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V*. WALDAPPBL ESZTER 

1906-1968

Waldapfel Eszter neve szorosan összeforrt az Országos Széchényi 
Könyvtár 1945-1957 .évi élet folyamával. Epochélis forduló volt ez az Időszak 
tele történelmi jelentőségű mozgalmakkal, változásokkal: egy uj világ kibon
takozásának évtizede. Természetesen részese lett a korszakos átalakulásnak a 
Széchényi Könyvtár le* Ennek az Intézménynek, amelyhez emberöltők óta a tár- 
eadalom patrióta kegyelete tapadt, amely azonban raásfélszazados fejlődése 
sorén csak egészen rövid Időkre tudott hivatásának magaslatára emelkedni, az 
uj idők sodrában szintén ét kellett alakulnia, meg kellett újulnia. Az állam- 
hatalom, amely a feudális és a polgári korszakban több pátosszal, mint áldo
zatkészséggel támogatta, most nagy lehetőségeket, jelentős anyagi támogatást 
kínált. A történelmi idő által nyújtott nagy alkalom sikerének nyilván azon 
kellett múlnia: vajon akadnak e alkalmas személyek is, akik megfelelő tisz
tánlátással, hozzáértéssel, energiával és önzetlenséggel képesek lesznek a 
renováoió nagy feladatával megbirkózni.

A körülmények úgy hozták, hogy ebből a felelősségteljes nehéz munkából 
Waldapfel Eszternek is részt kellett vállalnia. Nem voltara közvetlen szemta
núja, osak távoli szemlélője mindannak, ami az Országos Széohényi Könyvtár
ban a megújítás jegyében végbement. De talán éppen ez a távlat eeglt hozzá a 
lényeglátáshoz: ahhoz, hogy az elért eredményeket a maguk históriai jelentő
ségében tudjam felmérni, - hogy ne befolyásoljanak azok a zavaró momentumok, 
fájdalmas negatívumok, amelyek az operatív tevékenységet kísérték.

Az elfogulatlan szemlélő számára ma már vitathatatlan tény az Országos 
Széchényi Könyvtár nagyarányú fejlődése, úgyhogy túlzás nélkül lehet az in
tézmény reneszánszáról beszélni. Erről bárki meggyőződést szerezhet, ha elő
veszi a Minerva háború előtti utolsó kötetét és az abban foglalt adatokat 
összeveti a közelmúltban (1965) megjelent Könyvtári Minerva közléseivel. Le
gyen szabad a nagy változás tényei közül osak néhányat kiragadnom: az Orszá
gos Széchényi Könyvtárnak a Nemzeti Muzeum szervezeti keretéből való kiemelé
sét és önálló költségvetési szervvé alakítását (1949)# a Magyar Nemzeti Bib
liográfia és a Magyar Folyóiratok Repertóriuma megindítását (1946), a Nemzeti 
Könyvtárt megillető második kötelespéldány biztosítósét (1951), a nemzetközi 
osere és a könyvtárközi kölcsönzési szolgálat megszervezését (1952), a legje
lentősebb vidéki műemlékkönyvtérak (Keszthely, Zlro, Gyöngyös) gondozásának 
elvállalását (1948-1953)# a megnövekedett intézmény szervezeti reorgani2Óoló
ját és a személyzeti létszámnak több mint ötszörösére való felemelését.

Nos, ezeknek az eredményeknek a létrehozatalában nyilván Jelentős része
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volt Waldapfel Eszternek Is. Nem lehet feladatom, hogy szerepét ez alkalom
ból aktaszertien tisztázzam, mégis nézeteinek, mr nyilatkozásának, könyvtár- 
közi tárgyalásainak, cselekvő fellépésének emlékezetes tényeiből úgy vélem 
jól láthatom maradandó érdemét. Ez - nézetem szerint - abban a komoly, szi
lárd meggyőződésében keresendő, amellyel Waldapfel Eszter az Országos Szé
chényi Könyvtárnak pár excellenoe tudományos rendeltetése mellett hitet tett, 
0 melynek szolgálatára szentolte életének azokat az éveit, amelyeket mint a 
kézirattár vezetője (1945-1950), majd mint helyettes főigazgató (1952-1957) 
Intézetünkben töltött. S ami hangsúlyozandót elvi álláspontját nagy hatóere- 
Jü ellentétes törekvésekkel szemben is fenntartotta, s igyekezett gyakorla
tilag is érvényre Juttatni. Bizonyság rá a történelmi ée irodalomtörténeti 
forráekutatás intézetünkben bázisának, a kézirattárnak nagyarányú kifejlesz
tését a gyűjteménynek minden lehető eszközzel való "harcos11 gyarapítása, a 
létszámnak rendkívüli felemelése, maradandó értékű katalóguskiadványok meg
valósítása, az un. kéziratbibliográfia elindítása stb. De ugyanennek a tu
dományos szemléletnek sikeres érvényesüléseként tekinthető a már említett 
vidéki müemlékkönyvtáraknák a Széchényi Könyvtár szervezetébe való bekapóeo- 
láea, az intézet évkönyvének megindítása és több más, a tudományosság ügyét 
szolgáló szervezeti vagy funkcionális ujités.

Állásfoglalásának lélektani rugója nyilván tudós alkatában rejlett. Mert 
Waldapfel Eszter egyéniségében a könyvtárosi és történész-hivatás állandó 
párhuzamossággal érvényesült. Egyiket sem tudta feladni a másikért. Ha óhaj
totta volna, nyilván előkelő helyet kapott volna az Akadémia kutatóintézeté
ben, - de a könyvtárosságot, amelyet húszegynéhány eves korában pályául vá
lasztott, nem tudta kikapcsolni az életéből. Másfelől azonban nem tudott 
annyira elmerülni a könyvtárügy szolgálatában sem, hogy hajlandó lett volna 
történészi ambícióit, céljait feladni. így aztán élete fogytáig mindkét te
rületen tevékeny maradt. Bizonyára nem volna hiábavaló megemlékezni történé
szi munkásságáról sem, de ezt a kötelességet szakfolyóirataink fogják majd 
teljesíteni.

Nem mulaszthatom el azonban, hogy személyiségének általam meglátott, 
tiszteletet érdemlő vonásait fel ne említsem. Aki ismerte, tudja, hogy a fej
lődést előmozdító komoly nagy célok mekkora lelkesedést tudtak kiváltani be
lőle, s milyen nagy tűzzel vetette magát a megvalósítás munkájába. S Jellem
ző volt rét amit megkezdett, azt szívósan, 0 mint vezető keményen folytattat- 
ta a befejező aktusig. Harolas, vitázó aktivitása, másfelől hivatalból vég
rehajtott kényszerű intézkedései sok kínos helyzetet teremtettek számára; 
ilyenek után azonban nyugtalanul kereste a kiengesztelés, a Jóvátétel alkal
mait. Mert lelke mélyén önzetlenség, nagy Jóakarat, sok segitőkészsóg lakott. 
Pályakezdő fiataloknak, bajbajutottaknak jo szívvel spontán nyújtott segéd
kezet, barátaiért bátran kiállt: a jétettért mindég jóval fizetett. HU volt 
és hálás a hivatási közösség, a közös munkával épülő ősi intézmény iránt is. 
Az Országos Széchényi Könyvtárat, amely közel négy évtizeddel ezelőtt gya
kornokként kebelébe fogadta, mindig alma materként tisztelte, szerette és 
legjobb igyekezete szerint szolgálta. - BERLÁGZ JENŐ
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

KÖNYVTÁRUNK VEZBTŐI TANÁCSA.
ÜLÉSEINEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Vezetői tanácsunk április 25-én tartott* es éri ötödik ülését. 
Napirendjén (1) a könyvtár munkájában alkalmazásra tervezett munkanormálc 
gyűjteményének átdolgozott változata, (2) a Külföldi Könyvek OrseégOB Gyara
podási Jegyzékének tervezett hungarlka melléklete éa (3) a f.évi Január-már- 
olua hónapokban végzett költségvetési revíziós vizsgálat Jegyzőkönyvének 
megtárgyalása szerepelt.

A vezetői tanáos megállapította, hogy bár a munkanormák gyűjteménye el
ső változatának átdolgozásához, majd annak a gyakorlatban való ellenőrzésé
hez a tervezettnél több idő volt szükséges, mégis az elért eredmény arányban 
áll a ráfordított Idővel és munkával. A aunkanorma-gyUJtemény további kisebb 
kiegészítések után az év második felében kerül kiadásra és a könyvtár munká
jában való bevezetésre.

A tanáos állásfoglalása alapján 1969 első felében külön kiadványként 
kerül közreadásra az Országos Gyarapodási Jegyzék anyaga alapján szerkesz
tendő hungarlka bibliográfia, mely a magyarról törtónt fordítósokat Illetve 
a magyar szerzők külföldön megjelent müveit és a magyar vonatkozású kiadvá
nyokat közli. B hungarlka bibliográfia az 1966. évvel kezdődően az OGyJ 
szakbeosztása szerint a címleírásokat, tételszámra való utalással betűrendes 
és hungarlka-tipusok szerinti mutatókat és lelőhelyjegyzéket közöl, kb. 250 
lap terjedelmiben.

KITÜNTETÉSEK

A művelődésügyi miniszter nyugállományba helyezésük alkalmával Krause 
Etelka könyvtárost és Mérey Róbertné osztályvezetőhelyettest miniszteri di
csérő oklevéllel tüntette ki.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

U.1 munkát ár salnk t Borsy Erzsébet könyvtároe III. (Nemzetközi Csereszol
gálat), Nagy László könyvtári raktáros (Könyvelosztó), dr.Rádonyi Nándorné 
adm.Ugyv.dolgozó I. (Igazgatási Osztály).

Eltávoztak könyvtárunkbólt Bállá Sándor főkönyvtáros (nyugdíjazás), 
Gombai Sándor könyvtáros II. (nyugdíjazás), Mérey Róbertné osztályvezetőhe-
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lyettes (nyugdíjazás), Miftálszkjr Kálmán könyvtári raktáros (munkaviszonya 
megszűnt), íyj^k János műszaki Ügyintéző III. (áth. Pestmegyei Beruházási 
Vállalat).

^tcprQláfl és Pagbi^ást Kováos Ilona könyvtári csoportvezető, megbízást 
nymrt a Katalogizáld Osztály oimleirói osoportjának vezetésére.

SRAKKATAtÓgPSUHK JELENLEGI HELYZETE

A szakkatalógus-rekonstrukció kérdése hosszú ideje vitatott és 
nehezen megoldható problémája könyvtárunknak és főleg a végrehajtásban érde
kalt munkatársaknak.

Az évek óta tartó viták és kísérletezések után szakkatalógusunk étszer
kesztése a múlt évben uj szempontok szerint indult meg. £ cikk keretében nem 
lehet eél sem az elvi ée gyakorlati szempontok részletes ismertetése, sem 
pedig (az egyébként nagyon szükséges) katalógushasználati utasítás közzété
tele, csupán általános tájékoztatás a katalógusátszerkesztés Jelenlegi álla
sáról ás az eddigiektől eltérő uj módszerekről.

Az eltérések lényege a követkesőkben foglalható ösasét

1. a katalógus több korszakra bontása a müvek megjelenési ideje alap
ján;

2. egyes kiválasztott szakok teljes rekonstrukciója mellett as egész 
katalógus egyszerűsített, gyorsított UteatU étszerkesetése (egy ké
sőbb esetleg megvalósítható teljes rekonstrukoló első fázisaként).

Az egyszerűsítés azt Jelenti, hogy az egyes cédulák részletes szakjel
zetének ellenőrzése és Javítása (gyakorlatilag as egéss anyag ujraseakozá
sa) helyett a meglevő szakjelzetek alapján a katalógusban nagyobb szakcso
portokat alakítunk ki, ezeket a tájékozódás és áttekinthetőség biztosításá
ra megfelelő osztólapokkal látjuk el, s az egyes szakjelzeteket csak olyan 
részletességig vesszük figyelembe, amilyen részletes tagolást az adott szak
ban szereplő cédulamennyiség megkíván, vagyisi amilyen részletes szakjelze
tet az osztólapon feltüntetünk. Ugyanakkor as egyes osstólapok mögött a cé
dulákat nem szoros szakrendben, hanem a megjelenés fordított időrendjében 
helyezzük el: a legújabb mű cédulája van a ssakosoport elején. Ezzel az un. 
csoportképeeses katalógusszerkesztési módszerrel az elarnlt harminc év sza
kozási gyakorlatának sok következetlenségét és a szakrendszerben történt 
gyakori változások okozta nehézségek egy részét is át tudjuk hidalni, a nél
kül, hogy a teljes anyagot újra szakoznánk; a megszűnt vagy megváltozott 
szakszámokkal szereplő oádulákat többnyire csoportosan emelhetjük át az uj 
Jelzetnek megfelelő helyre.

A katalógus korszakokra tagolása voltaképpen előfeltétele volt annak, 
hogy ezt az egyszerűsített és gyors katalógus-szerkesztesi módszert meg tud
juk valósítani* A problémák összefüggését talán Így vázolhatnám:

A teljes rekonstrukció nagyon munka- és időigényes, az egész katalógus
ban (kb. egymillió oódula) belátható időn belül nem valósítható meg.
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Egyszerűsítéseket kell alkalmazni, nagyobb szakcsoportokkal kell dolgoz
ni, hogy minél több részletproblémát elkerülhessünk.

