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HÚSZ ÉV A NEMZETI KÖNYVTÁRBAN

Az Országos Széchényi Könyvtár
"Reguly Antal” Müemlékkönyvtára

Húsz éve annak, hogy az Országos Széchényi Könyvtár gondozásába 
vette a zirci müemlékkönyvtárat. A két évtizedes együttműködés, a közös mun
ka, gond és öröm a Reguly Antalról elnevezett könyvtárat az anyaintézménnyel 
valóban egybeforrasztotta, annak szerves részévé tette* Éppen ezért szeret
nénk most — a huszadik évforduló kapcsán — gyűjteményeinket és tevékenysé
günket a nemzeti könyvtár minden dolgozójának bemutatni, eredményeinket és 
nehézségeinket velük megismertetni.

Müemlékkönyvtárunk a volt ciszterci rend könyvtárának kb. 60 ezer kötet
nyi anyagét őrzi. Újkori szerzetesi könyvtár, mivel az 1720-as években ala
pították újjá* /Az eredeti, 1182-ben Clairvaux-ban alapított rendház ui. 
mindenestül elpusztít az 1530-as évek során./ A mai épület és könyvtár alap
jait a sziléziai Heinrichauból /Henrykow/ érkezett rendtagok vetették meg. 
Barokk rendházukat, amelyet 1727-ben kezdtek el építeni, a könyvtárat is ma
gában foglaló épületrésszel és a hozzá csatlakozó vörös toronnyal 1844 és 
1847 között egészítették ki. A könyvtár eredeti barokk berendezése ma is 
megvan — egyszer talán sikerül méltó módon felállítani és bemutatni. A rep
rezentatív könyvtárterem, a mai Nagyterem, az épület bővítése során, 1857- 
ben készült el. Fő jellegzetessége a nagyrészt bakonyi fafajtákból összeállí
tott intarziás berendezése, Wilde Mihály zirci asztalosmester remek alkotása. 
Sajátos és figyelemreméltó kazetákkal diszitett, félkörlvben hajló un. donga
boltozata is. Az égszínkék kazetták aranyozott csillagai mintegy az égboltot 
borítják a terem fölé, a végtelenbe nyitva annak távlatait. Ezzel a boltozat
tal kapcsolatban szoktuk látogatóinkat a második világháborúra emlékeztetni. 
1944 decemberében ugyanis egy német repülőgép zuhant be a nagyterembe, áttörve 
annak vastag téglaboltozatát. Közvetlenül a háború után, tehát még a rend 
fennállásának idejében került sor a tetőzet és a boltozat kijavítására. Az 
idő is sürgetett, az anyagi lehetőségek is szűkösek voltak, igy aztán a ka
zettákat mér csupán "álkazettákként" állították helyre. A kényszerszülte meg
oldás azonban olyan jól sikerült, annyira beépült a könyvtár jellegzetességei 
közé, hogy amikor 1966-1970 között sor került a könyvtár, s benne a Nagyterem 
teljes felújítására, hosszas töprengés után az a döntés született, hogy mint
egy mementóként, tartsuk meg az álkazettás megoldást. Ezt már csak azért is
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megtehettük, mivel a felújítást végző helybeli mesteremberek egyike-másika 
részt vett a háborút követő helyreállításban is, sőt a két világháború kö
zötti években is dolgozott az épületben.

Ahogyan az egyre növekvő gyűjtemény kinőtte az eredeti barokk termet, 
ötven év sem kellett hozzá, szűknek bizonyult az uj könyvtárterem is. üj 
helyiséget kellett tehát nyitni, igy jött létre a századforduló táján a mai 
Kisterem. Tölgyfából készült, sima, szinte diszités nélküli állványrendszere, 
a nagyságrendbe rakott, karnyújtásnyira levő, változatos kötésű könyvanyag 
bensőséges könyvtári hangulatot áraszt. Szinte kínálkozik a könyvtárnak, 
mint gyűjteménynek a bemutatására. Már a Nagyteremben a boltozat alatt kör
befutó, az egyes tudományokat és művészeteket jelképező falképek utalnak a 
gyűjtemény egyetemes jellegére. Ez a Kisteremben még erősebben megnyilvánul.

Már szó volt arról, hogy a könyvtár első könyveit Heinrichaubó1 az 1720- 
as években ide érkezett szerzetesek hozták magukkal. Ezek koruk könyvei, 
tehát nyomtatott könyvek, igy a gyűjtemény magva kódexeket nem tartalmaz. A 
későbbiek sorén kerültek kéziratos könyvek, közöttük egy-két kódex is a 
könyvtárba. Jelenleg ennek a gyűjteménynek zöme az Országos Széchényi Könyv
tár Kézirattárában van tartós letétként elhelyezve. Teljesen feldolgozott, 
géppel irt katalógusának egy példánya nálunk is megtalálható, igy a kutatás 
számára rendelkezésre áll. A müemlékkönyvtár vázolt, meglehetősen zaklatott 
története indokolja a kéziratos anyag ilyen elhelyezését; egyelőre nem lát
szik szükségesnek változtatni rajta.

A könyvtár 67 ősnyomtatványát helyben őrizzük. Közülük az első 1470 tá
jén Kölnben, Ulrich Zell nyomdájában készült, Ambrosius: De officiis c. müve. 
Tartalmilag már ősnyomtatvány anyagunk is elég változatos. Az egyházi szerzők 
mellett megtalálható Petrarca* Trionfi... c. költeményes kötetének 1490-ben 
Velenoében nyomtatott kommentált kiadása is. Ilartmann Schedel Világkróniká
jának 1493-ban Nümbergben, Koberger nyomdájában készült latin és német vál
tozata egyaránt fellelhető a gyűjteményben. A könyvtár értékei közé tartozik 
Thuróczy János Magyar krónikájának 1488-as augsburgi kiadása is.

A 16. század anyagában találjuk Aldus Kanutius velencei nyomdájából 
Platón müveit, hozzá Bessarion kommentárját. Matthiolus Herbáriumának Prágá
ban megjelent oseh nyelvű kiadása Heinrichauból került ide, az első rendtagok 
hozták magukkal. Tartalmazza a gyűjtemény Luther müveinek Wittonbergben meg
jelent kiadását is.

A 17. század nyomdászatét, illetve könyvkiadását az Elzevir-kiadvényolc 
mellett egy kilenc nyelvű Biblia-kiadás, az un. londoni Polyglotta hét köte
te méltóképpen képviseli. Talán magától értetődik, hogy már ennek az évszázad
nak nálunk őrzött kiadványaiból is, akár hozzávetőleges ismertetést adni, 
osok külön tanulmányban lehetne. Fokozottan érvényes ez a 18. és a következő 
századok anyagára. Különösen gazdag a könyvtár enciklopédikus müvekben /mint 
például 7>edler Universal Lexikon-a, vagy Krünitz közgazdasági enciklopédiája/ 
és különböző forráskiadványokban.

* * *
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A második világháború befejeztével, a rend megszűnése után a ház gazdái 
és funkciói gyorsan változtak. Először kaszárnya, majd szociális otthon volt, 
végül a Munkaerőtartalékok Hivatala kapta meg az országból toborzott vájár
tanulók képzése és elhelyezése céljára. A berendezési tárgyak, a különböző 
gyűjtemények /levéltár, éremtár stb./ a könyvtár kivételével, részben külön
böző közgyűjteményekbe kerültek, részben elkallódtak.

Nem ennek a szerény ismertetőnek feladata, hogy az egykori Országos 
Könyvtári Központ tevékenységét bemutassa és méltassa. Munkájának egy eleme 
azonban feltétlenül ide kivánkozik. A felszabadulás után az elhagyott kasté
lyokban és másutt nagy mennyiségű könyvanyag került nemzeti tulajdonba. A 
gyűjtemények jelentős részének az eredeti helyen és összetételben való meg
őrzése feltétlenül indokolt lett volna. Ma már szinte közhely, hogy nemcsak 
©gy-ögy könyv lehet érték, pótolhatatlan művelődéstörténeti emlék, hanem egy- 
egy gyűjtemény is. A könyvtárak létük során a szellemi tevékenység fő eszkö
zei és egyúttal eredményei is, az őket létrehozó szervezet vagy egyén lénye
ges jegyeinek hordozói, maguk is a történeti kutatás tárgyai. Arra azonban, 
hogy a gyűjtemények helyükön maradjanak, az adott időszakban sajnos nem volt 
igény, a lehetőség még inkább hiányzott. Ma annak a ténynek a jelentőségét 
is nehéz lenne túlbecsülni, hogy legalább a könyvek jelentős részét meg lehe
tett a szinte biztos pusztulástól menteni. 1950-ben egy sor rendház megszű
nésével újabb könyvtárak kerültek nemzeti tulajdonba. Ezek közül már kettőt 
sikerült eredeti mivoltában megőrizni. Egyikük a mi müemlékkönyvtérunk.

Az Országos Könyvtári Központ — a már vázolt körülmények között alig 
tudott megbirkózni a puszta megőrzés feladatával is. Közben érett az a 
felismerés, hogy ennek a könyvtári műemléknek is leghivatottabb gazdája az 
ország nemzeti könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár lenne. így került 
sor 1953-ban arra, hogy a gyöngyösi volt ferences könyvtárral együtt szerve
zetileg beolvadjon az OSZK-ba. A feladat ekkor a gyűjtemény rendezése, vissza
állítása, gondozása, előbb az idegenforgalom, majd pedig az olvasók számára 
való megnyitása volt.

Az akkori itt talált állapotok elszomorítóak voltak. A könyvanyag, a 
katalóguscédulák nagy része ömlesztve, illetve szétszórva. A felszerelési 
tárgyak jórészt hiányoztak. A könyvek fertőzöttek voltak. Az épületrészt a 
végsőkig elhanyagoltan, beázásokkal vettük át. Betörések, falbontások is 
előfordultak. Mindennek ellenére 1955-ben a könyvtár már megnyílt az idegen
forgalom számára és olvasószolgálati tevékenységét is megkezdte. Az ünnepé
lyes megnyitás alkalmával vette fel a község nagy szülöttének, Reguly Antal
nak a nevét.

Ez alatt a két év alatt történt meg a gyűjtemény számbavétele és mind
annak visszaszerzése, ami még visszaszerezhető volt. Az épületrész karbantar
tása soinán először a legsúlyosabb beázásokat kellett megszüntetni, a raktári 
rendet helyre állítani, a látogatóforgalom eletai feltételeit biztosítani. 
Mindez csak úgy volt lehetséges, hogy az egész intézmény, és azon belül is a 
rekon3tru dóban közvetlenül részt vevő munkatársak tehetségük és lelkesedé
sük javat adták. Ila erről a •'hőskorszakról1* Írunk, a mcgenlókoző kötelessége, 
hogy külön is tisztelettel emlékezzék meg a gyűjtemény állnnositás utáni első
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vezetőjéről, Boros Györgyről. Könyvtárosi tevékenységétől független okból 
meg kellett ugyan válnia a könyvtártól, ez azonban nem feledtetheti, hogy a 
gyűjtemény visszaállítása, berendezési tárgyainak felkutatása és visszaszer
zése, a könyvtár működésének megindítása elsősorban az ő érdeme.

A következő évek elsősorban az épületrész, valamint a berendezés védelme 
illetve felújítása terén hoztak sürgős és súlyos gondokat, feladatokat. 1957- 
ben sor került az egész könyvtár gázzal való fertőtlenítésére, s ezzel a sú
lyos könyvfertőzés megszüntetésére. Az épületrész és a berendezés felújításá
val, karbantartásával kapcsolatos gondok, feladatok végigkísérték a könyvtár 
tevékenységét, s fennállnak napjainkban is. 1957-1958-ban a Kisterem tataro
zása, födémcseréje, a főlépcsőház festése, 1961-1964-ben az épület egészére 
kiterjedő felújítás keretében a könyvtárban is nagy munka folyt. 1966-ban a 
nyolc éve felújított Kisterem födémszerkezetében könnyező házigomba fertőzés 
jelentkezett. Ez a tetőszerkezet és födém újabb cseréjét, a falak és a terem 
berendezésének fertőtlenítését követelte meg. A munka során derült ki, hogy 
a fertőzés átterjedt a Nagyteremre is. Most tehát ez került sorra. Szerencse, 
hogy még voltak helyben kiváló mesteremberek, akik vállalkoztak a műemlék- 
berendezés javítására, a fertőzött részek kicserélésére, a tönkrement festést 
is tudták pótolni. A munkák természetesen elhúzódtak, igy csak 1970. március 
23-án sikerült újra a könyvtárat a látogatóforgalom számára megnyitni. Ekkor 
dr. Haraszthy Gyula főosztályvezető adta át — az építők, mesterek, az érdek 
lődők és a vendégek körében — az OSZK részéről a könyvtárat a látogatók szá 
mára. Idén az épületnek a Nagyteremhez kapcsolódó déli szárnyán jelentkezett 
újabb gombafertőzés. Ez nem a könyvtár területe ugyan, de már rendelkezünk 
annyi tapasztalattal, hogy tudjuk, a könyvtár is komoly veszélybe került. Gaz 
dasági Hivatalunk a maga részéről megtette a szükséges intézkedéseket, egy
úttal felvette a kapcsolatot mindazokkal, akik velünk együtt érdekeltek, il
letve segíteni tudnak. Emellett úgy látjuk, hogy mind a helyi, mind pedig a 
megyei szervek készek arra, hogy részt vegyenek a veszély elhárításában.

Talán itt a legcélszerűbb hangsúlyozni, hogy a Nemzeti Könyvtár munka
társai minient megtettek, hogy az OSZK-nak ez a különgyüjteménye valóban 
méltó legyen a nemzeti könyvtárhoz. Az ő odaadó gondoskodásuk, segítségük 
nélkül mindez lehetetlen lett volna.

* * *

A gyűjtemény fejlesztése — történetéből következően — 1950-nel zárult 
Története, elhelyezkedése és funkciói következtében azonban nem mondhat lo 
arról, hogy állományát nem túl nagy mértékben bár, de ne gyarapítsa. Termé
szetes, hogy a nem kifejezetten a régi állomány kiegészítésére szolgáló uj 
szerzeményeit az un. törzsgyüjteménytől elkülönítve kezeli. Állománygyarapo
dásának számottevő részét a kurrens periodikák jelentik. Ezek részben a tájé
kozódás, részben a tájékoztatás eszközei, részei egyúttal a könyvtár által 
folytatott, a Bakonyra, illetve ciszterciekre vonatkozó anynggyüjtésnek is. 
Mindkét gyűjtés szerény keretek között folyik. Évek munkájával kiépített 
Bakony-gy lijteményünk, illetve a hozzá kapcsolódó katalógusunk tájékoztató
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munkánk gyakran hasznait eszköze. A ciszterciekre vonatkozó gyűjtés szüksé
gessége és lehetősége csak az utóbbi időben merült fel, igy az egyelőre csu
pán születőben van. A gyarapítás ilyen irányú fejlesztése tudománytörténeti 
kötelezettségként jelentkezik.

A müemlékkönyvtár közvetlen népművelési tevékenységének fő formája je
lenleg is és a jövőben is a könyvtár és a hozzá kapcsolódó kiállítás, vagy 
kiállítások bemutatása. Olvasószolgálatitevékenysége méreteire nézve nem nagy# 
Részben azokat a helyi igényeket elégíti ki, melyeknek a közművelődési könyv
tárak nem tudnak megfelelni, részben pedig sajátos művelődéstörténeti kutatá
sokat tesz lehetővé. így nálunk a különböző egyetemi szakdolgozatokat készí
tők olyan dokumentumokhoz jutnak hozzá, melyek máshol nem, vagy csak nagyon 
nehezen hozzáférhetők. A sajátos művelődéstörténeti kutatásokra jó példa az 
a kutatónk, aki angol könyvek magyarországi elterjedtségét vizsgálta, többek 
között nálunk is. Mindez ma még eléggé alkalomszerű, de az ilyen igények fo
kozódásával számolnunk kell is, lehet is.

A könyvtár állománya nagyjából fel van tárva. Mind raktári, mind pedig 
szerzői betűrendes katalógusa cédula-katalógus. A cédulák különböző időben 
készültek, igy csak beosztásuk egységes, tartalmuk már kevésbé, s emellett 
elég sok bennük a pontatlan adat. Részben a sokoldalú kötelezettség, részben 
a könyvtárosok csekély száma gátolta, hogy ezen a téren lényegesen előrehalad
junk. Ennek ellenére kisebb anyagrészek kísérleti jelleggel rekatalogizálásra 
kerültek. Ennek a munkának sorén nagyjából kialakultak a feldolgozás alapvető 
szempontjai. Ezek lényege, hogy az örökölt hagyományok és a mai feldolgozási 
elvek ötvözésével kell az egységes nyilvántartási rendszert következetesen 
kiépiteni, úgy, ahogy ezt az egyéb feltételek engedik.

Könyvtárunk arra törekszik, hogy a müemlékkönyvtárat az elhelyezés, a 
berendezés és a gyűjtemény egységeként ismertesse meg látogatóival. így a 
termek bemutatása mellett a gyűjtemény vázlatos keresztmetszetét is adja, 
gondolva arra, hogy annak a legjellemzőbb, legértékesebb darabjai bemutatásra 
kerüljenek. Megtisztelő kötelességének tartja, hogy részt vállaljon névadója, 
a község nagy szülöttje, Reguly Antal emlékének ápolásából is. Krre a célra 
elsősorban a könyvtár folyosóján elhelyezett kiállitás szolgál. Ez 1964-ben 
dr. Keresztury Dezső főosztályvezető szervezésében alkalmi kiállításnak ké
szült, de kiderült, hogy mind igényét, mind pedig ennek az igénynek a megva
lósítását tekintve pótolhatatlan. így vált állandó kiállítássá, s ma szerves 
része könyvtárunknak•

Könyvtárunk ismertetése csonka lenne, ha nem térnénk ki a "Vörös torony"^ 
ra, ott levő, úgynevezett vendégszobáinkra. Jó pár kollégánk ezek révén ismer 
bennünket, s nagyon szeretnénk, ha az ismertetés is kellemes emlékeket éb
resztene bennük. Mivel könyvtárunk messze esik a fővárostól, szükséges, hogy 
az OSZK-nak nálunk dolgozó munkatársai, vagy a könyvtár távolabb lakó kutatói 
szükség esetén meg is szállhassanak nálunk. Erre a célra vendégszobákat tar
tunk fenn. A dolog természetéből következik azonban, hogy ezeket a kiküldetés
ben levők, illetve kutatók nem mindig veszik igénybe, igy a könyvtár Szak- 
szervezeti Bizottságával együttműködve módunk van arra, hogy munkatársaink
nak mérsékelt térités ellenében kellemes pihenési, kikapcsolódási lehetőséget
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biztosítsunk. Bár nem vagyunk endéglótási szakemberek, bízvást vállalhatjuk 
ezt, hiszen akik üdülni jönnek hozzánk, munkatársakként, barátokként érkeznek

Végezetül jövő terveinkről-álmainkról pár szót. Nem tőlünk függ, nem is 
az OSZK-tól, de egyszer szeretnénk elérni, hogy megfelelően mutathassuk be 
látogatóinknak a könyvtár barokk termét is, amelynek egyelőre a berendezése 
van meg, de a terem hiányzik meg.

Látogatóforgalmunk évről-évre növekszik. Pór éve 20 ezer alatt volt, 
idén már jóval túlhaladja a 30 ezret az évi forgalom. Újabb állandó munkatárs 
ra lenne szükségünk ahhoz, hogy Müemlékkönyvtárunk bemutatását a jövőben is 
zökkenőmentesen lehessen lebonyolítani.

