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Az elmúlt évben a párisi világkiállítással kapcsolatban megtartott szá
mos kongresszus között különös figyelemre tarthat számot az elsőízben össze
hívott dokumentációs világkongresszus, a Congrés Mondtál de la Documenr 
tation Universelle, amely augusztus hó 16—21. között, a Maison de la Chimie 
palotájában folyt le, amelyen 45 országból 350 kiküldött vett részt s ahol 
3(i állam kormánya volt hivatalosan képviselve s egyben 39 nemzetközi 
intézmény küldte el képviselőit. A magyarországi könyvtárak részéről, mint 
a magyar könyvtárosok és levéltárosok egyesületének kiküldöttei, szám- 
szerint 4-en vettünk részt a Kongresszus munkájában.

De mielőtt e világkongresszus célkitűzéseit s munkájának jelentőségét 
méltatnánk, mindenekelőtt szükséges, hogy tisztában legyünk azzal, hogy 
tulajdonképpen milyen értelmet tulajdonítsunk itt dokumentáció kifejezés
nek, mi a dokumentum ebben az értelemben s mit jelent dokumentáció mint 
tevékenység? Helyes magyar kifejezést e szók itteni speciális érteimére nem 
igen találhatnánk s ezért inkább csak körülírással tudjuk azokat megma
gyarázni. Dokumentum kifejezés itt nem abban a közértelemben vett jelen
tése szerint értendő, mint amit „okirat“, oklevél“, „okmány“, „bizonylat” 
vagy „bizonyíték“ alatt szoktunk érteni, s ennélfogva dokumentáció szó 
sem jelent itt okmányokkal vagy okiratokkal való igazolást vagy, bizo
nyítást. Dokumentáció alatt értjük mindazt a tevékenységet, ami bármi
nemű ismeretanyagnak vagy bármely adatforrás céljára alkalmas tárgy
nak keletkezésére, felkutatására, gyűjtésére, osztályozására és használa
tára vonatkozik, amely valamelyes tanulmányozás, tudományos kutatás 
vagy bizonyítás céljaira alkalmasokká válhat. Dokumentum ennélfogva az 
ismeret bármely forrása, akárminő materiális formában található is fel; 
mint pl. kézirat, könyv, cikk, vagy egyéb nyomtatvány, grafikai vagy képi 
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ábrázolás, muzeális tárgy, fénykép, film, lemez, stb., amelyek tehát doku
mentáció céljára csak alkalmasak lehetnek. Más szóval, dokumentáció: az 
emberi tevékenység bármely területén található dokumentumok gyűjtése, 
osztályozása és közreadása.

Ennélfogva dokumentációs központok lehetnek mindazok a helyek, 
mint pí. könyvtárak, levéltárak, múzeumok, filmtárak, lemeztárak stb. 
amelyek ilyen dokumentációs anyag generális vagy speciális, teljes vagy 
részleges gyűjtésével, módszeres rendezésével és az illető anyagnak az 
érdekeltek számára való hozzáférhetőség kérdéseivel foglalkoznak.

Ezek szerint dokumentációs központok volnának elsősorban is maguk 
a könyvtárak, mert hiszen a dokumentációs anyag túlnyomó része köny
vekben és folyóiratcikkekben, brosúrákban stb. van lefektetve. De akkor 
azt kérdezhetné valaki, mi szükség van külön dokumentációs központokra, 
amikor a könyvtárak, levéltárak, stb.. ezt az ú. n. dokumentációs munkát 
maguk közt amúgy is elvégzik? Azt is mondhatnánk, hogy minden könyv
tár egyúttal dokumentációs központnak is tekinthető, mert hiszen kataló
gusai, kartotékai, s főképp bibliográfiai apparátusa segítségével, minden 
könyvtár több-kevesebb lehetőséget nyújt bizonyos irányú dokumentációra.

Azonban mindjárt meglátjuk, hogy ez mégsem egészen így van. Nem 
minden könyvtár egyben dokumentációs központ is, valamint egy doku
mentációs központ sem feltétlen könyvtári jellegű.

De hogy ezt a különbséget jobban megértsük, nézzük egy pillanatra 
a könyvtárak szokványos munkáját, hogy aztán tisztán láthassuk az ú. n. 
dokumentalisták célkitűzéseit. Könyvtárak bonyolult nagy munkája rend
szerint abban áll, hogy könyvállományukról különféle, éspedig szerzők 
szerinti alfabetikus, valamint esetleg többféle módszeres tárgyi vagy vezér
szavas rendszerű katalógusokat készítenek, vagy kartotékokat állítanak 
fel. De ezekben a katalógusokban a könyveknek, brosúráknak és folyóira
toknak legtöbbnyire csupán címei szerepelnek egyéb imprimatúra adatok 
feltüntetésével. Azonkívül, hogy könyvállományuk egy-egy részéből s eset
leg azonkívül is külön bibiliografiákat is készítnek,1 ,a‘ könyvtárak nem 
igen gondolhatnak arra, hogy több százezernyi, esetleg milliós könyvállo
mányuk s ezenfelül még több ezernyi folyóiratuk anyagát analizálják vagy 
legalábbis egy-két soros tartalmi kivonatok (Abstracts) segélyével az illető 
mű vagy cikk anyagát a kartoték-lapokon vagy a katalógusban ismertes
sék. Mert sajnos minden ilyenirányú könyvtárosi igyekezetnek rendszerint 
elébe vág a kellő számú nagy személyzet hiánya, az idő és a pénztelenség. 
Könyvtárak ennélfogva nem tehetnek mást, mint hogy a kereső-kutató 
olvasót az úgynevezett referenc-szolgálat útján a különböző referáló szak
lapokhoz vagy pedig az illető szakbibliográfiai irodalomhoz utalják. Lát
juk tehát azt, hogy a könyvtárak általában nincsenek abban a helyzetben, 
h->gy különösen a szaklapokban megjelenő cikkek óriási tömegét is kic.édti- 
láztassák s valamelyes klasszifikációs rendszer szerint kartotékokba vagy 
katalógusaikba felvegyék.
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Pedig' a szakirodalmi termelés mai áradatában éppen a szaklapok s 
egyéb periodikus jellegű kiadványok azok, melyek a tudományos kutatás 
s a technikai haladás naponkénti eredményeit leghübben regisztrálják, 
s az is kétségtelen, hogy pl. a mérnöki kutatók s általában-a műszaki- és 
ipari üzemek szempontjából az a fontos, hogy a legújabb kutatási vagy 
eljárási eredmények a leggyorsabban, jussanak tudomásukra. Tudjuk, hogy 
a mai tudományos és műszaki irodalom terén, a tudományok és a technika 
mai fejlettsége folytán minden téren milyen lázas tempó uralkodik.

Még egy—két évtized előtt a műszaki irodalmi kérdések terén is 
aránylag könnyű volt eligazodni, mert az azideig megjelent szakkönyvek 
s szakfolyóiratok száma aránylag csekély volt s az évi új megjelenések 
száma az egyes szakirodalmi kérdéseken belül sem volt áttekinthetetlen. 
Az utolsó 15 év óta azonban a szakirodalom olyan hatalmas arányokban 
megnövekedett, hogy annak rendszeres gyűjtése és figyelemmel kísérése 
nem csupán az egyes kutató szakemberek számára, de a gyűjtő nagy
könyvtárak számára is szinte lehetetlennel határos feladatúi. vált. De 
ennek a túlságos expansiv szakirodalmi termelésen felül még egy külön 
oka is van. Ugyanis a fejlődéls mai stádiumában egyrészt az egyes 
tudományszakok, s így a műszaki tudományok is, annyira differenciálód
tak. másrészt közöttük oly sok közös érintkezési pont támadt, hogy sok
szor úgyszólván egymásba fonódnak. Elmondhatjuk, hogy bármely tudo
mányos kísérleti vagy kutatási ügy, illetve annak alkalmazása, ered
ményei, vagy esetleg teóriája, a tőle egészen távolesö tudományos vagy 
akár gyakorlati irányi! területeket is egészen közelről érdekelhet. Gon
doljunk csak arra, hogy pl. a modern mikrobiológia, vagy a fotocellák 
irodalma a tudomány és a gyakorlati alkalmazás hány ágát érdekelheti? 
Azt lehet mondani, hogy a szorosan vett illető, szakirodalomban a kuta
tási anyagoknak esetleg a felét sem találhatni meg. Ezért az úgynevezett 
kölcsönös függési viszony miatt, a szakmabeli ,speciálistának tulajdon
képen állandó érintkezésben kellene lenni nemcsak a szomszédos, hanem 
a tőle távolabb eső tudományszakok speciális irodalmával is.

De ki győzi ezt idővel és anyagiakkal? Kétségtelen, hogy sem az 
egyén, sem az üzemek, sem az intézmények, de a könyvtárak sem!

Említettük, hogy a szakirodalmi forráskutatás hordozói tulajdonképen 
a szakbibliográfiák és referáló szaklapok*.  De amennyire változatos és 
hatalmas ma a tudományos kérdések komplexuma, épp olyan nagy! 
számban és változatos alakban jelennek meg róluk bibliográfiák, referáló 
lapok és irodalmi áttekintések. A londoni Science Library számítása 
szerint a technika és a. természettudományok területén évenként kb. 35 
ezer folyóiratot adnak ki, amelyekben mintegy másfél millió cikk jelenik 
meg. Ehhez még kb. 30.000 könyvalakú kiadványt s mintegy 200 ezer

* Ily referáló szaklapok pl. a Chemisches Zentralblatt, a Technische Zeit- 
schriftenschau, az Elektrotechnische Berichte stb.
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szabadalmi leírást is kell számítanunk. Azonban szakemberek pontos 
vizsgálódások alapján kiderítették, hogy az évenként megjelenő biblio
gráfiákban és referáló lapokban az évi szakirodalomnak alig 
ismertetve.

Hogy csak a legfontosabbakat említsük:
referátumot
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99

260 
2000 
1800 
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166

folyóiratból

„ 6.6 %
99
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roppant megnövekedése úgy-

Industrial Arts Index 75—80.000 
Chemisches Zentralblatt 60—61.000 
Engineering Index 50.000
Chemical Abstracts (Am.) 50.000
Repertorium Technikum 42.000 
Technische Zeitschriftenschau 6.500
Kétségtelen tehát, hogy az irodalmi termelés 
szólván lehetetlenné teszi azt, hogy egyes tudományszakok vagy gyakorlati 
kérdések irodalmának teljes bibliográfiai feldolgozását nyújtsuk, s látjuk 
azt is, hogy a referáló lapok korántsem elegendők arra, hogy azokból, egy 
bizonyos szakkör teljes repertóriumát fel lehessen építeni.

Valóságos krízisről beszélhetünk itt tulajdonképen egyrészt amiatt, 
mert a könyvtárak és egyéb gyűjtőhelyek képtelenek ma már a folyton 
növekvő nyomtatvány- és egyéb iratáradatot beszerezni, összegyűjteni és 
feldolgozva hozzáférhetővé tenni, másrészt pedig a kutató szakemberek is 
képtelenek megfelelő literatura szakanyaghoz idejében hozzájutni.

E súlyost problémák megoldásának kísérletei nem új keletűek. Nagyon 
messzire vezetne, ha most fel akarnánk sorolni mindazokat' ;a nagy erő
feszítéseket, melyeket a múltban is e téren könyvtárak s egyéb intézmények, 
bibliográfiai vállalkozások sokszor önzetlenül is, nagy hangyaszorgalom 
mai végeztek. Ha nagy és értékes eredményeket is produkáltak, azok java
részt elszigetelt és nagyon sokszor abbamaradt igyekezetek maradtak s 
éppen ezért e probléma egész komplexumát nem oldhatták meg. Ma már 
nyilvánvalónak látszik, hogy a dokumentáció nagy problémái csak terv
szerű, egységes nemzetközi kollaboráció útján oldhatók meg. Kétségtelen, 
hogy ebben az irányban az úttörő nagy munkát 1895. óta a Bruxelles-ben 
megalapított Institut International de Bibliographie, későbbi nevén Institut 
International de Documentation végzi, mely a múlt évi párisi világkon
gresszus kívánalma szerint: Fédération International de Documentation 
néven dokumentációs világszövetséggé alakult át.