A katalógus áttekinthetőségét biztosítani kell, egy-egy szakcsoportban
nem lehet túl sok oédula (nagy mennyiségű anyag részletesebb tagolást
kíván),

A katalógus Időbeli tagolása e problémák megoldását megkönnyíti.
A fentiek alapján talán világos, hogy a katalógus-szétválasztást, a 

gyakorlati lehetőségek mérlegelése után, lényegében ezükségmegoIdáéként al
kalmaztuk, A korszakhatárok megválasztásánál a Haraszthy Gyula tervtanulmá
nyában kifejtett elvek érvényesülték*

1) Az 1800 előtti anyag döntően tudománytörténeti Jellegű, témái nehe
zen is szoríthatók be az ETO rendszerébe; e oédulák fölöslegesen terhelik a 
katalógus nagyobb részét,111. az olvasók zömét,

2) 194$ egyrészt történelmileg fontos fordulópont, de ugyanakkor a mü
vek tematikájának megváltozása szempontjából Is feltétlenül figyelembe ve
hető: u3 témák, uj fogalmak sorozatos megjelenése mind a társadalomtudomá
nyok, mind pedig a természettudományok és a technika területén.

A* Irodalom és történelem (111. 8 és 9 szak) teljes 1800 utáni anyaga 
együtt maradt; e két szak 1945-né 1 történő szétbontása tematikailag semmiképp 
sem Indokolható, s as 09zK szakkönyvtári funkciói Is megkívánják e két ezek 
katalógusának teljes rekonstrukoióját.

Jelonle« tehát a következői
1. 1945-től megjelent müvek, 0/7 szak (8 szekrényben, zöld címkével), 

Csoportalkotásos módszerrel történő egyszerűsített, gyorsított átszerkeszté- 
se folyamatban van és előreláthatólag ez év folyamán be is fejeződik. A meg
szűnt 3K szak anyaga, valamint a 7 (Művészet) szak egy része teljes rekonst
rukcióra került. A katalógus betűrendes mutatója az átszerkesztéssel párhuza
mosan készül.

2. A 8 (nyelv és irodalom) és 9 (földrajz, életrajz, történelem) szak 
1801-től teljes anyaga (IX) szekrényben, fehér olmkével). S szakok teljes, 
részletes rekonstrukciója lassan bár és kisebb nagyobb zökkenőkkel, de folyik.

3. Az 1801-1944 között megjelent müvek, 0/7 azafc (7 szekrényben, kék 
címkével). Ez as anyag még szoros szakrendben áll, átsierkesztéeáre az 1945 
utáni anyag befejezése után kerül sor.

4. 1800-ig megjelent müvek (1 szekrény). Csoportalkotásos módszerrel 
átszerkesztett katalógus, külön betűrendes mutatóval.

TŐKÉS LÁSZLÓM

EGY ÉVVEL EZELŐTT NYITOTT AZ
IBPDAL0MTPIPMÁNYI OLVASÓTEREM

Az elmúlt év május 15-én nyílt meg az Irodalomtudományi szakol
vasóteremmé alakított volt tudományos olvasó. A naponként egy műszakban 
nyitvatartó, tiz férőhelyes olvasóterem 2500 kötetes szabadpolcos könyv- és
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perioJlka-anyagával kisebbített kísérleti mása a Budavári Palotában terve
zett 12-14 ezer kötetes irodalomtudományi szakolvasóteremnek*

Szokolvneótermiink már o jelen, kedvezőtlen körülmények között is az 
irodalomtudományi kutatás műhelye kiván lenni,Ez a körülmény szabta meg sza
bad polooe könyvanyokának kialakítását is (összeállítását Bélley Pál végez
te). Olvasótermünk polcain szakrendben találhatók meg a magyar irodalomtu
domány egyes szakágainak, valamint a segédtudományoknak legfontosabb és leg
jellemzőbb alkotásai. A világirodalom története szak pedig egyrészt az egye
temes irodalomtörténet jelentékenyebb magyar ás Idegen nyelvű szintéziseit, 
másrészt az egyes irodalmak történetét tartalmazza* Évkönyvek, periodikák, 
közöttük 50 hazai‘és külföldi kurrens folyóirat zárja le a gyűjtemény köte
teinek sorét, de as anyag természeténél fogva korántsem teljes*

A kézikönyvtér anyagét jelenleg két katalógus tárja feli a asakrsnd 
szerinti helyrajzi és a betűrendes keresztkatalógus. Az utóbbi napjainkban 
újabb bővitésen megy keresztül. Az elmúlt esztendő végén megkezdődött a 
gyűjteményes tanulmánykötetek analízise és a feldolgozott anyag beépítése a 
katalógusba. Ez a munka természetesen túlnő a szakolvasótsrera kér étéin,rész
ben igényein is, és könyvtarunk tájékoztató munkájának válik részévé*

látogatóinkról szóival szakolvasótermiinknek az elmúlt (csonka) év során 
147 beiratkozott olvasója volt. 112 nyitvatartási napon 575 kutató vette 
igénybe. Az idei első negyedévben már 355 volt a beiratkozottak száma, 64 
nyitvatartási napon pedig 480 kutató kereste fel olvasótermünket • A szakol
vasó látogatására Jogosító D-Jelü olvasójegyet a tavalyi év során tudományos 
fokozattal rendelkező irodalomtörténészek, történészek (akadémikusok, a tu
dományok doktorai, kandidátusok, aspiránsok), egyetemi és főiskolai tanárok, 
docensek, intézeti tanárok, előadók, kutató intézetek, könyvtárak, levéltá
rak, múzeumok, kiadóvállalatok tudományos munkatársai ás az írószövetség 
tagjai kaphatták meg* A felmerült kívánságokat figyelembe véve, az idei év
ben az irodalom és történelem szakos középiskolai tanárok, továbbá as egyes 
irodalmi ás történelmi tanszékek munkájában igazoltan résztvevő, utolsó éves 
egyetemi hallgatók is látogathatják az olvasótermet* Könyvtárunk mindezzel a 
tudósképzésben igyekszik hatékonyabb támogatást nyújtani*

A szakolvasó látogatói általában elismeréssel nyilatkoztak a szabadpol
cos kézikönyvtár anyagáról. Megfelelőnek találták a szakrendl felállítást 
is, egyik legfőbb érdeméül tudva be a könnyen áttekinthetőséget, néhány ki
sebb módosító javaslat is elhangzott a kiegészítést illetően. A kutatók na
gyobbik része elsősorban raktárból kért könyveit használja, de sfirün él a 
szabadpolcos kézikönyvtér nyújtotta lehetőségekkel is. lfem kevesen vannak 
viszont azok sem, akik kizárólag a teremben fellelhető könyvekért keresnek 
fel bennünket* A legnagyobb kelendőségnek könyveink közül az általános és 
irodalmi lexikonok örvendenek. Nem sokkal maradnak el az egyes bibliográfiák, 
repertóriumok sem. Nagy az érdeklődés a kritikai kiadások, a forráskiadvá
nyok, az irodalomtörténeti korszakmonográfiák és a gyűjteményes tanulmánykö
tetek iránt is. Kurrens folyóirataink közül a Sinn und Form, a Revue de 
Littérature Comparée és a Revue d'Esthétique a legolvasottabb. Keresettek 
hazai folyóirataink is. A szomszédos államokban megjelenő periodikák közül a
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Jugoszláviái Hid és a pozsonyi Irodalmi Szemle a legnépszerűbb.
Egy éve éli fenn az irodalomtudományi 3zakolvasóterem# és ez a tény 

mindenképpen számvetésre késztet. A szakolvasó létrejötte, üzembe helyezése 
• úgy véljük - önmagéban véve is Jelentős lépésnek tekinthető a Varral kap- 
csolatoe előkészületek utjén. A kutatók egy része máris megszokta, megsze
rette, érdeklődéssel tekint további működése ©lé. Kezdetben a mostaninál Jó
val szerényebb volt a terem látogatottsága. Ennek oka a nem túl szerencsésen 
megválasztott nyitási időpont (május második fele az egyetemi és főiskolai 
vizsgák terminusa, a tudományos kutatások nyári "holtszezonjának" kezdete) 
mellett a gyér publioitásban is kereshető. Olvasótermünk létéről ugyanis 
kezdetben csak könyvtarunk rendszeres látogatói szereztek tudomást, s nem 
tudtak működéséről azok, akiket a "nagyolvasó" túlzsúfoltsága, vibráló csuos- 
forgalma riasztott el korábban könyvtárunktól. Erősen visszavetette a Juniue 
végére mór kedvezően alakuló látogatottságot a hosszúra nyúlt raktérrevizió 
io*

Néhány, kutatóink által szóvá tett hiányosságról kell még megemlékez
nünk. Elsősorban a másolésj. lehetőség hiányáról. Több Javaslat is elhangzott 
ezzel kapósóletban. A legnépszerűbbnek a természetes fényben használható 
kontakt-másoló beszerzésének Javaslata látszik. Mások a gépelési lehetőség 
megteremtésével ie beérnék. Sokan helytelenítik azt az intézkedést, amelynek 
értelmében hirlaptéri anyaghoz osak a kérés benyújtását követő napon Juthat
nak. A terem fénycsöveinek rendkívül erős zúgása ellen pedig úgyszólván min
den látogatónk és szinte állandó Jelleggel protestél. Főként a téli hónapok
ban, amikor egész nap világítás mellett kell ülnünk, mindez nem csekély 
problémát okoz.

A fentiekben az irodalomtudományi szakolvasó éves munkájáról adtunk dió
héjban számot. Az eltelt időszak nem volt gond nélkül. A nehezén azonban 
- szeretnék hinni - túl vagyunk. Bizonyíték erre olvasótermünk megnövekedett 
forgalma is. A továbbiakban sok függ attól, hogy milyen mértékben tud szak
olvasónk a kutatók növekvő igényeinek szolgálatába állni.

MIKLÓS Sí JÁNOS

KIADVÁNYAINKRÓL

Önmagunknak és másoknak (Így gondolta lapunk szerkesztő bizottsá
ga), mert még "házon” belül sem eléggé Ismert könyvtárunk kiadvány! munkája.

Sorrendben elsőként bibliográfiai sorozatainkat és azokat követően a 
Könyvtár egyéb kiadványait említjük, majd a könyvtártudományi és módszertani 
Jellegüekről adunk számot, melyek a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
kiadványai #

Magyar könyvé szét
óimén az 1945-1960-as oiklus köteteit és 1961-től két sorozatban éves cím
jegyzékeinket adjuk közre. Eddig az alábbi kötetek jelentek megi
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MAGYAR KÖNYVÉGZET 1945-1960. - 
A Ma5.yaxorB7.4goa nyomtatott köny
vek szakosított Jegyzéke.

1. köböt, általános müvek.Val
lás. Filozófia. Társadalomtudomá
nyok. Nyelvészet. 1965. 719 p. - 
190 Ft

2. kötet. Termé3zottudóményok« 
Orvostudomány. Mezőgazdaság. 1966, 
362 p. - 95 Ft

J.kötet. Műszaki tudományok. 
Technika. 1967. 608 p. - 137 Ft

4.kötet. Művészetek. Iroda
lom. Földrajz. Történelem. 1964. 
616 p. - 150 Ft

MAGYAR KÖNYVÉSZET - A Magyar- 
országon megjelent könyvek, zene
müvek, térképek és hanglemezek 
címjegyzéke.

1961-1962. XT, 1139 P. BIT.
1963. XII, 736 p. Elf.
1964, XXII, 829 p. 50 Ft
1965, XXIX, 882 p, 55 Ft
1966. XXIX, 882 p. 55 Ft
MAGYAR KÖNYVÉSZET - A Magyar- 

országon megjelent grafikai pla
kátok és metszetek címjegyzéke.

1961-1962. 453 p. - 33 Ft
1963-1964. XXIV, 516 p. 40 Ft

Sajtó alatt van az 1945-*1960-as ciklus 5« kötete /Mutató az 1-4. köte
tekhez/ és az 1967. évi címjegyzék. Mindkettőnek megjelenése az év negyedik 
negyedére várható.

Az éves címjegyzékek kiegészítéseként az 1965. év anyagával kezdődően 
két újabb sorozat, a hírlapok és folyóiratok, valamint a tankönyvek é3 az 
egyetemi, főiskolai Jogyzetek címjegyzékeinek közreadását kezdjük meg.

A MAGYAR HÍRLAPOK ÉS FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE most megjelenő 1965. 
évi kötetének bevezetését xerografikus másolatban itt közöljük.

Id. SF.Innyel József 106fl-lól 1094-lg, 

•a VoFöárn/ipl ógbon, évenkénti öRav.e-

állításhan /vilii közre n magyarőrs7.ági 

periodikus kiadványok Jegyzékét. Az 

1095-1913 ivekről « Mogyor Könyv
szemle közöli hasonW összeóttításokat. 
F//1 11 fontom, közel íc>lévSEÓ5íadon dl 
megszakítás nélkül műkcklö vállal kor, á»t 

nz els<í vil/u’hóboFti akasztotta meg, U- 

Uina csak 1027-tö! Jelenlek meg Ismét 

perlrxllko-jegyzckek, de hézagon, Id- 

hogyÓBokknl.
Az. Országos Széchényi Könyvtár 

kind/imil)nn megjeleni MM«gynrors*4|Ci 

1936. évi könyvéazete1* közölte ugywi 
az évi periodika-termés teljes Jegyzékét, 
a további kötetek /l937-1941./ azonban 

már csille m latváltozásókat tartalmaztak 

Ismét háború, e/.ultnl n második világ

háború akadályozta meg a folytatást. 

Azóta csak 195ü-bnn adott ki a könyv

tár a tárgyév periodlkumnlról botüren- 

des Jegyzékül.

