Teátrcm megfelelően plagizált plakátszövege sem segített: "A Jókedvű 
adakozót szereti az Isten.” Ezt az idézetet az óra-persely mellett helyeztük 
el /npplónkbsn az eredeti dokumentum megtekinthető/ — hátha valakinek tényleg 
jókedve lesz tőle, de az effajta késztetés csak ritkán érte el az ingerküszöböt.

Boldog továbbá az, aki nem énekel ugyan, de egy szobában dolgozik a kórus 
valamely tagjával, mert ha akarja, ha nem, kénytelen megtanulni a társulat 
repertoárjának nagy részét. A felmérést szociológusok és pszichológusok hiá
nyában még nem végezték el, de az eredmények felől nem lehetnek kétségeink.

És nagyon boldog az, aki énekel — ha nem kell neki énekelni, hanem 
lntermezzoképpen szalonnát süthet egy gödöllői tag /*én/ másra úgysem alkelmss 
kertjében, vagy kirándulhat Visegrádszerte az edzőtábor ürügyén, és még fára 
is mászhat, ha elég bátor hozzá, /A vonatkozó dokumentum szintén megtekinthető 
a kórus naplójában./ Továbbá kirándulhat a Bakonyban egy jólsikerült zirci 
koncert után és bele is eshet a Cuhába télviz idején, ha elég peches hozzá. 
Erről nem készült dokumentum, de a vonatkozó személy megtekinthető a Köteles- 
példány-szolgálaton./

Egyszóval, boldog, aki énekel, csak még arról nincsenek egészen pontos 
értesüléseink, hogy mernyire boldog, aki vezényel. Koncertek után mindig en
nek látszik, koncertek közben nem mindig; de ezt rajtunk kívül nem tudja senki, 
mert háttal áll a közönségnek, és amikor megfordul, már uralkodik magán. Hadd 
higgye a mélyen tisztelt nagyérdemű, hogy minden a legnagyobb rendben volt.
Aki pedig ért a zenéhez, annak úgy kell...

De azért mindent egybevetve mégis csak boldog, aki énekel, mert a sok 
kedves, közös emlék egyre jobban összekapcsolja az alapitó tagokat, és egyre 
több uj tagot vonz.

Szeptember végén ünnepeltük harmadik születésnapunkat, és ez már komoly 
múltnak számit. Nemde? Fiuk? SOS! Aki tenorhangot érez buzogni a kebelében, 
vagy ilyen ismerőssel rendelkezik, küldje el hozzánk, mert kitört a tenor
hiány! Köszönjük. — BALOGH JUDIT

És a Karnagy véleménye...
Hároméves fennállása alatt a kórus egész sereg hosszebb-rövidebb müvet 

— többszólamú kart, népdalt, kánont — tanult meg, s ha összeállitancánk ezek
nek teljes listáját, százon felül lenne a felsorolt darabok pzáma. Három év 
távlatában már elég világosan kirajzolódik kórusonk profilja; ezt az évenként
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megrendezésre került múzeumi önálló hangversenyek közönsége is tanúsíthatja*
Koncertjeink műsorát többnyire régi muzsikával: Madrigálokkal, chansonok

kal szoktuk kezdeni. Kamarakórus — tehát kis létszámú együttes — részére 
nincs hálásabb feladat, mint a reneszánsznak ezeket a társas házi muzsiká
lásra szánt, általában könnyen énekelhető, szép hangzású kompozícióit meg
szólaltatni. E müvek — mint pl. Isaac: Innsbruck-Ja, Hasaiért Én drága 
lánykám-Ja, a Három angol szerelmi dal, vagy Friderici közismert Baráti kör-e 
— nemcsak kóruspróbán vagy hangversenyen, hanem valóban "baráti körben" is 
újra meg újra felhangzanak, ha kórustagok vannak jelen. Közkedvelt a bécsi 
klasszikus mesterek /Haydn, Mozart/ könnyebb kórusmuzsikája is, melyhez gyak
ran zongora vagy kis hengezeregyüttes kísérete csatlakozik.