Nézzük most közelebbről, hogy milyen célokat tűzött ki maga elé ez 
a nemzetközi intézmény, illetőleg dokumentációs világszövetség?

nemzetközi intézmény működése kezdetben inkább csak a bib 
vonatkozott, főcélja volt bibliográfiai módszereket töicé- 

és egységesíteni, különösképen egy egyetemes osztályozási 
kiépíteni. Korábbi működésének legfőbb érdeme, hogy 

eredetű Dev'ey-féle tizesrendszerü osztályzási rendszert 
azt egyetemes decimális osztályozó rendszerré

E 
liografiára 
letesbíteni 
rendszert 
az amerikai 
átvette és azt egyetemes decimális osztályozó rendszerré fej
lesztette ki. Nem bocsátkozhatunk most e decimális osztályozó rendszer rész
letes taglalásába, hiszen ez ma már nálunk is széles körökben ismert, több
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könyvtárunk, köztük a Székesfővárosi Könyvtár, a Technológiai Könyvtár 
s legújabban az Országos Széchenyi Könyvtár is e rendszer alapján osztá
lyozza anyagát. További célja a bruxelles-i szervezetnek az volt, hogy 
széleskörű kooperácót létesítsen a már meglevő nemzeti és nemzetközi 
intézményekkel, melyek általános vagy nemzeti, alfabetikus vagy speciális 
bibliográfiákat készítenek s végül, hogy minden lehető módon elősegítse azt, 
hogy e bibliográfiai kiadványok és gyűjtemények közhasználata mentői 
teljesebb mérvben biztosíttassék.

De látjuk, hogy a modern tudományos és industriális élet ma már 
nem elégedhetik meg tisztán litterális vonatkozású dokumentumokkal, hanem 
munkájához sok más egyéb irányú materiális dokumentumokra is .van 
szüksége, mint pl. grafikai és képi ábrázolásokra, prospektusokra, mintákra, 
fényképek, film és lemezekre, hiszen az emberi gondolat ma épp úgy 
kifejezést nyer pl. a fonograinmok, miként a cinematografikus filmek által 
is, melyek végeredményben szintén grafikus ábrázolások. Másrészt a biblio 
gráfiák, melyeket túlnyomórészt könyvtárak készítettek és készítenek ma 
is, rendszerint túl lassú és túl körülményes munkák, melyek elkészülésére 
sokszor évekig és megjelentetésükre néha évtizedekig kell várni, ha ugyan 
anyagi okok miatt egyáltalában félbe nem maradnak. Hát ilyen kivárásokra 
vagy félbeszakításokra a mai tudományos intenzív kutató munka, de még 
kevésbbé a mai lázasan lüktető industriális élet sürgős munkájú szakemberei 
nem rendezkedhetnek be.

Tudjuk azt is, hogy a bibliográfiák általában véve inkább retrospektív 
jellegűek, legtöbbnyire — még akkor is, ha aktuális bibliográfia a színeze
tük — a közelmúlt vagy régenmult évek vagy évtizedek literatura anyagát 
dolgozzák fel. A szellem-tudományok területén ez nem olyan nagy baj, de 
az alkalmazott tudományok területein, a természettudományi, orvosi, mér 
nöki, agronomiai stb. tudományokban kutatók részére inkább az aktualitás 
a fontos. Az, ami legújabb, sőt ami legujabbbnak Ígérkezik. Ez a legitim 
szükségérzet hozta tehát életre a dokumentációs mozgalmat s teremtette 
meg a dokumentációs központokat is.

Ezek után felelhetünk most arra a kérdésre, hogy mi tulajdonképen 
egy dokumentációs központ? Az a hely, ahol az egyes tudományágak vágj 
gyakorlati problémák részletkérdéseire vonatkozó aktuális anyagot, vagyis 
a bármely forrásból származó dokumentális adatokat összegyűjtik, regisz
trálják, feldolgozzák, azaz kiértékelik. Ez a szó, kiértékelés, ez a legfonto
sabb. mert ez adja meg tulajdonképen a dokumentáció igaz értékét és 
jelentőségét. Magától értetődik, hogy egy ilyen dokumentációs központ 
működésének iránya egy-egy helyen nem lehet generális vonatkozású, 
hanem inkább csak specális szakterületekre vonatkozhat. Eme specializá
lódás mellett, mint említettük, főértéke az összegyűjtött aktuális anyag 
tervszerű feldolgozása, azaz kiértékelése. Ez azt jelenti, hogy az illető 
cikket, brossurát, jelentést, kéziratot, rajzot, filmfelvételt, stb. a rendes 
bibliográfiai címfelvétel után egyben röviden analizálják vagy egy-két 
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sorban kivonatolják s a cédulát igy helyezik el a kartotékjában. Az egyes 
kérdések dossziéjába pedig mindent bele helyeznek, ami az illető kérdésnél 
csak valamelyes érdekkel bírhat (fényképek, grafikonok, lapkivágások, 
statisztika, privát levelek, bírálatok, minták, prospektusok stb. stb.). 
Kétségtelen tehát, hogy e helyeken az aktuálityís biztosítása mellett, a 
praktikus jelleg és a szolgáltatások gyorsasága a döntő tényező.

Ilyen dokumentációs központ számos van már úgy Európában, mint 
Amerikában s ezek többnyire nem külön e célra létesült intézmények, 
hanem leginkább könyvtárak vagy egyéb intézmények, egyesületek, köz 
gazdasági testületek, üzemi vagy egyéb nagy adminisztrációk keretében 
működnek. A Fédération. Internationale de Documentation-nak legfőbb 
célja, hogy eme dokumentációs szervek között intenzív kooperációt léte
sítsen s használatukat propagálja, illetve elősegítse.

A legnevezetesebbeket felsorolva megemlítjük:
1. Nederlandisch Institut voor Documentatie en Registratur, mely kiadja 

a Repertorium Technikumot.
2. Office International de Chimie. Paris. (Centre de Documentation 

Chimique.) Amely kiadja a Répertoire International des Centres de Docu 
mentation Chimique-et.

3. Association of Spécial Libraris and Information Bureaux. London.
4. Science Museum Library. London. (2 milliós kartotékja.)
5. British Society for International Bibliography. London.
6. Deutscher Normenausschuss. Berlin. (Verzeichniss von Schrifttum- 

Auskunftstellen der Technik und verwandten Gebiete.)
7. Technische Hochschulbibliothek. Berlin. Documentationsstelle für 

Technisch-wissenschaftliche Schrifttum. Különösen a szerszámgépipar, a 
forrasztó-technika és az elektrotechnika irodalmát dolgozza fel, különös 
tekintettel a nehezebben hozzáférhető szakirodalom feltárására, (Japán, 
Orosz.) *

8. Perein Deutscher Eisenhüttenleute, (folyóirattárának kartotéka.)
9. Amerikában: American Documentation Institut és egy egész csomó 

kutató intézet és szakkönyvtár (Special Libraries.) foglalkozik dokumen
tációval.

10. Special Libraries Association of the United States. New-York.
11. Institut Scientifique de Recherches Economiques et Sociales. Paris, 

amely intézmény a mi konjunktura-kutató, illetve gazdaságkutató intéze
tünknek felel meg.

12. A párisi Kereskedelmi Kamara Könyvtára közgazdasági vonatko
zású dosszié-rendszere.

* A közel-jövő fejlődésének iránya azt mutatja, hogy a könyvtárak között 
bíblográfiai munkálatok tekintetében szigorúan megszabott munkafelosztás fog 
létesülni, olyan értelemben mint ma pl. a csiltagvizsgáld intézetek (obszervatóriu
mok) az Universum térképét apró parcellákra osztva külön-kiilön csupán egyes 
ilyen apró részekkel foglalkoznak intenziven'.
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A párisi dokumentációs világkongresszus előkészítése, mint pedig 
magának a kongresszusnak impozáns lefolyása hűen „dokumentálta1 az a 
ma már kétségtelen tényt, hogy a szellemi élet minden területén parancsoló 
szükség van dokumentációra. Hogy a mai idők követelményeinek megfelel
hessünk — igy hangzik röviden összefoglalva a kongresszus véghatározata 
--- mindenféle organizációnak át kell hatva lenni attól a szükségérzettől, 
hegy közös vezérelvek alapján a dokumentációs munka minden fázisát 
összhangba hozzák az azt használni kívánó kutatók érdekében. Mindezen 
okoknál fogva a kongresszus úgy véli, hogy mindazon szervezetek között, 
amelyeknél dokumentáció szüksége fennforog, szoros és állandójellegű 
érintkezés létesítessék azon célból, hogy eszmék és módszerek egybevet
hetők, végzett munkálatok kicserélhetők legyenek s ezáltal termékeny 
összműködés biztosíttassák.

A kongresszus úgy véli, hogy ilyen kapcsolatok létesítése az érdekelt 
szervezeteket illetően abból a célból, hogy ilyenmódon egy nemzetközi 
dokumentációs hálózat létesüljön, négy alapirányban kell történjék.

1. Országok szerint, minden nemzet keretében megállapítván bizonyos 
összműködést a már létező dokumentális szervezetek között.

2, Tudomány szakok szerint: kellő összműködést biztosítván mindazon 
közös szervezetek között, amelyek ugyanazon tudományág területén dől 
goznak.

3, Forma szerint: egyesítvén ugyanazon dokumentációs anyagot elő
állító rokonszervezeteket. (írók, szerzők, kiadók.)

4. Hivatás szerint: összegyiijtvén mindazon foglalkozási ágakat, ame
lyeknek működési iránya a dokumentáció kérdéseit illeti.

Mindezek sikere érdekében a Kongresszus felhívta a Dokumentáció 
Nemzetközi Intézetét, hogy jelenlegi szervezetét átalakítva: Federation 
Internationale de Documentation név alatt szövetséggé alakuljon át. Ez 
azóta meg is történt.

Ami bennünket, mélyen tisztelt Uraim, most leginkább érdekel az, 
hogy mennyiben lehet nálunk is szó dokumentációról, Magyarországon is 
van e célja fontossága, aktualitása?

Azt kérdezhetné valaki, van-e egyáltalán célja, vagy jobban mondva 
értelme, a mi viszonyaink között annak, hogy mérnökeink s a műszaki 
tudományok terén kutató szakembereink túlzott értelemben vett teljességre 
törekedjenek? Azt is kérdezhetné, hogy hazai viszonyaink között valóban 
szükség van-e arra, hogy azt a sok kísérleti és kutató intenzív munkát, 
melyet nagy nemzetek ezer és ezer kutatóintézetben nagy apparátussal 
folytatnak, hogy ezt mi utánozzuk, vagy velük éppen versenyre keljünk?

Ám ha utóbbiról nem is lehet szó, mégis kétségtelen, hogy ha a nem
zetek versenyében nem akarunk a háttérben kullogni, egyrészt tudomással 
kell bírnunk mindenről, ami a világon történik, másrészt erőnkhöz képest 
részt is kell vennünk e munkában, a küzdelemben.

Kétségtelen, hogy úgy tudományos, mint ipari fejlődésünk javát szem-, 
előtt tartva, minden tudományos vagy műszaki kutató, alkotó szakember
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nek kötelessége, hogy saját speciális irányában szüntelen tájékozódjék 
afelől, hogy érdeklődési körén belül milyen munka folyik bárhol a világon 
s ezért ebből a szempontból, bizonyos állandó jellegű dokumentáció lehe
tősége olyan szükségesség, melynek megszervezése elől immár ki sem tér
hetünk.

Mindenekelőtt a szakember szempontjából ez az egyetlen módja annak, 
hogy sok hiábavaló vagy fölösleges munkát ne végezzen, hogy ne járjon 
olyan utat, amelyet mások, mint járhatatlant, abbahagytak, hogy ne végez
zen olyan munkát, melyet mások már előbb kikutattak, s végül, hogy ott 
kíséreljen meg esetleg újabb eredményes munkát, ahol mások, bár jó 
alapokon elindulva félbenhagyták a kutatást.