Most megjelenő kiadványunk szintén 

nem bibliográfiai Igénnyel készült, csu

pán Jegyzék az 1965. évi napi- és he
tilapokról, folyóiratokról, kurrens biblio
gráfiákról és dokumentációs lapokról.
Nem tartolmncza az évkönyveked, ezek 

feldolgozásáról ui. Jelenleg a Magyar 
Nemreii .jfljbÜográfta félhavi füzetei /Ui. 
a Magyar Künyvésfcet éves kötetei/ gon

doskodnak . A leírások egyszerűsítettek, 

rövidítettek, csak a legfontosabb adato

kat /dm, alcím, közreadó testület, év
folyamjelzés, év, megjelenési hely/ köz- 

llk. A betűrendes címanyagban való tá
jékozódást a címváltozásokról és cím- 
változatokról készült utalók könnyítik 

meg. A Jegyzéket a közreadó testületek 

betűrendes mutatója egészíti ki. A tes

tületek névváltozatairól általános utalók 

készüllek. A mutató hivatkozási adata a 

Jegyzék megfelelő lapszáma.
Kiadványunk kísérlet nemzeti bibli

ográfiánk egyik hiányának sokszor szor

galmazott pótlására.
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"A Magyarországon megjelent tankönyvek, egyetemi és főiskolai jegyzetek 
bibliográfiája, 1965-1966”

első részében a tárgyidőszakban megjelent, különböző iskolatípusokban 
használt tankönyvek címjegyzékét tartalmazza, beleértve a különböző szaktár
cákhoz tartozó iskolákat is. A második rész az egyetemi, felsőoktatási és 
egyéb szervek /egyesületek, intézetek, vállalatok/ által kiadott tankönyve
ket, jegyzeteket és tanfolyami kiadványokat tartalmazza. A kiadvány a nemze
ti bibliográfiához hasonló szakrendben, a feldolgozott kiadványok tárgyának 
megfelelő csoportosításban közli az anyagot. A címleírások egyszerűsítettek, 

de minden lényeges bibliográfiai adatrat szerző, cim, megjelenési adatok,ter
jedelem - kitérjedőek. A szakrendes részt betűrendes mutató egészíti ki. A 
kiadvány néhány lapját az Itt következő xerografikus másolat szemlélteti.

XJ 21.775
Ih'ék íVimlnr t l:V|c* r«*tfk

kl*rAh.il. IV. 1 966. 
kfndá. 76 I.

ÉpUMIporl 
MiMmkl KffyH.'tn, <I 

| l-pll/i'l ü*iikái(nznl1 
/•% Mi'pll|é'\|)n/.»íniái,,l »d» 
rá;»*ár«».

j iWíHis
K<a<nrn|(.a A

(én d<*e»w*rá*dal k^TilánM 
Tnnkönyvklmk\, 1.611 I,

t'VHíllpnH • 
M'fomkl l‘>ynltst, Kll/hd- 
mtVnökl IO\r 
Un. XJ 20.?.?%
I 966.

720 tpUémrM

XJ 19.004
Fiánál tetváoná - KJh 

kort énflénr.'tlöHéni'Ü álm
1965. TrtnkHnwkVvKV. 30 

Hudnpfwt, ÉpfVfltmrl
el Mi ÍM-mUI l'p,yftf*e. I;pi 
Krtr

xj ío.no.n
Az. ápítáerol tÖrtánob) 

nrtczl Oytjln. IV. 1966, 
290 I.

I Hírlapén!, É|»f|W|p«rl * 
«l Mtl«zrtkl l^tyolom, Épíj 
Knr
Un. XJ 21.222
1966.

J 10.1.61 J in. 177 J 19
l'plHi’Hr-rVi'zért, t, W»

Unlfutlny Károly. 2. Ui* 
tánávfl ö«f»z« ál1. munknk 
frlrt Karécnon *^árvtor. 4 . 
litván, llp. 1969* 1966,
4 db.

Ihulaponl, ÉpRölpnrl / 
n| MTImv.nkl Kitynh-m, Már

J 21.629
r.WJy Tárton - ^r.Hrt» 

l^icenr ! ípKÓM/' tl távinti 
Tnnkonyvltl/»itó. 79 1, 

Mudnpf'd, ípHdb/ifi 
Miktvnkl l A5yr.4rn*i, Építőn

XJ 31.179
n li,|.^»*HA.«- Mnj>ir Métái It.vi'íHéa nz épfléarrt
Tanklkiyv- tiklAvt'9*»v., IV. 1966, Tmáíkiyvktailé.

non Otnar. nyrlv. Hntnén ryntv

XJ 19.641 ^
IViJnr Jámiai Ok 

flln. »1p. 1969, Tnn 
lVdnp«***t, ftiye 

ftoményl Kar

XJ 17.211
lázárnál Mlkíó*1 

non . rJ'il.tnazhno 
J96.9, Tnnkikiyvklnr 

lkMtnpf.it, Kityf
mányi K«r

XJ 19.| ?9 XJ 22.1
(trammallca Itrtll

1960. 2 db.
rtKlnportt, k'tilof 

per 1*1 hifílifTÍA

J 10.090
Ko«ér Pált Cin 

tón < 4 nrtlvrtitity/ííjtrt 
TankÖMyvklmté. 94 

11 Ktapeot, Z wwi

J 17.160
Kozma MII vall i 

mfno. M(vfok»f*la. 1 
Mrtrlá. 19.1 1.

Tawérkéf»7.(l fril» 
Jnrtyr nlo.

XJ 16.63S
Olrt«z nyotvkikij 

VIH, 230 1 .

006.0 f^pnny

XJ 10.619
I tárvéll |4ánrfom

rét Spnnyol Kerdn 
WHkmrtkrtMml hr
TanliönnkladA. 16 

Hudapeat, Kön 
Ettyntfm

XJ 19.092
IiánálI Nándorn 

Spanyol nyolvl J«*f 
re. ÍV. 1969, Tnnl I 

íJudapoal, Kőn 
Ei|y et rm

J 17,164
IIItel-PrénM Rn*h*w - Király Járma 

Zoltán - Fr.titmáry Itáléi Spanyol
£L ■m /-TknIndák rí V ~ í »r. ■»■■■

XJ 10.13.4
Knrarvny 1áar.M - Király frytánt 

Az oro»*z Irrttnlom |Mrtár*«4n a XIX, 
erár.nd raánodtk WAt»>u. /(R'ifr-t'kH)./ 
llp. 1066, TanktkyvkWIé, 369 I,

Dolirncfti, l|(yptna, Ih Ilmán r. t4k 
mányl Kar

XJ 10.032 J 10.4 12 J 2 1.000
On»«r. lr»v4rtl.m»IHrV>r*fí. I. Mi flár- 

<to,» Inhrótmá. 2. M« UnmpW Mtnrt 
Mylnn AJakaramtrwvna. 3. frtn iXiml 1*9- 
zrt.W*. IV. 1969-1966, Tnnkhnyvklndá.
3 db.

TnrvirUápr.O Mlnkofák "«y ■**»*''d'*” 
JiHiyreta.

006 Dáfeyláv Irodalmak

J 10.600
Pavlov l>mnn - Nwti íréin Dratfiitln i 

flrvnírtkrt kr\H*nvrw»wt U ftotvi romantl/mn. 
llp. 1966, TrtnkOnyvklnrtá. 96 I.

Trtnárkáf»y.« Wlekolák otfy*.á*rm
H»«yT.*4e.

094.611 Mnrgynr Irmtnlom

XJ 10.902 XJ 10.464 XJ 10.316
llm-ln Jánoml A mndynr Ineiniom Ulr- 

tArvde. t049-t.‘« 1906-ía. 1-3. Up» 
1066, Trtnktlnyvklnrló. 3 db.

Dnl>mr«n, F.«yolet», nUlcnóezoMudo-
mányt Knr

J 10.970 J 10.6)1
IWnwvnl OyOr«y - P«á1 Párért - 

Pálmai Kálmánt Srltvm:ay<'fjt«'má»iy. 1-2. 
llp. 1966, TnnkOnyvklmlá. 2 db.

IVdnpont, f^yetem, IVIceáezoHwdo- 
mányi Knr 
Űrt. J 21.417 
1966. 469 1.

XJ 19.040 XJ 19.736 ...
IVSkrt báerJáf A kát vtláitháboru khr- 

tí magyar Irodalom Ktrtánoto, i-2. llp. 
1966 Tn»>kttrvvkl«<lá. 2 db.

Uudnpmd. t-W*""' lV«c:"áern«.Kk>- 

mányl *<Ar
\tm. XJ 21.360 XJ 21.904

XJ 19.466
l'éka lánzlót A mntlyar Irodelme 

IOHán«4f a XX, arérarttmn, P4er.l«4,
IV. 1969, 1‘nnUMnvvklndá, 109 I,

I Hidnpe'«t, l ktv«4r>»n, »Vt|, aAn/HtiMrv 
mányl Knr

J 16.016
fJkkrfyf^tfMTiáriy inm^ynr IrodnlomtHn- 

tár>«4tW(1 /Ookr.nrtMi^/. fir.n'k, Oyenle 
VHmoe, Ujj. Inr.r*. TnnkOnyvklnítá. 416

ItMdnpffd. 
mányi Knr

F*tV«4*w, I Vü raán r réti Ktt>-

XJ 17.094
KmH« l,Wrt.r: - Hnrwányl ZoKán - 

1 lorvátti Kárnly l Irrvlnlmunk n XIX. 
ez. rm modtk t(>Wlt,in, /U14Q-]9O0»/ ^V* 
1969, Tankilnyv<tl(iiV>. 20.1 I,

TnnárkápT.6 féHnknlák rcfynéflna

Un. XJ 20.200 
1966.

XJ In.199
A mmfynr Irodnlom e MvtJértonnflén 

koréban ám n r«fr>rmkorb«n, /1772— 
1049^ Sr.*vk.i Kotta 1'ernrr. IV.
1969, TnnkOny^'klndá. 461 I.

Tnnárkápzfl tölekolák r»ttyeáfl«e 
jagyrefe.

XJ in.oon
A mrttfynr Iroda)cw-n tdrtánoto n XX,

erázndhan, 1. (Un] Petnky Láerlá,
IV- 1969, TnnkMnyvklndá, 273 1,

Tmnárkáprtí Wílekolák r*rtyeá|g<m 
|of^yzoto.
Un. XJ 20.623 
* 966.

XJ 10.490
Marnt'tcay J«)zer4t A mnitynr Irodn • 

lom mrtárndo. /l799-l«7 ,*P. 1966. Tmv
kHnyvl<lnrlt4, 2.10 1.

Tnnárkápzd fdlekolák miVoáMoe 
Jcrtyr.nlf.
Un. XJ 21.109 
1966.

XJ 10.009
Mrtrtfácny Járeoft S/dv«'ítttvr^f)if>tr’ány 

rt rá#| lenkor lro<tr»lotn»>ál. 5^»»ftá<-l- 
köiyv nr. 1796-19 tfrj»rdd mrtKynr Iro- 
flnlomldrlárVfthor., »V. 1965, TnnkWnyv^
klndá. 206 1,

Tnnárkáp r« ffílekolák rnveá^fe 
Jogy*«*to,
Urv XJ 21,324 
1966.
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Mp/ararornzngi könyyéozot

Haeonmnn kiadatok sorozata - elmen a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat
tal együtt reprlntben adjuk közre azokat a nagy retrospektív összefoglaláso
kat (1473-1920), melyek ma már antikvár forgalomban le csak nagyritkán hoz
záférhetőek, nőm egy esetben pedig könyvészeti ritkaságok. Miután e reprlnt- 
kIndványok elsősorban külföldi terjesztésre készülnek, belföldön csak könyv
tárak részére az ÁKV Könyvtárellátó Osztályán vásárolhatók meg. A sorozat 
első tagjaként megjelent hasonmás kiadvány*

Sztripszky Hiadors Adalékok Szabó Károly Régi Magyar 
könyvtár o. munkájának 1-2.kötetéhez. Pótlások és 
Igazítások. 1472-1711. (Dézei Lajos kiadatlan kiegé
szítéseivel..) Bp. 1967, XIX,621 p.

Ez év Júliusában Jelenik meg Petrik Géza* Magyarország bibliográphlája 1712- 
1860. e. munkájának 1-4. kötete.

Egyéb kiadványaink

MAGYAR BIBLIOGRÁFIÁK BIBLIOG
RÁFIÁJA

1956-1957. 223 p. Elfogyott.
1958-1960. 420 p. 35 Ft
1961-1964. 431 P. 35 Ft
KURRENS KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK

A MAGYAR KÖNYVTÁRAKBAN.LELŐHELY-
JEGYZEK

1962. IV,366,LXX p. 50 Ft
1964. IV,502,LXXVII p. 61 Ft
1966. 576, CXXII p. 51 Ft

A magyar bibliográfiák bibliográfiája 1965-1966. évi kötetének megje
lentetését az év negyedik negyedére tervezzük; a Kurrens külföldi folyóira
tok a magyar könyvtárakban o. lelőhelyjegyzék következő kötetének közreadá
séra pedig csak az 1969. évi kiadványt tervünkben kerül sor.

Könyvtártudományi és módszertani kiadványok

Az elmúlt néhány hónap Jelentős változásokat hozott a KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI 
ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT kiadói tevékenységében. A periodikák közül csak az 
"UJ Könyvek" 0. közművelődési könyvtári állománygyarapítási tanácsadó, a ne
gyedévenként megjelenő "Eseménynaptár" és a "Gyorstájékoztató a magyar 
könyvtártudományi irodalomról” maradt változatlan. Az MM Könyvtárosztály ha
tározata értelmében 1967. december 31-el megszűnt a "Gyorstájékoztató a kül
földi könyvtártudományi irodalomról” o. kiadványunk, s bizonyos mértékig át
alakul a "Könyvtári Figyelő", mely a második félévtől az OKDT-KMK közös ki
adványként fog megjelenni. A lap részben külföldi irodalmi szemléket, tömö- 
ritvényeket, esetleg fordításokat; részben elméleti Jellegű magyar cikkeket, 
tanulmányokat, műhelymunkákat közöl.