Tudjuk, hogy könyvtárunk nem állhatna mai színvonalán, és nem tölthetné 
be maradéktalanul szép feladatát a Nemzeti Könyvtár segítsége nélkül. Ugyan
akkor azt érezzük, hogy a mi zirci Heguly Antal Könyvtárunk a Dunántúlon a 
Nemzeti Könyvtár hirét, rangját, kulturális és tudományos szerepét képes 
tolmácsolni.

KOVÁCS JÓZSEF
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Hosszabb szünet után 1973* október 23-án tanácskozott újra a 
könyvtár vezető testületé* Ezúttal Gyulai Árpád h.osztályvezetői SZB-titkár 
és Mllhoffer Alajos osztályvezetői SZB-bérfelelős Javaslat az OSZK jutalmazási 
Rendszerének kialakítására c. előterjesztését tárgyalta meg az értekezlet, 
amelyet előzőleg, még szeptember folyamán, a Szakszervezti Tanács is megvi
tatott. A könyvtár vezetősége végülis úgy döntött, hogy az SZB által kidol
gozott tervezet alapján, valamint az értekezleten elhangzottak figyelembevéte
lével uj javaslatot kell készíteni és azt 1974 első negyedében a Vezetői 
Tanács elé kell terjeszteni. A javaslat elkészítésére — a társadalmi szervek 
bevonáséval — dr. Németh Mária tudományos titkár kapott megbízást.

A könyvtár vezetőségének elvi állásfoglalása szerint az uj javaslat ki
dolgozásánál az alábbi szempontok az irányadók!

1. Elsősorban azokat kell jutalmazni, akik a kurrens munkát az átlagnál 
jobban végzik. A cél-, ill. teljesitmény-jutalmat csak szűk körben lehet al
kalmazni.

2. A jutalmazási rendszerben fokozottabban kell érvényesíteni a demokra
tizmust és az osztályvezetők felelősségét. A főigazgató elé terjesztett ju
talmazási javaslatokat az osztályvezetők teszik, a főosztályvezetőknek és a 
társadalmi megbízottaknak észrevétel! joguk van.

3. A törzsgárda-tagság kérdésében összehasonlító elemzéseket kell végez
ni az OSZK-hoz hasonló intézmények gyakorlatával, és az uj javaslatokat ezek 
figyelembevételével kell kidolgozni.

4. A szocialista brigádmozgalomnak az Üzemszerűen működő szervezeti egy
ségekben való újraindítása csak az előirt követelmények meglétének biztositá- 
sa esetén lehetséges.

Az értekezlet második napirendi pontjaként dr. Faragó LészIóné osztály- 
vezető Analitikus feltárás az olvasói katalógusban c. előterjesztését tárgyalta.

Az előterjesztés utalt a könyvtár tízéves fejlesztési tervére /1971-1980/, 
mely 2.12 pontjában a gyüjtőkötetek analitikus feltárását irányozta elő, majd 
Így folytatta!

"Újabb információkkal növelni katalógusunkat mindenképpen kívánatos, de 
problematikus egy több mint kétmillió leírást tartalmazó katalógusban 
újat kezdeményezni. A teljesség igényéről eleve le kell mondani, hiszen 
viszamenőlegesen feltárni ilyen módon állományunkat lehetetlenség. Ked
vező helyzetet teremt az uj cimleirási szabvány éifetbelépése: uj katalógus 
építését teszi szükségessé. A régi katalógus lezárása, az uj katalógus 
építése a funkciók újraértékelésével jár együtt! a tartalmi kérdések meg
határozásának egy részét jelenti az analitikus feltárás problémáinak 
tisztázása.
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Az analitikus katalogizálás a dokumentum egy részét —egy kongresszus 
előadását, egy gyűjteményes mü egy tanulmányát — külön Írja le. így az 
analitikus leirás egy rész-leirás, az egészről készült címleírás mellett. 
Célja, hogy a kiadvány azon részeiről adjon tájékoztatást, amelyeket az 
egész kiadvány leírása alapján nem lehet sem szerzői, sem tárgyi megkö
zelítésben visszakeresni. Az analitikus leirás alkalmazása nem ismeret- 
len gyakorlatunkban. Elsősorban külföldi kiadványok hungarika vonatko
zásairól, folyóiratok mellékleteiről, külön füzeteiről Készítettük eddig* 
Célunk most sem a teljességre törekvés, hanem — a lehetőségeken belül — 
bizonyos kategóriákra való kiterjesztés."
Az előterjesztés a továbbiakban ezeknek a kategóriáknak körülhatárolásá

val foglalkozik, majd megállapításait igy összegezi:
"Nemzeti könyvtári feladatainkból következik — mivel a hungarika anyag 
analitikus feltárása már eddig is megtörtént — hogy szükséges lenne a 
magyarországi anyag elemző feltárása olvasói leíró és szakkatalógusunk
ban a szűkebben vert szakkönyvtári gyü.ltőterületünkön /matrvar nvelv- és 
irodalomtudomány, magyar történelem/ kívül, a politika, a művelődéstör
ténet, a pedagógia, a néprajz, a régészet, a művészettörténet, valamint 
a szépirodalom területén. Eleve kihagytuk a Urai müveket, mivel egy-egy 
vers-antológia feltárására már csak mennyiségi okokból sem gondolhatunk."
Az analitikus feltárás megvalósításának természetesen számos feltétele 

van /létszám- és anyagigény/, másrészt erősen függvénye annak, hogy az uj 
cimleÍrási szabvány életbelépésével az OSZK lezárja-e régi betűrendes kataló
gusát és elkezdi-e egy uj katalógus építését, előreláthatólag 1975-től?
Éppen ezért a könyvtár vezetősége úgy döntött, hogy a betűrendes katalógus 
lezárásának kérdését 1974-ben napirendre tűzi, s addig is megbízza dr. Faragó 
Lászlóné osztályvezetőt az analitikus feltárás kritériumainak további kimun
kálásával, az értekezleten elhangzottak figyelembevételével, különös tekin
tettel a cikk-katalógussal való összefüggésekre.

A november 22-i főosztályvezetői értekezlet sorrendben az alábbi elő
terjesztésekkel foglalkozott)

1. ify jLhoffer Alajos osztályvezető, bérfelelős - dr. Németh Mária tudomá
nyos titkár - dr. Rádulv Márta személyzeti osztályvezető: Előterjesztés a 
nyelvpótlékok jövőbeni folyósítására.

A könyvtár vezetősége a javaslatokkal egyetértett, s leszögezte azokat 
a legfontosabb elveket, amelyek alapján a nyelvpótlékokat a jövőben folyósí
tani lehet. /L. az erről szóló cikket lapunk más helyén./

Miután a nyelvpótlékok igazságos elosztása, engedélyezése csak az össz- 
intézeti helyzet ismeretében lehetséges, ennek megvalósításával, ill. a fő
igazgatói döntések előkészítésével a főigazgató az újonnan alakított Nyelv
pótlék Bizottságot bizta meg. A bizottság elnöke dr. Németh Mária tudományos 
titkár, tagjai: dr. Ráduly Márta személyzeti osztályvezető, Milhoffer Alajos 
osztályvezető, bérfelelős, Kastély Beatrix KISZ-titkár.

2. Dr. Németh Mária tudományos titkár: A szomszéd- és rokonsági nyelvek 
tanulásának problémái.

Az előterjesztést a könyvtár vezetősége jóváhagyólag tudomásul vette és 
javaslatait elfogadta. Ennek értelmében: a szomszéd népi nyelveken tudók szá
mát a könyvtárban sürgősen és tervszerűen növelni kell. Mivel a könyvtár ál
tal támogatott egyéni nyelvtanulás nem minden tekintetben hozta meg a kívánt 
eredményt, és a tervezettnél lassúbbnak bizonyult, a kérdést a személyzeti 
munka középpontjába állítva, a nyelvet mér tudók: nemzetiségi gimnáziumban
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végzett, illetve egyetemen, főiskolán e szakon végzett fiatalok alkalmazásá
val kell megoldani.

3* Horváth Viktor osztályvezető A hirlap-állományvédelmi mikrofilmezés 
első öt éve /1969-1973/ és annak további feladatai.

Az előterjesztés összegezte az elmúlt öt év munkáját, eredményeit. Mint 
ismeretes, a magyar hirlapállomány pusztuló voltára 1964-65-ben az akkori 
Hirlaptér vezetősége hivta fel a figyelmet, s ennek alapján 1968-ban készült 
el az a tervtanulmány /Németh Mária: A hirlaptári gyűjtemény állapota. A ma
gyar hirlapállomány védelmének és megóvásának eszközei/, mely elindítója lett 
a könyvtár egyik legnagyobbszabásu vállalkozásának. A Művelődésügyi Miniszté
rium 1969-ben hagyta jóvá az OSZK hirlap-állományvédelmi programját, melynek 
a mikrofilmezésre vonatkozó része kimondta:

a/ "A magyar nemzeti hirlapállomány veszélyeztetett anyagét tiz éven 
belül, teljes anyagát pedig tizenöt éven belül le kell fényképezni.

b/ Lehetővé kell tenni egyben "a filmsorozatok belföldi és külföldi 
forgalomba hozatalát is.”

E nagyarányú program megvalósítása azóta könyvtárunk munkájának egyik 
legfontosabb területe. A minisztérium által biztosított anyagi eszközök lehe
tővé tették az Állományvédelmi és Reprográfiai Főosztály keretében a hirlap- 
állományvédelmi központi műhely létrehozását. Ennek egyik részlege a mikro
filmlaboratórium, mely eddig összesen több mint tízmillió hírlapoldalról ké- 
szitett mikrofelvételt. A nagyüzemi mikrofilmezés kialakítása — 1971 óta —- 
a mikrofilmezett anyag évi mennyisége meghaladja a két és félmillió hirlap- 
0Idáit. Ilyen feltételek mellett ma már remény van arra, hogy a 15 évre ter
vezett mikrofilmezési programot rövidebb idő alatt végezhetjük el, annál is 
inkább, mivel a munka kezdetekor csak becsült mennyiségi adatok álltak rendel
kezésre, amelyeknél a ténylegesen lefényképezendő anyag valószínűleg kevesebb
nek fog bizonyulni.

Az előadó a továbbiakban olyan javaslatokat terjesztett elő, melyek a 
munka továbbviteléhez az. eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek látszanak. 
Ilyen pl. a pozitív olvasófilmek, a másodnegativók készítésének kérdése, a 
hirlapállomány fényképezésénél az anyagok sorrendiségének kérdése, a már le
fényképezett hírlapok eredetiben való további használata, a régebben készült 
mikrofilmek állapota valamint a más, elsősorban vidéki tudományos könyvtárak 
pozitív olvasófilmmel való ellátásának problémái. A könyvtár vezetősége a ja
vaslatokkal egyetértve a következő határozatokat hozta:

a/ A mikrofilmezett magyar hírlapoknál a teljes pozitív olvasófilm gyűj
temény létrehozására kell törekedni, de — mérlegelve a keresettség és 
az eredeti anyag állapotának szmpontjait —- nem száz százalékban.

b/ Másodnegativot csak abban az esetben kell késziteni, ha az alapnega- 
tivról készítendő másolatok várható száma ezt indokolttá teszi. Ennek 
eldöntése esetenként a Mikrofilmtár feladata.

c/ Az 1974-es hirlap-mikrofilmezési tervet felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy elsősorban a veszélyeztetett qnyag kerüljön fényképe
zésre. Ezen a téren a jövőben az állapot és a fontosság szempontjait 
összehangoltabban kell érvényesíteni. Általános szempont, hogy a té- 
kázott hírlapokat előbb kell mikrofilmezni és csak azután köttetni.

d/ Szigorúbban kell érvényesíteni azt az elvet, hogy a már mikrofilme
zett hirlapok használtatása csak mikrofilmen történjék. Pozitiv olvasó-
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filmen rendelkezésre álló hirlapok eredetben való használata csak 
egészen kivételesen, főosztályvezetői engedéllyel történhet,

e/ A Hirlapfeldolgozó Osztály a jövőben csak a kurrens évfolyamok köté
sének módjára adjon előírást; a régi hirlapok kötési módjának raegEa- 
tarozása a Hirlap-állományvédelmi üzem feladata#

f/ Az eddig rendelkezésre álló alap-negativok alapján fel kell mérni a 
vidéki tudományegyetemek várható igényeit és ezek kielégítésének le* 
hetőségeit.

g/ A hir lap-állományvédelmi mikrofilmez ési programot megelőzően /1959- 
1966 között/ készített mikrofilmeket teljesség és minőség szempont
jából folyamatosan felül kell vizsgálni és ahol szükséges, a mikro
filmezést meg kell Ismételni#

4. Dr# Pajkoggy György főosztályvezető: Előterjesztés az intézeti /mun
kahelyi/ segédkönyvtárak gyűjtőköri előírásainak módosítása tárgyában.

Az előterjesztés ismertette a Segédkönyvtári Bizottságban vitatott kér
dést, melynek tárgya az egyes segédkönyvtárak gyűjtőköri leírásának részle
tezés! mértéke volt# A bizottság kompromisszumos megoldás mellett foglalt 
állást: a Gyűjtőköri Szabályzat keretében ajánlott módosítások az eddigi szer
kezetben maradtak /bővebb kifejtést itt a Szabályzat keretei nem tettek volna 
lehetővé/, viszont a módosítás 14#§./6/ pontjaként javasolt ujtipusu "helyi 
gyűjtőköri leírások11 lehetővé teszik minden segédkönyvtár kezelője számára a 
megfelelően részletes saját vezérfonal kidolgozását# E gyűjtőköri leírások 
intézeti egységét az biztosítja, ho^y a szövegeket a Segédkönyvtári Bizottság 
hagyja jóvá.

A módosítást a könyvtár vezetősége jóváhagyólag tudomásul vette#

Egyéb határozatok
A könyvtár szervezeti és személyi változásaival összefüggésben a 

Hungarika Koordinációs Bizottság elnöki tisztének ellátására dr# Sebestyén 
Géza h.főigazgatót, a Segédkönyvtári Bizottság elnöki tisztének ellátására 
dr# Havasi Zoltán h.főigazgató kaptak megbízást#

A december 21-i főosztályvezetői értekezlet Tőkés Lászlóné osztályvezető 
A szakkatalógus "gyűjtőkörének" felülvizsgálata, a tartalmi kör szűkítésének
lehetőségei c# előterjesztését vitatta meg#

Az előterjesztés elöljáróban azt állapította meg, hogy magának a kérdés
nek felvetését két alapvetően gyakorlati szempont tette szükségessé:

"a/ A feldolgozó munkában a cimleirási és szakozási kapacitás egyensúlya 
nincs biztosítva# A 3# futószalag /rekatalogizálás/ megindításával a 
feldolgozásra kerülő könyvek mennyisége oly mértékben növekszik, hogy 
a teljes anyag szakozását — változatlan osztálylétszám mellett — csak 
egyéb feladatok, elsősorban a katalógusrekonstrukció háttérbe szorítá
sával tudjuk elvégezni#
b/ Meg kell kísérelnünk a szakkatalógus túlzott ütemü növekedésének 
korlátozását, elsősorban a szorongató helyhiány miatt, másrészt azért 
is, mert az esetleg indokolatlanul nagy terjedelmű katalógus kezelése 
mind a használat, mind a karbantartás szempontjából egyre nehézkesebbé 
válhat.1'

E két szempontnak megfelelően azt vizsgálták meg, hogy "vannak-e olyan 
kiadványtipusok, kategóriák a feldolgozandó könyvanyagban, melyeknek a szak- 
katalógusban való feltárása mellőzhető, tehát szakozásuk szükségtelen; egyes, 
pusztán formai jellegű, tartalmi tájékoztatást nem nyújtó szakcsoportok, ill. 
szakjelzetek 'Használata megszüntethető-e a szakozási gyakorlatban és a szak
katalógusban."
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A vizsgálat/ végül arra az eredményre jutott, hogy bár varnak bizonyos 
párhuzamosságok a betű-, ill, szakkatalógus között, ezek olyan természetűek, 
amelyek egy más megközelítési módot biztosítanak az olvasóknak, s elhagyásuk 
a 'szakkatalógus infoimációs értékét csökkentené* A formai szempontok alapján 
szakozásra kerülő anyag különböző kategóriáinak vizsgálata sem hozott sokkal 
több eredményt* ezek a dokumentumok a formai szemponton kívül többnyire más 
szakokba is besorolást nyernek, Így jelentős megtakarításra ezen az utón sem 
lehet számítani. Egyedül a sorozati főlapok szakozása — évi mintegy 500 té
tel — hagyható el a katalógus információs értékének sérelme, nélkül. Problema
tikus továbbá az 1800 előtt megjelent kiadványok szakozása* ezek beillesztése 
a decimális rendszerbe gyakran erőszakoltnák, mesterkéltnek tűnik, s nem is 
oldható meg bizonyos kompromisszumok nélkül#

A könyvtár vezetősége egyetértett a javaslattal, s elrendelte a sorozati 
főlapok szukozásának megszüntetését. A tárgyaláson felmerült uj szempontok
nak megfelelően azonban további elemzések elvégzését látta szükségesnek* Meg 
kell vizsgálni a kérdést a szakkatalóguson túlmenően is, beillesztve a prob
lémát a nemzeti könyvtár információs rendszere egészébe. /Kapcsolat más kata
lógusokkal, bibliográfiákkal, egyéb tájékoztatási segédeszközökkel, a nemzeti 
bibliográfia rendszerével./ Ugyancsak megvizsgálandó az egyszerűsített szako
zás bevezetése főleg olyan szakokban, ahol a Széchényi Könyvtár nem szakintéz
mény.

összeáll. SOfc’KUTI GABRIELLA

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁI/POZÁSOK
1973. okt. 15. - 1973. dec. 1.

U.i munkatársaink* Berlász Piroska könyvtári csoportvezetŐ/Gyarapitási 
Osztály, Bobilc Zsuzsánna könyvtáros II./Bibliográfiai Osztály, Pölkl Péterné 
előadó/Gazdasági Hivatal, Ocskó Istvánná könyvtáros I./Központi Brigád, 
if.1. Papp Sámuel könyvtári raktáros/Raktári Osztály, dr. Parányi Györgyné 
tud. főmunkatárs/KMC, Zöldé Istvánná előadó/Mikrofilm Osztály.

Eltávoztak könyvtárunkból* Éger György könyvtári raktáros/ áth. a KSH 
állományába, Farkas Lészlóné könyvtáros I./áth. az EME állományába, Papp 
András könyvtáros I./ áth. a Marx Károly Közgazdaságtud. Egyetem állományába, 
Tisza Kálmánné könyvtáros II. /meghalt/.

Átsorolások* Klércer István könyvtári raktáros/ egyidejű áthelyezéssel a 
III. Főosztály állományába.

Összeáll. IIERNÁDY DÉNES
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m
NOSCIS 1* IFSUM

A SZ1NHÁZTÖHTÉNETI TÁR MUNKÁJÁRÓL

A Színháztörténeti Tár óz Országos Széchényi Könyvtár legfiata
labb különgyüjteménye. Előzményeiről, kialakuláséról, Önálló tárrá történt 
szervezéséről /19^9/ több helyütt szó esett már, Összefoglaló formában leg
utóbb a könyvtár 1965-1966-os évkönyvében. Ez a tanulmány egyszersmind leg
értékesebb és legfontosabb anyagának vázlatos felsorolását is tartalmazza, 
tehát azt, hogy mit gyűjt a Tár nemzeti könyvtár szabta keretei között.

