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E témában két elõadás hangzott el, Csontosi Jánosról és
Hellebrant Árpádról,  a XIX. század második felének
hányatott sorsú bibliográfusairól.  Csontosi János, az elsõ

corvina-kutató, aki bibliográfusnak nevezte magát cím-
mel Szõnyi Éva (Budapesti Corvinus Egyetem Központi
Könyvtára) mutatta be prezentációját, amelynek képanya-
gát az elsõ igazán eredményes corvina-kutató által felfe-

dezett és részben gyarapított corvinák adták. Az idõkor-
látok miatt szigorúan húsz percben maximált elõadás (és
a prezentáció mûfaji kerete is) csak azt engedte, hogy
Csontosi János kalandos életének, látványosan sikeres
szakmai pályájának és a hazai könyvtártörténet elsõ, saj-
tónyilvánosságra érdemesített koncepciós vádaskodásában
(1892) való meghurcoltatásának és bukásának pár, utalás
jellegû momentuma kerülhessen szóba. Így is leszûrhetõ
azonban az a  fontos tanulság, hogy a nemzeti könyvtár-
ügynek azóta sem volt olyan széles körû kodikológiai
ismeretekkel, nyelvtudással felvértezett kutatója, aki a
magánvagyonából ilyen eredménnyel kutatta volna fel a

történelem viharai során külföldre hurcolt mûkincseket.
A   150 éve született Hellebrant Árpád irodalomtör-

ténész, bibliográfus, könyvtáros címû elõadásban
Pogányné Rózsa Gabriella (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem) sokkal  kevésbé szélsõséges, ám mégsem könnyû
bibliográfusi életpályát mutatott be.

A szekció másik hagyományos témája a bibliográfiai
szolgáltatások sorsa, az utóbbi évek egyik nagy, megol-
dandó feladata, a humán szakirodalmi cikkadatbázis hely-

zete. A szervezõk szándéka szerint a két vitaindító elõ-
adás után mûhelybeszélgetés szerepelt a programban,
amelyre az érintett kollégák széles köre volt kíváncsi.

Szõnyi Éva

Gyorsabb kiszolgálás
az Egyetemi Könyvtárban
Rövidebb ideig várakoznak kikért könyveikre az Egye-
temi Könyvtár kölcsönzõi szolgáltatását igénybe vevõ
olvasók szeptember ötödikétõl.

Nyáron a könyvtár könyvállományának negyven
százalékát megmozgató raktárrendezési munkában
mintegy négyezer méteres polcrendszeren, nyolcvan-
ezer kilogramm súlyú állományt helyeztek át a könyv-
tár munkatársai. A raktárrendezési munkában beosz-
tástól függetlenül a könyvtár szinte összes dolgozója
részt vett.

Az elmúlt években a könyvtár a raktáraiban õrzött
állományából leválogatta és különgyûjteményekben he-
lyezte el a XVI–XVIII. századi könyveket. A leválo-
gatás során a raktárakban a megüresedõ helyek miatt
olyan állapot alakult ki, amely egyrészt szükséges-
sé, másrészt lehetségessé tette az elhelyezés éssze-
rûsítését. Az eddig a régi raktári rendnek megfele-
lõen külön tárolt idegen nyelvû és magyar nyelvû
könyvanyagot összesoroltuk, ezzel is megkönnyítve
a kereshetõséget.

A rendezés által érintett állományok:
• hittudomány (524 fm),
• filozófia, esztétika, pedagógia (542 fm),
• történettudomány, földrajz, néprajz (1681 fm),
• nyelvtudomány, irodalom (1086 fm).
Az alábbi szakok folyamatosan kerülnek a helyük-

re, miután fertõtlenítésük – a könyvtár anyagi lehetõ-
ségeinek megfelelõen – megtörtént:

• irodalomtörténet, idegen nyelvû (377 fm),
• germán nyelvek szépirodalma (470 fm),
• román nyelvek szépirodalma (190 fm).
A régi könyvanyag leválogatása a könyvtár Maglódi

úti külsõ könyvraktárában is megtörtént, így a raktár-
rendezés ott is lehetõvé és szükségessé vált. A munkát
folyamatosan végezzük. A rendezés során lehetõsé-
günk lesz néhány, eddig dobozokban lévõ gyûjtemé-
nyünk polcokon történõ elhelyezésére is. A külsõ rak-
tári munkálatokat valószínûleg a jövõ év tavaszán fe-
jezzük be.

A rendezéssel ésszerûbben tudtuk elhelyezni a köny-
veket, ami megkönnyíti a kereshetõségüket, így az ol-
vasók is gyorsabban juthatnak a kért mûvekhez. A
most elvégzett munka megalapozza a következõ nagy
feladatot, a szakjelzetes könyvállomány leltározását is.

Darvas-Tóth Péter

Mészöly Miklós
írói hagyatékának
gondozása Szekszárdon

A szekszárdi Irodalom Háza Mészöly Miklós Múzeum

írói hagyatékának teljes körû feltárását személyesen irá-
nyítja az író özvegye, Polcz Alaine író, aki a megyei
könyvtárral és a múzeummal együtt jelenleg a fénykép-
tárat digitalizálja, hangkommentárokat fûzve egy-egy fel-
vételhez. A számítógépre kerülõ fotókat hamarosan in-
teraktív módon használhatják a látogatók és a kutatók, majd
a Mészöly Miklós életét megörökítõ jelenetek  kötetbe szer-
kesztve is megjelennek.

A múzeum hasonmás Mészöly-szobája, a Babits em-
lékház, a Baka István és a Dienes Valéria emlékszoba,
amely sok látogatót, köztük könyvtárosokat is vonz Szek-
szárd kulturális negyedébe, a kirándulók elõzetes jelzése

után a megyei könyvtár munkatársainak vezetésével is
megtekinthetõ.

Polcz Alaine thanatológus – a betegek, haldoklók,
gyászolók õszinte patrónusa – az MTA Alzheimer kórral
foglalkozó tudományos ülésnapjára írandó esszéjének
dedikált példányait a segítséggel élõk felkarolásában vég-
zett kulturális és manuális tevékenység elismeréseként a
megyei könyvtárnak adományozza. A szakember, a
könyvtárosok régi barátja, részt vesz a Tégy a rászorul-
takért címû hagyományos karácsonyi könyvtári ünnepen,
ahol a megye segítséggel élõ közösségei ajándékul kap-
ják a dedikált példányokat, a bátorító gondolatokat.