A múlt év Júliusában Jelent meg a "Közművelődési könyvtárak összesített 
törzsanyngjegyzéke 1959-1964" 0. kiadvány első, a szépirodalmat tartalmazó 
kötete. A két kötet 1785 annotált tételt tartalmaz szákrendben, illetve a 
szépirodalmat betűrendben. Az egyes elmek tételszámozottak, s a mutatók a

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYV
TÁR ÉVKÖNYVÉ

1957. 402 p. 40 Ft
1958. 378 p. 40 Ft
1959. 410 p. 40 Ft
1960. 354 p. 70 Ft 

1961-1962. 380 p. 70 Ft 
1963-1964. 312 p. 70 Ft 
1965-1966. 535 P. 95 Ft
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tételrzámokra utalnak. A kiadványt betűrendes, tárgyszó-, kézikönyv-, nem
zeti irodalmak és gyermekkönyvtár! könyvek mutatója teszi könnyebben hasz
nálhatóvá.

Ugyancsak a múlt ev második felében jelentek meg a könyvtárgépesltésl 
sorozatban a "Gépi lyukkártyák könyvtári alkalmazása" e. és a könyvtár építé
si sorozatban a "Kölcsönzó asztalok, olvasó asztalok, ülőhelyek" e. kiadvá
nyok. "A televízió basanositéaa a könyvtári munkában" olmmel módszertani út
mutató jelent meg, amely gyakorlati segítséget ad, egyrészt a TV és az olva
sás kölcsönhatásának vizsgálatához, másrészt a TV felhasználásához sa iroda- 
lompropagnndéban. fit év elzó negyedében jelent meg a "Könyvtári raktárosáéi 
táblázat" hatodik kiadása.

Megjelent a "Kézikönyvtári jegyzék a nagyobb közművelődési könyvtárak 
számára" o. kiadvány, amely mintegy 1200 tételt tartalmaz és sajtó alatt van 
az "Idegen nyelvű folyóiratok jegyzéke a nagyobb közművelődési könyvtárak 
számára", fiz utóbbi annotált és mintegy 300 tételt tartalma*, mellékletben 
pedig a folyóiratok eredeti cÍnszalagját adja polcra erősíthető formában.

Ugyancsak megjelenés előtt áll a "Helyismereti gyűjtemények gondozása” 
e. módszertani útmutató; megjelent egy, a tárgyszó indexekkel kapcsolatos 
irodalmi szemle, valamint h szakkatalógusok szerkesztésével foglalkozó mód
szertani útmutató,

A KMK gondozásában, de a miskolci és veszprémi megyei könyvtárak szer* 
késztűsében jelenik meg a közel jövőben a mintegy 1300 tételt tartalmazó 
egyetemes és magyar művészettörténeti bibliográfiai kalauz.

A KMK Oktatási Osztályának gondozásában mintegy tla kiadvány Jelent 
meg, nagyobbrészt második kiadásban. Közülük első kiadású a "Reprográfia" 
és a "Könyvtári osztályozás", valamint a szakirodalmi tájékoztatás sorozat
ban az "Állam- és Jogtudomány" elmü. A közel jövőben Jelenik meg a "lyuk
kártya technika" o. oktatási anyag.

Végűi néhány szóban kiadványaink tér jászt áe érd. A könyvtártudományi és 
módszertani kiadványok (tehát a KJ® és az OKOT kiadványait) részint a Képmtt- 
velési Propaganda Iroda, részint as ÁXV Könyvtárellátó Osztálya utján, ren
delhetők mag. Minden egyéb (tehát az OfiteX kiadványai, függetlenen attól, 
hogy az HPI gondozásában Jsietitek mag) vagy as ÁKV Könyvtárellátó Osztályá
nál (Bp. XIII. Visegrádi utos 62.) vagy a* 03aK Igazgatási Osztályánál (Bp.
VIII.Muzeum krt.14/16.) rendelhetők 111, vásárolhatók neg, mert sajnos könyv
tári kiadványok Jelenleg könyvesboltokban nem kaphatók,

MAGYAR VONATKOZÁSÚ 
UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEIMBŐL

MAGYAR SZÉPIRO HALOM IDEGEN NYELV-BN

BENCZB Eugent Raeeonti e leggende d»üngheria. Torino 1965.
BERY Tibor* II signor A. G. nella oitta dl X. (G.A, ur X-ben.) Milano 1966. 
DÉRY Tibort L'excommunicateur. (A kiközösítő.) Paris 1967.
DÉRY Tibori Odpowledi. (Felelet.) Warszava 1964-1967.
(FEJES Endre) FEYESHI* Kuzutetsu hakaba. (Rossdatemető.) Hanl Kyoko yaku. - 

(KARINTHY Ferenc) KARI NT Eli Budapesuto ni haru ga kita. (Budapesti ta
vasz.) - (TERDŐS László] BRUDESHUt Natashi no kaikosareta hiniohi. IFel-
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To?íodl966!lm történet9*1 * tMBSZÖIY Miklós] MESEI: Dasshutsu. [Mulasztás.]

?e*eaJ Márta: JSlfl. [Szöszi.] Kisineu 1967. 
ptn^Xwv’Tá'Sla-í*Ka«1* (Az utols6 padhan.) Köbenhavn 1067. 
nirir Vi°Tt,íiDn3aü5 rapsodl. (Magyar rapszódia.) Oslo 1966.
I1ALr^l+ai 'lnlÍUV Tí?m?tro* ^1)1611. ernpereur ©t paysan. [Isten, osószár, 

Payis 1966" AV°ir* tTÍR/aZU6*] - Le gardien d© dindons. [A pulykapásztor.]

^yuí-a* I'*abt»andono. (A péntek léposőir..) Milano 1966.
19671 °yUlat Trente-deujc houres d© liberté. (A péntek lépcsőin.) Paris

,GIPAS Antali Marton i ego druz'Ja, Moszkva 1967.
JC«AI Mórt Clgántiky bárón. Bratislava 1966.
KRUjJI Gyula: Sindbad, Reisen lm Dlesseits und Jenseits. [Brzahlungen.] 

Hojnourg j.967 •
LERÓ!EL Józsefi L© pain amer. Paris 1966.
uÍ&™Ct ^MADACS Imrei Trahedija ljudünü. [Az ember tragédiája.] KUJiv 1967. 
MANDI Iván: Die Frauen des Fabulya. Stuttgart 1966.

d^on: Siperian varuakunta. (Szibériai garnizon.) Porvoo 1930. 
MIKSZÁTH Kálmán: Dziwne maláenstwo, (Különös házasság.) Warszawa 1967.
MÓRICZ Zsigmondi Panaká lumpacka. (Úri muri.) Bratislava 1967.
MÓRICZ Zsigmond: Sleben Krouzer. Lelpzig 1967.
MURANII-KOVÁCS E[ndre]: Barabanscsik Garibaldi. (Garibaldi dobosa.) Moszkva

1967.
NAGBL, Iván: Ungarn erzöhlt. Frankfurt/M-Hamburg 1967.
PAPP Ferenot Ómul coborlt pe pámint. (Földrészállt ember.) Buouresti 1967. 
PASSUTII László: El musico dél duquo de Mantua. (A mantual herceg muzsikusa.) 

Barcelona 1966.
SZABÓ Magda: Srna. (Az 5z.) Ljubljana 1967.
SZERB Antall Marié Antoinette, oder die unbeglichene Sohuld. (A királyné 

nyaklánca.) Stuttgart 1966.

MI SC ELLA NI A HUNGARJ.CA

BALASSA Béla: Teorie ekonomloké integraee. (The theory of eoonomlo in- 
tegration.) Praha 1966.

BALÁZS Béla: Filmska kultúra. [A film.] Ljubljana 1966.
BEÖTHY Erzsébeti Dió Bezeiehnungen für Himmelsrichtungen In den finnieoh- 

ugrisohen Sprachen. The Hague 1967.
BRUYR, Jósé: Franz Liszt. Paris 1966.
BÚZÁS, Josef: Kanonische Visitationen dér Biözese Raab aus dem XVII.Jh. 

Eisenstadt 1967.
CSORBA Tibor: Koztalcenle a praoa zawodowa nauczycieli wyohowania plastycz- 

,nogo. Warszawa 1967.
DÁNIEL György: La premiere oeuvre de la littérature artistique hongrolse 

sur Skanderbeg. Tirane 1968.
DOWNEY, John W,l La znusique populaire dana 1'oeuvre de Béla Bartók. Paris 

1966.
ESZLARY [Károly] Charles: Les franqais en Hongrie pendant les guerres 

nnpoléoniennes et mondlales. Paris 1966,
The first Votyak Grommar. Intr.i Gyula Décsy. The Hague 1967.
HAJDÚ Helga: Dao mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters. Amsterdam 1967.
XONGII. Jane de: De koningin Maria van Hongarlje, landvoogdes dér Mederlanden. 

Amsxerdam 1966,
LUKÁCS [György] Georgt Dér junge Hegel. Berlin 1967.
LUKÁCS [György] Georgt Thomar. Mann. Paris 1967.
LUKÁCS Lajos: Garibaldi e l’eraigrazione ungherese 1860-1862,
MOLNÁR [Tomáp] Thoroas: L’Afriquo de Sud. Paris 1966,
BÁCZ István: Lieder aus dór Puszta. Balifiden von Hirten und Raubern, Hirten- 

kunst. Olten-FTeiburg/Br. [196?].
REVÉSS [András] András: La Grecia de hoy. La guerra grecoturca. Madrid 1922.
RÓNAI [Pál] Paulot Introduqdo ao estudo de Balzao. Bio de Janeiro 1967.
TAMÁS Lajos: Etymologisch-historisches Wörterbuoh dér ungarischen Element© 

lm Rumanischen. The Hague - Paris 1967.
TÖKEI F(ereno)l Naissaneo de l’élégie chinoise. [A kínai elegia sztlletese.] 

Paris 1967.
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SZÉCHÉNYI MÁSODIK KÖNY7TÁJIALAPITVÁNYA

(Második rész)

Széchényi Ferenc még élt, amikor József nádor mint a Nemzeti 
Muzeum és a Széchényi Országos Könyvtár elnöke (praesese) elhatározó lépé
seket tett a gróf második nagy alapítványának az uralkodó részéről leendő 
megerősítése végett* Első előterjesztése Budán, 1820 november 1-én kelt* 
Ebben meleg szavakkal méltatta Széchényinek a magyar kultúra felemelése ér
dekében kifejtett eddigi éíldozatos fáradozását, Ismertette uj felajánlását 
0 ennek kettős (tudományos és financiális) célját, végtll engedélyt kért, 
hogy az alapítólevelet (lltterae fundatlonales) legmagasabb Jóváhagyásra, 
előterjeszthesse* Miután a kért engedély a kancelláriétól megérkezett, de
cember 12-én (egy nappal Széchényi halála előtt) a nádor tényleg felterjese- 
tette az alapító okmányt* A kancellária is meglepő gyorsasággal intézkedett! 
az ügynök kollégiumi megtárgyalása után, december 29-én Koháry Ferenc herceg 
udvari kancellár pártoló javaslatot tett a királynak a ratifikáció iránt* A 
legfelsőbb döntés azonban - meg nem állapítható okból - csaknem három hó
napig késett* A megerősítő rezoluoiót Ferenc király, csak 1821* március 
18-én irta alá Laibachban* Néhány nap múlva, március 23-én Koháry külön el
nöki kéziratban (lltterae praesidlales) értesítette az örvendetes hírről 
mind József nádort, mind Széchényi Lajost, az alapitó legidősebb fiát, a 
család szeniorját* Ugyanitt közölte azt is, hogy az alapitó okmányt a 
kancellária hivatala (gremiale expeditoratus officium) "in forma benignarum 
consensualium" fogja kiállítani*

Az ekképpen Jogerőre emelkedett alapitó-iratnak Széchenyi Ferenc által 
Béosben, 1820% november 30-án latin nyelven megfogalmazott szövege magyar 
fordításban Így hangzik!