De felmerül most az a kérdés is, hogy ez a nélkülözhetetlen s állandó 
jellegű forráskutatás és szaktájékozódás, vagy amint eddig neveztük: 
dokumentáció, hazai viszonyaink között miként lehetséges?

Bizonyos, hogy máról-holnapra nem állíthatunk fel dokumentációs 
központokat. Eltekintve attól, hogy költséges vállalkozás is volna s tekin
télyes számú szakszemélyzet szorgos munkáját igényelné s ezenfelül 
magának a dokumentációs anyagnak rendszeres gyűjtése és kiértékelése 
is hosszabb időt venne igénybe, a ráfordított munka, idő és anyagi áldozat 
nem volna arányban a kezdetben igénybevevők gyér számával. Hasonló 
szervezeteket amúgyis inkább csak a valódi szükséglet viszi fejlődés 
útjára. A mi igyekezetünk ezidőszerint abban áll, hogy ezt a szükség érzetei 
felkeltsük.

Ám ha külön dokumentációs központokat nem is állíthatunk fel, annyit 
mindenesetre már most megtehetünk, hogy az e célra alkalmas intézmé
nyeinket ilyen irányban átalakíthatjuk, kifejleszthetjük. Elsősorban is a 
könyvtárakra kell gondolnunk, éspedig a szakkönyvtárakra. Mivel a 
dokumentáció egyik legfőbb ismérve a speciálizálódás, kézenfekvő, hogy 
a speciális vagyis szakkönyvtárak ilyen dokumentációs helyekké aránylag 
könnyen átalakíthatok volnának. A szakkönyvtárak természetes fejlődési 
útja szükségszerűn amúgyis a szorosabb értelemben vett dokumentációhoz 
vezet, amint azt amerikai és angliai példák élénken bizonyítják. Kétség
telen azonban az is, hogy e könyvtárak munkája alapos reorganizációra 
szorul. Könyvtárak mindinkább rá lesznek utalva arra, hogy közös orga- 
nizatorikus feladatokra is vállalkozzanak s ezért mindinkább összműkö- 
désre kényszerülnek. Ilyen összműködési formák már ma is vannak: mint a 
könyvtárközi kölcsönszolgálat, speciális bibliográfiák szerkesztése, nemzeti 
központi katalógusok. Ám mindez nem elég. Ez az összműködés célszerű 
racionalizálási és normalizálási közös törekvések útján mind teljesebbé 
kell válljék. *

* Magyarországon e tekintetben az Országos Könyvfo.rgalmi és Bibliográfiai 
Központ, Németországban a Deutscher Normenausschuss, nemzetközi viszonylat
ban a Fédération Internationale des Associations de /Bibliothécaires végez úttörő 
munkát.
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A belföldi dokumentációs helyek majdani fokozatos es tervszerű ki
építése mellett főgondunk az kell legyen, hogy a külföldi, illetőleg 
nemzetközi dokumentációs hálózatba minél teljesebben kapcsolódhassunk 
be. Néhány nevezetesebb külföldi dokumentációs helyet illetve központot 
az imént már felsoroltunk. Ezekkel a szervezetekkel kellő összeköttetést 
teremtve kétségtelen, hogy idővel nagy nyereséggel szolgálhatnánk a hazai 
ipari dokumentáció ügyét. Örömmel jelenthetem, hogy a kezdőlépések 
e tekintetben már megtörténtek, amennyiben a Magyar Könyvtárosok és 
Levéltárosok Egyesülete a párisi dokumentációs világkongresszusról tett 
jelentésem alapján elhatározta, hogy ez év elejétől kezdve mint szövetségi 
tag résztvész a hágai nemzetközi dokumentációs szövetség munkájában, 
s egyben személyileg engem bízott meg az állandó összeköttetés fenntar
tásával. De ezenkívül a Technológiai Könyvtár maga is már két év óta 
külön összeköttetést tart fenn e nemzetközi dokumentációs központtal, 
mely összeköttetés1 jelentőségét növeli az a körülmény is, hogy a párisi 
világkongresszus alkalmával kedvező alkalom kínálkozott a dokumen
tációs mozgalom vezéregyéniségeivel személyes érintkezésbe is lépni.

De nem kevésbbé fontos az a körülmény is, hogy a magyar közkönyv
tárak sorában a Technológiai Könyvtár is abban a helyzetben van, hogy 
a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetségének e célra kidolgozott 
szabályzata alapján a nemzetközi könyvkölcsönzésben részt vehet. E tekin
tetben már is volt alkalmunk ipari vállalataink egynémelyikének jó szol
gálatot. teljesíteni, amennyiben a közelmúltban ismételt esetben kértünk 
külföldről kölcsön oly könyveket vagy folyóiratokat, melyek sem a I’echno- 
lógiai Könyvtárban, sem pedig*  más belföldi könyvtárban nem voltak meg.

Métlyen tisztelt Uraim! A >műszaki tudományok fejlődése s hazai 
iparunk további megerősödése, múlhatatlanul megkívánja, hogy műszaki 
irányú dokumentáció nálunk is érvényesüljön. Kétségtelen, hogy ennek 
megszervezése nem könnyű feladat akkor, amidőn ez bizonyos .pénzáldo
zatot és számos munkaerő beállítását teszi szükségessé. De egyelőre addig 
is, amig arról szó lehet, hogy a magyar szakkönyvtárak s egyéb alkalmas 
intézmények bevonásával egy kiterjedt magyar dokumentációs hálózatot 
építsünk ki, addig is feltétlen fontosnak tartjuk, hogy országunkban 
legyen egy olyan centrális szakkönyvtár, mely!e feladatot magára vállalva 
az ezirányú követelményeknek legalább részben már most is eleget tehet. 
Ilyen központi szakkönyvtárnak lényeges előfeltétele, hogy könnyen hozzá
férhető legyen s ezért teljes nyilvánossági jellege elengedhetetlen feltétel. 
E szempontokat s egyéb körülményeket is figyelembe véve nyilvánvaló, 
hogy hazánkban a Technológiai Könyvtár lehet hasonló szerepre hivatva.

A Budapesti Mérnöki Kamara 1935. 1936. 1937. évi jelentéseiben, 
egymásután 3 éven át. „Mérnökség és a Technológiai Könyvtár“ címen 
külön fejezetben foglalkozik e könyvtár további fejlesztésének kérdésével 
s maga részéről is megállapítja, hogy a Technológiai Könyvtár főleg az 
iparral kapcsolatos szakirodalmi kutatás racionálissá tétele szempontjából 
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hivatva van arra hogy a jövőben is fontos helyet foglaljon el. Erőteljes 
fejlesztéséhez a mérnöki karnak is jelentős érdeke fűződik. Ezért a 
Kamara ismételten kéri az Iparügyi miniszter urat, hogy a Technológiai 
Könyvtár kebelében egy műszaki forrás- és adattudakozó központ, illetve 
Műszaki Dokumentációs Központ sürgősen felállittassék.

De általánosan tudott tény az is, hogy a Technológiai Könyvtár 
Barátainak Egyesülete, mely egyesület ezen állami szakkönyvtár fejlesz
tését nem csupán erkölcsileg, de jelentősebb anyagi áldozatokkal is támo
gatja, e könyvtár hatalmas olvasótáborának képviseletében szintén isme 
telten fordult e tárgyban az Iparügyi miniszter úrhoz kérelmével. De 
ezenkívül a napisajtó és a különböző szaklapok is utóbbi évek alatt nem 
egyszer hívták fel e probléma megoldásának sürgősségére a közfigyelmet, 
valamint az illetékes hivatali felsőkörök figyelmét is.

Íme látjuk, hogy e probléma valóraváltása úgy a mérnökség kompe
tens fórumát, mint pedig az érdekelt szakközönség legszélesebb körét is 
a legelevenebben érinti s egyaránt meg vannak győződve ennek szüksé
gességéről

Mélyen tisztelt Uraim! Nem végezhetném be előadásomat méltóbban, 
mint ha befejezésül idézem a Technológiai Könyvtár Barátai Egyesületének 
az Iparügyi miniszterhez intézett legutóbbi memorandumának záró mon
datát- „Az ország közgazdasági munkaképességének és munkakészségének 
mértéké abban az arányban fog emelkedni, amely mértékben a m. kir. 
kcrmány gondot fordít arra, hogy a műszaki tudás megszerzésére, az ön
képzésre s a szakképzettség fokozására megfelelő tér nyíljék, illetve 
amilv mértékben gondot fordít arra, hogy az érdekeltek számára a mű
szaki-, illetve ipari szaktájékozódás lehetőségeit intézményesen biztosítsa.“

*

A nagy tetszéssel fogadott előadás után Kelemen Móric, a Magyar 
Racionalizálási Bizottság igazgatója, mint az ülés elnöke:

A Magyar Racionalizálási Bizottság nevében nagyon köszönöm ezt a 
nagyon érdekes és értékes előadást, amely oly tárgykört karolt fel, amely
mindnyájunknak, akik tudományos kutatással is foglalkozunk, állandóan 
nagy fejtörést okoz. Bizonyos, hogy a legnehezebb kérdések egyike ma 
egy-egy tudományos tárgykör feldolgozásánál az, hogy a rávonatkozó, kü
lönösen folyóiratbeli adatokat hol találhatjuk meg. Nagyon helyesen mutat 
az előadó arra rá, hogy milyen óriási az utóbbi években \a tudományos 
könyv- és folyóirat-termelés; olyan óriási ez, hogy ma már mindenki csak 
egyes részletkérdéssel foglalkozhatik, ha valóban alapos és értékes munkát 
óhajt végezni és még e részletkérdések körében való tájékozódás is azért, 
mert különösen a külföldi -folyóiratok és a tudományos könywek egy könyv
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tárban alig találhatók hiánytalanul meg, néha szinte legyőzhetetlen felada
tot jelent.

Igen nagy segítségül szolgálna tehát a tudományos kutatók számára 
az, ha Magyarországon is módunkban állana — ha egyelőre szükebb ke
retek között is1 — ilyen ipari dokumentációs központ felállítása. Az az 
általános megértés és az a nagy tetszés, amely az előadást követte, azt a 
gondolatot kelti fel bennem, hogy meg kell kísérelnünk azt, hogy ily do
kumentációs központ felállítása iránt a kezdeményező lépéseket megte
gyük. Kétségtelen az, hogy ilyen dokumentációs központ felállításánál a 
kitünően vezetett Technológiai Könyvtárra kell támaszkodnunk, ennek 
kell lennie annak a szilárd alapnak, amelyre az egész központ építményét 
felépíthetjük. Én nem vagyok híve annak az irányzatnak, amely mindent 
az államtól vár, sokkal helyesebbnek tartom, ha az állam bevonásával és 
annak igénybeevételével ugyan, de társadalmi úton kíséreljük meg e gon
dolatnak a megvalósítását. Az állam az ilyen természetű intézkedéseiben 
gyakran nehézkes és sokszor minden jogos indok nélkül már lényegtelen 
anyagi támogatás vagy részvétel mellett is magának követeli a vezetést, 
sokszor oly területen is, amelyet a társadalom sokkal jobban és gyakor
latibb szellemben tud elvégezni.

Tulajdonképpen itt is racionalizálási feladattal állunk szemben: meg
felelő munkamegosztás alapján meg kell nyernünk és be kell vonnunk az 
összes érdekelt tényezőket, elsősorban azokat a. nagy szakkönyvtárakat, 
amelyek idevágó könyv- és folyóirat-gyűjteménnyel rendelkeznek, másod
sorban a magángazdaság megfelelő intézményeit, a kamarák, érdekképvi
seletek könyvtárait és végül a gazdasági élet ama tagjait, amelyek sokszor 
csak a maguk céljára, de mint a gyakorlati életből tudjuk, mégis igen jól 
szervezett és szakszerűen vezetett könyv- és folyóirat-gyűjteménnyel ren
delkeznek és ezek közé tartoznak nagyobb iparvállataink és egyes köz
üzemeink is.

Ha sikerül ezek közreműködésével megfelelő intézményt létrehoznunk, 
hacsak lépésről-lépésre haladva is, akkor máris igen nagy munkát végez
tünk és feladatunk egy részét megoldottuk.