Arról, hogy anyagát ma milyen forrásokból szerzi, hogyan dolgozza fel, 
e munkában hol tart, s közben milyen problémák jelentkeznek, az évi jelentése
ket olvasó, s feldolgozó munkatársakon kívül jószerivel senki sem tud. Amit 
e néhány oldalon Összefoglalunk, azzal nem hivatalos olvasótáborunkat szeret
nék növeli, azoknak számát, akiket a könyvtár egésze is, egyes osztályok mun
kája is érdekel.

A mi munkánk is, végső soron, a nemzeti könyvtár alapvető négyes felada
tára egyszerűsíthető le: beszerzés, feldolgozás és tájékoztatás, megőrzés.

A Tér életre hívásának, önállósulásának egyik fő indítéka az a körülmény 
volt, hogy a színházak, Ügynökségek, egyesületi könyvtárak beszolgáltatott 
anyaga révén óriási mennyiségű színdarab /rendező-, súgó-, olvasó- és ügyelő- 
példány/ jutott a Széchényi Könyvtár birtokába. Ezek többségükben — főként 
a múlt századiak — kéziratosak voltak, a géppel Írottak a századforduló után 
kerültek túlsúlyba. Nyomtatott könyv csak elenyésző számban volt köztük. Ám 
értéküket nem ez a formai tényező határozza meg, hanem egykori funkciójuk: 
könyvtáron belüli helyüket — egy külön tár létesítését — pedig az a felis
merés, hogy feltárásuknak, feldolgozásuknak más források és módszerek alapján 
kell történnie, mint ami a többi könyvtári dokumentumoknál alkalmazható.

A szövegkönyv a színjátszás elsőrendű forrása. Funkciója szerint az irotl 
és az előadott mü között áll, az Írói szándéknak és gondolatnak színpadi meg
jelenítését rögzíti a rendező értelmezése és felfogása alapján. A legutóbbi 
évtizedekig, mig a hangos filmfelvétel lehetővé nem tette a szirlpadi produk
ciók megörökítését, a játék rekonstrukciójának a kritikusi elfogultságtól 
mentes, egyedül hiteles forrása a szövegkönyv volt.

A legrégibb időkben, körülbelül a múlt század 60-as éveiig, a szövegkönyv 
voltaképpen csak sugópéldány volt, inkább az elhangzott — és meghúzott — 
szöveg, mint a szinpadi játék megőrzését célozta. Alig néhány mozgást /el, 
félre, jobbra stb./ és technikai mozzanatot /kivül zaj, csengetés/ örökített
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megj a rendező akkor még elégnek tartotta a színészek szóbeli eligazítását.
De meg a színészi ősszjátók sem volt olyan közismert fogalom és elmaradhatat
lan követelmény, mint napjainkban. Az egykorú kritikák "egybevágó* Játékról 
szélé megjegyzéseit a mai néző aligha tartané többnek a szöveg többé-kevésbó 
pontos# Inkább patetikus felmondásánál.

Az elsői valódi értelemben vett rendezőpéldányok akkör keletkeztek# ami" 
kor a rendezők szerepe, fontossága, a tudatos ősazJáték parancsoló erejű 
igénnyé vált. Paulay Ede és Molnár György volt a magyar színjátszás két úttö
rő, modern értelemben vett rendezője, s gyűjteményünkben igen szép számban 
vannak olyan müvek, melyek az ő munkásságuk nyomait őrzik# Utánuk hossza sor
ban követik egymást a kiváló rendezők* Hevesi Sándor# Mátrai Betegh Béla# 
Horváth Árpád, <5dry Árpád stb. rendezői példányai a Nemzeti Színház# a Víg
színház, Népszínház és néhány nagyobb vidéki színház könyvtári anyagában.

Minden rendezőpéldány magán viseli a rendező egyéni bélyegét. Milyen ér
dekes és izgalmas kutató munkához tudunk például azzal anyagot szolgáltatni, 
ha Az ember tragédiájának híres Paulay-készitette átdolgozása mellé tesszük 
Hevesi Sándor több variánsát# Horváth Árpádét# vagy Németh Antalét# aki nagy 
színpadon és kamara színpadon is megrendezte ezt a müvet. De Shakespeare 
Machhetének la nyomon követhető színpadi élete Egressy Gábor 1843-ból, Szig
ligeti Ma 1867-ből, Tóth Imre 1889-ből, Ivánfi Jenő 1914-ből, Hevesi Sándor 
1951-bŐl és Németh Antal 1939-ből fennmaradt rendezőpéldányai alapján.

A ml dolgunk tehát elsősorban és főként a bejegyzéssé példányok gyűj
tése# b csak ezek híján a sima, érintetlen drámaszövegé. Kár# hogy ennek a 
gyűjtésnek számtalan akadálya van. Mivel a színpadi példányok egyedi darabok, 
10-12 példánynál nem készül belőlük több, beszolgáltatási kötelezettség alá 
nem esnek. A színházak tervszerűen, rendszeresen nem gyűjtik őket# vagy leg
alábbis nem tartósan. Pelmenti őket a helyhiány, meg az# hogy nincs státusuk 
könyvtáros alkalmazására. Ha mégis megőrzik az előadott mű szövegét# akkor is 
csak a súgópéldányt, mert a rendezőpéldányt a rendező saját tulajdonának te
kinti. így állt elő az a helyzet, hogy Tárunk az 1945 előtti évtizedeket sok
kal gazdagabb anyaggal képviseli, mint az azóta eltelt időt.

Többszöri kisérlet történt már e hiány pótlására, vajmi kevés sikerrel. 
1956-ban miniszteri rendelet szabályozta a színházaknál használaton kívül ke
rült dokumentumok beszolgáltatását, de nem hozott semmi eredményt. Mi magunk 
is kísérletet tettünk a Művészeti Dolgozók Szövetségén keresztül arra, hogy 
legalább mikrofilmet készíthessünk a jelentős produkciók rendezőpéldányairól. 
Ez a terv is elakadt valahol az adminisztráció, vagy meg nem értés útvesztő
jében. Pedig ha meggondoljuk, hogy 50-100 év múlva korunk éppen olyan törté
neti kutatási téma lesz, mint ma Paulay, vagy Hevesi kora, akkor a meddőn 
múló idő a hiányt é3 a felelősséget csak fokozhatja.

A mikrofilm utján történő állománykiegészitéssel Tárunkban egyéb terü
leten is sok pótolnivaló vár sorára. A munkaérőhiány lelassított, de meg is 
állított évelőre minden olyan vállalkozást, ami tulment az alapvető feladatok 
ellátásán. A szinházi zsebkönyvek elkészültét 1958—1960 között e nyomtatvá
nyok országos, nőt a szomszéd országokra is kiterjedő számbavétele előzte 
meg. Ily módon több, könyv tárunkból hiányzó zsebkönyvét tudtunk beszerezni.

221



T
: ,'.,v 1 *■■■■.

I

-v

tcc/y^yt.
.0. T. v

[t C^tXy-]

■'i.j' /■

>
»/? 1 ... ./? "qdcX(.% • ^ ;,/
Syi^rJLt <*< A '/AtY&rC' fóváj'Óns. SxtUA/feA'f \ 'Jfy/*/./
j ,? J L <* v fr nn , J\? . ■ • W'<«'/r*0
rYlzA ^fte\£$S*: <z'd&rW'<x SCorcx ' . fC0A^ <i^^C/ «*••, /* /
^ s '-/s / i . sCé, /ss///

J0. ^wVtd/t < &(' íx<-/? a ' * , s
* ' U SL / 
fór/Cey/z

' 'f7í\.{-/ú„)^Y fAXj&rV'YeÚéri&res ^-l/w'íVw* •>i‘ t/CőS/t

r auh-y/(/ 
Jt-rC/L'

tfhA■,' !C@ S&'r>)vo'n/ysSy'/AvC, // <rr * £-C

’cfs i£/>é'ryy, cxZ^oty ^

1 y^O^Y'OcynYoó,Y-<x/rc>\ /i3* r

'" ‘/Ax) X# JA v/yarty, srn^XsrjuAj G' (* i f . y
1 i ; ; ,>7/ Cj t^rdíruí^e- O'/^vxx/. Hs)~c. t v»//

'~/Xs4k& -o vty^. yjiAÁjeyiyjCs,y/ZéfeCCou/.í £ f~t t < *£ /v f:~

Aí) 'L/tr tíO // Gá-mou fJK^/yty'eXj. f / S
i/J^.UjyYxy. yáiicto# — : j -

A* V A tfy^ .<v •Ay’o'r ctx. Aso^v^Gőu, A
' jj l ve+iy<rx-^>£<0'r-ó/?/ í/^íttí^ríV^1 Yvcey *ieyyr+ev/fr
Sé/%* Gc/Ot^iX>S, sSo Yy'A/?. 

eJ/CfYf/i teA/: /ct^taA'Cuyv/'^ S*Ar»*y<reV&eyrj.

J(oCY'.' //SfG ÁX'i-AAC.

1. ábra



nem sokkal később egy másik, országos felmérésbe kezdtünk* Kérdőíves formá
ban összegyűjtöttük vidéki városaink számottevő közgyűjteményeinek szinlap- 
állományát• A nagy mennyiségű összevető, kontrolláló munka elvégzése a hely
színen ezután elvégzendő feladat.

Hasonló felmérést kellene a lappangó szövegkönyvek felkutatása érdekében 
is csinálni! ugyanis nemcsak könyvtárak és múzeumok régi raktáraiban, de le
véltárakban is megbújik belőlük jónéhány* A kötelező cenzúrára,vagy rendőrsé
gi engedély megszerzésére beadott példányok mindig a városházára kerültek, s 
végállomásuk rendszerint a helyi levéltár lett.

Gyarapodásunk másik forrása a kötelespéldány szolgáltatás. 1959 óta 
rendszeres válogatással végezzük a szinlapok és műsorfüzetek gyarapítását.
A válogatás és leltározás után azonnal rendezzük és helyére tesszük az anya
got; s eközben vagyunk kénytelenek tapasztalni, hogy a beszolgáltatás nem 
hiánytalan. Havonta megújuló akció keretében igyekszünk pótolni az anyagot, 
amit a fővárosi színházaktól, ajándékképpen legtöbbször sikerül is megkapnunk. 
A vidéki hiányok megszerzése nyitott kérdés. Reméljük, hogy a Kötelespéldány 
Szolgálat — ahol jól ismerik e problémát, s minden tőluk telhető módon segít
ségünkre is vannak — a közeljövőben találni fog valami alapvető megoldást 
ebben az ügyben.

A vásárlás utján Tárunkba kerülő anyaggal részint visszamenő hiányt 
pótolunk /szövegkönyvek, szinlapok, képes ábrázolatok/, részint a kortársi 
színjátszás dokumentumaiból válogatunk. A gyűjtés ezen a téren a legrendsze
resebb, különösen ami az illusztrációs anyagot, az eredeti díszlet- és jelmez
terveket, valamint a színházi előadások fényképeit illeti. Itt ugyanis minden 
egyéb tényezőtől függetlenül, kizárólag saját anyagi lehetőségeink szerint, 
magunk végezzük a válogatást és vásárlást. Reméljük, munkánk eredményeképpen 
az utókor ebből a korszakból gazdagabb dokumentációt fog találni Tárunkban, 
mint ami a század első feléből, s főként a 19• századból megmaradt.

♦ * *

A feldolgozás, teljes címleírás munkája a Tárban a szövegkönyvekre és a 
képekre terjed ki. Az elméleti irodalom /SSzt/ katalogizálása központilag 
készül. Szinlapjaink, aprónyomtatványaink feldolgozására pedig csak a távoli 
jövőben, egészen ideális létszámi feltételek mellett lehet gondolnunk; addig 
ez a gyűjtemény-rész városok szerint betűrendben, s ezen belül időrendben áll 
a kutatók rendelkezésére.

A szövegkönyvek közül először a Nemzeti Színház anyagénak katalogizálása 
készült el. Mivel, a magyar színházi szakirodalomban a legtöbbet tárgyalt téma 
a Nemzeti Szinház története, teljes összefüggésében és részletkérdésekben egy
aránt, igy aránylag sok segédlet állt rendelkezésünkre a munka végzése közben. 
Az anyag homogén volt, csak egy színházra vonatkozó, igy tehát az intézmény 
történetének ismeretében kevés adat megfejtése, feloldása bizonyult kibogoz
hatatlan feladatnak. A tisztázatlan adatok is javarészt olyan müvekkel kap
csolatosak, melyeknek a szinház története szempontjából nincs jeleitőségük.

A Vígszínház szövegkönyvtára már több gondot okozott, mert a szinház 
történetével komoly filológiai igénnyel még senki sem foglalkozott. A szin—
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lapok, a korabeli sajtó, s néhény jó lexikon volt minden segédeszközünk. 
Mindemellett úgy gondoljuk, hogy mindkét színház gyűjteményéről olyan kata
lógust csináltunk, amely mindazon adatok szempontjából, melyeknek ismerete 
egy színmű vizsgálatánál nélkülözhetetlen /szerző, cim, eredeti cim, fordító, 
zeneszerző, bemutató, felújítás, rendéző, s más közreműködő személy/ pontos 
tájékoztatást nyújt.

Jelenlegi munkánk a fővárosi és vidéki színházak töredékes anyagét ma 
gába foglaló Magyar Műsorkönyvtár feldolgozása, s ez sokkal bonyolultabb 
feladat. A fővárosi színházak adataira vonatkozóan itt is több támpontot ta
lálunk a sajtóban, s néhány részleges nyilvántartásban, mint a vidéki színhá
zakra. Hiányzanak olyan monografikus jellegű müvek, melyek hitelt érdemlő 
pontossággal foglalkoznak a vidéki városok színjátszásának történetével. Ha 
vannak is ilyenek /Kolozsvár, Kassa, Győr, Pozsony/, azok is lezárják a téma 
tárgyalását a múlt század derekán. A mi anyagunk viszont éppen az utána kö
vetkező évtizedekből, de legbővebben a századfordulón túli évekből való. Nincs 
olyan összefoglaló mű sem, mely a magyar színházi élet szervezeti kialakulá
sával, a vándortársulatok rendszerével foglalkozik. Pedig a második világhá
borúig, pontosabban 1949-ig ez volt a magyar színházi élet kerete, szervezeti 
formája. A háború idején elpusztuljak, vagy lappanganak azok a nyilvántartá
sok, melyek a színészek társulati hovatartozását, fluktuációját tükrözik. 
Mindezen hiányokat azért soroltuk fel, mert a katalogizálás nehezót a sok be
jegyzés feloldása, megfejtése okozza, s ezt megkönnyitenék azok a könyvek, 
amiknek hiányát munkánk miatt fokozottan érezzük.

A rendező- és sugópéIdényokát a vidéki színigazgatók a fővárosi színhá
zaktól, vagy az Országos Szinéezegyesülettől kölcsön kapták. A pesti Népszín
ház könyvtáréban pl. minden színmű /vagy operett/ mellett ott sorakoztak a 
kézzel Írott szerepek /1875 és 1908 között vagyunk!/, a kották /vezérszólam, 
zongorakivonat, "stimmek" egy tékába kötve/, a az egész egység igy járt vidé
ken színházról színházra. így takarították meg a kézzel való másolás, szere
pezés megismétlődő, fáradságos munkáját. S valahány helyen megfordult egy-egy 
színdarab, mindenütt beírták a szerepek mellé az aktuális szereposztást is. 
Némelyik címlap vérzőjén 3-4 szereposztás is található /l. ábra/. Más esetben 
az igazgatók örökölték egymástól a színdarabokat. Vannak olyan szövegkönyveink, 
amelyekben 3-4 igazgató tulajdonpecsétje is látható /2. ábra/. Azt, hogy me
lyik társulat melyik igazgatónál, hol és mikor adta elő a szóban forgó művet, 
a súgók, rendezők, vagy más közreműködők bejegyzéseiből tudjuk kikövetkeztet
ni. Az eredményt szinlapjainkon és a Színészegyesület hivatalos közlönyének, 
a Színészek Lapjának segítségével ellenőrizzük. Ez utóbbiban ugyanis rendsze
resen közzétették a színigazgatók évközi állomáshelyeinek tervbe vett — de 
nem mindig betartott! — rendjét és a társulat hozzávetőleges névsorát. A 
névsor azért hozzávetőleges, mert az év folymaán rengeteg változáson megy ét, 
aszerint, hogy szerencsés kezű az igazgató, vagy sem. Sajnos, számtalan eset
ben előfordul, hogy a szinlap hiányzik. Ilyenkor a súgó bejegyzése szinlapot 
pótló értékre emelkedik. Egy-egy ilyen gazdagon jegyzetelt szövegkönyv meg
fejtése néha többnapos munka. Különösen akkor, ha nem úgynevezett "nagy" 
színigazgatók műsoráról van szó, hanem kis "dali—társulatok" előadásáról.
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A Nemzeti Színház és Vi^szinház katalÓgizálásánál selsorolt cimleirási adatok 
e most részletezett példánk esetében minden egyes bejegyzett város, színigaz
gató, rendező és előadási dátum adatával bővülnek /3. és 5. ábra/. Címleíró 
munkánknak éppen ez a speciális oldalai nekünk, mint említettük, a színmüvet 
nem szövege, hanem funkciója felől ke}l megközelítenünk és megvilágítanunk.
S egy-egy ilyen "telefirkált" szöveg, úgy lehet, három-négyféle rendezői fel
fogás nyomait őrzi.

A Nemzeti Színház anyagáról szólva utaltunk arra, milyen gazdag forrást 
jelenthet címleíró munkánk akkor, ha egy dráma többszöri megrendezésének tör
ténetével óhajt valaki foglalkozni. Az 4. ábrán bemutatott Traviata /régi

elméni A tévedt nő/ szövegkönyve 
egy mü országos vándorútja szem
pontjából szolgálhat értékes ada
tokkal. E gondos és elemző katalo
gizáló munkával és módszerrel végső 
perspektivóban olyan katalógus fel
építése lebeg szemünk előtt, amely 
nemcsak hogy hiven tükrözi gyűjte
ményünk gazdagságát, hanem minden 
szerzőre, műre, színházi személyi
ségre, földrajzi fogalomra vonat
kozóan, amit az anyag magában rejt, 
hiteles kiinduló po vbot nyújthat a 
kutatónak, bármilyen téma szemszö
géből kíván tájékozódni.

A jól végzett munka feletti 
örömhöz fogható az az érzés is, 
mely a gyűjteményben lappangó rit
kaságok felfedezésével jár. Eddig 
nyilván nem tartott szerzői auto- 
gráfokon kivül neves irók saját 
kézzel Írott fordításai is felszín
re bukkantak munkánk közben. Külön 
dolgozatban fogunk beszámolni a 
Nemzeti Színház közkedvelt hőssze
relmesének drámai zsengéjéről, né

hány 19. századbeli, igen értékes kolozsvári rendezőpéldányról, neves irók, 
költők, irodalomtörténészek eddig ismeretlen drámai kísérleteiről stb.

Módszerünkhöz hasonló analitikus jellegű címleírásról sem hazai, sem 
külföldi színháztörténeti gyűjteményben nincs tudomásunk. Munkánknak tehát 
úttörő jellege is van.

Képgyűjteményünk az előállítás módja szerint két nagy kategóriára osz
lik* az elsőbe az eredeti díszlet- és jelmeztervek tartoznak, melyeknek alap
ján a színházi produkció külső kiállítása készül. Ennélfogva ezek egy-egy 
színpadi előadás teljes dokumentációjának szerves tartozékai. A másik kategó
riában a sokszorosítás utján előállított képes ábrázolatok vannak: kőrajzok

HM 14.474 1
VERDI, {biuseppej t A tévedt nő. /La travia

ta./ Opera 4 felv. Irtat [Francesco Maria] 
Piave. Ford.: Nádaskay [Lajos. Bem.t Szeged 
1891# okt. 16. Rp. - Nagykörös 1892. ápr. 24. 
Rp. Kéziraté 35 lav. - 2? cm.