"A Széchényi Országos Könyvtár melletti segédkönyvtár felállításét 
javasló érvek gondos megfontoláséval, elsősorban pedig tekintetbe vé
ve azt, hogy a segódkönyvtár egy ilyen nagy kiterjedésű közintézmény 
mellett, mint amilyen a Magyar Nemzeti Muzeum - amely a fenséges fő
hercegnek, az ország nádor urának előrelátó 8 igen bölcs gondoskodása 
mellett Jött létre, gyarapodott, s a mi legkegyelmeoebb királyunk 
atyai jóindulatával nyert megerősítést - mind az itt alkalmazott egye
nek tudományos munkálkodásának támogatáséban, mind az ide összegyűlő
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táxgyak meghatározásúban, végül az ezen intézménynél ismereteit növelni 
kívánó tanulóifjúság számára is hasznos, sót szükséges, - azért kíván
tam egy ilyen segédkönyvtár felállítása végett könyvekből és térképek
ből álló. Pestre már átszállított és a Nemzeti Múzeumba bevitt gyüjte- 
menyemet rendelni ás rendeltetni* Ugyanezt kedves hazámnak és a közha
szonnak örökre és visszavonhatatlanul ajándékozom, átadom és átengedem 
a következő feltételek mellettz

1. A Széchényi Országos Könyvtár, amely részemről a hazának van 
szentelve és pozitív törvénybe van iktatva, soha ezzel az uj egyetemes 
könyvtárral össze ne kevertessék, hanem ez utóbbi mintegy segédkönyv- 
térként állittassék fel, a másik [ti.] az országos [gyűjtemény] mel
lett;

2. azok a müvek, amelyek - tekintve az említett ás effélékkel már 
ellátott Országos Könyvtárt - ezen újonnan felajánlott könyvtárban mint 
másodpéldányok fordulnak elő, s azok le, amelyekre a Muzeum igazgatójá
nak ás a Könyvtár őrének a fenséges főherceg nádor ur kegyesen Jóváha
gyandó Ítélete szerint a segédkönyvtárnak kevésbé volna szüksége, el
adásra kiválasztassanak, és értékesítésük akár nyilvános árverés utján, 
akár köteles óvatossággal intézendő magáneladés utján - úgy ahogy a be
lőle alkotandó alapnak nagyobb haszna számazhatlk - ő cs. klr. főher
cegségének, az ország nádorának kegyes rendelkezése szerint végrehaj
tassák;

3* a segédkönyvtér számára megőrzendő összes müveknek felbecsült éra 
számbavéte ssék;

4. a könyveknek nyilvános eladáséból befolyó összegekről, s arról 
is, mely a becsértékekből fog adódni, az Országos Pénztár által oly mó
don adassanak nekem nyugták, mintha a Nemzeti Múzeumnak nem könyveket, 
hanem készpénzből álló tőkeösszeget tettem volna le. Abban a nem remélt 
esetben ugyanis, ha ez a segédkönyvtár, vagy a könyvek eladásából be
folyó tőkeösszeg a fenséges nádori hivatal, vagy a fenséges m.kir. hely 
tartótanács Igazgatósága által (ha ti. az előbbi hivatal üresedésben 
lenne) rendeltetésétől elvonatnék, vagy éppen Magyarországon kivül vi
tetnék, - osaládóm legidősebb férfitagjénak mindig Jogéban álljon a tő
keösszeg kamatát a szegényebb nemesség ifjainak és leányainak ösztöndíj 
alapja Javára fordítani, s ez esetben az ugyanőt megillető adományozási 
Jog alapján megállapítani a kifizetések arányát;

5. ha ehhez az adományozásomhoz a fenséges cs. kir. főherceg nádor 
kegyes támogatása hozzájárul, ő legszentebb felségének beleegyezése is 
megszereztessék;

6. a könyveknek pénzért való eladásából befolyó tőkeösszeg kamata az 
eladás után azonnal, et könyvtár szamára visszatartandó könyvek bec3er- 
tékéből eredő tőke kamata pedig (akkor, amikor majd a Nemzeti Muzeum 
pénzalapjának ereje megengedi, hogy annak évi Jövedelméből, bármi a kö
vetkező célra felhasználható legyen) évenként - a fensoges nádori hiva
tal vagy annak üresedése esetén, a fenséges m. kir. helytartótanács al
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tál rögzítendő arány szerint - kiváltképpen ama három személy fizetésé
nek javítására fordittassék, akiknek kinevezését az Országos Könyvtár 
alapító oklevele életein tartamára nekem, kijelölésük jogét pedig utó- 
dalának blistoBltotta*

Miként tudvalevőleg minden igyekezetemet mindig arra törekedtem for
dítani, hogy igen kedves hazámnak és honfitársaimnak, amennyiben rajtam 
múlott, a művelődés szükséges segédeszközei a nemzeti disz és diosőség 
előmozdítására rendelkezésükre álljanak, - úgy továbbra is egyetlen al
kalmat sem fogok elmulasztani, amivel e segédkönyv!ár gyarapodásét is 
hathatósan előmozdíthatom.

Béos, 1820. november 30-án 
gróf Széchényi Ferenc ra.p.

Bit a nagyjelentőségű iratot, mint idáig Ismeretlent azért közlöm,hogy 
addig is, mig a könyvtárunk monográfiája elkészül, közismertté váljék.

Az okmány szövege különben némi interpretációt is kíván. Bzt a követke
zőkben foglalhatom össze.

Megállapíthatjuk, hogy Széchényi alapító-oklevele érvényre Juttatta aa 
előzetes megbeszélések során felmerült mindkét oélkltücésty deklarálta mind 
a eogédkönyvtár felállítását, mind a személyzeti fizetések javítására szol
gáló külön pénzalap létesítését. Kitűnik azonban az okmányból az is, hogy az 
alapítvány fő célját, lényegét s egyedüli reális tényét mégis a segédkönyv
tár alkotta. Bzt az elsődleges szerepet nemosak az elvi bevezetés (arenga) 
bizonyltja, hanem a rendelkező rész is az 1-3. pontban foglalt határozott 
intézkedésekkel. Messzebbmenő gondoskodásokra itt tulajdonképpen nem is volt 
szükség, hiszen ez az ügy nem függött semmiféle bizonytalan, esetleges fel
tételtől.

Héra ez volt a helyzet a másik alapítványi oél, ti. a fizetéspótléki 
fond tekintetében. Erre nézve a 3-4. és 6. pont alatt olyan bonyolult pénz
ügyi programmal találkozunk, amely már első olvasásra is a mesterkéltség, az 
erőltetettség benyomását kelti. Kitűnik ebből, hogy Széchényi a tervezett 
pénzalapot nem annyira a fölös példányok értékesítéséből, mint inkább a meg
őrzendő eegédkörqnrtér eszmei értékéből akarta előteremteni. Alapítólevelének 
4. és 6. pontjában ugyanis azt kívánta, hogy az állampénztár a segédkönyvtár- 
alapitvényt úgy tekintse, mintha az készpénzben lett volna leróva. B szerint 
az 1808 óta fennálló nemzeti Muzeum pénzalap Jövedelméből ténylegesen ki 
kellett volna hasítani a segédkönyvtér becsértékének megfelelő összeget, 
hogy azután ennek kamatai szolgálhassanak a könyvtári személyzeti pótlék fe
dezéséül. Bz a konoepoló azonban a financionális gondolkodás számára elfo
gadhatatlan volt, hiszen nem adás-vétel történt, hanem ajándékozás, amelyet 
Ilyen pénzügyi megterheléssel semmiképpen sem lehetett összekötni. De oBak
nem teljes Illúziónak számított a terv sajátosan a muzeum pénzügyi viszo
nyait tekintve Is. A Nemzeti Muzeum pénzalapja ugyanis az 1811. és 1816.évi 
devalváoló folytén annyira összezsugorodott, hogy aa Intézmény legalapve
tőbb szükségleteit is alig tudta kielégítenl. A tőkenövekedés ütemét számba 
véve valóságosan nem igen lehetett számítani arra, hogy belőle a segédkönyv -
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tar beeóértéket felérő összeg belátható időn belül kigazdálkodható lesz* 
Minthogy pedig másfelől a duplumok ée egyéb fölös példányok eladása sem i- 
gért komoly haeznot hajtó tőkétf a beavatottak előtt már eleve nyilvánvaló 
lehetettf hogy az alapitvény másodlagos célkitűzése, ti* a fizétéepétléki 
alap megvalósulása - feltéve, hogy az állam-pénzügyi szervek a végrehajtás 
ellen óvást nem emelnék - legfeljebb a távoli Jövő Ígéretének tekinthető*

Széchényi Fereno nemes szándékához azonban nem férhet kétség* ő külön
leges királyi hozzájárulással nem tartotta kivihetetlennek elképzelése meg
valósításét. Bizonyság erre az alapit ólévá In ék ugyancsak a 4* pontjába fel
vett az a jogblztoslték, mely szerint abban az esetben, ha az alapítványt 
eredeti rendeltetésétől netalán elvonnák, vagy Magyarországból idegenbe vin
nék, joga legyen az alapítónak, illetőleg később a osalád széniórának a tőke 
kamatait más (nevelési) oélokra fordítani* Széchényi tehát mér eleve valósá
gos tényként számolt a fiktív pénztőkével*

Végső fokon azonban megállapítható, hogy 1821 tavaszén az Országos 
Könyvtár segédkönyvtérának megvalósítása biztosítva volt. A királyi aláírás
sal ellátott alapítólevél immár módot nyújtott arra, hogy a tízezer kötetnyi 
gyűjteményből a szakértő munka beoses apparátust teremtsen mindazoknak a oé- 
loknak szolgálatában, amelyeket Széohényi oly gondosan körvonalazott*
BBRLÁSZ JENŐ
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TÁJÉKOZÓDÁS

A BÉCSI EUROPA-GBSPRACHRŐL

(1968. junlus 4-9.)

Az Buropa-Gespraeh a bécsi ünnepi Hetek ninden évben kimagasló 
eseménye. Az előadások, viták olyan kérdések körül forognak, amelyek vi
lágszerte az érdeklődés középpontjában állnak. A résztvevőket, a kérdések 
tekintélyes szakértőit Béos városa látja vendégül. A megbeszéléseket a Köz
társasági Elnök és a Polgármester nyitja meg, az előadások és a nyilvános 
viták a Városháza egyik nagytermében 400-800 főnyi hallgatóság előtt folynak 
le.

Az idén az ünnepi Hetek vezető témájának - Die Koaödianten Európáé - 
megfelelően "A színház és közönsége" volt a beszélgetések főtárgya. Az első 
előadássorozat, amelyet az európai szlnháztörténetlráe doyenje, Prof.Kinder- 
májon nyitott meg sokrétű általános helyzetjelentéssel, jó alapot teremtett a 
megbeszéléseknek. Bzek azután a legcülönfélébb nézőpontokból világították 
meg a főkérdést. Sokoldalú viták tárgyal voltak a prózai és a zenés színhá
zaknak, a hagyományos és a kísérleti stílusoknak, a színház és az ifjúság vi
szonyának, a színház és az állami, politikai intézmények kapcsolatának, a 
színház és a nagytömegűt szánéra közvetítő eszközök, a rádió, film, televízió 
egymásrahatásának kérdései*

Az érdekes s nemegyszer felforrósodó megbeszélésekre, sajnos, hamarosan 
réhulltak a világpolitikai események nyugtalanító árnyait a Kennedy elleni 
merénylet, a franciaországi események stb, hírei. Ulrieh Bauagartner. az ün
nepi Hetek páratlanul figyelmes és tevékeny intendánsa hamarosan bejelentet
te, hogy a franciák nem jöhetnek a sztrájk miatt, az olaszok a politikai és 
színházi válság miatt; ugyanilyen okokból néhány fontos svájci, angol és nyu
gatnémet résztvevő is kénytelen volt távolmaradni, Miután a hiányzókat na
gyobbrészt osztrák szakemberekkel helyettesítették, néha kissé Béosre vonó- 
dott össze a szembe.tér. Igyekeztünk azonban újra meg újra kitágítani; főként 
az Angliát képviselő - egyébként magyar származású - Esglin. az abszurd szín
házról szóló kitűnő összefoglalás szerzője, széleslátókörü, temperamentumos 
vitatkozó. Magyarok hárman voltunk; lukács Miklós, Operaházunk igazgatója, a 
magyar operai kultúra fejlődéséről adott világos és pozitív tájékoztatót, 
dr. Stand Géza kandidátus az ifjúság és a színház kérdéseinek megvitatásához 
járult hozzá a budapesti ifjúsági színházakkal kapcsolatos tapasztalatok is
mertetésével. Én az Állami Déryné £toinház másfél évtizedéről beszéltem, miixt
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* szocialista uzinház 4b kozönségez©rvez és érdekoa és sikeres kísérletéről.
A megbe az © lések egyik legfontosabb kérdése söpört Ja a ezinhásl élet vi

lágé* ért e végighúzódó egyik legválségoaabb szakadék körül alakult ki. A ssln- 
hé* megújulásit minden szakember az elköt elesett - éspedig a haladás, ha úgy 
tétesik, a forradalmi baloldal ssolgélatában elkötelezett - kísérletes#, 
avantgárd törekvésektől várja. As effajta színházaknak látogatói azonban 
csupán egy igen vékony, nagyrésat értelmiségi rétsgből rek rotálódnak} azok, 
akiknek érőekáben e színházak fellépnek - a munkaeoestély emberei - alig kép
viseltetik magukat e harook aainhelyén. Prof. Djetrioh előadásából - amely a 
bécsi közönség Sas*étételéről adott alapos és tárgyilagos helysetJelentést - 
kiderült például, hogy a "színházak városa", Bécs, lakosságának legfeljebb 
10 százaléka Jár színházba és ennek a kösönségnek alig 2 ssáaaléka munkás.

fist a szakadékot egyébként azoknak a színházi produkcióknak példája is 
éréstette, amelyeket módomban volt látni. A béosi Opera régi fényében ra
gyog - hála főként ez óriási állami támogatásnak ée a nagypéasü idegeneknek, 
akik a beroos halyára'fat meg tudják fizetni. A próaal színházakban négy-öt 
hagyományos béosi szerzőre (Baymund, Hestroy, Sohaitslar s rokonaik j ide szá- 
fcit Molnár Is) Jut egy-egy olyan izgalmasabb modern aserső, mint Hoofthnt, 
Frieob, Miller, Wales, Láttam annak a spanyol-francia Arrabalnhk egy darab
ját, aki legélesebben utasított* el a mai, szerinte "praehietorUra** ssínlié- 
ai életet s tett hitet a "atl valamennyiünk" jövő ssihhésa mellett. Bjjeli 
előadás voltt a szalma embereiből, a sznobokból és a forradalmi ssakállt, 
farmert és minit viselő ifjúságból összeállt közönség negyréese alig tudott 
mit kezdeni a ssinászileg érdekes produkcióval, amely angsa kísérteties erő
vel a veimarl Berlin hasonló produkolólra emlékestetett.

Azt gondolom, esért Is fordultak, főként a színházi élet gyakorlati em
berei, oly nagy érdeklődéssel a ml Falusainhásuhk felé, hiszen es a vállal
kozás olyan rétegeket nyert meg a srinház számára, amelyek azelőtt legfel
jebb hírből vagy a műkedvelő előadások tapasztalataiból ismerték a színház 
élményeit.