A másik kérdés az, amelyet vizsgálatunk tárgyává kell tennünk, hogy 
ez az ipari dokumentációs központ milyen anyagot öleljen fel. Az előadó 
a maga előadásában csak a Szigorúan vett műszaki és természettudományi 
problémákat jelezte azoknak, mint amelyek az ipart érdekelnék. Nézetem, 
szerint ennél sokkal messzebb kell mennünk, mert be kell vonnunk az egész 
gazdaságpolitikát, ’ á szorosabb értelemben vett üzemgazdaságot, az alkal
mazott és az elméleti természettudományoknak számos olyan ágazatát, 
amelynek' bevonására ipari termelésünk szempontjából feltétlenül szüksé
günk van.

■Miután mi a Racionalizálási Bizottság; ülésén vagyunk, így nekünk 
nem szabad megelégednünk azzal, hogy egy-egy kitűnő gondolat csak fel
vettessék, arról egy előadás hangozz ék-el és utána a világion' sémitái s.e tör
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ténjék, nekünk, mint a gyakorlati élet szakembereinek az a feladatunk, 
hogy vizsgáljuk meg közelebbről azt, hogy ez a gondolat miként volna 
valóraváltható. Ezért kérem, hogy méltóztassanak azt. a javaslatomat meg
fontolás tárgyává, tenni, hogy az elhangzottak értelmében, tehát megfelelő 
munkamegosztás mellett a kérdéses szaktudományokra kiterjedően ipari 
dokumentációs központ állíttassék fel és ennek előkészítése végett alakít
sunk egy szőkébb bizottságot, amelynek elnökéül legyen szabad a hallgató 
közönség soraiban helyetfoglaló Misángyi Vilmos dr. műegy. tanárt, elő
adójául pedig Káplány Géza főkönyvtárost felkérni. Ez a bizottság tegye 
azután tanulmány tárgyává az összes felmerülő kérdéseket és tegyen 
azután jelentést, illetve javaslatot a Magyar Racionalizálási Bizottság igaz
gatóságának. Én azt hiszem, hogy már magának Misángyi professzornak 
egyénisége biztosítékot nyújt arra, hogy ez a kérdés a komoly megoldás 
stádiumába juthat.

Még egyszer köszönetét mondok tehát az előadónak és kérem, hogy 
a felvetett javaslathoz hozzászólni méltóztassanak. (Általános nagy helyes
lés.)

Dr. Lászlóffy Waldemár, a M. Kir. Földművelésügyi Minisztérium 
főmérnöke:

Igen nagy örömmel üdvözlöm az ipari dokumentációs központ létesí
tésére vonatkozó'gondolatot és utalni kívánok arra, hogy ez a javaslat, ha 
nem is ilyen határozott formában, már a múlt évben a Magyar Mérnök- és 
Építész Egylet tárgyadásai során is felvetődött. Ily központnak a létesí
téséhez nincs is szükség valamely nagy apparátusra, nincs szükség nagy 
pénzösszegekre, mert — nézetem szerint — ez nem annyira pénz, mint 
inkább szervezési kérdés. Felemlítem még azt, hogy Vojcsik Li/pót, a 
Szkfvi Vízművek műsz. főtanácsosa a vízügyi szakirodalomról már igen 
nagy sikerrel vezet évek óta ilyen adat- és forrásgyűjteményt. Az most 
a feladat, hogy meg kell nyernünk ennek a munkának mindazokat, akik 
ilyen természetű problémákkal már eddig is foglalkoztak és ki kell ter
jeszkednünk később oly területekre is, amelyeket eddig még nem dolgoztak 
fel. Külföldi példára helyesnek tartom azt, hogyha az aki bizonyos felvi
lágosítást kér, az elnyert, felvilágosításért bizonyos csekély díjat fizessen 
és ez a díj ismét a dokumentációs központ költségeinek fedezésére legyen 
fordítandó. A Földművelésügyi Minisztérium, úgy vélem, nagy örömmel 
kapcsolódna ebbe a gondolatba bele.

Dr: Kerékgyártó György min. tanácsos, a Magyar Szabványügyi Inté
zet igazgatója:

Szintén a legnagyobb örömmel üdvözlöm ezt a gondolatot és kiemelem 
azt, hogy az úgynevezett tizedes (decimális) rendszer alkalmazása tekin
tetében is a nemzetközi dokumentációs központ nagyon értékes munkát 
fejt ki Ezt a decimális rendszert olyannak tartom, amellyel Magyarorszá
gon is idővel behatóbban foglalkoznunk kell.
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Dr. Vér Tibor, a M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet igaz
gatója:

Mindenekelőtt köszönetét mondok a kitűnő előadásért. A magam ré- 
részéről is a legnagyobb örömmel üdvözlöm a felmerült gondolatot és mint 
a Technológiai -s Anyagvizsgáló Intézet igazgatója tisztelettel bejelentem, 
hogy ennek a központnak az alapítását kész vagyok a rendelkezésre álló 
keretek közepette a legmesszebbmenőleg támogatni. Miután a Technológiai 
és Anyagvizsgáló Intézet azt az épülettömböt, amelynek most csak egy 
részét foglalja el, később teljesen a birtokába óhajtja venni, ezért abban 
a helyzetben leszek, hogy a dokumentációs központ számára helyet tudok 
majd biztosítani. Bejelentem azt is, hogy a következő, 1938—39-ik költ
ségvetési évtől kezdődőleg évenként 1000 pengővel áll módomban a fel
állítandó dokumentációs központ költségvetéséhez hozzájárulni. Nézetem 
szerint ennek a központnak Káplány Géza főkönyvtárosnak az irányítása 
alatt kellene működnie, aki mellé az Intézet megfelelő személyzetet bocsát 
rendelkezésre.

Örömmel teszem meg ezt. az Ígéretet, mert minden tudományos kuta
tásnak az alapfeltétele az. hogy a meglévő irodalmat alaposan megismer
jük és ez ma, amidőn úgyszólván özönével jelennek meg a különböző cik
kek, csak úgy biztosítható, ha ilyen forrás- és adattudakozó központ léte
sül és ez gyakorlati szellemben működik.

Igen szerencsés elgondolásnak tartom azt is, hogy Mlsángyi Vilmos d>\ 
müegy. tanár kezébe adatik ennek a bizottságnak az irányítása és remélem 
azt, hogy ez a bizottság eredményes munkát fog kifejteni.

Pálffy Miklós, a Budapesti Mérnöki Kamara.h. előadója:
Igen helyesnek tartom azt a gondolatot, hogy a központ felállítása 

céljából bizottság küldessék ki, azonban javasolom azt, hogy a dokumen
tációs központ munkaköre a műszaki szakirodalmon kívül terjedjen ki az 
ipar, a közgazdaság és a mezőgazdaság területére is. Utalni kívánok Né
metországra, ahol a dokumentációs központ gondolatát úgy oldották meg, 
hogy számos apró alállomást állítottak fel és a központ szükség esetén 
ezekhez továbbítja az egyes beérkezett kérdezősködeseket. Kívánatosnak 
tartom, azt is, hogy ezt az egész szervezetet megfelelő propaganda, kifejté
sével tegyük közismertté.

Sűrű János vegyészmérnök :
Legyen szabad felemlítenem azt, hogy a Magyar Kémikusok Egyesü

lete kiadásában már készült egy olyan jegyzék, amely a magyarországi 
könyvtárak és hasonló intézmények vegyészeti vonatkozású bel- és külföldi 
szaklapjait foglalja össze és ez a jegyzék ma a vegyészek körében állan
dóan közkézen forog és ez állandó kiegészítést nyer.

A felmerült gondolatot a legnagyobb örömmel üdvözlöm és a Magyar 
Kémikusok Egyesülete nevében is készséggel ajánlom fel az együttműkö
dést és a támogatást.
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Misángyi Vilmos dr. műegy. ny. r. tanár :
Hálásan köszönöm a belém helyezett bizalmat és készséggel elvállalom 

a kiküldendö bizottsági elnöki tisztségét. Nekem is az a véleményein, 
hogy ily bizottságnak a felállítása szükséges és fontos, mert ennek azt a 
feladatot is teljesítenie kell, hogy ismerje meg a magyarországi helyzetet 
és állapítsa meg, hogy melyek azok a munkaterületek, amelyekkel már 
eddig is foglalkoztak és melyek azok a kérdések, amelyeket együttes 
szervezéssel kell megoldanunk, hogy kétszeres munkát ne végezzünk.

Igen fontosnak tartom azt is, hogy a már hosszabb idő óta igen érde
mes munkásságot kifejtő Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ
tal is keressük meg az együttműködés alapját és ennek a megteremtése 
is ennek á bizottságnak kell, hogy a feladata legyen.

Amidőn az elnöki tisztséget elvállalom, ezt abban a feltevésben teszem, 
hogy Káplány Géza főkönyvtáros lesz szíves az előadói teendőket elvállalni, 
akinek értékes közreműködésére a magam részéről is igen nagy súlyt 
fektetek

Legyen szabad még azt kérnem, hogy a kiküldendö bizottság tagjaiul 
valóban csak olyanok jelentkezzenek, akik lelkesedéssel és kedvvel vállal
nak munkát.

Végül legyen szabad a magam részéről is megköszönnöm Vér Tibor dr. 
igazgatónak az áldozatkészségét és azt a lelkesedést, amellyel a bizottság 
munkásságának a megindítását lehetővé tette.

Káplány Géza, a M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet fő
könyvtárosa :

Kész örömmel vállalom a kiküldendö bizottsági előadói tisztséget.
Kelemen Móric, mint az értekezlet elnöke :
Örömmel állapítom meg, hogy a mai nagyértékű előadásnak, milyen 

értékes az eredménye. Hálás köszönetét mondok tehát ismételten az elő
adónak, aki ily termékeny gondolatnak vetette meg az alapját, köszönetét 
mondok Vér Tibor igazgatónak, a kifejezésre jutó áldozatkészségéért és 
végül hálásan köszönöm Misángyi Vilmos műegy. tanárnak azt, hogy a 
kiküldendö bizottság elnöki tisztét, Káplány Géza főkönyvtárosnak pedig 
azt, hogy annak előadói tisztét elvállalni szivesek lesznek.

Örömmel állapítom meg, hogy az a javaslat, hogy ilyen bizottság ki
küldessék ezen az értekezleten elfogadást nyert és javasolom, hogy a kikül
dendö bizottság tagjaiul a jelenlévők közül válasszuk be: F reund Mihály 
dr. vegyészmérnököt. Kerékgyártó György dr. min. tanácsost, a Magyar 
Szabványügyi Intézet igazgatóját, Lászlóffy Woldemár dr. földművelésügyi 
min. főmérnököt, Ordódy János min. tanácsost, a M. Kir. Technológiai és 
Anyagvizsgáló Intézet ny. igazgatóját, Pálffy Miklóst, a Budapesti Mérnöki 
Kamara h. előadóját, Sűrű János vegyészmérnököt, Tord.ay Imre dr. ny. 
kereskedelemügyi min. államtitkárt, Vámossy Károlyt, a Ganz és I'ársa rt. 
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igazgatóját és Vér Tibor dr. műsz. főtanácsost, a M. Kir. Technológiai és 
.Anyagvizsgáló Intézet igazgatóját.

Ezzel a névsorral azonban ezt a bizottságot nem zártuk le, hanem an 
nak tagjaiul meg kell hívnunk a szánibajövő szakkönyvtárakat, az idevágó 
kérdésekkel foglalkozó testületek, érdekképviseletek, a szaktudományok 
képviselőit, amaz iparvállalatoknak a képviselőit., amelyek nagyobb, jól 
rendezett könyvtárakat tartanak fent és azok közül is többeket, akik ilyen 
természetű kérdésekkel eddig elismerten foglalkoztak.

Javaslom azt, hogy ez a bizottság ruháztassék fel azzal a joggal, .hogy 
önmagát a fentiek értelmében kiegészíthesse. Az előkészítő munkálatokat 
ebben az irányban a Magyar Racionalizálási Bizottság fogja elintézni, úgy
hogy ez a bizottság a húsvéti ünnepek után alakuló ülésre összehívható 
legyen.