Bea.* Esztergom 1892. máj. 20. - Komárom 
1892. jun. 4. - Pápa 1892. szept. 13# •/#

MM 14.474 2
VERDI, faiuseppel: A tévedt nő. ...

- Győr 1892. okt. 22. - Sopron 1893# jan. 4.
- Makó Lajos társulata 1894-1895# évad. - Sze
ged 1895# okt. 8. - Dés 1896. ápr. 23# - Sze
ged 1897. deo. 23. - Kassa 1900. ápr. 25# Rp. 
Rend.t Andorfy Péter. - Debrecen 1903# jen.
17. - Szeged 1911. febr. 16. ./.
MM 14.474 3

VERDI, [Gluseppe]1 A tévedt nő. ...
- Verese 1911. szept. 20. - FUredl Béla tár
sulata 1912-1913# évad. - Feluj.t Szeged, Vá
rosi Színház 1922. febr. 23# Rp. Rend.t Hal
mos Gyula. - Szeged, Városi Színház 1929# nov. 
7. Rp. Rend.t Sziklai Jenő. - Szeged, Városi 
Színház 1931# ápr. 21. Rp. ./.
MM 14.474 4VERDI, LGiuseppelt A tévedt nő. ...
Rend.t Sziklai Jenő.
Makó Lajos, Almássy Endre és Faragó Ödön 

könyvtára.
Cimváltozat: Traviata.

4. ábra
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/litográfiák/ acél- és rézmetszetek, rézkarcok, fametszetek és a fényképek.
Az eredeti díszlet- és jelmeztervek között találhatók képgyűjteményünk 

legrégibb és legértékesebb darabjai, a 18. századi főúri színjátszás Fertőd 
hoz /Eszterháza/ és Pozsonyhoz kapcsolódó emlékei, Cári Maurer, Pietro 
Travaglia stb. rajzai, festményei. Folytatásuk csak hosszú szünet után, az 
1840-es években van, Telepi György rézlemezre festett háttérképeiben, melyek 
azonban mór a pesti Nemzeti Színház számára készültek. Ismét évtizedek mulnnV 
•1, s csak az újságok illusztrációiból tájékozódhatunk a színpadkép alakuló
járól. A századforduló körül Spannraft Ágoston, Kéméndy Jenő,müveivel kezdődik 
állományunkban újabb fellendülés, melyet, mint már céloztunk ró, most már vá
sárlás utján, válogatva, de egyenletes ütemben gyűjtünk.

A fénykép megjelenése előtti korszakban, tehát az 1860 előtti években kő
rajzok, rézkarcok, acél- és rézmetszetek készültek, szinészportrék, jelenet
képek, néhány színházépület képe, s ezeknek segítségévéi tudjuk rekonstruálni 
ez egykorú színpadképeket. Ebben a műfajban Barabás Miklós, Marastoni Józsefi 
JCohlmann Károly, Alt Rudolí a legkiválóbbak. Valamennyidjük alkotásai szép 
számmal vannak gyűjteményünkben képviselve.

Noha sok értékes képünk van a fényképezés hőskorából, tehát az 1860-as 
évek elejéről /Borsos József, Doctor Albert stb. felvételei/, mégiet a bő ára
dat az 1880-as években indul meg, technikai tökéletesedésével egyenes arányban#

A szövegkönyvek címleírásához hasonlóan magunk alakítottuk ki a képek 
katalogizálásának módszerét, szabályait is. A szakirodalomban nincs nyoma an
nak, hogy a képeknek bárminő, nemzetközileg is köztudott, vagy jóváhagyott 
oimleÍrási szabálya léteznék. Nyilvánvalóan minden nagy gyűjteményben a helyi 
sajátosságok figyelembevételével alakítják ki a módszert.

Saját cimleirási szabályunkat röviden úgy jellemezhetjük, hogy abban a 
tartalmi, formai és raktározási szempontot próbáltuk a lehető legésszerűbben 
összeötvözni. Formai tekintetben azt a könyvtári elvet kívántuk érvényesíteni, 
hogy a képeket nagyság szerint, jó helykihasználással lehessen tárolni. Evég- 
ből négy nagyság szerinti kategóriát állítottunk fel. A képek jelzete numerus 
currens, mely minden nagyság szerint való kategóriában elölről kezdődik. Min
den színdarab és minden színházi személy kap egy törzsszómot. Ha két személy 
szerepel a képen, akkor az már a színdarab törzsszámához kerül. Ha az egyes 
méret-kategóriákon belül ugyanabból a színdarabból, vagy ugyanazon személy 
képéből gyarapodás történik, akkor az törtszámmal sorakozik az előzők mögé. 
így módon akár színdarabot, akár egy-egy színészt keres az olvasó, egyhelyütt 
van a raktárban is, a katalógusban is. A tartalom kivetítésénél, tehát a cím
leírás kialakításánál arra törekedtünk, hogy a kép speciális adatai* cím, szer
ző, a felvonás — s ezen belül a jelenet megjelölése —, a bemutató ideje, 
helye, a színészek, szerepük feltüntetésével, a díszlet- és jelmeztervező, 
végül a fényképész neve és a kép mérete, rendre leolvashatók legyenek a kata
lóguscéduláról. A cédula bal felső sarkában a kép jelzete áll, a jobb sarokban 
pedig az a sorszám, melyből megtudható, hogy a jelzett színdarabból hányadik 
kép címleírását látjuk /6. ábra/. A címleírásban szereplő minden személynév
ről utaló készül, kivéve a színdarab szerzőjét. Ez ugyanis feleslegesen föl- 
duzzasztaná a kópkatalógust, melynek feladata a műnek nem a szöveg, hanem a
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látvány felőli megközelítése. A katalógusban a képek a színdarabok és a sze
mélyek betűrendjében találhatók meg.

A képek feldolgozásához 
igen kevés hazai vonatkozású 
szakirodalmi forrásunk van. 
Leggazdagabb még e tekintetben 
a grafikai anyag, aminél azon
ban a problémánk is a legkeve
sebb, mivel ezek kivétel nél
kül aláírással, s más kiegészí
tő szöveggel jelentek meg. Az 
eredeti díszlet— és jelmezter
vek irodalma annál gyérebb, 
minthogy a képzőművészeti szak- 
irodalom csak a nevezetes fes

tőművészek ilyen irányú tevékenységét tartja számon, a díszlettervezésnek, 
mint alkalmazott művészetnek helyzete meglehetősen periférikus. De a szükebb, 
színházi szakirodalom sem tart számon a magyar díszlet- és jelmeztervezás 
történetével kapcsolatosan semmi összefoglaló müvet, kisebb tanulmányt is ke
veset. Ezért a régi, szignálatlan tervek agnoszkálása nehéz feladat. Itt is, 
mint a képzőművészetben oly gyakran, csak az "iskola", a stílus szerinti hova
tartozásig közelíthető meg és szűkíthető le a kérdés. A megfejtést az is ne
hezíti, hogy a díszleteket — főként a múlt században — nem egy műhöz készí
tették, hanem kisebb-nagyobb átalakítással több darabban felhasználták. Igen 
kevés olyan díszlet készült, amint az ábrázolt szintér egyértelműen egy meg
határozott műre utal, mint pl. a Varázsfuvola utolsó felvonása, A bolygó hol
landiban az első felvonás, az Aida egyiptomi szintere, Az ember tragédiájának 
egyes színei stb. A szinlapok sem segítenek minden esetben a kérdések megfej
tésében, mert koronként változó szokás, divat volt a szoenlkai közreműködők 
nevének feltűntetése. Csak századunkban, a 30-as évektől kezdve nőtt odáig a 
díszlet és jelmez fontossága és a tervező rangja, hogy a produkció elmaradha
tatlan, "jegyzett" és a szinlapokon és kritikákban mindenkor jelzett tényező
jévé emelkedett#

A fényképek feldolgozásénál is egyedül a kurrens anyag problémátlan. 
Képeslapjaink, színházi élményeink és —- főként az utóbbi években — a tele
vízió úgyszólván személyes ismerőseinkké teszi a színészeket. Itt is a régi 
anyaggal van több gond. A jelenetképeken a szinészarcok megfejtésében hosszú 
évekre visszanyúló "ismerkedés", azaz az egykorú képes újságok gyakori forga
tása segit. A kép további meghatározáséban a magyar színházak vázlatos törté
netét, műsorát, társulatát, a társulatok változását, a nevezetesebb színészek 
pályájának adatait, egyszóval számtalan tényezőt kell ismernünk és összehan
golnunk, hocy ezt a munkánkat is jól elláthassuk.

Azért időztünk a szövegkönyveknél és képeknél ilyen hosszan, mert feldől' 
gozó és a szó valódi értelmében is feltáró munkánknak ez a törzse, és a leg- 
szobb róöze. Örülnénk, ha nemcsak a nehézségekből, hanem a szépségekből Í3 
érzékoltotni tudtunk volna egy keveset.

iiivicr.sLi ka.vOlyne

KA. 7931/42 39
HUNCUT KÍSÉRTET /Calderón de la Barca, Pedro/. 
II. - 1969. máj^ 9. Katona József Színház 
Szokolay Ottó mint Don Juan, Fiilöp Zsigmond 
mint Don Manuel, Gyulay Károly mint Rodrigo 
és Sinkó László mint Don Luis. Díszleti Csá- nyl Árpád. Jelmez: Vágó Nelli. Fénykép. Ma
gyar Foto. 12x9 cm.

6. ábra
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MUNKMKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A NYELVTUDÁS, NYELVTANULÁS ÉS A NYELVPÓTLÉK 
PROBLÉMÁI AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN

Könyvtárunk vezetőit és munkatársait már évek óta foglalkoztatja 
a nyelvtanulás, nyelvtudás és főleg az utóbbi honorálására szolgáló nyelv
pótlék kérdése. A nemzeti könyvtár funkcióinak rohamos bővülése, a feladatok 
magasabb szintű megoldásának igénye következtében ui. idejét múltnak bizo
nyultak az utolsó, 1964-ben lefektetett szabályozási elfrek. Ezek — az emlí
tett oknál fogva — nem a nyelvpótlék-rendszer ésszerű kialakításához, hanem 
annak összekuszáltságához vezettek.' így egyre erőteljesebben, és az 1970-ben 
tartott szakszervezeti tanácsülésen már sürgetően jelentkezett e problémakör 
rendezésének kívánalma.

Ennek nyomán a könyvtár vezetősége több alkalommal is megvitatta az inté
zet nyelvtudási helyzetét és a megnyugtató rendezés lehető módozatait. Hosz- 
szen tartó és sokrétű elemző munka vezetett el odáig, hogy a kérdéskomplexumot 
objektív alapról kiindulva lehessen megoldani.

Mindenekelőtt a meglevő helyzetet, annak nyilvánvaló hiányosságait, fonák
ságait kellett feltárni. Ezeket ugyan a szakszervezet 1970-ben végzett felmérése 
nagyrészt már kiderítette, de pontosabb és újabb adatok megszerzése érdekében 
szükségesnek látszott ennek az akciónak 1971-ben való megismétlése*

A nyelvtudás számbavétele, amely pontosan meghatározott kritériumok alap
ján, a dolgozók által kitöltött egyéni kérdőívek és az ennek alapján felállí
tott nyelvi kataszter segítségével történt, a következő tanulságokkal szolgált: 
1. A világnyelvek tekintetében alapjában megfelelő ugyan a nyelvvizsgával 

bizonyított nyelvtudási ellátottság, de a korosztályok közti elosztást 
vizsgálva már korántsem mutat megnyugtató képet. Az akkori 27 német nyelv
vizsgával rendelkező közül csupán 5 tartozott a fiatalabb generációhoz, a 
többiek már túljutottak negyvenedik életévükön. Még rosszabb volt az arány 
a francia nyelvet ismerők kicsiny táborában: 16 főből csak kettő volt if
júnak tekinthető. Az angol és orosz nyelvtudásban már kiegyensúlyozottabb 
helyzetet találunk.
A nemzeti könyvtári feladatok ellátásában nélkülözhetetlen szomszéd-, 
illetve rokonnéni nyelvek ismeretét vizsgálva viszont minden szempontból 
súlyos, szinte aggasztó kép tárul elénk: a szlovák nyelvet egy, a szerb- 
horvátot három, a románt ismét csak egyetlen nyelvvizsgával igazolt nyelv
tudás képviselte* Amellett e nyelvek ismerői túlnyomórészt a nyugdíjkor
határt ólért, vagy alihoz közelálló dolgozók voltak*

231



2. Az addig engedélyezett nyelvpótlékok számbavétele során ugyancsak több 
ellentmondásra kellett felfigyelnit
A nyelvpótlék elosztása egyenlőtlen volt, az intézmény érdekeit nem érvé
nyesítette, de a dolgozók szemszögéből nézve sem bizonyult igazságosnak.
Az újonnan alkalmazott munkatársaink pl. általában könnyebben kapták meg 
a nyelvpótlékot, mint a korábbi nyelvvizsgával rendelkező, régebben itt 
dolgozó kollégáink.
A nyelvpótlék — az esetek többségében — az alapbér szerves részét képez
te* a nyelvpótlékban részesülők általában alacsonyabb fizetést kaptak, mint 
a hasonló beosztású, de nyelvpótlékkal nem rendelkező munkatársaik.

E kétsiku felmérés nyomán most mér bizonyítottá vélt, hogy a nyelvtanulás, 
nyelvtudás és nyelvpótlék kérdéskörének alapvető rendezése nem halasztható 
tovább.

Az 1972 szeptemberében tartott főosztályvezetői értekezlet az alapelvek*- 
re vonatkozóan hozott határozatot. Kimondta, hogy a nemzeti könyvtári, munka 
színvonalának fenntartása, illetve emelése érdekében az igazolt és a könyvtár 
szempontjából hasznos nyelvtudásnak az alapbéren felül engedélyezett nyelv
pótlékkal való honorálásét a jövőben is fenn kell tartani. Hangsúlyozta, hogy 
a nyelvtanulást előmozdító, a nyelvtudást honoráló nyelvpótlék-rendszert az 
intézmény érdekeire alapozva szükséges kialakítani. Ugyanakkor a dolgozók e 
céllal egybeeső jogos igényeit is messzemenően figyelembe kívánta venni. Dön
tés született arra vonatkozóan is, hogy a nyelvpótlékok folyósítására a könyv
tár béralapjából kikülönitett központi alapot kell teremteni.

Az ismertetett elvekből kiindulva látott hozzá a könyvtár vezetősége 
1973 elején a nyelvpótlék-helyzet rendezéséhez*

Kiegészítette azon dolgozók fizetését, akik mert nyelvpótlékot kaptak, 
alacsonyabb alapbérben részesültek;

áttért a nyelvpótlékok összegének százalékban való meghatározására, és 
ennek alapján

rendezte azok nyelvpótlékát, akik már eddig is kaptak /de a megállapított 
százalékot nem érték el/)

nyelvpótlékot engedélyezett azok számára, akik érvényes nyelvvizsgával 
rendelkeztek, a nyelvet használták, de eddig nyelvpótlékban nem részesültek.

Az alaprendezéssel párhuzamosan került sor a nyelvpótlékok jövőbeni fo
lyósítását szabályozó rendelkezések kidolgozására. Ezek főigazgatói jóváhagyá
sa a múlt év végén történt meg.

A nyelvpótlékra vonatkozó végleges határozatok a következők*
1, A nyelvpótlék kizárólag a könyvtár érdekeivel egybeeső nyelvtudás 

külön honorálásóra szolgál, nem tekinthető az alapbér tartozékának, 
tehát bérkiegészítésül sem a régi munkatársaknál, sem uj alkalmazás
nál nőm használható fel.

2. Egy dolgozó rénzére — egyelőre — maximálisan két nyelvpótlék fizet
hető ki. Az első nyelvpótlékot igazolt nyelvvizsga esetében az kap
hatja meg, akinek a munkája ezt indokolja. A második idegen nyelv 
tudásáért pótlék csak elsőrendű intézeti érdekből engedélyezhető. 
Ilyennek kell tekinteni*
a/ a szomszédnép!, ill. rokonnépi nyelvek tudását,
b/ az adott nyelvnek a napi munkában való aktiv használatát /rendsze

ren levelezés, tárgyalás stb./, 
c/ központi feladatok ellátását /idegenvezetés, tolmácsolás/.
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3. A nyelvpótlék összegét — az 1972-es rendezés elveinek megfelelően — 
a Jövőben is százalékban kell meghatározni! középfokú nyelvvizsga 
esetén általában a fizetés 5%-a, felsőfokú nyelvvizsga utón általában 
ICP/o-b az engedélyezett összeg. Kivételesen, elsőrendű Intézeti érdek 
fennforgása esetén kerülhet sor — a nyeÍvpótlók bizottság Javaslatá
ra és akönyvtér főigazgatójának Jóváhagyása alapján 8, 111. 15% 
megállapítására.

4. A nyelvpótlék folyósítása nem személyhez, hanem adott feladatkörhöz 
kötött! áthelyezés esetén visszavonható, ill. a megállapított; száza' 
lék osökkenthető• /Természetesen a fordított eset is lehetségest 
amennyiben egy uj feladatkör ezt indokolja, a második nyelvpótlék 
engedélyezhető. Illetve a százalék felemelhető./

A nyelvpótlékok összintézeti érdekeket figyelembe vevő elosztására a 
könyvtár főigazgatója egy négytagú bizottságot hozott létre. /Bővebben 1. a 
Krónika rovatban./

A rendezési időszak lezártával 73 dolgozónk összesen 92 /ebből 66 felső* 
és 25 középfokú/ nyelvpótlékban részesült. A nyelvek szerinti megoszlást né
hány példa Jellemezheti /zárójelben a felső-, illetve középfokú vizsga után 
kifizetett pótlékok számát jelöljük/t angol /10+11/, francia 11 /10+1/, német 
25 /19+6/, orosz 17 /12+5/» szerb-horvát 2 /2+0/, román 1 /l+O/, szlovák 1 
/1+0/.

1973 végére elértük, hogy munkatársaink Jogos sérelmei orvoslást, és 
indokolt igényei kielégítést nyertekj

továbbá, hogy a nyelvtudási kívánalmak megfogalmazásával a nyelvpótlék** 
ra törekvők előtt világos elvek állnak.

Hangsúlyozni kell ismételten, hogy az intézet vezetősége a nyelvpótlékok 
engedélyezésénél kizárólag a könyvtári munka érdekeit veszi figyelembe, és a 
dolgozók egyéni érdekelt ennek alárendeli,

valamint azt, hogy a nyelvpótlékok folyósítását az e célra rendelkezésre 
álló nyelvpótlék-keret anyagi korlátái befolyásolják. Előfordulhat, hogy a 
nyelvpótlékra — a kellő fedezet megteremtéséig — rövidebb-hosszabb ideig 
kell várni.

A bevezetésben szóltunk arról, hogy a nyelvpótlék-helyzet felmérésével 
párhuzamosan a nyelvtudási kataszter felállítására is sor került. Ennek tanul
ságaira már ott kitértünk.

A könyvbár vezetősége természetesen ezt a kérdést is figyelemmel kiséri 
óo a dolgozók nyelvtanulását több intézkedésével segíti.

A világnyelvek tanulására oly sok lehetőség nyílik, hogy azok elsajátí
tására nem szükséges hivatalos házi tanfolyamokat indítani. Feleslegessé teszi 
ezt KI;S2 szervezetünk példamutató okolóJa is, amelynek keretében a fiatalok 
/do nemcsak a logfiatalabbakl/ nyelvtanulását öntevékenyen és kiválóan meg
szervezték.