Az énekkar fejlődése lehetővé tette, hogy e két stíluskor területén 
nehezebb, hangilag és zeneileg egyre igényesebb müveket szólaltassunk meg: 
igy Palestrina, Schütz kisebb terjedelmű darabjait, illetve Albrechteberger 
néhány polifón kórusát. S az utóbbi müvek — mint a Tenebrae factae sunt, az 
Ave Regina coelorum — egyúttal a kórus egyik fontos törekvését is kifejezik: 
hivatásunknak érezzük a Széchényi Könyvtár birtokában levő, kincseket érő 
muzeális kéziratok megeleverdtését, ez eddig elhanyagolt, vagy csak hangszeres 
zenéjük alapján ismert mesterek kórusmüveinek bemutatását. E területen a 
Zeneműtár kimeríthetetlen kincsesbányának bizonyul: az Esterházy-gyüjtemény 
szép számban tartalmazza a bécsi klasszikus kismesterek — Michael Haydn, 
Albrechtsberger, Vanhal stb. — megszólaltatásra méltó énekkari kompozícióit.

Ha nem is elsőként, de énekkarunk is műsorra tűzte az 1970-ben felfede
zett Zsigmond-kori, többszólamú motettákat tartalmazó, jelenleg a Kézirattár
ban őrzött nagy jelentőségű töredék néhány részletét. A magyarországi több
szólamú éneklés e korai bizonyítékai, melyeken nyoma sincs az évszázadok po
rának, kórusunk legkedvesebb müsorszámaivá lettek.

A következő nagy terület, melyen énekkarunk — természetszerűleg — igen 
otthonosan mozog, a magyar népdal, s az ebből kinőtt 20. századi magyar kórus- 
muzsika: Bartók, Kodály, Bárdos és más kortárs magyar szerzők világa. Három 
évvel ezelőtt e muzsika jegyében indult a frissen megalakult együttes első 
nyilvános szereplésére: a csepeli irodalmi színpad "Beföd ez a kék ég" cimü 
műsorában msgyar népdalokat, történeti énekeket adott elő. Azóta is valljuk, 
hogy az egyszólamu népdal koncertteremben is megállja a helyét, ha annak elő
adása szívből jövő átéléssel, tisztelettel és szeretettel párosul. A népdal
hoz fűződő bensőséges kapcsolatot pedig csak erősitik az olyan élmények, mint 
pl. amikor a helyszínen, idős parasztemberektől hallhattuk a Jászsági népdalok 
hiteles megszólaltatását, vagy amikor zirci hangversenyünk után, fehér asztal 
mellett a helybeliek a maguk bakonyi népdalaival versenyre keltek a kórus 
addig Ismert számaival.

S nemcsak saját népdalainkat becsüljük-szeretjük, hanem szívesen énekel
jük rokonaink: a marik, a finnek dalait /Kodály feldolgozásában, a Bicinia 
sorozatból/, vagy még távolibb népek: Japánok, mongolok zenéjét. Milyen nagy 
élmény, amikor Moszkvában, egy kongresszuson, a mongol küldött rádöbben, hogy 
egy magyar könyvtáros egy nyelven, egy szívvel tud vele énekelni! És jöjjenek 
közénk bolgárok, ukránok, románok, oroszok, angolok vagy franciák: mindegyikü
ket saját nyelvén, saját dalával tudjuk üdvözölni.
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Tulajdonképpen két terület van még, melyet kórusunk egyáltalán nem vett 
birtokba. Az egyik a romantika világa? e korszak müvei általában nagyobb, 
dusabb hangzású együttest kivánnak meg, s talán távolabb is állnak tőlünk, 
mint az ezt megelőző korok művészete; a másiktkorunk legújabb zenei törekvései, 
az un, avantgarde zene. Bár számolnunk kell azzal, hogy az énekkar tagjai nem 
zenei szakemberek, s csak olyan feladatot érdemes kitűzni, amelyet örömmel 
és sikeresen képesek megoldani, ebben az irányban — természetesen csak fo
kozatosan, jól átgondoltan — megvan a lehetőség az előre lépésre. ••
P. ECKHARDT MÁRIA

A NÉVA DELTÁJÁBAN

A VIII. kerületi Hazafias Népfront 5 napos leningrádi utat szer
vezett, amelyen az alapszervezetben végzett munkájáért a KISZ javaslatára két 
fiatal vett részt intézményünk támogatásával, élménybeszámolójuk?

Az egyik májusi péntek délutánján kint szorongtunk a Ferihegyi repülőtér 
előcsarnokában. Szorongásunkat nem a helyszűke okozta, hanem a biztosnak tűnő 
"vén Európa-földről" való felszállás. Ma este már Leningrádban alszunk!