Mégegyszer hálás köszönetét mondok az előadónak, a felszólalóknak 
és a megjelent nagyszámú hallgatóságnak és annak a reményemnek legyen 
szabad kifejezést adnom, hogy erről a mai ülésről a jól végzett kötelesség 
felemelő tudatával térhetünk haza.
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Egyesületünk évi rendes közgyűlése
Egyesületünk 1938. február hó 11-én délután fél 7 órai kezdettel tartotta 

meg évi rendes közgyűlését, a Technológiai Könyvtár könyvolvasótermében, tag
jaink nagy érdeklődése mellett.

A közgyűlés lefolyását az alábbiakban ismertetjük.
Kelemen Móric elnök megnyitja a közgyűlést s rövid visszapillantást vet 

az egyesület elmúlt munkásságára. Egyesületünk célkitűzése mindenki előtt isme
retes, tagjainkat egy közös gondolat kovácsolja egybe: az olvasók javát szolgálja 
s a tudomány, a haladás szolgálatában áll. Egyesületünk immár az ötödik minisz
tert szolgálja, kiknek mindegyike sok lelkesedéssel s nagy odaadással pártfo
golta az eszmét, de szegény ország vagyunk s nemzeti gazdálkodásunk sokmin
denre nem talál oly mérvű fedezetet, mint amilyenre szükség volna.

Ezután egy fontos személyi kérdésre tér ki. Az intézet igazgatói tisztsé
gében változás állott elő: Oriló'dy János miniszteri tanácsos az intézet igazgatója 
szolgálati idejét kitöltve, nyugalomba vonult. Nagy érdemei vannak az intézet 
vezetésében — a háború után, amikor a Technológiát meg akarták szüntetni, az 
ö hervadhatatlan érdeme, hogy mégis megtartották, mert tudásával, rátermett
ségével sikerült meggyőzni az illetékes felső köröket ennek az intézetnek további 
fennmaradása feltétlen szükségességéről. Most, hogy hivatalosan eltávozott, re
méljük, hogy munkásságát nem fogjuk továbbra sem nélkülözni, mert mint az 
Egyesület tiszteletbeli tagja továbbra is ügyünknek szolgálatában fog állani. Ki
váló volt ö mint vezető, mint mérnök, s mint adminisztrátor s egyben tudós és 
közgazdasági író. Nem hiába tüntette öt ki a Magyar Mérnök és Építész Egylet 
a Hollán-á\\\a\ valamint a Cserháti-plakettel, melyet csak az arra hívatott és 
valóban érdemdús szakember nyerhet el. De maradandó érdemei vannak a házi
tüzelés és fagázmotor konstrukciók terén is. Külföldi viszonylatban is elismert 
nagyság s hírnévnek örvend. Kéri, hogy évtizedes tapasztalatait a jövőben is 
gyümölcsöztesse Egyesületünk javára. (Nagy taps és éljenzés.)

Ordődy János ny. miniszteri tanácsos hálásan megköszönve az elnök elis
merő szavait, az intézetnek azon időszakáról beszél, amikor sok meg nem értés
sel kellett megküzdeni. Mezőgazdasági állam vagyunk, s a háború után, kivált 
eleinte, az volt a hivatalos vélemény is, hogy a Technológiai Intézetre nem igen 
vau szükség, s ezért ennek megszüntetéséről volt szó. Rengeteg fáradságába ke
rült, mig ez a vélemény megváltozott, mert akkoriban még olyan vélemény is 
volt, hogy ez az intézmény az ipar fejlődésének szolgálatában tud-e az 
államnak bevételi forrást biztosítani, miként a só- vagy állami dohányjövedék. 
Az intézet könyvtára is kezdetleges állapotban volt s hiába lett volna a könyvtá
ros minden igyekezete, a hivatalos felső körök jóindulatú segítsége — e könyv
tár kifejlődését csupán a közvélemény hathatós érdeklődése segíthette előbbre. 
Sokan kevésre értékelik egy ilyen egyesület munkáját, mert nem látják azonnal 
a munka eredményeit. Azt a munkát, amit a könyvtár ma felmutat, nem lehet 
eléggé értékelni. Mostoha viszonyok között kezdte meg munkáját, szolgáltatá
saiért ma sem szed díjakat s igy bevételi kereset nélkül áll s csak amit a szűk 
állami költségvetés és újabban ez az egyesület ad, abból tartja fenn magát. Ez 
pedig a tudomány és haladás mai fokán, szerénynek mondható segítség s mégis 
rapid módon fejlődik. Ö az érdemeket megosztja munkatársaival, akik mindig 
segítségére voltak s akik őt mindig megértették. Munkássága sikerében tekinté
lyes része volt az Egyesületnek is. Kelemen elnök érdemeit méltatja, aki nagy 
körültekintéssel vezeti az Egyesületet, hálával gondol reá, valamint hivatali utód
jára, aki alatt az intézet haladni fog, jobb jövőnek néz elébe s meredek lesz 
felfelé ívelő pályája.
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Elnök: megállapítja, hogy az a nagy taps, mely Ordódy Öméltóságának 
szól, mindennél jobban bizonyítja, mily szeretettel látják öt az Egyesület ¡köré
ben, majd megköszöni az intézet volt igazgatójának szép szavait, melyekkel az 
Egyesület működését dicsérte.

az 'dö halad, nem ismer könyörületet s mint XIV. Lajos udvari mar- 
sallja mondta: meghalt a király, — éljen, a király! ö is ezen szállóigével köszönti 
az uj igazgatót: Vér Tiboir dr. kir. műszaki főtanácsost. Fiatalon is már nagy 
tapasztalatot s felkészültséget hoz magával, mint egyetemi adjunktusnak s egye
tem1 magántanárnak nem kell tudományos munkásságát külön bemutatni, mert 
akik ezen a téren dolgoznak, ismerik öt. Nagy tettrekészséget hoz magával, 
igen nagy reményeket fűznek hozzá s nagy eredményeket várnak tőle. Az a sze- 
i etet, népszerűség, amelyet a mérnöki karban élvez, itt is gyökeret fog verni. Itt, 
32 Egyesületben is szívesen fogják öt mindenkor látni s amikor öt az egész 
tisztikar nevében, köszönti, kéri cgyszersmint hatékony támogatását..

Dr. Vér Tibor igazgató köszönetét mond >azon. szavaként, melyekkel az 
Egyesület elnöke öt értékén felül is megtisztelte. Röviden, vázolja az intézet ki- 
i emésztéséről szóló terveket, melyek .szerint a legközelebbi időben az épületre 
egy harmadik emeletet húznak s egyéb átalakítások is fognak végbe menni. A 
végcél az, hogy a velünk egy épületben levő állami felsőipariskola kiköltözzék, 
s akikor az egész hatalmas épülettömb az intézet rendelkezésére fog állni. A 
Jövő tervekkel kapcsolatban megemlíti, hogy majdan, a .könyvtár is modern, új 
helyiségekben nyer elhelyezést, ahol nagyobb termekben s kényelmesebb, kor
szerűbb elhelyezésben hivatását annál teljesebben fogja tudni Szolgálni. A 
könyvtárról szólva megállapítható, hogy az intézetnek ez az egyedüli része, 
amely a háború után hatalmas fejlődésnek indult, úgy, hogy úgylátszik, mintha 
a könyvtár itt egy független, maga útján járó külön egyed volna, mintha függ
vénye sem lenne aiz intézetnek. A könyvtár fejlődésének nagy elösegítöje volt 
ez az egyesület. Hogy a könyvtárt szeretik s valóban sokan látogatják, ezt hűen 
bizonyítja a statisztika. Igazgatói székében a Technológiai és Anyagvizsgáló 
Intézet javára akarja .értékesíteni szerény tudását, minden, erejét, fiatalságát.

Az intézet s ezzel kapcsolatban a könyvtár is az ipart szolgálja önzetlen 
munkájával s igy áll hivatása magaslatán, viszont az ipar és a vállalatok is itt 
találják meg mindazt, amire munkájuknál szükség van. Legyen ez a könyvtár 
a tudomány gócpontja, ahol a munkaadó és a munkakereső, valamint a könyv
tár önzetlen barátai is megtalálják mindazt, amit kívánnak. Ebben a harmonikus 
egybeolvadásban fog a nemzet naggyá lenni. Kéri, hogy támogassák öt is azzal 
a szeretettel, mint Ordódy Öméltóságát, mert ö is a tudományt műveli s a könyv
tár barátja alkar lenni. Feladata nem lesz olyan nehéz, mint elődjének, mert 
nem kell annyi előítélettel megküzdenie, mint neki, amikor 15 évvel ezelőtt az 
intézményt teljesen meg akarták szüntetni. Az intézet ma már mondhatni a ha
ladás útjára lépett, mert ötven. személyzettel dolgozik. Az Ordódy által lerakott 
alap az, amelyre továbbra is nyugodtan építhet. Kéri Kelemen elnököt, a tiszti
kart s az intézet főkönyvtárosát, hogy vezessék továbbra is az egyesületet abban 
a szellemben, mint eddig. Kelemen elnök személye garancia, hogy az egyesület 
eredményesen tud működni, ö ebben az egyesületben az élesztő kovász szerepét 
tölti be. Kéri, hogy ezt a szerepét tartsa meg továbbra is s mondja ki éles kri
tikáját a jövőben is. Egyben kén a könyvtár minden barátját, hogy támogatá
sukat tőle se vonják meg, hanem legyenek segítségére s maradjanak meg tovább
ra is önzetlen barátok, mint Ordódy Öméltósága idején. (Élénk éljenzés.)

Kelemen elnök megköszöni az új igazgató szavait. Megint egy ritka képes
ségű egyén került az igazgatói székbe, akinek nagyszabású terveit csak helye
selni lehet. Kéri az Egyesület tagjait, hogy áilljainaik az új igazgató mellé támo
gassák öt nagy munkájában, hogy terveit valóra is válthassa a magy ar ipar és köz
gazdaság javára. Amidőn .az Egyesület részéről készséggel felajánlja a támogató 
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segítséget, újólag üdvözli a legszivélyesebben az intézet új igazgatóját. A köz
gyűlés ornamentikus része ezzel befejeződött, elnök bejelenti az adminisztrációs 
tárgysorozatot.

Elnök bejelenti, hogy dr. Birá Gyula titkárunk, súlyos elfoglaltságára való 
tekintettel nem vállalhatja tovább a titkári teendők ellátását, ezért lemondását 
írásban bejelentette. Egyesületünk nagy sajnálattal veszi tudomásul lemondását, 
annyival is inkább, mert dr. Bírónak az Egyesület megalakulása és megerősödése 
körül elévülhetetlen érdemei vannak. Különösen nagy jelentőségű az, hogy Mű
szaki Bibliográfiai Közlemények című füzetünk megindulását az ő nagyfokú 
agilitása tette lehetővé. Elnök indítványozza, hogy dir. Biró Gyula titkárunk ér
demei jegyzőkönyvileg örökittessenek meg. (Éljenzés.)

Elnök felkéri Maldacker Antal tagtársunkat, akit választmányunk időköz
ben a titkári teendők ideiglenes ellátásával bízott meg, hogy ismertesse a titkári 
jelentést.

TITKÁRI JELENTÉS.
Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Az elmúlt egyesületi évet nem annyira a kimagasló események, minit in

kább az állandó fejlődés, az Egyesület kitűzött céljainak fokozatos megvalósí
tása jellemzi. Az Egyesület működése folytán mind szélesebb körökbe hatolt 
be az a tudat, hogy van itt egy nyilvános ipari ,és műszaki könyvtár, amely kin
cseit a legnagyobb ¡bőkezűséggel juttatja mindenkinek, aki azokban részesülni 
óhajt, ahol mindenki, minden megkötöttség és formalitás nélkül olthatja tudás
szomját, bővítheti ismereteit és ahol ügyesen felépített rendszer, továbbá a 
könyvtár személyzetének előzékenysége folytán bármely műszaki tárgykör iro
dalmát a legnagyobb könyvűséggel lehet megtalálni. Annak bizonyítására, 
hogy a Technológiai könyvtár munkásságát mennyire fontosnak tartják a mű
szaki világban, csak két példát említek meg.