A már megalapozott nyelvtudás tökéletesítését — indokolt esetekben — 
a könyvtár az intenzív tanfolyamokra való kiküldéssel támogatja. A világnyelvek 
mft gfole lő számú óa szintű képviseletét természetesen az uj alkalmazásokkal 
is opyonniilybnn tartja.
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A szomszéd-, illetve rokonnépi nyelvek eléajátitáséra az intézet maximá
lis segítséget kiván biztosítani. Felszólította a könyvtár dolgozóit, első
sorban a fiatalokat, hogy vállalják — a nyelvvizsga letételének kötelezett
ségével — egy-egy nyelv megtanulását. A felhívásra viszonylag kevesen jelent
keztek, közülük is többen csak feltételesen. A további tárgyalások során a 
komoly vállalkozók létszáma minimálisra, pontosabban öt főre csökkent, ök 
öten négy különféle nyelvet akartak elsajátítani. Ilyen körülmények között 
nyelvtanulás tanfolyamszerű megszervezésére nem lehetett gondolni.

A nyelvtudás! helyzet a mér ismertetett felmérés.óta kevéssé javult. Ezt 
a körülményt és a nyelvtanulók csekély számát figyelembe véve, a szomszédnépi 
nyelvismeretek biztosítását most elsősorban a nyelvet már tudók alkalmazásával 
kell megoldani. De nem jelenti ez azt, hogy a könyvtár vezetősége eredeti el
képzelését ne akarná érvényesíteni.

Ezúton is szeretnénk fiataljainkat a szomszéd- és rokonnépi nyelvek ta
nulására ösztönözni. Az egyénileg tanulók előtt nyitva állnak a Csehszlovák 
Kultúra és a TIT nyelvtanfolyamai. A komoly eredményeket felmutatók számára a 
könyvtár vezetősége — esetenként — jutalmat, k&lföldi kiküldetést, a nyelv
vizsgát megelőző hónapokban némi munkaidőkedvezményt kiván biztosítani. A si
került nyelvvizsgát pedig a nyelvpótlék folyósításával fogja honorálni.

NÉMETH MÁRIA

AMI EDDIG ELKÉSZÜLT A VÁRI ÉPÜLETBŐL

"A gyűjtemény raktári elhelyezésének ügyében 1973-ban fordulat 
áll be" — igy kezdődött az OSZK 1973. évi munkatervének a raktározási kérdé
sekkel foglalkozó része. Majd a továbbiakban az olvashatót "A Rosenberg-házas- 
pár utcai uj épületrész évek óta húzódó építkezése befejeződött, s bár az itt 
kialakítandó raktárrészek betelepítéséinek még ma is komoly technikai akadályai 
vannak, amennyiben ezek az év folyamán kiküszöbölhetők lesznek, a költözködés 
megindulhat. Ez év elején a vérbeli épület ratártornyai részben átadásra ke
rülnek, s előreláthatólag az év második felében szállítható ide állományi 
anyag."

Az 1973. év végével megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy a munkatervben 
még igen óvatosan megfogalmazott reménységeink teljesültek. Az óvatos fogalma
zás azonban nem volt indokolatlan* ezt azok tudják igazán, akiknek minden ere
jük megfeszítésével kellett a sokszor ugyan előrelátható, de még többször tel
jesen váratlanul előálló nehézségekkel megküzdeniük.

A vári raktértornyok "saronkivüli" elkészítésének és használatbavételé
nek lehetősége az 1972. év elején merült fel. Ekkor közölte a Művelődésügyi 
Minisztérium a könyvtárral, hogy a Budavári Palota Beruházó Iroda vállalja a 
raktártornyok elkészítését az 1972. év végére, teljes állványzattal, világí
tási berendezéssel, felvonókkal és a jó megközelítés biztosításával, megfelelő 
— pormentes — szellőztetéssel, de egyelőre fűtés és légkondicionálás nél
kül, — amennyiben a könyvtár hajlandó ezeket a raktárakat igy is használatba 
vonni•
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A könyvtár ezt vállalta, bár tudatéban volt annak, hogy elhelyezési 
problémái ezzel még nem oldódnak meg, és tudta azt is, hogy a fütetlen rak
tárhelyiségek felhasználása még számos további problémát hord magában, és 
hogy az épités alatt álló épületbe, az éDitési területen keresztül a raktá
rakba való beköltözés nem lesz könnyű feladat.

Mindezeket az aggályait a könyvtár közölte a Művelődésügyi Minisztérium
mal, kényszerű helyzetében mégis kérte a két raktártorony használatbavételé*4 
nek biztosítását az 1972. év végére. Ugyanakkor azonban azt is kérte a könyv
tár a Minisztériumtól, hogy folytasson további tárgyalásokat a Beruházó Iro
dával a raktártornyok fűtése érdekében és tegyen újabb lépéseket az illetékes 
kormányhatóságoknál olyan irányban, hogy a könyvtár korábbi javaslatának meg
felelően az egész F-épület, tehát a teljes könyvtári épület befejezése és át
adása három szakaszban történjék és az első harmadrész — az északi és a déli 
raktártornyot körülvevő épületrész, irodai, olvasószolgálati és egyéb helyi
ségeivel —- lehetőleg már a mostani — 1971-1975* évi — tervidőszakban tel
jesen elkészüljön.

Ezek után indult meg, most már fokozott ütemben a ratártornyok végleges 
kialakításai a világítási és tűzvédelmi berendezések szerelése, a tűzbiztos 
vasajtók behelyezése, a műanyag padlóburkolatok elkészítése, a raktári vas
lépcsők beszerelése stb., stb., s végül a raktári vasberendezés.

Ez a lakonikus rövidségü felsőrolás korántsem érzékelteti azt a renge
teg munkát, fáradságot, tárgyalást, vitatkozást, vívódást és döntést, ami 
ebben az egész munkafolyamatban a könyvtárra is hárult. Alig volt olyan nap, 
hogy valami eldöntendő probléma ne adódott volna.

Végülis a kér raktártorony, mintegy 40 000 folyóméter raktári polccal, 
ha talán egy kicsit később is, mint reméltük, de mégis elkészült és a kije
lölt raktári anyag szállítását "az év második felében" — ahogyan azt a munka
terv óvatosan megfogalmazta — meg lehetett kezdeni. Igen nagy gondot okoz 
azonban a könyvtárnak, hogy a két raktári lift, amelyeknek a toronyraktárak
kal együtt kellett volna elkészülniük, még ma sincs készen. A könyvtár a maga 
részéről mindent elkövetett és elkövet annak érdekében, hogy a liftek fel
szerelése minél előbb megtörténjék! a szerelés már folyamatban is van, liftünk 
azonban még nincs. Hogy ez mit jelent a raktárak betelepítésénél, az nem 
igényel bővebb magyarázatot.

A két tizenegy szintes raktártorony vasberendezéséből még nem készült 
el, illetve nem teljes az északi torony 10. és 11. szintjének, továbbá a déli 
torony 10. és 11., valamint 1. és 2. szintjének berendezése. Ez a könyvtár 
egyetértésével történt Így, elsősorban azért, mert ezekre a szintekre nagy
részt különleges raktári berendezés kerül majd a Térképtár, a Zeneműtár, a 
Színháztörténeti Tér, a Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tára részére, és 
ezeknek a berendezéseknek a megtervezése, elkészítése hosszabb időt vesz 
igénybe. Ezeken a raktári szinteken a könyvtár most ideiglenesen ládázott 
anyagot helyez el.

A vári épülőt további építési munkáiról még csak annyit, hogy a Műve
lődésügyi Minisztérium magáévá tette a könyvtárnak a szakaszos befejezésre
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vonatkozó elgondolásait és a tárgyalások ilyen irányban folytatódnak. Az a 
tény, hogy a könyvtár állományából haramosan már tekintélyes mennyiség kerül 
a vári raktárakba, reménységünk szerint szintén hathatós érv lesz a szakaszos 
használatbavétel és a teljes építkezés mielőbbi befejezése mellett.
FARKAS LÁSZLÓ

A SEGÉDKÜNYVTÁRI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL

Midőn 1957-ben, kiküldött szakértők az Országos Széchényi Könyv
tár felülvizsgálatéról részletes Jelentést terjesztettek elő, alapvető meg
állapításaik közt szerepelt a segédkönyvtári állapotok kritikája. Szóvá tet
ték a segédkönyvtárak szervezetlenségét, egységes irányításuk, koordinálásuk 
hiányát. Javasolták a tájékoztató szolgálatban korszerű segédkönyvtár fel
állításét, illetve az egész intézet összes segédkönyve központi nyilvántartá
sának megteremtését.

A következő évtizedben a könyvtár sokat tett a Javaslatok megvalósítása 
érdekében. Megkezdődött a tájékoztató segédkönyvtár építése, majd — 1959-től 
— az uj beszerzésű segédkönyvek központi betűrendes katalógusban való lelő
helyes nyilvántartása. 1960-62-ben, az állománygyarapítási munka Gyűjtőköri 
Utasításába illesztve, az érdekeltek bevonásával elkészült a segédkönyvtárak 
gyűjtésének első összehangolt leirésa. 1964-ben — az uj épületbe költözés 
remélt közeli határidejének sürgető hatására — határozat született a segéd
könyvtári gyűjtemények további racionális koordinálására. A könyvtár ugyanis 
az uj épületben — munkahelyi segédkönyvtárak fenntartásával — egy nagysza
bású központi enciklopédikus és bibliográfiai segédkönyvtár létesítését ha
tározta el5 a gyűjtés koordinálása ennek a központi gyűjteménynek az előké
szítését szolgálta. 1964 körül megtörtént az összes segédkönyvtár helyi re
víziója. Később ennek eredménye alapján a majdan a központi segédkönyvtárba 
áthelyezendő müvek kijelölése, végül megkezdődött az összehangolt segédkönyv
tári rendszerben is több helyen szükséges alapvető külföldi segédkönyvek és 
sorozatok megfelelő többpéldányos beszerzése.

A könyvtári gyűjtés természetesen mindenkor csak a rendelkezésre álló 
anyagi keretek és munka-kapacitás korlátái közt lehetséges. Bármilyen messze 
is jutottunk a másfél évtizeddel ezelőtti szűkös viszonyoktól, megállapítható, 
hogy a könyvtár pénzügyi helyzete körülbelül 1969-ig nem tette mindig lehető
vé a kívánatos mértékben a segédkönyvbeszerzést. Gyakran kellett kényszerűen 
takarékoskodnunk. Mégis, ezekben az években került beszerzésre a központi 
tájékoztató segédkönyvtár viszonylag gazdag alapanyagának nagy része, csak
nem két tucat további segédkönyvgyüjtemény igényeinek lehető kielégítése 
mellett.

Költözködésünk fájdalmas elhúzódása azonban elénk tárja azt az ellent
mondást, amely terveink és nehéz jelen helyzetünk között van. A nagy áldoza
tokkal létrehozott központi segédkönyvtár majd az uj épületben minden tárunk 
és rész legünk számára könnyen elérhető közkincs lehet, ma azonban — távoli
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részlegeink számára — még nem realitás, legfeljebb a jövő Ígérete, hiszen 
számukra ma gyorsan és közvetlenül nem elérhető.

A legutóbbi évtizedben gyűjteményeink és osztályaink széttelepitett el
helyezése a segédkönyvtári igényeket és költségeket — érthető módon — erő
teljesen növelte. Az anyagi erőfeszítések érzékelésére álljon itt a legutolsó 
évek néhány számadata. 1969-ben összesen 1329 bel- és külföldi kötet került 
segédkönyvtárakba /ebből a központi tájékoztató gyűjteménybe 355/» 1970-ben 
1470 /388/, 1972-ben 2041 /588/. 1970-ben a segédkönyv-gyarapodás leltári 
értéke 560 000, 1972-ben kereken 1 millió forint.

Ilyen körülmények közt a könyvtár vezetősége 1968-ban segédkönyvtári 
bizottságot hozott létre azzal a céllal, hogy ez a bizottság — lehetőleg 
hetenként ülésezve — tárgyalás után hozzon eseti döntéseket az uj segédköny
vek ide vagy oda irányításának, illetve esetleges további példányok beszerzé
sének sokszor nehéz kérdéseiben. Működésének rövid időszakában bebizonyosodott 
hogy — a pénzügyi kényszer vaskorlátai közt — a példányszám eldöntése, illet 
ve a több igénylő közötti választás, végülis többnyire központi, gyarapítási 
teendő marad.

Beszerzési pénzkereteink 1969 után bekövetkezett igen jelentős növekedé
se nyomán a segédkönyvtári igények is újra, jelentősen megnövekedtek és ehhez 
kapcsolódóan — vitáktól nem mentesen — megfogalmazódott egy uj tipusu igény 
isi a könyvtár dolgozóinak ellátása, önművelésük érdekében, könyvtári forma
ságok nélkül aktuális általános és szakmai olvasmányokkal, elsősorban folyó
iratokkal.

Ilyen előzmények után hivott össze az igazgatóság 1971 júliusában a 
segédkönyvellátés kérdéskörében először egy eredményes vitát hozó szakmai ér
tekezletet, majd határozatot hozott a segédkönyvtári bizottság újjászervezésé
ről.

E határozat nyomán alakult meg az uj SegédkönyvtáríL Bizottság — melynek 
munkájáról a továbbiakban szólni kivárnunk — most már nem azzal a céllal, 
hogy a segédkönyvek odaítéléséről esetenként tételes vitát folytasson, hanem 
a segédkönyvtárak további gyarapításénak újabb elvi megalapozására, a költö
zésig terjedő időszakban a jelen és jövő gyűjtőköri kettőségének áthidalására, 
a segédkönyvtéri problémák kapcsán felmerült egyéb határos kérdések megvizsgá
lására. A bizottság nem képviseleti elv alapján működik, hanem tagjai a segéd- 
könyvszükségletek szakértői. Az uj feladatkörű bizottság létrehozáséval egy
idejűleg világos fogalmazást nyert a beszerzési döntés kérdése: az egyértel
műen a Gyarapítási Osztály hatáskörébe — és ezzel felelősségébe is — került. 
A segédkönyvek problematikáját a bizottság természetesen nemcsak az igénylők, 
hanem a beszerzés és az összintézeti állományépités szempontjából is hivatott 
vizsgálni.

A bizottság 1971-től máig működésében az egyszerűtől haladt az összetett 
felé. Először a könnyebb, gyorsan megoldható kérdéseket vette elő és az álta
lánosabb, több megfontolást kívánó, nehéz gyűjtőköri kérdéseket hagyta idő
rendben későbbre.

Átalakulásának első közvetett eredményeként 1971 szeptemberétől megvaló
sult a folyamatos könyvgyarapodás segédkönyv jellegű teljes anyagának rend
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szeres heti bemutatása /mely korábban helyhiány miatt többször is meghiúsult/. 
Ilyen módon az érdekeltek nemcsak azt láthatják, amit a gyarapítás nekik szánt 
már, hanem minden szóba jövő müvet áttekinthetnek és kifejezhetik javaslatukat

A bizottság által jóváhagyott tervezet szerint 1972 elejétől megindulha
tott a könyvtár dolgozóinak — az imént már említett — állományon kivül ke
zelt, általános társadalmi és irodalmi folyóiratokkal való, olvasókörszerü 
ellátása. A könyvtár ezzel, kis anyagi ráfordítással, főleg fiatal munkatár
sainak önművelését, napjaink kultúrájával való lépéstartását segíti elő.

Kidolgoztatott és elfogadott a bizottság javaslatot a központi raktárak 
anyagának osztályok és más részlegek számára való, egy évre szóló és meghosz- 
szabbitható un. tartós kölcsönzésére. Ezen uj kölcsönzési formában szükség 
szerinti hosszú időre kikölcsönözhető az olyan segédkönyv, melynek jelentősé
ge csak időleges /például az a monográfia, mely csupán gondos áttanulmányozás
ra szükséges, az az időszaki lap, melyet az igénylő csupán figyelemmel kisér
ni kivén/. Ez a megoldás csökkenti a segédkönyvtárba helyezés, illetve az on
nan később való kivonás eseteinek számát és ilyen módon, ha élnek vele, számot 
tevő munkamegtakarítást igér.

A bizottság nehezen feltörhető diói közé tartozott a segédkönyvtárak 
gyűjtőkörének újabb Írott szabályozása. Ehhez szövegjavaslatok bekérésével 
fogott hozzá. Midőn azonban a bizottság elnöke és titkára a javaslatokat fel
dolgozta » kiderült, hogy a Gyűjtőköri Szabályzat szövegéhez képest viszonylag 
kevés módosítást tesznek lehetővé. A bizottságban eleve sok vita folyt a gyűj
tőköri szabályozás részletezésének mértéke körüli többen is azt az álláspontot 
képviselték, hogy a gyűjtőköri leírásnak a lehető legnagyobb mértékben rész
letezőnek kell lennie. Mivel ezt a Gyűjtőköri Szabályzat adott arányai és 
keretei nem teszik lehetővé, de célszerűvé sem, a bizottság végülis egy, 
egészségesnek mondható kompromisszumban állapodott magi az egységes gyűjtőköri 
szabályzat mellett kívánatosnak tartja, hogy minden segédkönyvtár-kezelő osz
tály minél részletesebb helyi gyűjtési vezérfonalat dolgozzon ki. Ezek elbí
rálását és jóváhagyását a bizottság vállalja magéra, a későbbiekben pedig a 
Gyűjtőköri Szabályzat mellékleteinek tekintendők és irányadóak a Gyarapítási 
Osztály számára is. A bizottság ennek a munkának a minta-szabályzataként el
fogadta a Bibliográfiai Osztály segédkönyv-gyűjtési leírását.

Maga az alapszabályzat, a Gyűjtőköri Utasítást módosító tervezet a közel
jövőben kerül az igazgatóság elé abban a formában, melyben azt a bizottság 
elfogadta.