A kis csoportokban álló tétova embereket R. Ernő bácsi hangja szólította 
egybe, aki mindenekelőtt szózatot intézett hozzánk az utaetársi kötelezettsé
gekről, s a "gyermeki szófogadás" előnyeiről. A csoport zöme a tisztes idősebb 
generációhoz tartozott, s mint kiderült, "Ernő kapitány" vezetése alatt már 
kipróbált légiutasnak számított ezen a távon. Miután megrohamoztuk a repülő
gépet

- Gyerekek, remélem jól érzitek magatokat! - felkiáltással Ernő bá* is 
helyet foglalt hü "leánypajtásai" körében.

Az élmények sorozata megkezdődött. Átbújtunk a felhőkön, és a vakító 
napfényben utaztunk, illetve "úsztunk a hótenger és vattacukor keverékü bod- 
rozódó márv'nytenger felszínén", mint ahogy a mögöttem ülő néhai kanadás öreg 
magyar közölte nagy hangerővel, nem tudván visszaszorítani ámulatát az ember
nek a természet felett aratott sorozatos technikei győzelmei mián.

Hét óra felé — ottani idő szerint kilenc tájban kezdett lefelé szállni 
gépünk, megpillantottuk a négy fehér házakkal sűrűn teleültetett deltavidéket. 
Ez Leningrád — I. Péter városa!

Az "OSZK színeiben" hárman érkeztünk — dr. Ferenczy Endréné, Révay Rita 
és Nagy Zoltán —- kis közösséget alkotva. A szokatlan világosban — hiszen 
már jelezték jövetelüket a fehér éjszakák — az autóbusz meg sem állt velünk 
a Szovetszkaja Gasztinicáig, a modern, minden igényt kielégítő luxusszállodáig, 
amelyik öt napig leningrádi otthonunk lett. Zoli tizenegyedik emeleti szobájá
nak ablakából az Izsák-székesegyházra láthatott.

Még aznap látni akartuk Leningrádot, szívni az északi orosz levegőből.
Az éjfélre járó idő sem tartott vissza, útnak indultunk aNéva-part megtekin
tésére. Egy taxist sikerült rávennünk, hogy szállítson el bennünket, s tette 
ezt bámulatos olcsón. Kereeztülvitt a legszebb részeken: a Nyevszkij prosz- 
pekten elhaladtunk az Ermitázs, a Palota tér, a .Sándor emlékoszlop mellett...
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Az Admiralitás tövében tett ki minket. Megkezdtük sétánkat, felfedezve a 
várost, a terek, az épületek lenyűgöző, monumenális méreteit, arányait. El
sétáltunk a Dvorcovij moszton át a Vasziljevszkij-szigetre, onnan ét a Péter- 
Pál erődhöz. És egyszerre csak végig a Kévén sorra felnyíltak a hidak, utat 
engedve a lassan, méltóságteljesen végigvonuló tengerjáróhajóknak. Igen, erre 
vártunk, ezt akartuk látni! Ki aludhat ilyenkor? S a véletlen korhű, élő 
nagykatallni környezetet teremtett számunkra a késő barokk és klasszicista 
épületek közé* e kor aranysisakos, köpenyes katonái Jelentek meg. Szinte sor
falaik között menetelhettünk hazafelé. Természetesen egy fllmjelenet statisz
tái voltak.

Pár órás mély alvás és bőséges reggeli után nappali fényben láthattuk 
mindazt, amit éjjel már megcsodáltunk. Fokozott tempóban átfutottuk a neve
zetességeket 4-5 perc megállással. /Néha ezt az időt egy-két perccel meg me
részeltük hosszabbítani fényképezés céljából./ Iskolákból, útikönyvekből szer
zett száraz ismereteink sorra megelevenedtek. Auróra, Szmolnlj, Lenin szobája, 
Izsák-székesegyhaz, Téli Palota, Madnij Vszadnik /I. Péter lovasszobra/, no 
és az Ermltázs!

