TMT 50. évf. 2003. 9-10. sz.
ket a forrásokat" - fogalmazta meg Murányi Péter
az egyszerű alapigazságot a már emiitett elemzé
se végén [4], s mi maximálisan egyetértünk vele.
A TMT mindig jó lap volt, és most is az. Szakmánk
nívós, mértékadó, véleményformáló orgánuma,
olyan lap, amelyben publikálni rangot jelent. Jó
cikkeket, jó tollú, érdeklődő fiatal szerzőket, biztos
anyagi fedezetet kívánunk a jubiláló folyóiratnak.
Tartsa meg sokáig a lapot mindannyiunk épülésé
re, örömére a szakmai akarat!
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Fülöp Ágnes
Könyvtári Levelezö/lap

Köszöntő dióhéjban
Mit jelent 50 év egy folyóirat történetében? Sok
vagy kevés? Ha a 15 éves Könyvtári Levelező/lap
felöl nézzük, már-már matuzsálemi kor. A könyvtá
ros szakmának is van azonban ennél idősebb lap
ja, más, a miénknél régebben megizmosodott, a
társadalomba régóta beágyazódott tudományok
kiadványai pedig cseperedő kistestvérüknek te
kinthetnék a TMT-t.
Mi most mégis az idősebbnek, tapasztaltabbnak
kijáró tisztelettel köszöntjük az idén 50. évfolyamát
ünneplő lapot, és annak minden munkatársát. Kí
vánjuk, hogy élje meg az igazi aggkort - bár, hogy
az mi is lenne valójában, meg nem mondhatjuk.

100 év, 150, vagy még több? A TMT mindenesetre
jó lehetőségekkel vesz részt a létért folyó küzde
lemben, hiszen a könyvtártudománynak arra a
területére szakosodott, amelyik a jövő záloga lehet
az egész könyvtári rendszer számára, és kiváló
munkatársi gárdát tömörített maga köré.
Az esély megvan a töretlen folytatásra, bízunk
benne, hogy az akarat és az igyekezet nem marad
alul a kiadás néha leküzdhetetlennek tünő akadá
lyaival szemben. Kívánunk hozzá kitartást és jó
egészséget a lap minden munkatársának!
Beérkezett: 2003. VIII. 14-én.

Vajda Kornél
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

K i n e k öltözködnek a nők?
Az ötvenéves TMT köszöntése
A címben feltett kérdés henyének, fhvolnak, min
denekelőtt azonban a tárgyhoz (lásd alcim!) ab
szolúte inadekvátnak tűnhet. Ám csak tűnhet. Va
lójában nem az. A henyeség, frivolság vádját oly
képpen utasíthatjuk vissza, hogy utalunk rá; nem
csak Hans Castorp merengett el a kérdésen (és
merengése - persze madame Chauchat kapcsán

- Thomas Mann legmélyértemübb esszéi közül
való), de oiyan lángelmék sem restelltek a kérdés
sel foglalkozni, mint - épp csak találomra és mind
össze néhány nevet sorolva fel - Ortega y Gasset,
Max Scheler, vagy a kérdéskör legeímélyültebb
elemzője. Arthur Schopenhauer. De bizonyos ak
tualitása is van a kérdésnek. A feminista (és per-
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