A segédkönyvtári problematika könnyebb kérdései közé tartozik az állomá
nyi segédkönyv és az állományon kívüli un. használati példány fogalmi kettős
sége. Mig az állományi segédkönyv helye a segédkönyvtár, illetve — aktuali
tásának múltával — a raktár /és onnan legfeljebb fölöspéldányai kerülnek ki
rekesztésre/, a használati példány maga munkaeszköz, eleve az állomány sán
cain kivül marad és — fölöslegessé válván — szigorú formaságok nélkül egy
szerűen selejtezhető. Könyvtárunk bonyolult üzemében a "használati példány" 
fogalomköre i3 az indokolt mértékben túl terjedt és ez is rendezést, szabá
lyozást kiván. Az erre vonatkozó javaslat elkészült.
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A bizottság nehéz — és még le nem zárt — ügyei körébe tartozik végül 
a segédkönyvekről való intézeten belüli /és olvasói!/ tájékoztatás kérdésköre. 
E területen csak kevés meglevő adottságról számolhatunk be. Minden osztály 
számára rendelkezésre áll az a lehetőség, hogy — általa megjelölt, jól kör
vonalazott témakörben — a katalogizálás során való kijelölés révén tetszőle
ges számú figyelőkartont rendeljen és azt, akár helyi témakatalógus szerkeszté
sére, felhasználja. Ezzel azonban nem sokan élnek. A másik jóval problemati
kusabb tény az, hogy az 1959 óta vezetett központi betűrendes segédkönyv
katalógus eleve igénytelenül, egyetlen cédulasorozattal indult, teljességi 
foka kétséges, használhatósága ennél fogva mérsékelt. 1959 előtti kiegészí
tésre eddig gondolni sem lehetett. Létszámhiány miatt az eredetileg megindí
tott párhuzamos központi segédkönyv-szakkatalógus felállítására sor sem került, 
códulaanyagát a betűrendes katalógus utalózására használták fel*

A bizottság szakértői javaslatot dolgoztak ki ennek az alapvető kérdés- 

kötegnek a holtpontról való elmozdítására. A javaslat alternatív: vagy a fi
gyelőszolgálat kiterjesztését és intézményessé tételét ajánlja, vagy idősza
kos — kéthavonkénti házijegyzék kiadását* Bármelyik megoldás esetén külön
kérdés marad a retrospektív segédkönyvállományról való tájékoztatás, mely az 
említett központi segédkönyv-katalógus továbbfejlesztésével és megjavításával, 
továbbá — lehetőleg — megfelelő szakkatalógus létesítésével oldható meg. 
Sajnos, csak távolabbi célunk lehet egyesitett segédkönyvtéri lelőhelykata
lógusunk kiadványban való közzététele*

PAJK0S3Y GYÖRGY

EGY ÉRTÉKES ADOMÁNYRÓL

Az OSZK számos külföldön élő magyarral tart kapcsolatot. Sokan 
élnek távol hazánktól olyanok, akik tudják, hogy nemzeti könyvtárunk egyik 
tradicionális feladata a külföldi magyar irodalom gyűjtése és adományaikkal 
segítenek minket ebben a célkitűzésűnkben*

A közelmúltban kapott egyik adományunkról kívánunk most beszámolni, mind 
az anyag jelentősége, mind az ajándékozás érdekessége miatt* Huziányi István 
/Evanston, Illinois, USA/ Kossuthra vonatkozó gyűjtését — részben eredeti 
dokumentumokat és könyveket, részben másolatokat — adta át könyvtárunknak* 

Hosszabb levelezés előzte meg az ajándékozást. A bábolnai Állami Gazda

ság igazgatója révén kerültünk kapcsolatba, aki a magyar "kukorica-program" 
kapcsán az USA-ban járva hivatalosan ismerkedett meg Huziányi Istvánnal, s 

értesült arról a szándékáról, hogy kora ifjúságától gyűjtött Kossuth-gyüjte- 

ményét Magyarországra kivánja juttatni*
Huziányi István ötesztendős kisfiúként került ki az Egyesült Államokba, 

s ma meglett férfi, aki azonban több mint ötven év után is jól beszél magya
rul. Történész akart lenni, de a harmincas évek hírhedt gazdasági válsága le
hetetlenné tette szándéka megvalósitását. Kenyeret kellett keresni, nem pedig 
költségbe verni családját az egyetemi tandijjal. Esti egyetemen tanult tehát,

239



de már nem filosznak, Ma adóügyi szakember, "state tax manegerft. Fiatalkori 

"hobby"-ját, a Kossuthra vonatkozó könyvek, dokumentumok, korabeli amerikai 
sajtóvisszhang stb. gyűjtését azonban fiatalos szenvedéllyel újította fel 

annak érdekében, hogy minél teljesebb gyűjteményt ajándékozhasson a nemzeti 
könyvtárnak. A gyűjtési szenvedélyen kivül nagyon sok szeretetteljes gondos
ság is járul az ajándékhozi minden egyes újság vagy folyóiratcikk xeroxmáso

lata szines, egyedi boritóba fűzve, a forrás bibliográfiai adatainak megje
lölésével valóban Ízléses, szép kiállításban, mind-mind az ajándékozó szabad 
óráinak terméke.

A levélváltás után most végre személyes látogatásra került sor. Mr. és 
Mrs. Huziányi /aki szintén magyar/ egy óriási dobozzal érkeztek a látogatásra, 

amely adományuknak — mint mondták — csupán első részletét tartalmazza. Ez 
az első ré3Z is elegendő azonban ahhoz, hogy a Kossuth-kutatók érdeklődésére 
számot tarthasson. Elképzelésünk az, hogy az egészet együtt tartva, a Kossuth 

könyvtárhoz csatoljuk, ügy véljük, hogy e kegyeleti könyvtár mellett van méltó 

helye, egyszerre bizonyítva egy Amerikában élő magyar Kossuth iránti tisztele
tét, s az utókor élő Kossuth kegyeletét. Ugyanakkor ezzel gyakorlatilag egy
szerűsítjük a Kossuth amerikai útjára vonatkozó sajtócikkek együttartását a 

kutatás megkönnyítésére.
Befejezésül, tájékoztatásul, közöljük az ajándékozást elismerő jegyzéket, 

így szeretnénk az utókor számára külön is megörökíteni Huziányi István adomá
nyát. /Csak zárójelben, a teljesség kedvéért jegyezzük meg, hogy a felsorol
takon kivül egyéb adományokat is kaptunk, ezek azonban nem a Kossuth-gyüjtö
ménybe tartoznak./

Jegyzék Huziányi István /Evanston, Illinois/ által 
az Országos Széchényi Könyvtárnak adományozott 

ki ad vá ny o kró 1

Kossuthra vonatkozó eredeti kiadványok:

DE RJY, Henry W.: Kossuth and his generals: with a biief history of Hungary; 
select speeches of Kossuth; etc. Buffalo 1852, Fhinney & Co. 408 p.

HEADLEY, P. C.: The life of Louis Kossuth, governor of Hungary, including
notices of the mén and scenes of the Hungárián Revolution; to v/hich is 
added an appendix containing his Principal speeches, etc. Auburn 1852, 
Derby and Miller. 461, £63 P.

HENNING3EN', C. P.s The pást and future of Hungary: being facts, figuresi and 
dates, illu3trative of its pást struggle, and future prospects. Cincin
nati 1852, E. Morgan & Co. 63 p.» 5 térk.

HÜLSEMAHN - WEBSTER: The Austro-Hungarian question. Correspondence between 
Ivlr. Hülsemann and Mr. Webster. Washington 1851» Printed by Gideon and 
Co. 23 p.

CARTER, Róbert: The Hungárián controversy: an exposure of the falsifications 
and perversions of the slanderers of Hungary. Boston 1852, Redding & Co. 
48 p.

Kossuth and the Hungárián war: comprising a complete history of the laté 
struggle of the Hungarians fór liberty: with notices of the leading 
chiefs and statesmen. Philadelphia 1851, H. C. Peck & Theo. Bliss.
288 p.

I.!cCALíiA, w. L.: Review of Dr. Boardrnan’s address against Kossuth. Philadelphia 
1852, william S, Young, printer. 31 P•
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TEFFT, B. F•: Hungary and Kossuth: or, an American exposition of the laté 
Hungárián Revolution. $rd ed. Philadelphia 1852, John Ball. 378 p.

Kossuthra vonatkozó publikációk másolatai:
a/ Angol cikkek

Bentley's Miscellany, Vol. XXVIII. London, 1850. 396-407. pp.: Louis Kossuth 
and his family.

The eclectic Review, London. June 1850. 750-760 pp.: "Memoirs of the War of 
Independence in Hungary" General Klapka*

People*s Ilowitt’s Journal, London, 1850. 7-10 pp.: Kossuth.
The British Quarterly Review, London, 1851. 544-580 pp.: Oorrenspondence 

respecting the refugees from Hungary within the Turkish dominions• 
Oorrenspondence re lative to affairs of Huhgary - Houses of Parliament.

Sharpe’s London Journal, Vol. XIII. 360-364 pp.: Escapé of Madame Kossuth.
The Eclectic Review, London, January 1853* 1-20 pp.: The Hungárián struggle.
Hogg’s Instructor, Edinburgh-London. July-Dec. 1854. 353-361 pp.: Louis Kossuth.
All The Year Round, London. April 1870 /4 separate articles/: The great Magyar.
Athenaeum Journal, London. Jan June 1882. 503-504 pp.: Memoirs of Francia 

Pulszlsy •
b/ Amerikai cikkek

The Eclectic Magaziné, New York. Sept. 1849. 1-26 pp.: "The case of Hungary 
9tated" - Teleki.

The Eclectic Magaziné, New York. Dec. 1849. 493-501 pp.: Kossuth - Letter to 
Lord Palmerston.

American and Commercial Daily Advertiser, Baltimore, Marvland. Dec. 29* 1851:
The reception at the Maryland Institute - The Mayor*s welcome - Kossuth’s 
address..•

lííclectic Magaziné, New York, Aug. 1851. 446-451 pp.: The escape of Madame 
Kossuth •

Harper’s New Monthly Magaziné, Dec. 1851. 40-47 pp.: Portrait of Kossuth.
The Knickerbocker, New York, April 1851. 312-318 pp.: The escape of Madame 

Kossuth. - /Korábban kaptuk./
Littellfá Living Age, Boston, MA. Oct-Nov-Dec. 1851. 73-75 pp*: Interviews 

with Kossuth. - /Korábban kaptuk./
Littell’s Living Age, Boston, MA. Oct-Nov-Dec. 1851. 280-282 pp.: Arrival of 

Kossuth. 459. p.: England*s welcome to Kossuth. Poem. 474-476. pp.: 
Kosciusko and Kossuth.

Littell’s Living Age, Boston, MA. Oct-Nov-Dec. 1851. 377-382 pp.: Kossuth 
and his detractors.

Littell*3 Living Age, Boston, MA. Oct-Nov-Dec. 1851. 570-576 pp.: Kossuth and 
the Corporations. - Non-intervéntion principle. - Lord Palmerston. - 
Gorrespondence•

The Vermont Journal, Windsor, Vermont. 1851: Oct. 24, Nov. 21, Nov. 28, Dec.
12, Dec. 19: Kossuthra vonatkozó cikkek.

The Western Journal, Oct. 1851. 345-347 PP*: Louis Kossuth.
The Bay State, Lynn, Masa. 1852: May 6, May 13, May 20: Kossuth in Lynn! etc.
Boston Evening Transcript, Boston, Mass. Apr. 1852: Kossuth at Faneuil Hall, 

etc .
Buffalo Daily Republic: 4 prints; Buffalo Morning Express: 6 prints; Buffalo 

Daily Courier: 6 prints. May 28, 1852. /Articles 011 Kossuth, speeches, 
etc./

Eclectic Magaziné, New York. Febr. 1852. 216-221 pp.: Eloquence of Kossuth.
The International Magaziné, New York. Jan. 1, 1852. 1-3 PP*: Kossuth.
Living Age, 1852. 95-96 pp*: Inscription... 131-139 PP** Kossuth*s eloquence 

and political character.
New York Daily Times, June 1, 1852: Kossuth at Romé and Utica. /10 pages/ - 

/Negatives alsó/
Providence Journal, Providence, Rhode Island. 1852: Jan. 8, Jan. 9t Jan. 10,

J an. 1^>.
The Diai, Chicago. May 1880 - April 1881: Kossuth*s exile.
New England iagazine, July 1894: 525-543 PP** Kossuth in New England.
McClure’s Magaziné, May-Oct. 1906. 309-315 PP** Reminiscences of a Long Life. 

Cári Schurz on Louis Kossuth.
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c/ Könyvrészletek, önálló kiadványok

Boutv/ell, George S.: Reminiscences of 60 years in public affairs. 1902. pp.
184- : Louis Kossuth.

Excerpts on Kossuth from various books./Fond Recollection, by M.O.Briney,
1955. 90-95 PP» / History of Kentucky, by R. H. Oollins, Vol. I, 63-65 pp* 
Vol. II. 580-581 pp./ History of Louisville, p. 98. / History of Ohio 
Falls Cities, Vol. I. 1882, 311 p.

Hudson, Charles: History of the Town of Lexington, Massachusetts, 1913. 270- 
272 pp. /... on Kossuth/

Hülsemann - Webster: The Austro-Hungarian question. Correspondence between 
Mr. Hülsemann and Mr. Webster. 1850. Washington, 1851. /3 pld./

History of Kossuth County, Iowa. Springfield, 111. 1884. Preface and pp. 242- 
245.

The Hungárián controversy: an exposure of the falsifications and perversions 
of the slanderers of Hungary. Boston 1852.

McCalla, W. L.: Review of Dr. Boardman's address against Kossuth. Philadelphia,
1852.

McMaster, S. V/.: 60 years on the Upper Mississippi. 1895 . 280-283 pp.: The 
death of the Great Hungárián Patriot - Kossuth.

Nicolay, J. G. - Hay, J.: Complete works of Abraham Lincoln. Vol. II. 1849* 
127-128. pp.: Resolubions of sympathy with the cause of Hungárián free- 
dom.

Programme of arrangements fór the reception of the distinguished Hungárián 
patriot Louis Kossuth, City of New York, Dec 6. 1851.

Report of the Proceedings of the Meeting held in memóriám Louis Kossuth, St. 
Louis, Missouri, Apr. 4, 1894. /3 pld./

Levelezés Kossuthra vonatkozó kutatások ügyében 
1 fénykép /chicagói kiállitás 1957/
Második világháborús hirlapkivágatok /10 db/
Kossuth bankjegy másolatok /4 db/

INTíRLIBRARY LOAN

BUFFALÜ AND ERIE COUNTY PUBLIC LIBRARY
LArAYETTE BQUARE 

BUFTALQ 3, N. Y.

TL A - VM(»

May 18, 1973

Mr* Stephen Húzlányi 
U1U Callan Avenuo 
Evanston, Iliinői8 60202

Dear Mr. Huzianyi,

We have checked our Local History Index and find a reference 
to the text of Louis Kossuth speech in Buffalo in the Buffalo Dailey 
Republic of May 28, 1852. There is alsó matériái in the Buffalo 
Moming Express and in the Buffalo Courier*

WIX GYÖRGYIÉ
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T&JEKDZÖMS

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉRŐL 
ÉS A ZALAEGERSZEGI VÁNDORGYŰLÉSRŐL

A Híradó szerkesztősége megbízott azzal, hogy számoljak be a 
agyar Könyvtárosok Egyesületének V., zalaegerszegi vándorgyűléséről. Amikor 

lekikészülődtem az Írásnak, feltettem magamnak a kérdést: egy szakmailag ki
tűnőt kellemes hangulatú, kulturálisan is igen érdekes rendezvényről kell 

számot adnom, és jófoimán egy kezemen megszámolhatom az OSZK résztvevő munka
társait. Mi lehet ennek oka? Az érdeklődés, vagy a tájékozottság hiánya? Sze
retném azt hinni, hogy az utóbbiról van szó, mert nemcsak Zalaegerszegen, ha
nem az Egyesület egyéb megmozdulásain, szakmai vitáin sem találkozom nagy
számban közvetlen kollégáimmal.

így a zalaegerszegi beszámoló keretében talán nem felesleges az egyesü
let mellett egy kis propagandát kifejteni, az év elején újjáalakult Könyvté- 

rosegyesülot célkitűzéseiről néhány szót szólni. Az újjáalakulást az alapsza
bályok módosítása is alátámasztja. Lehetővé teszi, hogy az eddigi merev könyv
tárakhoz kötött szervezeti keretek helyett /hiszen munkahelyünkön annyi for
mában találkozunk, hogy felesleges, hogy mint MKE tagok jöjjünk össze!/ az 

egyesület tagjai szakmai érdeklődésüknek megfelelő csoportokban fejtsék ki 
tevékenységüket. Az ut jól bevált: a műszaki és a zenei szekció mellett az 
újonnan alakult ifjúsági szekcióban is élénk élet folyik. Remélhetőleg a 
bennünket közelebbről érdeklő és most alakuló társadalomtudományi könyvtárosok 
szekciója is életképes lesz. De még a szekcióknál is "testhez szabottabbak", 
szükebb szakmai vitákra, a továbbképzés legjobb formáira adnak alkalmat a 
Bizottságok: a már megalakult Bibliográfiai és Osztályozási-Indexelési Bizott
ságok és a szervezés alatt álló Katalogizálási, Könyv- és Könyvtártörténeti, 
Könyvtárszervezési és Gazdasági, a Könyvtártechnikai és Gépesitési Szakbizott
ságok. Vidéken a megyei szervezetek fogják össze a különböző könyvtártípusok
ban dolgozó könyvtárosokat, akiknek természetesen egyben módjuk van a szakmai 
érdeklődésüknek megfelelő szervek munkájában is részt venni.

A Könyvtáros Egyesület "szakmai továbbképző fórum, a szocialista könyv
tárügyet, könyvtárpolitikát alakitó- és fejlesztését elősegítő társadalmi 

szerv, érdekvédelmi közösség és a magyar könyvtárügy külföldi kapcsolatainak 
ápolója és fejlesztője, összefogja és önkéntes szervezetbe tömöríti" a könyv
tárosokat — közli a nemrégiben megjelent "Tájékoztató a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülétérő1."
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B célok érdekében az egyesület 1973-ban 40 szakmai előadást tartott, 
ezekből 19 vidéken hangzott el, A központi előadások közül azokat, amelyek 
szélesebb körű érdeklődésre számíthatnak, kiadják sorozatban a KUK támogatá
séval, Az első két előadást — Haraszthy Gyula és Bata Imre előadásait — 
a közeljövőben kapják meg a tagok díjtalanul, A legnagyobb érdeklődést eddig 
az uj könyvtári törvénytervezet vitája váltotta ki, első Ízben volt alkalma 
minden könyvtárosnak hozzájárulnia és aktív észrevételeivel formálnia egy 
szakmai munkánkat alapvetően meghatározó törvénytervezetét,

B rövid áttekintés Is mutatja, saját jól felfogott érdekeit hanyagolja 
el az a könyvtáros, aki száknál egyesületének életében nem vesz részt* Az 
egyesület azzá válik, amivé tagjai közreműködése fejleszti»*

A kitérő után visszatérve Zalaegerszeghezi a központi téma "A könyv sze
repe a magyar művelődéstörténetben" címmel a hazai könyvnyomtatás jubileumi 
évfordulójához kapcsolódott, A vándorgyűlés október 34-26, között zajlott le,
A már kialakult hagyománynak megfelelően egy nappal előtte a Műszaki Könyvtá
ros szekció tartott élénk vitaülést. A vándorgyűlés szokásos magas színvona
lát és érdekességét növelte, hogy első Ízben vettek részt a rokon szakterüle
tek kiváló művelői előadásaikkal, korreferátumaikkal. Az ülésszakot, amelyen 
több mint kétszázan vettek részt, BALÁZS BÉLA, a Városi Tanács elnökhelyette
se vezette be, majd SZÉKELY SÁNDOR, az egyesület elnöke, az IFLA 39* kong
resszusáról adott tájékoztatást. Az elhangzott előadások!

BORSA GEDEON! Ötszáz éves a magyarországi könyvnyomtatás, A mai kutatá
sok problematikája. Korreferensi TÁRNÁI ANDOR /MTA Irodalomtudományi 
Intézető/.

MARKAI LÁSZLÓ /MTA Történe ttud©mányi Intézet/1 A magyar könyvtértörté- 
netírás módszere és művelése. Korreferensi REMETE LÁSZLÓ /Pőv. Szabó 
Ervin Kvt/.

KÉKÍ BÉLÁI A mai magyar könyvművészet kibontakozása. Korreferenai 
NÉMETH LAJOS /MTA Művészettörténeti Kutató Csoport/.

MÓNA ILONA /Bartók Zenei Szakközépiskola/i A magyar zeneműkiadás törté
netéből.*

üövídebb előadásokat, hozzászólásokat is tartottak a kalendárium kutatás
ról, az olvasótörténet aktuális kérdéseiről.