Az "Ermitázs országban" tett művészeti megismerő csatározásainkat meg
szakítva a gyermeki csoporthüség ellenj vétségre ragadtattuk magunkat Ritával. 
Magyarországon élő képzőművészeti főiskolás ismerősöm édesapját mentünk meg
látogatni. Az idős fizika professzor a hétvégeket a Balti-tenger Finnország 
felé elterülő részén Komarovóban tölti. Kazaklevics Jefimov professzorról 
mar hallottam, hogy a nagy jelentőségű találmányaiért kapott jutalmakat mü- 
gyüjtésre fordítja. Nagyon szép bútor-, kép-, és porcelángyüjteménye van. Az 
erdei ház emeleti szobájában 16. és 17. századi francia faragott bútorokat, 
olasz, flamand, spanyol mesterek kisebb rajzait, képeit láthattuk. E szobában 
fogyasztottuk el a különlegességekből álló estebédet, amely során például a 
balti fenyvesekben termő fekete áfonyából készült dzsemet ettünk tehéntúróval. 
S mi több, nagyon finom volt! Ezután vendéglátónk korát meghazudtoló gyorsa
sággal leszaladt velünk a tengerhez, ami itt teljes erejével ostromolja a hol 
homokos, hol sziklabuckás, sűrű fenyő- és nyirfaerdővel benőtt partot, s ha
talmas, acélkékes, áthatolhatatlan tömege lenyűgözött bennünket.

Este a Professzor leningrádi lakásán mintha a kora reggeli Errcitázs egy 
kis külön részébe tértünk volna vissza. A legnevesebb 15# ás 16. századi olasz 
és orosz művészek festményeitől csodálatos kinal porcelánok, elefántcsont
faragások tömegén át több száz kisméretű ikonon keresztül — köztük Andrej 
Rubljovnak több müve — egészen Chagall fiatalkori, vityebszki korszakából 
való képéig láthattunk alkotásokat. Megilletődve álltunk a kitűnő tudós e 
nemes szenvedélyének gazdag eredménye előtt.

Elérkezett a hazautazás napja. Újból a repülőgép zúgása, a még friss 
élmények a fejben már a várakozás izgalmával* otthon leszünk, két órával 
vlsszalgazltjuk óránkat, és mesélünk, mesélünk. Ez már a Duna! Ferihegy. A 
lelátó tömve integető emberekkel, szeretteink is köztük vannak. Reggel még 
Lenlngrádban voltunk, és képzeljétek.••

De a többit már hárman fogjuk elmondani film- és diaanyaggal illusztrálva 
mindazoknak, akiknek érdeklődését sikerült felkeltenünk.
RÉVAY RITA — NAGY ZOLTÁN

207



ÚJABB KIADVÁNYAINK

Országos Széchényi Könyvtár. Az - - katalógusai. 
Használati útmutató. (Lezárva: 1972. május 31.) 
Összeáll. Faragó Lászlóné, Haraszthy Gyula. Bp. 
1972, OSZK, Házi soksz. 177 1., illusztr. - 24 cm. 
Bibliogr. 145-151. 1. 14.- Ft

[Ötszázl 500 éves a magyar könyvnyomtatás. 
Kiállítási kalauz. (Szerk. Berlász Jenó.) Közread, az Országos Széchényi Könyvtár. Bp. 1973, OSZK, 
Zrínyi ny. 56jf4j 1., illusztr. - 22 cm, 2.- Ft

Kurrens külföldi folyóiratok a magyar könyvtárakban. Lelőhelyjegyzék. /Szerk.) az Országos Széchényi 
Könyvtár. Bp. - 23 cm.1973. 1973, Házi soksz. [4] 639, LXV 1. 60.- Ft

Magyar könyvészet. A Magyarországon nyomtatott 
könyvek és térképek szakosított címjegyzéke. Kiad. 
az Országos Széchényi Könyvtár. Bp. - 28 cm.

1970. (Fel. szerk.: FUgedi Péterné.) 1973, IX, 1034 1. ' 126.- Ft

ELŐKÉSZÜLETBEN
Külföldi magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok 
címjegyzéke és adattára. 1945-1970. 1. rész.Kemény G. Gábor: Szomszédos szocialista országok.
Magyar könyvészet. /Tankönyvek./ A Magyarországon 
megjelent tankönyvek, egyetemi és főiekolai jegy
zetek szakosított jegyzéke. Közread, az Országos 
Széchényi Könyvtár. Bp. - 29 cm.1969-1970. (Fel. szerk,: Hoffer Rezsőné.)
1973. Házi soksz. V, 431 1. 54.- Ft

Megrendelhetők: OSZK Kiadványtár 
1827 Budapest. Postafiók 486.
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