As Buropa-Gesprdch azonban más vonatkozásokban is igen tanulságos volt 
számomra. Kitűnő szakemberekkel Ismerkedtem meg s láttam, hogy a mi színhá
zi életűnk Sem esamélkedésben, sem gyakorlatban nem megvetendő része as 
európainak. Magától értetődik ugyan, mégis meg kell emlékeznem a példás ven
dégszeretetről, amellyel fogadtak és elláttak bennünket s amelynek szellemé
ben oly Jótékonyan vegyült össze a béosi kedvesség as európai nyíltsággal, 
érdeklődéssel és felelősségtudattal.
KJBU5SZTTJRY DEZSŐ
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KÖNYVTARUNK 
t L ETMÓL

VENDÉGEIM
A Művelődésügyi Minisztérium kéthónapos ösztöndijával tar

tózkodott április-májusban hazánkban Hannelore Weichenhain. az 
NDK Minisztertanácsi Hivatala Könyvtárának munkatársa* Vendé
günk, aki a berlini egyetem finnugor intézetének vendég-hallga
tójaként igen jól megtanult magyarul, behatóan tanulmányozta 
könyvtárunk munkáját s meglátogatott több fővárosi és vidéki 
könyvtarat, (Országgyűlési Könyvtár, Közgazdaságtudományi Egye
tem Központi Könyvtára, Debreceni Egyetemi Könyvtár, Keszthelyi 

Helikon Könyvtár, Váci Járási Könyvtár),
Májusban a Szovjet Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Osztályának 

küldöttsége kereste fel hazánkat, A szovjet tudósok közül M*B. Hrapcsenko és 
F.P. Fllin akadémikusok május 23-án látogatást tettek a kézirattárban.

Zeneműtárunkat az elmúlt időszakban számos külföldi kutató és vendég ke
reste fel, többek között Barry Broook egyetemi tanár, zenetörténész, a WIM- 
Centre vezetője; Tomislav Volek. a Csehszlovák Tudományos Akadémia Zenetudo
mányi Intézetének munkatársa és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének lengyel 
vendégeit Kornél Miohqlowgkl. a Poznan-i Egyetemi Könyvtár Zeneműtárának ve
zetője és Krzysztof Mazux. a Varsói Zeneművészeti Főiskola Könyvtárénak veze
tője.

Bwa Klosleviricz * a varsói egyetem magyar nyelv- és irodalomszakos hallga
tója két hónapig tartózkodott Magyarországon. Szakdolgozatát az 1945 utáni 
magyar ifjúsági irodalomról készíti s ehhez könyvtárunkban végezte az anyag
gyűjtést. Éva Klosiewioz a leányregénnyel, e Lengyelországban hiányzó műfaj
jal foglalkozik, s későbbi terveiben magyar leányregények lengyel fordítása 
is szerepel, "Éva ás a leányregények" oimmel a Dunántúli Naplóban riportot is 
olvashattunk róla. (1968. május 9*)

Május folyamán látogatta meg könyvtárunkat Gebhardt Blüoher brassói ve
gyészmérnök. Az erdélyi paplrmalmokra vonatkozó kutatásai rendkívül értékesek 
mivel a vízjelek alapján az évszám nélkül megjelent nyomtatványok, 111* töre
dékek megjelenési évét meg tudja határozni* Itt-tartózkodása alatt végignézte 

számos 16. századi nyomtatványunkat és meghatározásukhoz segítséget nyúj
tott.

A Kézirattárat Junius 6-8-én Sigrifl An^er. a berlini Deutsohe Akademie 
dér Künste irodalmi levéltárénak vezetője kereste fel. Tanulmányozta a kézire 
tos hagyatékok feldolgozásának módszerét es a Kézirattar katalógus-rend szeret
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MUNKATÁRSAINK KÜLFÖLDÖN

Dr. Sebestyón Géza könyvtárunk h.főigazgatója Juniue 18-20-ón a szocia
lista országok nemzeti könyvtárai igazgatóinak értekezletén vett részt Prágá
ban. A konferencián a nemzeti könyvtárak szervezeti felépítése és a központi 
szakmai, szolgáltatások ellátása; a nemzeti könyvtáraknak, mint a nemzeti iro- 
öalom dokumentációs központjainak feladatai; a szocialista országok nemzeti 
könyvtárai közötti gyors kommunikációs kapcsolat kérdései (telex, xerox) o. 
kérdéseket vitatták meg.

Dr« Kérésztúr.y Dezső főosztályvezető Junius 30-Július 2. között réozt- 
vesz a Burgenlandi Ünnepi Játékok keretében tartandó Grillparzer-Porumon, a- 
hol előadást Is tart "Grillparzer Magyarországon" oimrnel. Ugyanosak ő képvi
seli hazánkat a Nemzetközi Leaau-Xársaság szeptember 12-13. között megrende
zésre kerülő közgyűlésén az ausztriai Stockerauban.

Az Olasz Humanista Tanulmányok Központja, a Centre dl Studi Umanistici 
az augusztus 8-13* között Montepulclano-ban "A reneszánsz gondolat és a Je
lenkor" c. tárgykörben tartandó kongresszusára előadóként hivta meg dr. Tarfly 
Lttioe kandidátust, könyvtárunk főmunkatársát. Előadásának olme: "Laskái 
Csókás Péter filozófiai munkássága".

Papp Ivénné tud. munkatárs ás Petrovay Istvánná főkönyvtáros 4-4 hónapos 
franciaországi ösztöndíjat kaptak. Kiutazásukra a magyar-franoia kulturális 
egyezmény keretében kerül sor.

MUNKÁNKRÓL. KÉMÉ SEINKRŐL

Amint ismeretes, az olvasói betűrendes katalógusban több évi előkészítő 
munka után tavaly indult meg a prominens személynevek kiemelése. (Egy szerző 
mttvelnek az azonos nevű szerzők köréből való kiemelése a oédulák megfelelő 
csoportosítása és választó lapozása utján.) E munkálatoknak az olvasók körében 
is' visszhangja támadt; ezt bizonyltja Marx Józsefnek, a Gondolat Könyvkiadó 
munkát ár sának könyvtárunkhoz intézett levele is. "Már több mint egy éve öröm
nél tapasztaltam - Írja - hogy nagyjelentőségű újítást vezettek bet neves 
Íróink katalógusanyagát kUlön rendszerezték." Továbbiakban azt kérdi, hogy nem 
lehetne-e ezt a fontos és hasznos munkát meggyorsítani? Válaszunkban hangsú
lyoztuk, hogy a milliós nagyságrendű katalógus és a rendelkezésűnkre álló 
munkáfcapacitée sajnos nem teszi lehetővé a munka rövldebb idő alatt való befe
jezését. A kiemelésre kerülő személynevek száma kb. 10 ezer, a Jelenlegi első 
fázisban - fontossági sorrendben - 4 ezer magyar név kiemelését hajtják végre. 
A munka ütemére jellemző, hogy 1968 első negyedében 336 szerző 26 826 oódulé- 
Ja került étszerkesztésre.

A Könyvelosztó elkészítette a közművelődési könyvtáraktól 1963-1964-ben 
begyűjtött fölöspéldányok használatra alkalmas szépirodalmi anyagának Jegyzé
két. A 258 lapos, mintegy 6 ezer mü címleírását tartalmazó katalógust 5000 
példányban sokszorosítják és a községi könyvtáraknak küldik szét. Az ugyanezen 
forrásból származó fölöspéldányok szakirodalmi részének kiajánlása az OSzK és 
az OPK igényeinek kielégítése után most van folyamatban. Az ajánló jegyzék má-
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sodlk részét júniusban kapják kézhez a megyei és járási könyvtárak.
A FID főtitkársága felmerést végez az ETO használóinak számáról, ill. 

az egyes országokban használt különféle (1945-óta megjelent) ETO kiadások 
elterjedtségéről. Ez ügyben kéréssel fordult a nemzeti osztályozási bizott
ságokhoz, hogy nyújtsanak tájékoztatást a fenti kérdésről. Az Országos Osz
tályozó Bizottság kérdőívére könyvtárunk is elkészítette válaszát.

Külföldre utazó magánszemélyek köayvkjviteli eireedályezésére a Jövőben 
osak az 0SzK-nak - az ÁKV Antikvár Osztályával egyetértésben - lesz joga. 
(Eddig engedélyek kiadásával foglalkozott a Kiadói Főigazgatóság és a Magyar 
Nemzeti Barik Devizaigazgatósága is.) A külföldre utazóknak az ÁKV Antikvár 
Osztályához kell fordulniok, a kiviteli bizonylatokat az OSfeK illetékesei 
ellenjegyzJLk. 1950 után megjelent könyvek 500 Ft értéken elül szabadon kivi
hetők az országból.

Könyvtarunk kisgrafika kiállításainak soréban júniusban Makky György 
grafikus művész ex libris és illusztrációs klállitása nyilt meg. A bemutatott 
92 mü a művész linóleum metszeteiből ad válogatást. A katalógus előszava sze
rint: "Makky György vállalja a linóleum sajátos anyag-kényszerét. Erősen 
intellektuális művészete olyan rögzítő közegbe vési vonalait, amely a leghoz- 
zéférhetőbb módon teremt kapcsolatot az alkotó és a befogadó között. Az. 
aktuális impressziók, olvasmány-élmények, a megrendült vagy éppen némileg 
ironizáló hommage-ok könnyed technikájú vésője alatt szinte riporteri gyorsa
sággal formálódnak vizuálissá." Különösem megragadóak ás kifejezőek azok az 
ex librisek, amelyeket korunk nagyjainak (Bartók, Kodály, Hemingway, Bhren- 
burg, Kennedy, King) emlékére készített. Modern megfogalmazásuak és erősen 
gondolati tartalmúak Ady, Áprily, Verlaine ás a mai magyar költők verseihez 
készült illusztrációi.

Jullus-augusztus hónapokban lemét megtekinthető lesz a könyvtár előcsar
nokában "Az OSteK története és gyűjtemény el" o. kiállítás, melyet először 
1967-hen mutattunk be.

Nyári szünet. Könyvtárunk olvasótermei augusztusban zárva lesznek. Ál
lományrevízióé munkálatok miatt a Zeneműtár olvasószolgálata júliusban, a 
Kisnyomtatványtáré szeptember folyamán is szünetel.

A "Magyarországi Könyvészet" hasonmás kiadásának sorozatéban julius fo
lyamán megjelenik Petrik Géza: Magyarország Bibliographiája 1712-1860" o. 
munkájának négy kötete. Az ehhez csatlakozó pótlásokat es mutatókat tartalma
zó ötödik kötetet az OSzK dolgozóinak egy munkaközössége évek hosszú munkájá
val állította össze. E munka sajtó alá rendezésére a közelmúltban kötötték 
meg a szerződéseket. Szerzői megbízást kaptak: dr. Bayer Lászlóné, dr.Markos 
Béla, Sehűltz Lili, Seligmann Gózáné, dr. Szigethy Jolán, dr. Wittek Lászlóné 
dr. Wix Györgynő. Szerkesztői megbízást dr. Komjáthy Miklósáé es dr. Markos 
Béla kaptak. Lektorként működnek közre: dr. Borsa Gedeon, Nagy Karolyne, 
dr. Fazskas József, Káfer István és Térkényi Gyula.
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HÍREK

Ér. Berlász Jenő tud. romunkatára, dr. Tombor Tibor osztályvezető és 
Ssast Pál főmérnök Juiius 4-7 között könyvtárunk történetének kutatáséval 
kapcsolatban a Dunántúlra utaztak. Sopronban, Sopronhorpáoeon és Ragyoenken 
felkeresték Sséohényi Perem) könj'vtérénak egykori gyűjtő- ás őrzőhelyeit. 
Számos adatot gyűjtöttek és helyszíni felvételeket készítettek.

Basoh IÓrapd. a® 1966-ban elhunyt irodalomtörténész, a Baumgarten ala
pítvány volt Jogi kurátora a tulajdonában volt Bablts-dokumentumokat könyv
tárunkra hagyományozta* A hagyatéki eljárás elhúzódása miatt átvételük még 
nem történt meg*

A közelmúltban elhunyt l»nmotte Károly József, aki a negyvenes években 
Budapest alpolgármestere volt, magánkönyvtárát az OSzK-ra hagyta. A mintegy 
kétezer kötetet kitevő gyűjtemény művészettörténeti tárgyú és a főváros tör
ténetére vonatkozó müvekből áll.

ftjrochoa Sohestakowa zenetörténész, a DDR-Berlin Rádió munkatársa május 
bán Budapesten a magyar zenei életről riportokat készített. Ennek során ze
nei kéziratainkról készített német nyelvű, ze<jei példákkal illusztrált hely
színi felvételt dr. Kecskeméti Istvánnal, a Zeneműtár vezetőjével.

A Moszkvai Ide/rennyelvü Könyvtár kiadványt készít elő "A világ nemzeti 
könyvtárai” olmmel. A kiküldött kérdőívekre ml is részletes választ küldtünk

A belgrádi demzeti Könyvtár igazgatója, Mllorad Papig-f.évi ápri
lis 22-én elhunyt* Könyvtárunk nevében dr. Sebestyén Géza h. főigazgató fe
jezte ki részvétét.