Az előadások, korreferátumok nemcsak a szakmai ismeretek bővítésére 
nyújtottak lehetőséget magas színvonalon, hanem színesen és kitűnő előadások
ban hangzottak el,

A szakmai programot a megyei könyvtár tanulmányozása és a zalai könyv
nyomtatás kezdeteit és fejlődését bemutató kiállítás egészítette ki. A falu
múzeum -~ a legnagyobb magyar skanzen — és a Göcsej muzeum megtekintése 
mellett a zalai táj és műénlékei megismerését hangulatos kirándulás keretében 
élvezték a résztvevők,

Sajnos a Híradó keretei nem teszik lehetővé az előadások ismertetését, 
de hogy ne csak az azokat végighallgató kétszáz könyvtáros gazdagodjék álta
luk tudásban, az egyesület évkönyvében publikálásra kerülnek,

* Aki bővebben óhajt megismerkedni az egyesület programjával, ajánlom nzá- 
mára a már említett "Tájékoztatót" és Kovács Dezső főtitkár cikkét a 
Könyvtáros 1973* júliusi számában.

+ Erről részletesebben 1« Híradó 1973* 195« •• AlBii köttforandájáról
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Azzal a reménnyel fejezem be beszámolómat, hogy a legközelebbi vándor
gyűlésen —• Pécsett — de más rendezvénveken is, több 08ZK-beli ismerőssel 
találkozom majd.

FARAGÓ LÁ3ZLÓNÉ

EGYHÁZI KÖNYVTÁROSOK TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA

1973

Hazánkban 30 nagy és több ezer kisebb és kicsi /főként egyház
községi, gyülekezeti, plébániai/ egyházi könyvtárat találunk. Állományuk 

hozzávetőlegesen hárommillió könyvtári egység. Gyűjtőkörük elsősorban a 
hittudományra és a társadalomtudományokra /filozófia, történelem, jog, iroda
lom, pedagógia, helytörténet/ terjed ki; nagyszámú kódexszel, kézirattal, ős- 

nyomtatvánnyal, régi-ritka és régi-magyar nyomtatvánnyal rendelkeznek. Ha 
meggondoljuk, hogy megyei könyvtáraink túlnyomórészt 194,9 és 1952 között jöt
tek létre, és maga a "köreinek", a Győri Megyei Könyvtár is mindössze 77 éves, 
világosan látjuk, a tudományos kutatás szempontjából mennyire nélkülözhetet
lenek a 16-19* századi anyagban gazdag egyházi könyvtárak. Jelentőségüket még 

földrajzi helyzetük is fokozza, hiszen nélkülük a vidék régi könyvekkel való 
ellátottsága igencsak szegényes lenne.

Az egyházi gyűjtemények kezelése és feltárása speciális ismereteket 
igényel: részben többet, részben kevesebbet, de főként mást, mint amit és 
amennyit az egyetemi, ill. a középfokú általános könyvtárosképzés nyújtani 

tud. Alapos teológiai, filozófiai, vallás- és egyháztörténeti tájékozottság, 
tisztességes latin és német nyelvtudás /némi görögről, héberről, angolról és 

franciáról nem is beszélve/ ez még csak az előfeltétel, amely mellett egy 
egyházi könyvtárosnak meg kell /kellene!/ állnia a helyét jóformán az összes 
"hagyományos" könyvtári munkakörben, és nemegyszer értenie kell a levéltári 
munkához is.

Az egyházi könyvtárak kezelői kevés kivétellel mind egyházi személyek. 
Közülük azon kevesek, akik az ELTE könyvtársz álcán végeztek, és azok, akik — 
mintegy húszán — a KMK szaktanfolyamén nyertek könyvtárosi képesítést, álta
lában a nagyobb egyházi könyvtárakban dolgoznak. Azt viszont már nem mondhat
juk el, hogy a nagy egyházi könyvtárakban dolgozó könyvtárosok közül ha nem 
is mindegyiknek, de legalább minden másodiknak megvan a könyvtárosi végzett
sége. Egyébként is a könyvtárosság — a legeslegjobb esetben is — csak má
sodlagos foglalkozás számukra, hiszen elsősorban lelkészek, plébánosok, 
rabbik, vagy szerzeUes-tanárok, akiket az egyházközségi gondok és feladatok, 
a gazdasági és szociális problémák, a tanítás, az adminisztráció, az utazga
tás az egyes gyülekezetek között, az egyházi továbbképzés, a püspökség ügyeiben 

való részvétel stb. annyira leköt, hogy minden más csak emellett, emogött, 
második-harmadik-tizedik elfoglaltságként jöhet számításba. Volt például olyan 

hallgatónk, aki havonta leutazta a maga 1500-1700 kilométerét az elszórt hit- 
községok között. Vagy egy má3ik: ellát három református gyülekezetét, két-

245



három könyvtári munkakört, rengeteg idegenvezetést, és ezenkivül van féltucat 
iskoláskorú gyermeke.

Visszatérve a képesitéshez: a több éves vagy évtizedes könyvtári munka 
természetesen önmagában véve is nagyon sokat jelent, azonban a kéziratok és 
a régi nyomtatványok szakszerű feltárása miatt égető szükség volt már egy 
speciális tananyagu magasszintü szaktanfolyamra. Az MM Könyvtárügyi Osztályé* 
nak jóváhagyásával, alapos előkészítés után, 1973 januárjában kezdtük meg ezt 

az egyévesre tervezett, havi két teljes napot igénybevevő /8-19 óráig/ egyhá
zi könyvtárosi tanfolyamot, továbbképzésnek szánva, vagyis eleve adottnak vet
tük a középfokú könyvtárosképzés, ill. legalább a Sallai-Sebestyén kézikönyv 
isme re tanyagát•

A tanfolyam a következő főbb témaköröket ölelte fel: magyar könyvtárügy 
és könyvtártörténet, bibliográfiai ismeretek, kodikológia, paleográfia /laiin, 
görög, héber, cirill, keleti nyelvek és zenei/, történeti segédtudományok 
/kronológia, naptárrendszerek, cimertan/, általános és hazai nyomdászattörté
net, ősnyomtatványok, régi könyvek* illusztrációtörténet /a kódexfestőmüvészet
től a 18. századi metszetekig/, papírgyártás, vifcjegykutatás, régi könyvkö
tések, kéziratok-kézirattári munka, állományvédelem, kiállitástechnika, fény
képezési és sokszorosítási eljárások. Az előadásokon kivül a hallgatóknak 

kodikológiából, kézirat-, ősnyomtatvány- és régikönyv-feldolgozásból és régi- 

könyvkötés-ismeretből 4-8 órás gyakorlatokat is kellett végezniük. A mindenre- 
gondoló, sokoldalú tanterv összeállításáért Csax>odi Csabát illeti köszönet.

Az egyházi gyűjteményi központok a tanfolyam kiegészítéséül 3 kétnapos 
tanulmányutat szerveztek a hallgatók számára, akik igy megismerkedhettek az 
összes jelentős hazai egyházi könyvtárral és a tanulmányaik során tárgyalt 

kódexekkel, kéziratokkal és régi könyvekkel. A könyvtárlátogatások során a 
püspökök, ill. más egyházi vezetők személyesen is fogadták és vendégül látták 

a társaságot, s az igy kialakult jó kapcsolatnak is végső soron a könyvtárak 
látták hasznát: a püspökök iparkodtak rendbehozatni a könyvtárakat, könyvtá
rosokat neveztek ki, kiállításokat szerveztek, szorgalmazták a hiányos vagy 
hiányzó katalógusok rendbetételét, felállítását, a könyvtár történetének meg
írását, a megyei könyvtárakkal való együttműködést stb.

A felkért negyven előadó mindegyike a saját szakterületének kiváló szak
embere , nemegyszer közismert tudósa — igy részben emiatt, másrészt a hallga
tók minden várakozást felülmúló érdeklődése és aktiv részvétele következtében 
a tanfolyam rendkívül magas színvonalú volt. Az oktatógárda egyetemi tanárok
ból, akadémiai és más kutatókból, az OSZK, az MTA Könyvtára, az Egyetemi Könyv
tár és az Országos Levéltár szakembereiből állt. Az OSZK-IíivIK részéről a követ
kező kollégák tartottak előadásokat: Bata Imre, Berlász Jenő, Borsa Gedeon, 
Csapodiné Gárdonyi Klára, Fallenbüchl Zoltán, Fazakas József, Haraszthy Gyula, 
Ilervay Ferenc, Holl Béla, Papp István, Pintér Márta, Sebestyén Géza, Szent- 
mihályi János, Vekerdi József, Vizkelety András, V/indisch Éva. A tanfolyam

nak igen nagy és jó szakmai visszhangja van mind könyvtárosi, mind pedig egy
házi körökben.

összesen 45 egyházi könyvtáros kapott bizonyitványt: közülük egy izrae
lita, négy evangélikus, 8 református, és 32 katolikus. Az 1973- november 16-án
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tartott évzárón több püspök és egyházi vezető iiondott köszönetét a Művelődés
ügyi Minisztériumnak és a KMK-nak a tanfolyam megszervezéséért. Egyúttal azt 
Í8 kérték, hogy a jövőben évi 2-3 napos szakmai konzultációra hívjuk össze a 
hallgatókat. Ha ezt sikerülne megvalósítanunk, akkor a hosszú évekre tervezett 
RMNY-véllalkozás is jól felkészült, megbízható szakemberekre támaszkodhatna.

PINTÉR MÁRTA

A könyvtárosoknál csak a kutatók üdvözölték 
nagyobb örömmel a most megjelent lelőhely- 
jegyzéket. Az eddig megjelent kötetek kellő
képpen bizonyították használhatóságukat, még

pedig nemcsak mint lelőhelyjegyzékekét, hanem mint bibliográfiai segédeszkö
zökét is. Az OSZK — bár számos külföldi folyóiratot járat — gyűjtőkörénél 
fogva nem szerzi be az irodalom-, történelem- és könyvtártudomány területén 
kívül eső szakfolyóiratokat, márpedig ezek iránt egyre nagyobb az érdeklődés. 
Feltétlenül hasznos szolgáltatása tehát a könyvtárnak, ha a külföldi folyó
iratok lelőhelyét meg tudja adni.

A jegyzék elrendezése megfelel az eddigieknek, csak a folyóirateimekben 
előforduló rövidítések felsorolása szűnt meg külön rész lenni, a poligramokat, 
betűszókat *— mint a bevezető is mondja — a cimek után oldották fel és a 
kiegészített névalakról utaltak a rövidítésekre, pl.

NUFFIC Bulletin, ld. Bulletin. Netherlands Universities
Foundation fór International Cooperation
Office fór Research and Experiments of the International
Union of Railways. ld. ŐRE

Ez megfelel a nemzetközi gyakorlatnak és az olvasót is megkíméli a hátrala- 
pozástól.

További előnye az uj lelőhelyjegyzéknek az eddigiekkel szemben, hogy utal 
azokra a címváltozásokra, amelyek 1971 óta, tehát az előző jegyzék megjelenése 
óta történtek, pl.

Official Architecture and Planning, utóbb Bulit Environment.
Az 1969-ben adott szakmutató áttekinthetetlen számoszlopai valóban nem 

hiányoznak a használónak, hiszen a kérdések többnyire hivatkozásokból ismert 
folyóirntcimokre vonatkoznak.

A "könyvtárak másolási tevékenységéről" készített táblázat is nagyon 
hasznos segédeszköz. Alig érthető viszont, hogy a táblázat nem jelzi, hogy az 
OSZK fotókópiákat is készít. "Az intézmények neve és cime utáni számok" pedig 
feltüntetik ezt a szolgáltatásunkat, sőt még mást is. Például a 6-os szám ott 
áll a B 1 után is, holott magánszemélyeknek egyáltalán nem kölcsönöz a könyv
tár, intézményeknek is csak nagyon kivételes esetben. Ez a tény az 5-ös és 7- 
es szám kiírását is feleslegessé teszi.

A használatot nehezíti kissé a sürü gépelés, a túlságosan "tömör" oldalait, 
de ez az OSZK sokszorosítási lehetőségeinek ismeretében könnyen magyarázható.

Mindezeket összevetve! hasznos segédkönyvvel gyarapodott az amúgy is mos
tohagyereknek látszó hazni periodika-bibliográfiák sora, és türelmetlenül vár
juk az Ígért retrospektív .lelőhelyjegyzéket.

ILLYÉS KATALIN

Kurrens Külföldi Folyóiratok 
a Magyar Könyvtárakban. 1973• 
Lelőhelyjegyzék. Bp. 1973* 
OSZK sokszorosítás. 639+LKF 1.
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SZAKIRODALMI TALLÓZÁS

SZOVJETUNIÓ — Szovjetica központi katalógus felállításáról tárgyalt a 
Szovjetunió Könyvtári Tanácsának Bibliográfiai Bizottsága. Az előreláthatóan 

negyedéves kiadvány szakrendben fogja közölni a Szovjetunióról, illetve az 
októberi forradalom előtti Oroszországról szóló külföldi irodalmat. A kata
lógus tartalmáról, szerkezetéről, a válogatás elveiről folytatott vita a 
maximális teljesség mellett döntött. B Zbl. Biblioth.-w. 87. 1973. 1. 55. p.

MÜNCHEN — A Bayerische Staatsbibliothek 1973-ban rátért a gépesítésre# 

Elsőnek a beszerzések számlázását és a szerzeményi statisztikát gépesítették# 
Ez alkalomból az osztály munkáját átszervezték, az eddigi nagyobb munkateízü
leteket s előszerzeményezés - rendelés - leltározás, megszüntették, helyette 
országok szerint kisebb munkacsoportokat alakítottak ki, amelyeknek feladata 
a szerzeményezés minden munkafázisának ellátása. » Zbl. Biblioth.-w. 1973.
7. 34-7. p.

A müncheni Staatsbibliothek szerezte meg egyedül Európában a pekingi 

ritka könyvekről készült kb. 30 km hosszú mikrofilmszalagot. Katalogizálása 

is elkészült: a gyűjtemény katalógusa szerzők és elmek szerint rendezett, a 
Bibliotheksdienst. 1973* 5. 200. p.

OSLO — Az Oslói Egyetemi Könyvtár befejezte norvegica katalógusának 

filmezését. A katalógus 1965-ig tartalmazza a norvég könyveket, a norvég 
Írók külföldön megjelent munkáit és a Norvégiáról szóló müveket. A film meg
vásárolható. » Bök og Bibi. 39* 1972 . 229. p.

TORONTO — A kanadai National Science Library 1969 óta műszaki tudomá
nyos területen működteti SDI /Selective dissemination of Information » gépe
sített figyelőszolgálat/ rendszerét. Most a NEMZETI KÖNYVTÁR a társadalom és 

humán tudományok területén hasonló szolgáltatásokat ajánl. A program közös 
és a National Science Library komputerére épül. A MARC II, a BNB és az 
Educational Resources Information Centre /ERIC/, valamint a Psychological 
Abstracts szalagjait használják fel. A Canadiana gépesítésével ennek szalag
jait is bevonják a programba. A Nemzeti Könyvtár, hogy e szolgáltatást meg
alapozza, beszerzi az ezekben feldolgozott folyóiratokat, valamint mikro- 

kártyán, mikrofilmen az egyéb kapható referensz anyagot. Az előfizetés j& 40- 
től kezdődik, attól függően, hogy az előfizető milyen jellegű és mennyiségű 
speciális szolgáltatást kiván kerestetni. - Unesco B. 26. 1972 . 5 . 292. p.

WASHINGTON — A Library of Congress az 1973-as pénzügyi évben a shared 
cataloging program-ra £ 7 667 138-t költött. Ez lehetővé tette, hogy az előző 

év szintjén fenntartsák a munkát, fedezzék a fizetések emelkedését és megold
ják az infláció és devalválás okozta problémákat, de nem tette lehetővé a 
program kiterjesztését. A szenátusban az IC 1974. évi költségvetésének tár
gyalásakor a mostani szint megtartására tettek javaslatot, fejlesztésre igy 
a jövő évben sem kerülhet sor. a LC Inf. B. 32., 1973* 24. App. A 78. p.

A Kongresszusi könyvtár kiállítással ünneplte meg Petőfi Sándor 150. 
születésnapját. A kiállítás ritka első kiadásoakt és korai angol fordításokat
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•futatott be, igy Sir John Bowring 1847*-68 és a washingtoni Grace Greetwrocö 
I852-OS kiadásait. Petőfi verseire irt zenei munkákat, kortársairól készült 
eredeti portrékat, és Petőfi mai népszerűségét bemutató magyár és külföldi 
dokúméntvnokat. állítottak ki. •* L£7 Inf. B. 32. 1973* 21. 179. p.

FARAGÓ LÁSZLÓDÉ

o

AZ OSZK ÉVKOHTV 1970-1971. ÉVI KÖTETÉHEK 
TARTALOMJEGYZÉKE

Haraszthy Gyulai Dezsényi Béla 1907-1972
D* Szemző Piroskai Dezsényi Béla irodalmi munkássága
Haraszthy Gyulai Gombocz István 1921-1973
Gombocz Istvánnál Gombocz István irodalmi munkássága

I. Az OSZK 1970-1971-ben
Somkuti Gabriella! Az Országos Széchényi Könyvtár 1970-1971* évi működése 
Papp István1 A Könyvtártudományi és Módszertani Központ tevékenysége 1970-1971.

II# nemzetközi könyvtári élet
Gombocz Istvánt Az I7LA Nemzetközi Kiadványcsere Bizottságának 40 éves 

működése
111. Az OSZK gyűjteményeiből és történetéből

Berlász Jenőt Jankovich Miklós könyvtári gyűjteményeinek kialakulása és sorsa 
Somkuti Gabriella! Széchényi Ferenc nemzeti könyvgyűjteménye 
Pukánszkyné Kádár Jolánt Az Országos Széohényl Könyvtár "Régi Magyar Könyvtár" 

gyűjteménye s két világháború időzött /1919-1939/
Soltész Zoltánnál A Régi Nyomtatványok Tára állományának gyarapodása.1931-1970 
Fazekas Józsefi Pótlások Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárénak I-III. köteté

hez. Az Országos Széchényi Könyvtárban levő. blbliográfiailag még Is nem 
irt régi magyar nyomtatványok. /7. közlemény./

Illyés Katalin: Adatok a hirlaptári állomány kialakulásának történetéhez 
1884-től 1914-ig

Farkas László: Szervezeti, ügyrendi és olvasószolgálati szabályzatok a kiegye
zéstől az első világháború végéig. 1867-1918

2V» Könyvtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok
Borsa Gedeon: Joannes Manlius könyvkötői tevékenysége 
Fallenbüchl Zoltán: Grassalkovios Antal aforizmái
Indali György: Kultsár István és özvegye előfizetési felhívásai a Hazai és 

Külföldi Tudósítások tárgyában 
Batári Gyula: Bugát Pál folyóirata, az Orvosi Tár. 1831-1848 
Miklóssy János: A "halálveszélyes apathia" ellen. /Vajda János 1863-as lap- 

kisérlete./
Bata Imre: A Válasz sorsának alakulása 1934 után 
Kozoesa Sándor: Három költő emberközelből
Jeszenszky Géza: Magyarország az I. világháború előtti negyedszázad angol 

nyelvű kiadványaiban
Markovits Györgyi: Emigráns magyar lapok Dél-Amerikéban a második világháború 

éveiben

Az Évkönyv előreláthatólag 1974 májusában jelenik meg. Rendelhető az OSZK 
Kiedványtárátó1 /1827 Budapest.Postafiók 486./ A rendeléseknél szíveskedjenek 
s pontos cimet és a fizetés módját /átutalás, utánvétel/ feltüntetni.
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KÖNYVTARUNK
ÉLETERŐI

tisza kálmánné

Ha tudjuk is, mart kény lenek voltunk tudomásul venni azt a 
szinte elképzelhetetlen tényt, hoty már nem él, számunkra, kollégái számára 
— akik évek óta dolgoztunk vele együtt — ez szinte felfoghatatlan. Nap 
mint nap kerülnek kezünkbe munkái, Írása, holmijai - nap mint nap várjuk, 
hogy az ismerős lépések koppannak az ajtó előtt és belép — úgy, ahogy tiz 
év alatt számtalanszor, vidáman vagy szomorúbban —hogy a munka vagy az 
élet sok apróbb-nagyobb problémáját megtárgyaljuk.