A Mérnöki Kamara legutóbbi évi jelentésében külön fejezetben foglal
kozik a Technológiai Könyvtár fontosságával és ismételten kéri továbbfejleszté
sét az Iparügyi miniszter úrtól. A Mérnöki Kamara elnökségének megértő tá
mogatásáért köszönő levelet küldtünk.

Az Egyesület kitartó és céltudatos propagandája révén mind több és 
több ipari nagyvállalat lép be a pártfogó tagok sorába, akik ezáltal nemcsak az 
Egyesület anyagi erejét növelték lényegesen, hanem erkölcsi erejét és súlyát 
is fokozták. Az elmúlt egyesületi évben 29 vállalat lépett be pártfogó tagnak 
s ez évenként 1060 P. bevétel növekedést jelent. Haisoylókép szép számban lép
tek be egyéni tagok is az egyesületbe, számszerint 43-ian. Egyesületünk foko
zatos vagyoni megerősödése folytán, különösen az utolsó 3 év óta jelentősen 
kezdi támogatni a könyvtárt. 1933-év óta 1937. június végéig 5.619 P. 78 fillér 
összeget juttatott a Könyvtárnak új könyvek és folyóiratok beszerzésére, 1931-óta 
megjelenő Műszaki Bibliográfiai Közlemények című füzetünk összes költségei 
5.227 P. 80 fillért tettek ki, ebben nincsen beszámítva az első számú füzetünk, 
melyet tudvailevöleg nagylelkűen a Shell Kőolaj R. T. saját költségén 10.000 
példányban nyomatott ki. A könyvtár információs szolgálatának (elősegítésére 
(telefon) 1934tota 793 P 74 fillért adtunk, továbbá propaganda költségekre 
1930-óta 1.416 P. 84 fillért költöttünk el s végül külföldi összeköttetések felvé
telére (Kongresszus) a múlt költségvetési évben 400 pengőt fordítottunk. Min
dent összegezve 1930-óta Egyesületünk a Könyvtár fejlesztésére 14.558 P 19 
fillért fordított. Az egyesület pénzén vásárolt könyvek és folyóiratokkal kap
csolatban felmerült az az életrevaló terv, hogy célszerű volna az ajándékozott 
könyvekbe egy^egy művészi kivitelű ex libris lapot illeszteni, amely minden 
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időkre jelezné, hogy az illető könyvvel az Egyesületünk -ajándékozta meg a 
könyvtárat. A kivitelre vonatkozóan tervet dolgozunk ki s erről tannak idején 
külön beszámolóit tartunk.

Az Egyesület második magára vállalt feladata a Műszaki Bibliográfiai 
Közlemények megjelentetése. Az elmúlt év folyamán- közkedveltségnek örvendő 
füzetünkből 3 szám jelent meg, a 16., 17. és 18. szám. A füzetekben a bibliográ
fiai közleményeken kívül uj-abban szakcikkek is megjelentek a könyvtárat és 
az olvasó közönséget egyaránt érdeklő dolgokról, így a dokumentációiról a tech- 
nikiai kutatás szolgálatában, továbbá a Magy. Könyvtárosok és Levéltárosok 
Egyesülete által a múlt év telén rendezett könyvtárosképző tanfolyam előadá
sairól. E cikket külön lenyomatban könyvárusi forgalomba is bocsátottuk. A 
Technológiai Könyvtár részéről Konya 'Lajos kölnyvtári gyakornok vett részt a 
tanfolyamon, örömmel számöthatunk be arról, h-ogy azt kitűnő eredménnyel vé
gezte el s ott szerzett tudását a könyvtár fejlesztésére fogja felhasználni.

A 18. füzetben újra megjelentettük a könyvtárba járó folyóiratok jegy
zékét is, hogy széles körök figyelmét fölhívjuk a könyvtár büszkeségére, az 
értékes, gazdag folyóiratállományra.

Alapszabályaink értelmében az Egyesület feladatai közé ,'tartozik az is, 
hogy a könyvtárat érdeklő külföldi összeköttetések szerzésére lés fenntartására 
törekedjünk. Elm-ult költségvetésünk először tette lehetővé, hogy Egyesületünk 
Pozitív módon megkezdhesse ezirányú tevékenységét. Az Iparügy-i Minisztérium 
a költségek egy részének magáravál'lalásával lehetővé tette, hogy Káplány Géza 
főkönyvtárosunk, mint a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 
könyvtárosi szakosztályának elnökhelyettese, egy -könyvtáros küldöttség élén a 
múlt év aiug. 16—23. között tartott Dokumentációs Világkongresszuson, vala
mint a Könyvtárosok Nemzetközi Szövetségének utána következő ülésén Paris
ban részt vegyen. E fontos kiküldetés lehetővé tételéhez Egyesületünk is hoz
zájárult, lamennyiben a költségek felét, 400 P-t, a költségvetés terhére magára 
vállalt. E kiküldetés értékét nagyban növelte az a körülmény, hogy a könyvtá
rosi kongresszus munkásságában valló részvételéin kivü'l alkalom nyílt arra is, 
hogy Káplány Géza főkönyvtáros több német és francia könyvtárt a helyszínen 
tanulmány ózhatott. íBiizdr.yosak vagyunk /abban, hogy kiváló főkönyvtárosunk 
oly -sok dolgot 'látott és tapasztalt, amit a mi szerényebb anyagi helyzetünknek 
megfelelően módosítva, könyvtárunk fejlesztésére fel lehet használni; mindezek
ről a-zolnban tőle fogunk közgyűlésünkön beszámolót kapni.

Szomorú /kötelességnek ítészünk végül -elegét, lámáikor megemlékezünk 
Vidor Bernát gyáros, választmányunk tagjának elhúnytáról, aki Egyesületünk 
megalakítása óta buzgón vett részt annak működésében. Vidor Bernáit emlékét 
Egyesületünk kegyelettel fogja megőrizni.

Az elmúlt egyesületi év kiemelkedőbb eseményeiről szóló beszámolómat 
ezzel be is fejezhetném, még csak -röviden kívánok megemlékezni arról az ör
vendetes tervről, mely szerint az intézet nagyarányú kifejlesztéséről van szó. 
Nekünk a Technológiai Könyvtár Barátai Egyesületének az a biztos meggyő
ződésünk, hogy az Intézet fejlődésével kapcso-latban a könyvtár további fejlesz
tésének érdeke is megfelelő kielégítést fog nyertni. Tisztelettel kérem titkári je
lentésem elfogadását. (Éljenzés.)

Elnök: indítványára a közgyűlés a titkári jelentést egyhangúlag elfoga
dottnak jelenti ki s Maldacker ideiglenes titkárnak köszönetét szavaz.

Ezután elnök felkéri Arnold Elemért, a számvizsgáló bizottság tagját, 
hogy az Egyesület 1936/1937. évi zárszámadását terjessze elő, aminek megtör
ténte után a közgyűlés a zárszámadást egyhangúlag elfogadja, a számvizsgáló
bizottságnak a felmentést megadja s melóik köszönetét szavaz.

Elnök ezután Ozorai Vilmos -pénztárost felkéri az Egyesület 1937/1938 
évi költségvetési előirányzatának előterjesztésére, mely szerint az, az előző évi
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A Technológiai Könyvtár Barátainak Egyesülete zárszámadása \az 1936/37. 
egyesületi évre.

TARTOZIK
I. Egyenleg az 1935/36.

egyesületi évről: 2.160.62
II. Tagdíjak:

1. Rendes tagdíjaik: 1.037.-
2. Pártoló és pártfogó

tagdíjak: 4.611.- 5.648.—
III. Rendkívüli bevételek: —-—
IV. Ajándékok: 143 —
V. Folyószámla kamatok: 25.68

7.977.30

Pénztári kimutatás.
3. Alkalmi munkadíjak: 220.—
4. Közlekedési költségek: —.72
5. Különféle kisebb kiadások: —.—

KÖVETEL

Egyesületi kiadások:
I. 1. Irodai költségek és nyom

tatványok: 205.56
2. Postaköltségek: 67.23

II. A Technológiai Könyvtár 
fejlesztésére szolgáló kia
dások:

1. Bibliográfiai Közlemények 1.118.87
2. A könyvtár információs

szolgálatának elősegítésé
re telefon: 307.21

3. Könyvadományok: 3.087.68
4. Külföldi összeköttetések 

felvételére és kongresszusi
költségekhez hozzájárulás 400.—

III. 1. Egyesületi propagandára: 104.—
IV. Átfutó kiadás: 250.—•
V. Egyenleg  2.216.03

7.977.30

Budapest, 1937. szeptember 27-én.
Ozorai Vilmos egyesületi pénztáros s. k.

A Technológiai Könyvtár Barátainak Egyesülete 
Költségvetési előirányzata az 1937138. egyesületi évre.

TARTOZIK
Tétel Cím Előirányzat TéteI Cím Előirányzat

1. Egyenleg az 1936/37.
egyesületi évről: 2.216.03

II. Tagdíjak: 6.500.—
III. Átfutó bevétel: —.—
IV. Ajándékok: 200.—
V. Folyószámla-kamatokj______ 25.—

8.941.03

KÖVETEL
I. Egyesületi kiadások:

1. Irodai költségek: 200.— 111.
2. Posta költségek 100.— IV.
3. Alkalmi munkadíjak: 250-
4. Közlekedési költségek 20 —

5. Különféle kisebb kiadások 30.—•
A Technológiai Könyvtár 
fejlesztésére szolgáló kia
dások:

1. Bibliográfia Közlemények 1.600.—
2. A könyvtár információs

szol gála tá nak el ősegi lé
sére telefon: 400.—

3. Könyvadományok: 5.000.—
4. Külföldi összeköttetések 

felvételére és kongresszusi 
költségekhez hozzájárulás: 400.—

1. Egyesületi propagandára 400.—
1. Tairtalék: 541.03

8.941.03

Budapest, 1937. szeptember 27-én.
Ozorai Vilmos egyesületi pénztáros s. k. 
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zárszámadással összehasonlítva azzal mindenben megegyezik, kivéve, hogy a 
várható tagsági díjak bevételeinek emelkedése arányában könyvadományok 
költségét kereken ezer pengővel felemeltük. Az Egyesület taglétszámáról szólva 
jelenti, hogy jelenlegi taglétszám: 577 tag, ebből rendestag 432, pártolótag 44, 
pártfogóitag (ipari vállalatok stb.) 76, ezenkívül 3 védnök, 10 tiszteletbeli és 
2 adományozótagunik van s végül a vállalatok köréből 11 támogató, ez utób
biak ugyanis nem tagjai az Egyesületnek, de időnként bizonyos összeggel hoz
zájárulnák iaz Egyesület bevételeinek gyarapításához.

Elnök: köszönetét fejezi ki Ozorai Vilmos pénztárosnak odaadó működé
séért s kérdésére a közgyűlés a költségvetési előirányzatot egyhangúlag elfogadja.

Ezután Páll Andor, a jelölő-bizottság elnöke tesz javaslatot az alapsza
bályok értelmében az új tisztikar megválasztására, valamint közli a kiküldött 
J elölő -bizottság javaslatát a választmány-kiegészítésére vonatkozólag. Felolvassa 
az erről készült jegyzőkönyvet, melynek alapján a közgyűlés egyhangúlag:

Elnökké: Kelemen Móric eddigi elnökünket, alelnökké: Fodor Alajos ed
digi alelnököt, pénztárossá: Ozorai Vilmost, ügyésszé: Dr. Pollatschek Sándort, 
ellenőrré: Kupferschmidt Józsefet, titkárrá: Maldacker Antalt választotta meg. 
A számvizsgáló-bizottság tagjai újólag: Fenvvessi József, Arnold Elemér és 
Rab Béla lettek.

A jelölőbizottságnak azt a javaslatát, mely szerint Ordódy János ny. mi
niszteri tanácsos, egyesületünk tiszteletbeli tagja nagy érdemeire való tekintet
tel választmányunk tiszteletbeli örökös tagjává választassák, a közgyűlés köz
felkiáltással egyhangú örömmel elfogadja.

Elnök: Mivel írásbeli indítvány nem érkezett, felkéri Káplány főkönyvtá
rost, hogy könyvtárosi jelentését terjessze elő.