A könyvtárosok pótszabadságát illetően több probléma merült fel, első
sorban az uj rendelet értelmezése tekintetében. (Vö. a Könyvtáros-ban megje
lent olkket, 3. szám, 141-142. 1.) Ezzel kapcsolatban könyvtárunk kérdést 
Intézett az MM Bér- és Munkaügyi Osztályához, ahonnan a 7003, 7005, 7006 és 
a 7021 kulosszámba sorolt dolgozók pótszabadságával kapcsolatosan a követke
ző elvi állásfoglalást kaptukt "Tekintettel arra, hogy a 7003 (főosztályve
zetői), 7005 (osztályvezetői), 7006 (oeztályvezetőhelyettesi) és 7021 
(könyvtári osoportvezetői) kulosszámba sorolt dolgozók a 7023 kulosszámba 
sorolt tud. munkatársaknál mind magasabb munkakört töltenek be, ha egyben 
tudományos munkakörben is foglalkoztatják őket, pótszabadságuk mértékét 12 
munkanapban kell megállapítani. ... az Országos Széchényi Könyvtárban Is 
kulcsszámokba] sorolt dolgozók valamennyien tudományos munkakört töltenek 
be”.

A Művelődésügyi Közlöny 1968. Junius 1-1, 11. szénában két fontos 
könyvtári vonatkozású utasítás Jelent meg. Az egyik, a 131/1968. (M.K.ll.) 
MM ss. utasítás a tudományos és szakkönyvtárak gyűjtőköréről, valamint a 
szakirodalom beszerzésében való együttműködéséről, a másik a MM Könyvtári 
Osztályának szabályozása a tudományos és szakkönyvtárak fölöspéldányainak a 
Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat utján történő értékesíté
se tárgyában. Bővebb ismertetésükre még visszatérünk.
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VIETNAMÉRT 1

Amint arról lapunk előző számában már beszámol
tunk, könyvtárunk dolgozói a máro. 25-én tartott 
röpgyiilések után pénzzel, véradással vagy társadal
mi munka felajánlásával igyekeztek segítségére siet
ni a szabadsagáért, függetlenségéért harooló vietna
mi népnek.

E felajánlások eredményeként! társadalmi munka 
alapján 4490 Ft-ot, pénzfelajánlásokból 12 444 Ft-ot, 
összesen 16 934 forintot utaltunk át a szolidaritási 

osekkszámlára. A véradásra jelentkezett 14 dolgozónk a szokásos évi véradás 
alkalmával teljesíti felajánlását.

Az akoló eredményének adatain kivlll külön értékelést érdemel dolgozóink 
munkafelajánlása. A KISz kezdeményezésére Könyvtárunk pártszervezete és szak
szervezeti bizottsága megkereste a lehetőségét annak, hogy Vietnam megsegíté
sére munkafelajánlásokat is tehessenek dolgozóink. Olyan munkát kellett ke
resnünk, melyet egyébként külső munkaerőkkel kellett volna elvégeztetni, te
hát amelynek munkabére kifizethető. Könyvtárinak murikatérvében szerepelt a 
vári szabadpolcos kézikönyvtári anyag áttelepítése, amit csak szállítóválla
lat igénybevételével bonyolíthattunk volna le kb. 19-2o ezer Ft költséggel. 
Ezt az anyagot - mintegy 900 polcfolyóméter, közel 30 ezer db könyvet - négy 
vasárnap délelőttjén, a KISZ-tagok példás részvételével, 76 dolgozónk szál* 
litotta át a központi épület második emeletéről a Pollaok Mihály téri hátsó 
raktár emeleti szintjére, ami 449 munkaórát vett igénybe. A munkát a résztve
vők szinte kivétel nélkül átlagon felüli lelkesedéssel, szorgalommal és fe
gyelmezettséggel végezték. Az eredmény ennek megfelelően kimagasló volt,mond
hat Juk, hogy minden könyvtári munkanormát meghaladt. S ha számításba vesszük, 
hogy ezt a heti pihenőnapokon teljesítették, s az erős fizikai megterheléshez 
alig szokott könyvtárosok (60 százalékban nő dolgozók) végezték, as elisme
rés méltán megilleti őket. Dicséretet érdemel a sikeres munka feltételét biz
tosító gondos előkészítés és szervezés is.

Mindent egybevetve könyvtárunk dolgozóinak vietnami műszakja és akciója 
sikeresen zárult! erőnkhöz mérten hozzájárultunk a vietnami nép megsegítésére 
indított gyűjtéshez; politikai és erkölcsi tekintetben erősödött dolgozóink
ban a szolidaritás; könyvtárunknak egy Jelentős munkatervi feladatát elvégez
tük és mintegy 15 ezer forintot takarítottunk meg az OSZK költségvetéséből 
(és ezzel lehetővé tettük, hogy olyan feladatot is elvégezhessünk ennek érté
kében, amire egyébként nem lett volna fedezet); a munkában résztvevőkben fo
kozódott a könyvtárunk iránt érzett felelősség.
/M.A./

KRÓNIKA

Április 12-én Krause Etát, a Nemzetközi Csereszolgálat dolgozóját, alap
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szervezetünk üdülési felelősét búcsúztattuk nyugdíjazása alkalmából. Az 
összejövetelen dr.Gordon Miklósné és Milhoffer Alajos titkár vett részt az 
SzB részéről. I6-án Milhoffer Alajos titkár az OSteK pártvezetőség! ülésén 
vett részt, melyen a május 1-1 programot tárgyalták meg. 17-én a pártszerve
zet rendezésében Vas Zoltán Péter tartott előadást a budapesti konzultatív 
találkozóról. Az előadás előkészítésében és szervezési munkáiban szakszerve
zetünk Is Jelentős munkát végzett. 18-án a "Május 1." program előkészítésére 
alakult, bizottság tartott ülést. 20-én szakmai továbbképzésünk keretében 
lökés Iiászlóné tartott előadást szakkatalógusunk problémáiról. 23-án a cseh
szlovákiai túrán résztvevők tartottak megbeszélést. 24-én SteB ülésen a mun
ka- és védőruha elosztásának kérdését vitattak meg. 26-án bizalmi értekezle
ten a 18-i és 24-1 megbeszéléseket ismertettük.

Május 1-én könyvtárunk dolgozói az ünnepi felvonuláson vettek részt.
3-án a pártvezetőség meghíváséra a szakszervezet részéről dr.Gordon Miklósné 
elnök részt vett az augusztus 20-1 kitüntetések elbírálását tárgyaló ülésen.

a Társadalombiztosítási Tanács tartott ülést. 11-én szakmai továbbkép
zésünk keretében Keleosényj Gábor tartott előadást a történelem szak szak
katalógusának szerkesztési problémáiról. 15-én Mérey Róbertnét búcsúztatták 
munkatársai. Az ünnepségen a 9sakszervezéti Bizottság részéről Milhoffer 
Alajos titkár köszöntötte az ünnepeltet. Ugyanezen a napon buosuztatta az 
intéz étvezetés Krause ©telkét és Mérey Róbertnét, a buosuztatás megszervezé
sében szakszervezetünk is közreműködött. 1^-én a Közalkalmazottak Szakszer
vezetében a VIII. kerületi titkárok számára rendezett tanácskozáson Milhoffer 
Alajos titkár vett részt. 18-án a munka- és védőruha ügyében Milhoffer Alajos 
titkár folytatott megbeszélést a Gazdasági Hivatallal. 21-én az OSzK Híradó 
szerkesztő bizottsága tartott ülést. 23-án Gyulai Pál munkavédelmi felelős 
vett részt a Közalkalmazottak Szakszervezete rendezésében tartott munkavédel
mi tanfolyamon. 24-én pedig dr. Gordon Miklósné elnök a bér felelősök szóméra 
rendezett tanfolyamon vett részt. A Közalkalmazottak Szakszervezetének mun
kavédelmi felügyelője megkezdte többnapos szemléjét könyvtarunkban. Ugyanezen 
a napon Szakszervezeti Bizottságunk képviselői részt vettek Waldapfel Eszter 
temetésén. 31->én Szakszervezeti Bizottságunk ülést tartott, melyen az elmúlt 
időszak eredményeit összegeztük, s megbeszéltük a további feladatokat: mun
karuha és védőruha kérdésének rendezése, a keszthelyi üdülések, az őszi 
Jugoszláviai utazás előkészítésének stb.területén. A Budapesti Bizottság ré
széről Jíorvá^fe-Viktor vett részt az ülésen.

Junlus 1-én A Közalkalmazott c. lap munkatársa interjút készített a 
könyvtárunkban lezajlott "Vietnamért1* mozgalom eredményeiről. 3-án a Társada
lombiztosítási Tanács ülést tartott, melyen segélyezési és jutalmazási kérdé
sekkel foglalkozott. 4-én délelőtt a számvizsgáló bizottság ülésezett, dél
után pedig Milhoffer Alajos az igazgatói intézkedési tervvel kapcsolatos meg
beszélésen vett részt. 5-én Hoffer Rezsőné a TT elnöke és Milhoffer Alajos 
titkár a nyári üdülések előkészítése céljából Keszthelyre utazott.
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SEGÉLYEZÉS

Munkaadói segélyt kaptak - májusban Hajmási Sándorné, Horók Mária, 
Kálóozy Lajos, Kisfalvi Mária, Németh Lajos, Pap Andrea, Sinkó Pálnó, Sza
bados Györgynó és Szász Géza; Júniusban Bene Sándorné, Berel Béla, Bíró 
Istvánná, Epres Antal, Kiss Jenőné, Nagy Sándorné, Prím József, Sefcslk 
Gyuléné, Székely Ágnes, Tasi József, Végh Ilona, Velich Sándorné.

akozervezeti rendkívüli segélyben Balogh György májusban. Hernaáy 
Dénes és Juhász Zsófia júniusban részesültek.

ÜDÜLÉSEK

Április-Junlus folyamán? Balntonszárnzó - Szabó János és felesége; 
Lillafüred - Nádast Lászlóné (nyugd.); Öozöd - Orbán Ákosné; Siófok - Sándor 
Erzsébet; Solt - Sohnaller Károly; Szllváovárad - Horváth Magda; Zebogoqy - 
Nádai Gyuláné.

VARIÁCIÓ ÉS FUGA.EGY KIRÁNDULÁS TÉMÁJÁRA

Szakszervezeti bizottságunk rendezésében április 27-tól május 6-ig 
könyvtárunk dolgozólnák egy csoportja osehszlovákiai utazáson vett részt. A 
tiz napos utazás a csehországi festői tájakon maradandó élményt nyújtott 
minden résztvevő számára. Az elmúlt idők kulturális emlékei, a táj szépségei 
Ihlették e költői beszámolóra a szerzőket.

CE5KÉ BUDEJOVTCE - Fekete torony

Mikor épült a Felei?te Torony?
E5.7 évvel Eger oetroma után.
Fcny játszik a tor.zkán oszlopsoron.
- Már Bornemissza volt a kapitány.

A osászár üdvözöli A császár üdvözöl ... ismételgette mélyen hajlongva 
a török szultán követe Mátyás király előtt, és e pár szóval véget is ért 
diplomáciai tudománya. A visegrádi királyi udvar függőkertjelnek szépsége és 
az udvarnpkok reneszánsz ragyogása annyira elámítottá, hogy megnémult és kö
veti megbízatásának csak a bevezető szavait tudta eldadognl.

A morva és cseh várak és várkastélyok között Járva Mátyás uralkodásának 
e Jellemző epizódja jutott eszünkbe, amelyet a most 400 esztendeje meghalt 
jeles humanista tudós, az Európát bejárt Oláh Miklós leírásából ismerünk. "A 
királyi udvarnak a Dunától 200 lépésnyire nyíló kapuján belépve - Írja ugyanő 
lelkesen a fenti Jelenet színhelyéről - virágokkal tarkított pázsltos udvar 
tarul elénk, ahonnan 40 lépcső vezet fel a függőkertekhez. Középen csodás mű
vészettel faragott máxvanykutból csobog a viz, 8 ahogy az öregek mesélték, 
hajdan győzelmi ünnepek alkalmából fehér és vörös bor ömlött belőle. Virág- 
nyílás idején szívesen tartózkodott itt a király, néha a követeket is itt fo
gadta. Befelé, tovább emelkedve helyezkedtek el a paloták. Talán csak a pá
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rizsi parlamentben láttam egyetlen olyan termet, amely aranyozott gerendái
val ős mennyezetével ezeknek termeihez lenne hasonlítható..."

Ezeket a mondatokat immár emlékezésből vetette papírra, a mohácsi vész 
után egy évtizeddel, amikor Visegrád magyar, német és török között már öt
ször önerőit gazdát. S ahogy teltek az évek, e paloták körül lassan az emlé- 
kezéa lett az egyetlen valóság, olyannyira, hogy a késő századok Oláh leírá
sát már csak humanista álmodozásnak tartották. 1934-ben aztán ráakadtak a 
paloták földdel betemetett romjaira, s ma a zárókövek alapján ujraálmodott 
ivek, a feltárt fundamentumokra húzott falak és márványdarabok adnak számot 
arról, hogy mi lett volna Magyarországon, ha ninos Mohéos és török... Vár 
állott, most kőhalom...

JINDRICHUV HRADBC

Az éhoégtornyot. bástyát, templomot, 
a megduzzasztott Nézárka tükrözi.
▲ Balatonról csillogó romok
eddig vetülnek: Egregy, Csobánc, Rezi.

Mi lett volna, ha Mátyás reneszánsz álmát nem tépi szét ügyetlen László 
és kegyetlen török? Egészen biztosan az lett volna, amit az Itáliát lehelő 
morva és cseh várak, várkastélyok loggiás udvarai, az udvarok zöld pázsitja 
és márvány- vagy bronzkutja tárt elénk: a magyar szem számára szinte hihetet
lennek tűnő épen maradt történelem. Várról-várra Járva, egészen napjainkig 
lakott és nem romokból restaurált kastélyokat látogatva éreztük, hogy évszá
zadokon keresztül valaminő kegyetlen történelmi kísérletezés áldozatai vol
tunk. Csehország pedig, a történelem kísérletének mintegy "kontroli-állama
ként" mennyi mindent épen meg tudott őrizni.