"Vilma" — Tisza Kálmánná több mint tiz évig dolgozott a Széchényi 
Könyvtárban, mindig egy helyen, a Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási 
Jegyzékénél. Nem volt nyugtalan természet, soha nem is kívánkozott más munka
körbe. De amit csinált, olyan szinten végezte, hogy a körülötte dolgozók so
kat tanulhattak tőle. Mindig szívesen osztotta meg tudását mindek!vei és kü
lönösen szívesen foglalkozott a fiatalokkal. Kedves, vidám alaptermészetü 
lénye, amin még az a sok nehézség sem változtatott, amit az élet rámért, min
dig vonzódott a fiatalság, a jókedély felé. Kivételes jópajtási viszony fűzte 
könyvtárunkban dolgozó lányához is. Zokszó nélkül végezte meglehetősen egy
hangú, kicsit talán száraz munkáját — kitünően — és anélkül, hogy ettől 
színes egyénisége, közismert humora szárazabbá vált volna. Mi munkatársai, 
mindig számíthattunk jó szivére, segítségére, akár munkáról, akár emberi vo- 
natkozá su, személyes problémákról volt szó* Szakszervezti bizalmiként is ez 
a ssgitőkészség jellemezte működését. Adakozókedve közismert volt, gyakran 
jelent meg kis ajándékokkal, egy-egy jó falattal kollégái számára.

Pistái volt — testben és lélekben — ezért olyan hihetetlen, hogy nincs 
többé. Minden közeli ismerős távozása megrázkódtatás, de ha egy szép, fiatal, 
derűs lény hagy itt váratlanul, ez a veszteség nagyon súlyos. Pótolhatjuk 
munkáját, de őt magát nem tudjuk elfelejteni.

KÁLMÁN KLÁRA

ösak rövid időt töltött közöttünk — mindössze másfél évet. Még 
alig volt ideje megszoknia könyvtárunk nagyobb közösségét, s mi is éppen csak 
megismerhettük őt, máris végleges búcsút kell Tőle vennünk. Még előttünk van
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mindig szolgálatkész mosolyával, segítőkész buzgalmával, még dolgozunk azok
kal az Iratokkal, amelyek köze munkáját őrzik — s mindez mér testetlen va
lósággá, emlékké vélt. A megfáradt ember tűnt el véglegesen a napi munka 
ezernyi gondja, izgalma mögött, amelyről nem lehet tudni, mennyire teszik 
próbára egyikünk vagy másikunk ellenállóképességét. A csatát vesztett érte
lem volt kénytelen meghátrálni itt olyan erők elől, amelyek nem ismerik a 
félelmet a haláltól. Távozása gondolkddásra és egy percnyi néma csendre kész
tet mindnyájunkat.

Az OSZK MSZMP Szervezete 1973. december 14-én 
taggyűlést tartott. A taggyűlés napirendje az 1973- 
ban végzett munka értékelése volt. A pártvezetőaég 
beszámolója áttekintést adott az alapszervezet politi
kai tevékenységéről és azokról az eredményekről, a- 
melyeket a könyvtár elért.

Pozitiven értékelte a pártszervezet munkáját, 
az ifjúsági törvény végrehajtását szolgáló OSZK In
tézkedési terv elkészítésében, az uj jutalmazási ja
vaslat kidolgozásában, és a könyvtár átszervezése

során végzett politikai munkában. Sikeresnek tartotta a KISZ-szervezet vezető
ségválasztásának az előkészületeit és a vezetőségválasztás lebonyolítását.

A könyvtár egész életére kiható jelentőségűnek Ítélte a vári toronyrak
tárak használatba vételét és a ítoseriberg házaspár utcai uj üzem elkészültét.
Jó érzéssel állapította meg, hogy ezekben a munkákban az illetékes kommunista 
vezetők dicséretesen helytálltak.

Nagy lépést jelent a nyelvpótlék rendezése. Az eddigi 17 000 Ft helyett 
1973- an 30 000 Ft a nyelvpótlék havi összege. Ebből 78 dolgozó részesült 
92 nyelvpótlékban /egy-egy nyelvpótlék átlagösszege 350 Ft/.

A taggyűlés jelentős lépésnek tartotta az átszervezést, és bizik benne, 
hogy annak eredményei 1974-ban már jelentkezni fognak.

örömmel fogadta az Intézetvezetés döntését, hogy a jövőben a diszterem 
ismét közösségi helyiség lesz, és lehetőséget nyújt az utóbbi években a-nyira 
hiányzó közösségi megmozdulások rendezésére.

Feladatként jelölte meg a taggyűlés az 1974. évre hivatali vonalon a 
hatásköri-lista elkészítésének szorgalmazását, a vezetők figyelmének arra 
való irányítását, hogy intenzivebben foglalkozzanak a fiatalok szakmai és 
politikai nevelésével, a társadalmi munka fokozottabb megbecsülését; mozgalmi 
vonalon uj agitációs és propaganda formák bevezetését, politikai vitakörök 
és kultúrpolitikai előadások szervezését. Végül határozatokat hozott a párt- 
szervezet bel3Ő életére vonatkozóan.
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HOZZÁSZÓLÁS HELYETT...

A Közalkalmazottak Szakszervezete néhány héttel 
ezelőtt kiadta az Elnökség határozatának szövegét9 
amelyben a szakszervezeti bizalmiak munkájának ta
pasztalatait elemzi, feladataikat és hatáskörüket 
rendezi. Az OSZK bizalmi testületé tárgyalta azokat 
a módozatokat, amelyek elősegíthetik, hogy a Magyar 
Szakszervezetek alapszabálya, továbbá a Munka Törvény- 
könyve által a választott tisztségviselők részére 

biztosított feladat-, ill# hatáskör megfelelően érvényesüljön#
Fentiek kapcsán szeretnénk hirt adni arról, hogy a IV. Főosztály Vezetője 

ismerkedő beszélgetésre hivta meg a főosztály szakszervezeti bizalmijait# A 
személy szerinti ismerkedésen túl a találkozás alkalmat jelentett arra, hogy 
a Főosztályvezető sorravegye, milyen feladatok megvalósításához kéri, igényli 
a bizalmiak közreműködését#

Az egyes emberek problémáinak jelzése, az osztály dolgozói közös érdekei
nek védelme csakúgy fontos feladata a bizalmiaknak, mint a munka jobb, ered
ményesebb végzéséhez elengedhetetlen szilárdabb munkafegyelem, a munka jobb 
megszervezése, a munkafeltételek javítása, a munkaértekezletek előkészítése, 
az egyes dolgozók munkájának értékelése. Mind ezek és a fel nem sorolt tenni
valók megoldásában a bizalmiak nélkülözhetetlen segítőtársai az osztályok ve
zetőinek# Nem valamiféle munkamegosztásról van szó, hanem arról, hogy a hiva
tali vezető partnere, a választott szakszervezeti tisztségviselő az osztály, 
a munka egészét érintő minden — hatáskörébe tartozó — kérdésben maximális 
segítséget nyújtson és nyújthasson.

A szakszervezeti bizalmi munkája nem látványos, eredményei nem feltűnőek. 
Ezért is esett igen jól munkájuk fontosságának az említett értekezlet formá
jában történő elismerése. A társadalmi munkás számára a leglelkesitőbb az, ha 
számítanak munkájára, várnak tőlel Az érdekvédelem és a szakmai munka segitése 
együttesen adja a bizalmiak tevékenységének, szerepének lényegét.

Az első értekezlet még nem volt a szó szoros értelmében vett "beszélge
tés". A főosztály feladatairól és gondjairól a Főosztály vezetője, a szakszer
vezeti aktivisták problémáiról, nehézségeiről az SZB titkár beszélt. Ha ennek 
— az igen hasznosnak Ígérkező — kezdeményezésnek folytatása lesz, a szak- 
szervezeti bizalmiak a maguk részéről mindent megtesznek, hogy az időközön
ként eléjük állított feladatoknak mind jobban megfeleljenek, a közÖ3 ügy 
érdekében, a vállalati, a szakszervezeti demokrácia hatékonyabbá tétele ér
dekében.

EGY SZAKSZERVEZETI BIZALMI
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Az 197*. évi szakszervezete költaérnretés

Könyvtárunk Szufcszcevezeti Tanácsa f* ér október 22-1 illésén 
Megtárgyalta és Jóváhagyta a* aíapszervezefcünk 1974. évi költségvetését*

k költségvetés elkészítését megelőzte a tagok tagdíjbesorolása. A beso
rolás alapjául az 1973* szeptemberi állapotot vettük figyelésbe. Ebben az Idő
ben a könyvtár átlagos állományi létszáma 456 fő* ebből 444 fő a szakszerve
zeti dolgozók száma. A besorolási Idős/, de bán az egy főre eső havi átlag kárs
áét 3050 Ft*

A tervezett bevétel« amivel gazdálkodhatunk 87 000 Ft* A tervezett Jela
dásokra 93 635 Ft-et irányoztunk elő. A különbözetét /6635Ft/ a szakszervezet 
forgóalapjából kívánjuk fedezni.

Tervezett kladáaoki szülési* temetési és szociális segélyekre 36 150 Ft* 
beteglátogatásra* üzemi étkeztetéshez való hozzájárulásra* egyéb szociális 
felhasználásra 15 000 Ft*

A szakszervezeti könyvtár céljaira 2000 Ft* ismeretterjesztésre* az OSZK 
Híradó gépelési munkáira* az énekkarra 6200 Ft* egyéb kulturális jellegű 
kiadásokra 15 600 Ft* A sportfelhasználásokra 4200 Ft* szervezési-ügyviteli 
kiadásokra* a szakszervezeti bizalmiak jutalmazására 14 285 Ft.

Az alapszervezetünk bevétele a tagdíj bevételekből származik. Ezért a 
költségvetésünk végrehajtásának is a tagdijak — az eddigiekhez hasonló — 
pontos befizetése az előfeltétele.

^LAft.jCTT yAN, H$.JL.SPBA^ ...

Vidám* zsibongó gyermeksereg gyülekezett a december 15-i Télapó 
ünnepségre* amit könyvtárunk Idén is a szomszédos Közalkalmazottak Szakszer
vezete helyiségében rendezett meg.

A kipirult arcú lelkes publikumot — 91 gyermeket és nagyszámú kísérőit 
— Cser Tamás az Állami Bábszínház művésze üdvözölte* majd szereplésre biz
tatta a vállalkozó alkalmi előadókat* Bátran előadott kedves dalocskákat, 
verseket hallhatott a hálás közönség. Minden jelentkező lehetőséget kapott a 
"fellépésre". A rögtönzött műsort bábjáték követte* minek során Blasek Gyöngyi 
és Cser Tamás az Állami Bábszínház művészei Háry János változatot adtak elő.

A siker óriási volt* együttértő* lelkes közbekiabálások bizonyították a 
feszült figyelmet. A kitörő tapa után bevonult a várva-várt Télapó, akit idén 
ia Dániel György személyesített meg* Léggömb-fujó, majd Oola-ivó verseny iz
galmas küzdelmei után megkezdődött a Télapó ajándékosztó szerepe• Kellemes 
"munkáját" Hoffer Kezsőnével, Vén Tiboméval és Kaeánszky Zsomborral osztotta 
meg. A gyerekek lelkesen szorongatták az ajéndékcsomagot* s boldogan nézeget
ték a kapott könyveket* és alig ért véget az ünnepség* máris azt kérdezgették* 
hogy mikor jövünk megint a könyvtárba "télapózni".

A dolgozók és gyermekeik nevében köszönetét mondok a TT Elnökének és az 
SZB titkárának* akiknek szervezési munkája, s lelkes közreműködése eredményez
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te ezt a kellemes, Jól sikerült délutánt, s mindazoknak, akik ebben segítettek 
nekik. A gyermekek boldog mosolya mindnyájuk fáradozásának legszebb jutalma 
volt.

HORVÁTH GYULÁKÉ

SZAKSZERVEZETI SEGÉLYEK

Októberben Arday Borbála, Fodor Annandné, Froemel Károlynó, Hídvégi Ádám, 
Kiss Jenöné, Lévai Hedvig, Nyakó István, Nyírfalvi Lajosné, 
Zahoray Gyuláné

Novemberben Bene Sándorné, Borsányi Ferenc, Borsányi Ferencné, Koroknál 
Akosné, Kovács Ilona, Kovács B. Istvánná, Nagy Péter, Reguli 
Ernő, Simon Jánosné, Szénás! Lászlóné.

MUNKAADÓI SEGÉLYEK

Októberben Bodonovich Jenő, Boros Lajosné, Falkai Gyuláné, Farkas Ágnes, 
Kovács Adrienn, Lakatos Lászlóné, Molnár Béla, Révai Rita, 
Somorjai Olga, Szecsei Gáborné, Tábori Györgyné, Timár Lajosné, 
Tisza Kálmánná, Zöldé Kornélia

Novemberben Csillag Lászlóné, Gálos Gáborné, Monostori Jenő, Nagy Zoltán, 
Pusztai Istvánná, Simon Jánosné.

összeáll. HOFFER REZSŐNÉ

KISZ CSOPORTOK - KISZ BIZALMIAK

"A nagyobb létszámú KISZ-alapszervezetekben 
KISZ-csoportok alakíthatók. Munkájukat a KISZ-cso- 
portok által megválasztott csoportvezetők irányít
ják.” /A KISZ Szervezti Szabályzatéból./

KISZ-csoportok eddig is léteztek alapszerveze
tünkben. Létük azonban jobbéra formális volt: az 
adminisztrációt, a bélyegeladást és időnként a szer
vezést könnyítették meg. Vezetőiket —• a bizalmaia- 
kat — nem a tagok választották, mivel két évvel 

ezelőtt még alig ismerték egymást. így a bizalmiak a vezetőség megbízása alap
ján kerültek a csoportok élére.

Az alap szervez éti élet általános fellendülése, az ecryre inkább kiterjedő, 
sokoldalú munkavégzés és a közös szórakozás révén közelebb kerültünk egymás
hoz, mérlegelni tudjuk a bizalmiak eddig végzett munkáját és mások !:épessége- 
it is. A taglétszám az elmúlt két évben 30-40,8-kal nőtt, 9 ez - mint objektiv 
tényező — is fokozta az igényt, hogy életképesebb, önállóbb KISZ-csoportok 
működjenek. Az októberben megválasztott uj vezetőség úgy Ítélte meg a helyze
tet, hogy a továbblépésnek egyik fontos feltétele ennek biztosítása, hiszen a 
szétszórt elhelyezkedés és a 90 fő körüli taglétszám — egymást erőnitő ténye
zők — következtében a héttagú vezetőség képtelen állandó, intenzív kapcsolat 
kialakítására minden taggal. Ezért határoztuk el a KISZ-csoportok vezetőinek 
választását, amely egyúttal a csoportok bizonyos átalakulását is jelentette, 
az észszerüség és a szervezés érdekében.
25C
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Hat csoportot hoztunk létre /az eddigi öttel szemben/, amelyek közül 
négyben tudtuk szabályosan megtartani a választást, A két főépületbeli cso
port tagjai részben szervezési hiba, részben passzivitás és érdektelenség 
miatt nem jöttek el a csoportgyülésre, igy számukra továbbra is megbíztuk a 
csoportvezetőket. A megtartott gyűléseken a vezetőség képviselője javaslatot 
tett a bizalmi személyére, majd a javaslatot vita, esetleges más javaslatok, 
majd nyilt szavazás követte. Ezek eredménye:

Pollack M. tér 1. csoport Kárpáti Miklós
Pollack M. tér 2# csoport Bártfai Éva

Muzeum u. Somorjai Olga
Rosenberg hp. - Guszev u. Hajdú Erzsébet

Megbízott bizalmiak:
Főépület 1. csoport Hagy Márta
Főépület 2. csoport Marillái Zsuzsa.
Az újonnan megválasztott bizalmiak feladatainak tartalmi vonatkozásban 

ki kell bővülniük. A szervezési munkálat fokozottabban adják ki egy-egy vál
lalkozó fiatalnak, rájuk hárul viszont a minden taggal való egyéni foglalko
zás, kapcsolattartás, megismerkedés• A vezetőségi üléseken a bizalmiak is 

részt vesznek, és igy állandó összeköttetést teremtenek a tagság és a vezető
ség között. Az ő munkájukra, helyi tapasztalataikra szeretnénk támaszkodni az 
Ifjúsági Törvény intézményi intézkedési tervének végrehajtáséból ránk háruló 

feladatok megoldásában is.
A Szervezeti Szabályzat csak a lehetőséget biztosítja a KISZ-csoportok 

működésére, tartalommal nekünk kell megtöltenünk. Ehhez minden egyes KISZ-tag 

és a csoportvezetők fokozott lelkesedése, erőfeszítése szükséges — papíron 
létező társulás helyett élő kisebb közösséget teremteni, hogy a nagyobb is 

az legyen!

KA3TALY BEATRIX

A MOSZKVAI KOMSZOMOL VENDÉGEKÉNT 
A SZOVJETUNIÓBAN

Szjujumbeki messzeföldön híres volt szépsé
géről. Kívánságára épitették hét nap alatt a 
hét-lépcsős tornyot, mely az ő nevét viseli, s 
őrzi a legendát.

Részt vehettünk volna hajnali halászaton, de 
a tábor szabályait tiszteletben tartottuk, s igy 
a Volga, mint hatalmas s kissé távoli folyó ma
radt meg emlékezetünkben# Előtte homoksáv, amit 

a szél redősre igazit. Az ott töltött két hót 
alatt a természot határozott iránymutatása döntött 
a programokról: 10°G + állandó szél, eső te kirán

dulások a közeli falvakba és ismerkedés a negyven kilométerre fekvő tatár 

fővárosnál, Kazannyal*
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A fővárost övező apró falva* raházai, a fehér-kék festett homlokzattal, 
az estefelé kapuikban üldögélő-beszélgető emberek nyugalma vonzott vissza 
naponta, hogy ne a még ismeretlen hegyek felé vegyük utunkat; másodszorra 
visszatérve már régi ismerősként fogadtak dácsáikban az ottlakók.

A nemzetközi táborban lakó tizenöt magyar fiatalnak azonban kötelességé
ről sem volt szabad megfeledkeznie; a két-három naponkénti "druzsba-estek" 
programjaiból is kivettük részünket. Az ukránok, lettek, örmények, grúzok, 
tatárok, oroszok dalai mellett mi is bemutattunk néhányat sajátjainkból. Az 
együttes éneklések, játékok hozták meg az igazi örömödet; a katyusa tánc első 
taktusainál nem kellett a közös nyelvet keresni, önmagától alakult a kör, s a 
kezek egy ütemre kapcsolódtak egymásba.

Ha Kazanyban a Gorkij-emlékház, a Nemzeti Muzeum, a Lenin Egyetem, s még 
sok-sok látnivaló utón felsétál az ember a várba, és Szjujumbeki tornya mel
lől szétnéz, a látkép a sokszínű, a régit megőrző, s az újat épitő, fejlődő 
város képe•

Amikor Poltavóból vagy Jerevánból hoz a postás levelet, a Tatár Bahavi 
éneke jut eszembe, s elmormolom a varázsigét* 

f,Szárü, szérű, szap-szarü, 
szárü csecsek, szaplarü, 
száginürszün, szórgairszün, 
kilsze szugis, csehlarü ..."

Sa*t*o
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