KÖNYVTÁROSI JELENTÉS.
A könyvtárról ezúttal csak röviden számolhatok be, ment lé

nyegesebb esemény a könyvtár életében nem fordult elő azon
kívül, hogy Bornemisza iparügyi miniszter úr szeptember hóban az intézet meg
látogatásával kapcsolatban ,a könyvtárt is alaposan megszemlélte s a látottak 
felett megelégedését fejezte ki. A könyvtár látogatottsága az 1937.. év folyamán 
nem emelkedett, mert hiszen nagyobbmérvű emelkedést a jelenlegi férőhelyek sem 
igen engednének meg. A látogatottság 61.117 főt tett ki. Feltűnő azonban, hogy 
az utóbbi óévekben különösen a kisiparosság és a szakmunkás látogatók száma 
fokozott arányban emelkedik. Míg az 1934-ik évig bezárólag ez a szám körülbelül 
5000-ben állandósult, az 1935.' éviben hirtelen 11.807-re, 1936-ban 14.609-re, 1937- 
ben 16.585-re emelkedett. A mérnöki látogatók száma 13.686 volt, egyéb műsza
kiak 6931 esetben látogatták a könyvtárt. Feltűnő ia mezőgazdasággal foglalko
zók (828), valamint a kereskedők (3481) s az egyéb értelmi foglalkozásúak 
(2265) számának is az állandó emelkedése. Ezenkívül tisztviselők 8603 esetben, 
főiskolai hallgatók 3290, tanulók 4871, gyárosok 134, ismeretlen foglalkozásúak 
443 esetben látogatták a könyvtárt.

A könyvtár leltári állománya az 1936 év viégén 51.578 kötet volt, az 1937. 
év szaporulata 1244 kötet, jelenlegi állomány az 1937. év végén tehát 52.822 kö
tet. Az évi szaporulatban beníne foglaltatik az Egyesület által a könyvtár javára 
átutalt 3087 pengő 68 fillér összeg is, amely összegből 73 db. különböző külföldi 
folyóirat lett előfizetve, amely adományért a könyvtár hálás köszönetét fejezi ki.

Ezekután kellene beszámolnom a Párisbart múlt év augusztus havában 
megtartott dokumentációs világkongresszusról, melyen a Magyar Könyvtárosok 
és Levéltárosok Egyesülete megbízásából a magyar könyvtárak képviseletében 
egy küldöttség élén vettem részt. Mindenekelőtt hálás köszönetemet nyilvánítom 
az Egyesületnek, hogy e fontos világkongresszuson való résztvételemet pénzbeli 
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szíves hozzájárulásával lehetővé tette. Mivel azonban e kongresszusról szóló be
számolómat tulajdonképen jelen füzetben közzétett előadásom is tartalmazza ezért 
szabadjon inkább kitérnem azokra a külföldi könyvtárlátogatásokra, amelyekre 
oda- és visszautazásom alkalmával kedvező alkalom kínálkozott.

Parisba utazásom alkalmával útközben mindenekelőtt a drezdai Technische 
Hochschule könyvtárát tekintettem meg, ahol különösen a könyvtár egész admi
nisztrációját szemléltem meg tüzetesen. Lipcsében történt tartózkodásom alatt 
Németország leghatalmasabb könyvtárát: a Deutsche Biicherei-t látogattam tmeg. 
A monumentális épületben, mely a modern könyvtártechnika minden követelmé
nyét magában egyesíti, dr. Rust Walter helyettes igazgató 3 és fél órán át veze
tett kitüntető szívélyességgel, bő magyarázatot nyújtván annak a hatalmas szer
vezetnek, mely Németország egész irodalmát 1913 óta biibliográfiailag a legtöké
letesebb és a legsokoldalúbb feldolgozásban nyújtja a kutató-olvasó rendelkezé
sere. Elképesztők az óriási arányok, melyek mellett azonban ilyen aprólékos de- 
tailmunka csak’ itt lehetséges. Itt látszik meg egy jó könyvtár igazi jelentősége! 
Sch/ffgworf-katalogusai alapján — amelyek együttvéve egy rendkívül aprólékos 
Kreuz-katalógus rendszert alkotnak — minden adat kapható, ami bármely irányú 
dokumentáció anyagát képezheti. Minden kérdés, ami csak német probléma lehet, 
itt kartotékolva van, még a szépirodalom terén is. A külföldi németség irodalmára 
is külön gond fordíttatik. A nagyolvasótermeken kívül a fontosabb katalógusok 
használói részére külön kisebb olvasótermek is vannak, s külön kabinettek a szak
kutatók részére, továbbá előadótermek, könyvtárosi iskolahelyiség 2—3 -éves tan
folyamok részére. Nagyteljesítményű rádiókészüléke is van bármely külföldi tu
dományos előadás meghallgatása céljára. A könyvtár állománya a köteles-példány 
rendszeren alapul, s ennek megfelelően tökéletesein van megszervezve. Elmond
hatni, hogy a könyvtár és a kiadók, valamint a könyvkereskedések közti össz- 
működés ideálja itt megvan valósítva. Raktárrendszere — jóleső meglepetéssel 
tapasztaltam —- pontosan ugyanaz, mint amely Technológiai könyvtárunkban van 
vezetve: numerus currens rendszer, 3 formátumot megkülönböztetve. Ugyanaz a 
folyóiratoknál is. E labirintusszerű óriási épületben tulajdonképen csak impresz- 
sziókat kaphattam, bővebb tanulmányozásához nem egy délelőtt, hanem hetek 
kellenének. Könyvállománya jelenleg 1,400.000 kötet, évi kurrens periodikus 
anyaga pedig 45.295 kötet, ebből folyóiratanyaga 16.948 kötet, egyéb évi meg
jelenések, 16.948 kötet és 10.294 kötet széria megjelenések. Folyóiratolvasótermé
ben 4100 kurrens folyóirat van felfektetve. Könyvállományának gyarapodása az 
1936—37 évben 85.755 kötetet tett ki, 336.535 RM. értékben. Ugyanezen év alatt 
a könyvtár 35.666 bibliográfiai felvilágosításit áldott, éspedig írásban 29.818-at, 
telefon útján 5848-at, melyek 16%-a külföldre esett. Személyzeti állománya 180 
fő. Olvasóinak száma az 1936—37 évben 209.283 volt. Rendszeres bibliográfiai 
kiadványainak sorozatai közt, melyeknek száma ezidőszerint 15, szerkeszti, a 
„Deutsche Nationalibibliographic” napi és heti megjelenéseit, valamint a félévi 
és ötévi katalógus köteteit.

Következő nap, augusztus 7-én délelőtt elébb a Koehler és Volckmar 
könyvkiadó cég amerikai -arányú épülettömbjét tekintettem meg, melynek hatal
mas könyvújdonság-kiállítását rendszerint csak könyvkereskedők látogathatják. 
Az itt nyert benyomások, hű képét adják Németország hatalmas könyvtermelé- 
eének.

Érdekesnek tartottam ezután Leipzig 4 Städtische Biicherhalle-ja közül 
kettőt tüzetesebben megszemlélni, melyek közül az egyik: a Grenz&trasse-i, a leg
régibb, ósdi épületben, apró szobák hosszú sorában van elhelyezve. Mint nép
könyvtár, elég gazdagon van felszerelve ,szép kézi könyvtárában a technikai 
irodalom is jól megválasztva képviselve vain; katalógusfüzetei kisformátumú 
„Autóklipp-Mappe”-kba helyezve, oly célszerűek, hogy e rendszer alkalmazását 
könyvtárunkban is előnyösnek vélem. A Steinstrasse-i Bücherhalle már teljesen 
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modern, az épület maga s a berendezés is csak az imént készült el. Elmondhatni, 
hogy ami egy ilyen kis, emeletes s minden ízében korszerű könyvtárépületben a 
szemnek csak kellemes lehet, s ami az olvasó kedélyére élénkítő benyomást gya
korolhat, mindaz ebben a derűs, világos épületkében szisztematikus német ala
possággal mintegy össze van hordva. Minden a praktikusságot, a tisztaságot, a 
rendet s fiiképp a szolgáltatások jó szellemét dicséri. A berendezés s a világítás 
mindenütt célszerű s az illető helyiség jellege szerint egyben stilszerű is. Két 
kisebb olvasóterme van s ezenkívül egy folyóirat olvasója érdekes hirlap- 
nischekkel, ahová a folyóiratok beakasztva vannak, a világított újságcímtáblák 
számokkal vannak ellátva az illető folyóiratok könnyű feltalálása érdekében; 
továbbá külön gyermek-olvasóterme, kényelmes társalgóterme nagy asztalokkal, 
külön előadóterme stb.‘ kétségtelen ,hoigy mindezek valóban az olvasó kedvét 
és kényelmét szolgálják. De egyben megállapíthatni azt is, hogy e könyvtár 
adminisztrációs helyiségekkel is bőven el van látva s kellő számú személyzet 
sem hiányzik.

Düsseldorfban a Verein Deutscher Eisenhüttenleute könyvtárát látogattam 
meg. E könyvtár állománya jelenleg 80.000 kötet, régies szisztémájú könyvtár, 
kartoték-katalógus rendszere bár avult és saját szisztémájú, azonban mint egye
sületi zárt könyvtár eléggé jól használható. Standorts-kaitalógusa nehézkes ugyan, 
de szisztematikus tárgyi katalógusát alfabetikus regiszter katalógusa jól egé
szíti ki. Legérdekesebb e könyvtár folyóiratkartoték osztálya, mely 1922. év óta 
többszáz technikai irányú szakfolyóirat anyagát rendszerieden kicédulázza és 
kartotékolja, mely biblográfiai dokumentációs anyagnak fontosabb része a 
„Stahl und Eisen” című iMyóirait, ■Zeitschriften und Bücherschau” 'rovatában 
jelenik meg. Tárgyi katalógusa utalócédulákkal gazdagon ei van látva. Ezt az 
értékes dokumentációs anyagot, ezenfelül lapkivágást-, kép- és ipartelepeket ismer
tető gyűjtemények egészítik ki. Dr. Dickmann Herbert, aki ezt a kiválóan érté
kes folyóinatkartotékosztályt szervezte és vezeti, amint előttem kifejezte, éppen 
válaszút előtt állt, hogy eddigi, szerinte is, „tarthatatlan” szisziemarendszerét 
felhagyva a decimális szakrendszert vezeti be kartotékjába. Hosszas beszélge
tésünk folyamán kifejtett érveim s 'bátorításaim, ugyvélem meggyőzték öt afelől, 
hogy e rendszerszierváHozás elkerülhetetlen s hogy az univerzális decimális rend 
szer ¡bevezetése itt is csak előnyökkel járhat. Düsseldorfban alkalmam volt meg
tekinteni a „Schaffendes Volk" birodalmi ipari kiállítást is, melynek hatalmas 
arányai, ízléses elrendezése, monumentális építészeti és hortikulturális szépsé
gei, nem különben az esiti kivilágítások pazar fényhatásai mellett a „Werkstoff
schau” különböző csoportjai a legbeszédesebben bizonyítják a német nagyipar 
sikeres erőfeszítéseit különös tekintettel a nyersanyagok bizonyos hiánya foly
tán a különféle pótanyagok s szintetikus műanyagok, valamint a fa, a kő, a 
keramiaianyagoik technológiái újabb alkalmazására.

Essen-ben elébb a Kruppscher Bücherhalle 120.000 kötetes központi könyv
tárát szemléltem meg, mely 3 fiókkönyvtárával a Kruppmiívek munkásainak szel
lemi művelődését s önképzését van hivatva szolgálni. E munkáskönyvtáraik olva
sóterem nélküliek s inkább, mint kölcsönkönyvtárak szerepelnek. Belső orga
nizációjuk mondhatni avult, s inkább bonyolultságánál fogva érdekes. Raktár
rendszere — amint azt elébb más német könyvtárakban is tapasztalhatni — 
fölöslegesen komplikált. Legérdekesebb a kölcsönzési szolgálat, mely célszerű 
alapossággal van megszervezve.

Nyomban ezután a táwlabbfekbvő Kruppsche Werksbücherei központi 
könyvtárát és kézikönyvtárát tekintettem meg, amely szervezetében az előbbivel 
bár azonos, ¡azonban amint futólag megállapítottam a könyv- és folyóirat-círcu- 
láris ¡szolgálata a könyvtár és a gyárvállalat egyes üzemei, illetve osztályai 
között hatékonyan van megszervezve. Sajnálatos, hogy az illetékes könyvtári 
szaktiisztviselök távollétében csupán egy női alkalmazott készséges magyará- 
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zalaira voltam utalva, melynek bővebb tanulmányozása pedig érdekkel bírt volna. 
E könyvtár állománya mintegy 100.000 kötet, 900 kurrens folyóiratot tartanak 
nyilván.*)  A könyvtár épülete olvasóterem nélküli, raktárhelyiségei túlzsúfoltak, 
hely hiánya miatt az anyag egyrésze a padlón halmokban hever, egy korszerű 
új könyvtárépület emelését a közeljövőben remélik.

*) Technológiai Könyvtárunk kurrens folvóiratálilománya összesen csupán 
400 folyóiratból áll.

Az Aacheni Technische Hochschule könyvtárában tett latolgatásom igen 
értékesnek bizonyult. Vezetője C. Walther könyvtá-rtanácsos könyvtári körökben 
jól ismert élharcosa s kiváló munkatársa az Institut International de Documen
tation törekvéseinek. Várakozásaim e könyvtár megszemlélését ¡Illetően annál is 
nagyobbak voltaik, mert ezidőszerint Németországban ez az egyedüli nagyobb 
műszaki könyvtár, mely a decimális szakrendszert 1921 -óta bevezette. Várakozá
saimban nem is csalódtam, mert e rendszer kellő szakszerűséggel és lelkiisme
retességgel nyer itt alkalmazást. Szakrendszer kartotékát alfabetikus szerzői és 
index-kartotékok egészítik ki, bő utalásokkal. Úgynevezett Standort katalógusa 
igen eredeti, azonban túlságosan mesterkéltnek tetszik, melyet -bizonyos túlrész- 
letezö „német alaposság” kissé bonyolulttá is tesz. Ugyanez meglátszik raktár
rendszerén is, melynek túlaprólékossága ellentétben áll a -modern könyvtárrend
szer kívánatos egyszerűségével. (1. Dresdai könyvtár.) Kölcsönzési adminisztrá
ciója Cardex-rendsizieren alapul, mely bár áttekinthetőbb, mint az tt. n. karlo 
fékrendszerek, azonban költségesebb. Egyébbként eme könyvtár igen tanulságos 
volt, kivált ama hosszabb benső beszélgetések révén, -melyeket Walther taná
csossal folytattam.

Párisi tartózkodásom alatt a kongresszussal kapcsolatban alkalmam volt 
több könyvtárt és dokumentációs intézményt megtekinteni, így a Bibliothèque 
Nationale kartotékrendszerét, hatalmas, modern könyvraktárát, mely a modern- 
könyvtárépitészeti technika valóságos csodája, továbbá most létesült hatalmas 
folyóiratolvaisótermét. Igen, érdekes volt a párisi kereskedelmi kamara könyvtá 
rónak újszerű kartotékrendszere. i-s, mely dokumentációs szempontból igen fi,gye 
lemreméltó. Az Institut Scientifique de Recherches Economiques et Sociales sok 
irányban feldolgozott dokumentációs anyagának tanulmányozására H. Lemaitre 
igazgató külön meghívása folytán egy egész délutánt szenteltem. Egy alkalom
mal a Fédération Mutualiste de la Seine kartotékrendszerét tekintettem meg, 
majd az Illustration lapválfalat bobigny-i hatalmas új nyomdatelepét s végül a 
Centre National de Documentation Pédagogique érdekes oktató- filmtárát és pe
dagógiai múzeumát is alkalmam volt megszemlélni. Nagy sajnálatomra a Con
servatoire des Arts et Métiers könyvtára nyári teljes- szünet miatt hozzáférhetet
len volt. A párisi Forney városi könyvtár, mely i tulaijdonképen ipari és iparmű
vészeti jellegű gyűjteményt foglal magában, különös érdeket nem keltett fel, 
inkább csak művészi értelemben, valamint régiességénél fogva érdemel figyelmet.

Nem terjeszkedhetem ki bővebben a kongresszus tartama alatt lefolyt hi
vatalos ünnepi fogadások s egyéb ünnepélyességekre, valamint a világkiállitáson 
könyvtárosi szempontból tapasztalt érdekességekre, igy az új Trocadéro palotá
nak egyik szárnyában elhelyezett állandó jellegű könyvtári és könyvkiállitás ta
nulságaira, melyet több alkalommal tüzetesen szemléltem meg.

Nem mulaszthatom el, hogy ez alkalommal külön ki ne térjek a világ 
kiállításra is, melynek óriási aranyai, építészeti remekei s művészi szépségei 
valóban felülmúlták a képzeletet. „A modern élet művészete és technikája” ez 
volt a tulajdonképpei címe a párisi világkiállításnak, melynek megalkotói e ha
talmas manifesztációval mintegy beigazolni kívánták azt, hogy a művészet és a 
technika szorosan egyesülhet, hogy az az antagonizmus, mellyel egymást vá
dolták éppen nem szükség-béli. Ugyanis manapság, amidőn bár úgylátszik, hogy 
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minden ipari mesterség a gépiségnek van alávetve, mégis a művészi érzék, mely 
hajdan ezen ipairi mesterségekkel ■ szorosan összefűzve volt, ma sincsen elmúlásra 
kényszerülve, sőt teljes szabadságában újra virulhat számára sokkal hatalma
sabb területeken.*)  Ez a kiállítás van tehát arra hivatva, hogy bizonyítsa azt, 
hogy, ,a modern technika haladása a művészetek szolgálatában állhat s viszont 
a művészetek is a ¡technika előhalladását beneficiálihatják.

*) Idézetek a Le Mois, Sunthese de l’activité mondiale című francia revue 
1937. júliusi kiállítási számából.

A kiállítás egyik valódi érdekessége volt Magyarország ékes pavillonja, 
melynek külseje nemes előkelőséget, hivalkodás nélküli úri meleg tónusú egy 
szerűséget, belső részében pedig a magyar történelem allegorikus színképein 
keresztülhaladva szimbolikusan bemutatja a magyar életet főbb vonatkozásaiban. 
Nem jajdul fel sehol, csak megmutatja a múlt és la jelen igazi értékeit. „Egy kis 
kert, virágokkal teleszórt terraszok, lépcsőfokok virágtartókkal bordázva, báj 
és üdeség: így fogad Magyarország.” „Ha e virágos kerten keresztül lépünk a 
magyar pavillomba a Történelem sízéles útján halad át a látogató, a mai Magyar
országba.” „Aki ma kiállítást látogat, új követelmények animálják. Nem csupán 
látni akar, hanem képzeletében mintegy ott akar lenini, amit lát. A magyar tu
risztika terme ennek a felmerülő jogos vágynak teljes kielégülést ad.” Valóban, 
akinek alkalma volt a helyszínen s máshol is franciák és külföldiek véleményét 
s az elragadtatás elismerő szavait, kérdezetlenül is hallani a magyar pavillon 
szépségéről, jóleső érzéssel gondol azokra, akik e magyar remekművet kigondol 
ták iés létrehozták. Az arányaiban is. kihívó Szovjet-moinistrumépület és a széles 
nagyfalú Román pavillon osztentativ kultúrösszehordásai között, a fővonaltól 
kissé hátrábbtólva, árnyas fák alatt, virágágyak között, kissé mintegy megvo
nulva: könnyen ráakadhatni Magyarország pavilonjára. A fák közül csak mint
egy őrtornya szökellik magasra, a román pavillon fölé is. s felső részéiben kivi 
•ági.tva, az esti nagy illuminciók fényözönében is élénken láttatta a magyar 
szivárvány színeit.

A Dokumentációs Világkongresszusra visszatérve felemlíthetem, hogy ma
gyar küldöttségünk a kongresszus munkájúit állandó élénk figyelemmel kísérte, 
egyes vitáknál többször felszólaltunk, illetőleg határozati javaslatokat nyújtot
tunk be. Általában elmondhatni, magyar csoportunk tagjait a kongresszus veze
tősége mindvégig szívélyes figyelemben részesítette s ia kongresszus tagjai kö
rében pedig ismételten megnyilvánult szimpátiában volt részünk. A kongresszus 
elnökének, I. Gérardnak szeretetreméltó jóindulatára pedig a leghálásabban tu 
dók visszaemlékezni, mely jóindulata ¡a kongresszus záróülése alkalmával ben
nünket kitüntető formában nyilvánult meg. A záróülésen ugyanis 4 nemzet kép
viselőjének volt alkalma a kongresszushoz beszédet intézni 9 az elnök előzetes 
felszólítására, az olasz, belga és holland nemzetek ¡szószólói után a magyar 
könyvtárak képviseletében francia nyelven köszöntöttem a kongresszust, kiemel
vén azt, hogy Magyarországon is nagy fontosságot tulajdonitunk a kongresszus 
munkájának, mely kifejezésre jut abban is, hogy kicsiny országunkból 5-en je
lentünk meg a kongresszuson. Egyértelmüleg teljes sikert kivántunk ahhoz a 
nagy ¡és hosszú munkához, melyet a kongresszus most teljes kompetenciával el
kezdett, mert meg vagyunk győződve arról, hogy egy igaz és iloyális szellem
ben keresztülvitt dokumentáció nem csupán a tudományok haladását fogja 
szolgálni, hanem bizonyos mértékben ¡hozzá fog járulni ahhoz is, hogy a népek 
jóegyetértését elősegítse s így mintegy záloga lehet egy bizonyos általános ja
vulásnak. Örömmel jelenthetem, hogy beszédemet a kongresszus tetszésnyilvá- 
nitása követte.

A dokumentációs kongresszus végeztével, melynek ülései augusztus 16-tól 
21-ig tartottak, ugyancsak a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 

25



megbízásából a magyar könyvtárak képviseletében részt vettünk a 
Fédération most közzétett évkönyvében egész terjedelmében nyomtatásban 
tartott ülésén, ahol beterjesztettem „Rapport sur les Bibliothèques de la Hongrie” 
címen a magyarországi könyvtárakról szóló jelentésemet, mely jelentésem a 
Fédération most megjelent évkönyvében egész terjedelmében nyomtatásban 
megjelent.

Útközben hazafelé még alkalmam nyílt Münchenben a Deutsches Muséum 
könyvtárát is megszemlélni, ahol szintén jó alkalom kínálkozott eddigi tapasz
talataim növelésére.

Elnök: az egyesület nevében megköszöni előadónak érdekes előadását, me
lyet a jelenlevők igen nagy tetszéssel fogadtak. Egyben az elnök meg
köszöni a tisztikar, valamint a választmány és az intézőbizottság szives támo
gatását s köszönetét mond Dr. Vér Tibor igazgatónak, valamint Ordódy János 
miniszteri tanácsosnak, egyesületünk tiszteletbeli tagjának, szives megjelené
sükért s ezzel az ülést este ’/J) órakor bezárja.
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Mtísxaki bibliografier
(20-ik folytatás)

Az alábbiakban újra közöljük 6. és 10. füzetünkben megjelent könyveim- 
anyagot, kiegészítve ezt az 1933. év óta beszerzett újabb müvek címeivel.

55. Geológia, gazdasági kőzettan

B 440 Papp Károly: A Magyar Birodalom Vasérc- és Köszénkészlete. Bp.: 
Franklin Társulat, 1915. 964p.

C 7491 László Gábor, Emszt Kálmán: A tőzeglápok és előfordulásuk Magyar
országon. (Magyar Királyi Földtani: Int. kiadványai.) Bp.: Fritz A. 
1915. 155p. X. Tab.

C 5715 Gaal István: FöLdi gázos területeink geológiai szerkezetéről. Bp.: 
Szerző kiad. 1923. 19p.
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B 1788 Fekete Jenő: Geofizikai módszerek gyakorlati alkalmaz,ása. (Különie- 
nyomat az Ásványolaj 1935. évi 13—14. számából) Bp.: Légrády K. 
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