BUCOVICE - Császárterem

Itt minden csillog. Arany és fehér.
Talpig fegyverben Mars, V. Károly,
Csupa isten, hérosz és hadvezér 
lovagol fenn a otukkóplasztlkákon.
Másik teremben uj freskó fogad- 
s ha lelkesedtél, hogy - Az volt a kor! - 
Itt egyenruhás marcona nyulek 
harcából nevet a svejki humor.

És ha Mátyás könyvtára is együtt marad? Amivel nem "felzárkóztunk Euró
pához", hanem egyszerűen Európa voltunk. Gyönyörű kastély-könyvtárakat lát
tunk képzőművészet és tudomány grandiózus harmóniájában, - és automata szál
lítószalagot a plzeni műszaki könyvtárban, amely éppen nem működött.

NAMEoT* NAP QS1AVÖU - Tererakönyvtár

Itt az Okppság, a Mértékletesség, 
a Butaság s a rosszindulat ott, 
a Dölyf szétveti szinte ezt a festményt, 
amazon a Szerénység kuporog.
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• Míg a képeken Jár a gyors tekintet, 
e barokk mester érzem arra int, 
szakozhatnánk talán a könyveinket 
erényeik és bűneik szerint.

Valamikor mind a két ország olyan biztatóan ugyanabban az irányban kez
dett fejlődni. Ezt talán KÚTNA BORÁBAN lehetett érezni leginkább,

Kutna Hóra, ez a hajdan Kuttenberg néven ismert hely a 13. szaza 5,*an 
lendült virágzásnak, amikor az ott talált gazdag ezüstlelőhely a kis falucs
kából a középkor második legnagyobb oseh városát teremtette meg. Csehország 
ezUsttermeléee ekkor évi 10 ezer kilogrammot tett ki, a fejlődő város kirá
lyi kiváltságai olyan híresek lettek, hogy Körmöcbányát Róbert Karoly is 
"Kuturabánya" privilégiumaival ruházta fel 1328-ban, Kutumbónyán ekkor mar 
Firenzéből hozatott mesteremberek verik a "oseh garast", a korszak Európa- 
szerte kedvelt fizetési eszközét, amely a cseh Vencel magyar királysága a- 
latt (1301-1305) nálunk is tartósan meghonosodott. Utána nemsokára az Anjouk 
kerülnek a magyar trónra, s a Róbert Karoly alatt bekövetkezett gazdasági 
fellendülés során a magyar ezUstbányászát is szorosan a oseh mellé zárkózott. 
Európa ezüsttermelésénok fele ekkoriban e két országból kerül ki, éppen ezért 
gazdasági együttműködés alalpil ki közöttük, valóságos valutaszerződes,amely
ből 1335-ben kinő a visegrádi kongresszus, ahol Magyar- Cseh- és Lengyelor-• 
szag szoros kapcsolatra lépnek.

Kik voltak azok, akik ezt a nemesfém-áradatot biztosítottak? Nem lehet 
meghatódottsag nélkül elmenni az egykori bányasznak a kutna-horai Borbála
templomban felállított szobra előtt. Ruhája fehér - hogy a rosszul világí
tott bányában könnyebben rá lehessen találni, ha leteperi a bányász két ősi 
ellensége, a bányalég vagy a viz. Fején sinos sisak, csak fehér kapucni. Bőr- 
köténye arra is szolgált, hogy arra üljön, ©mikor a primitív gerenda-csusz- 
tatókon leszállt a bánya mélyére. Kezében csákány és mécses.

Egész biztosan magyar földön is ilyen bányászok termelték a nemes ércet, 
és olyan pénzverők állították elő a forintot, mint aminőket ugyancsak a 
Borbála-templom freskóin láttunk.

A Kutumbányaból Körmöcbányára hozott bányászok ugyanis nálunk az arany- 
termelést is úgy felvirágoztatták, hogy évi 100 kg arannyal Magyarország az 
egész akkori világtermelésnek mintegy egyharmadat adta. Ebből verette Róbert 
Károly a firenzei (florenus) aranyak mintájára a kor másik kedvelt fizetési 
eszközét, a magyar flórintőt vagy forintot.

TELC - Főtér

Mit tehetett egy főur, ha tanultI 
Ráadásul, ha meg Ízlése is volt!
Óhatatlanul felmerül e multi 
kastélyaink körül a szűk viskók.

Aztán a cseh és magyar fejlődés nagyon elkanyarodott. Nekünk megkezdő
dött az élet-halál harcunk a törökkel és a Habsburg-szövetséggel, amire rá
ment az aranyunk, (De még hosszú ideig az afrikai aranykereskedőket is 
ungaronok nevezik Itáliában.) Ugyanígy ráment persze vérünk és ezüstünk is,
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rámentek váraink, egészen addig, míg Lipót a török alól felszabadult ország 
maradék várait is felrobbantotta. A csehek pedig a fehérhegyi csata után 
(1620) elvesztették önállóságukat, beolvadtak a Habsburg birodalomba - a- 
melynek várai e történelem következő zivataraiban sok Jó magyar hazafit 
Qyeltek el.

Brunam deduclmur. Brnoba visznek bennünket - Írja Kazinczy a Fogságqm 
naplójában, pzinte még egy kissé táblabirós kedélyességgel, s nem is sejti, 
hogy milyen szörnyű börtönben tölti majd a Martinovios-féle összeesküvésben 
való részvétele miatt rászabott büntetés egy részét. A varhoz közelítve ba
rátja meg azt tervezi, hogy majd zongora-órákat vesz, ő meg, hogy tudós új
ságokat Járat....

Nöfl,Jártunk BRW hírhedt várában, a Spilberkben. Bejártuk az utat, ahol 
•a kanosai prófosz" vezette le Kazlnozyt két emelet mélységbe a cellájához. 
"Elijedtem - irta a magyar irodalom nagy alakja - meglátván a penésztől 
annyira általevett ajtaját, s amint benyitom, megcsapott a penész bűze.
Mi olt a a var áll, soha ezt ki nem meszelték; a skorbutos rab gyomor székén 
ülve a falra köpte nyálát, 8 az függőlegesen folyt le, hol sápadtabb, hol 
veresebb szint hagyván a falon. Irtóztató volt látni. Az egyik oldalfaltól 
a másikig egy gerenda vala vonva, s arra hidlas, mint a lovak alatt az is
tállóban. " Meg azt sem engedték, hogy a rettentő bűz miatt ablakot nyisson. 
Miért? - kérdezte. "Hier wird niohts gefragt" - itt nincs kérdezősködés! - 
hangzott a válasz.

Ilier wird nichts gefragt - de nem is mertünk kérdezősködni, amint ve
zettek bennünket a borzalmak celláin és folyosóin... Itt is történelem, egé
szen a náci Időkig ... "Ha harmincnégy istent öltél volna meg, úgy is igaz
ságtalan volna, amit veled tesznek!" - szörnyed el Kazinczy egy 34 esztende
je sinylődő fogollyal beszélgetve.

"Miért?" - tolult fel bennünk ezernyi kérdés. "Hier wird nichts gefragt
Aztán gyönyörű májusi napfényes vasárnapra léptünk ki, és lankás halmok 

szántói között robogott velünk az autóbusz SLAVKOV felé. Ezen az utón is tör 
ténelem haladt valamikor, több mint másfél századdal előtt, decemberi hideg
ben. Végtelen szék érsorok, ágyuk, fegyverek - a három császár csatájából a 
győztes hadizeákmánya ezen az utón indult Franciaország felé. Slavkovot 
ugyanis valamikor Austerlitznek hívták, s itt verte tönkre Napóleon sikerei 
osuosán 1005-ben Fereno császár és I. Sándor cár egyesitett hadait. Ezek kö
zött a halmok között bujdokolva mentette életet a siró oár, miközben & győz
tes franciák előtt felolvasták Napóleon napiparancsáts "Katonák, elégedett 
vagyok veletek, megtettetek, amit bátorságotoktól elvártam. Az orosz és 
osztrák császárok parancsnoksága alatt harcoló 100 ezer főnyi hadsereget 
négy óránál rövidebb idő alatt tönkrevertétek. Aki fegyveretek elől megmene
kült, a mocsarakba fulladt..."

A csata emlékére a Pracka dombon felállították a Béke Síremléket. 
1911-ben, három évvel az első világháború előtt...
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SLAVK07 - Austerlltz

Napóleonra senki sem haragszik, 
osatáit úgy Idézik, mint a lagzit, 
akar, ha Háry Jánost hallanám. - 
á Nagy Csata, a Gárda, a Sereg?
Svédhez, osztrákhoz, némethez osupán 
közjáték volt osak, majdnem operett.

Aztán a tavaszi meleg simogatásábél egyszerosak a télbe léptünkt a 
Cseh-erdő felfelé kapaszkodé szerpentinjeit helyehkint még hé őrizte kétol
dalt. Alpesi oslilogásban hógolyóztunk, majd este befutottunk egy bájos ha
tármenti városkába*

2KLE2NA HŰM

Távolban fenn a Bajor Alpokat

holdfényben osillog a párás világ.
Jé sörhöz kedves vendég is akad, 
a Jékedv hát gyorsan magasra hág, 
és táncolni hívják a lányokat 
a magyarul szélo klskatonák.

A Cseh-erdőből leereszkedtünk Prága felé, keresztül a híres fürdőhe
lyen, ahova valaha annyi táblabiré menekült tőlünk a fehér asztal osatáinál 
szerzett sebeit gyógyítandó.

KARIOYY TAHI

Nem méltéságok, nem fllmoslllagok 
nyoma lgéz, hogy torkom elszorul.
De. hogy itt szállt, e szálában lakott 
s irt! tekintetes Arany János ur.

Aztán Prága. Ahol Rudolf élt, az elborult királyunk. A szín ismerés. 
"Prágában. A osászári palota kertje. Jobbra lugas, balra osillagásztorony, 
előtte tágas erkély, Kepler iréasztálával, székkel, öslllagász-eszközökkel. 
... A háttérben az eretnek máglyája ég. Bstve, később éj ...” A Tyn-templom
ban láttuk a másik oslllagász-érlás, Tyoho de Brahe sírját.

H PRÁGA
lí || í A tárulé kép, hogy szivenütött,

A-4 amint lenéztem a mellvéden átl
Prágát láttam, - s ha ninos német, török! - 
ma tán mégszeobnek látnám Pest-Budát.

ipSslfl
r> Lmrtr ?jr:Rr!n « juV
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Prága szép - mondtuk a cseheknek. Budapest szebb - mondták ők. Nem udva- 
variaskodtunk. Nekünk a középkor tetszett, nekik a tizenkilencedik századi 
nagyváros.

A városháza tanácstermében
Eltört a kard a Habsburg címerében 
megnézheti bárki, ha arra jár.
A hétköznapi valóság eképpen, 
a költőknél jobb jelképet óéinál.

Mégegyszer a címerekre
Kardos oroszlánt, griffet kék mezőben 
nálunk izóbb gyűlölet verte szét.
S most lám, az sem megy, hogy egy versbe szőjem 
Prágáé mellé, Buda címerét.

de goldene Stadt - Így beoézték a monarchiában. Ha a turisták zaja el 
némult, a Belvedere kertjében a reneszánsz Ivek előtt csobogd bronzkut muzs 
kálnl kezd. Felcsendül a főtétel.

A Károly híd egyik szobrára
Mellékalak. Egy "török". Ismerősi 
Amolyan buffo. Polgárnak: pasa. 
Bemutathatná egyik honi ős. 
ki Szigetről felkarral jött haza.

A Kolozsvári testvérek Szent György szobrára
Ágaskodó lován felágaskodva 
a kengyelben, kopját lendít a jobbja, 
lobogos kopjat, s húzódik merész 
aroa honi halálraszánt mosolyra, 
mit le nem töröl félelem, se vész, 
a Vitus árnyán égre magasodva 
sárkánnyal küzd a székely György vitéz.

FINÁLÉ

A gyerekek köztársasága
A szálloda előtt kószál Viki, 
hol a oseh fiuk verődtek osapatba, 
megszólít egyet, mutogat neki, 
hiszen nem tud csehül az istenadta, 
de barátkozik már s Jelvényt kutat, 
tarkái tőlük újdonsült oseh kalapja, 
reméljük e kép "Jövőbe mutat", ,
- hova nehezen Juthat felnőtt, férfi,- 
farmer Itt, ott, pár közös mozdulat, 
s a oseh fiukat Viki már megérti.

KELECSÉNII GÁBOR - TÓTH BÁLINT
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KI SZ -KR ÓNIKA

Utolsó híreink a KISZ-életről márciussal keltezet
tek voltak.

ÁPRILIS
4-én elapszervezetünk 10 tagja vett részt az ünne

pi seregszemlén.
7-én társadalmi munka Vietnamért.
MÁJUS
1. alkalmábél a felvonulás előkészítésében, meg

szervezésében, a dekorácié elkészítésében Is részt vállaltunk. Ott voltunk a 
felvonuláson.

2-án etikai előadássorozatunk keretében a "Kommunista erkölos" olmmel tar
tottuk meg az utolsó összejövetelt. Előadót Józsa György.

12-én vietnami műszakon vettünk részt,
18-án Józsefvárosi Ifjúsági Napok az Asztalos János Ifjúsági Parkban. Tag

ságunk 50 százaléka megjelent.
20-án Szembú mongol államfő fogadására vonultunk ki. .
24-én megkaptuk a kerületi Vándornaplót az Országos Műszaki Könyvtártól.
Május folyamán készítettük el a Bolgár Nemzeti Könyvtárnak küldendő VIT 

ajándékot. Fényképekkel illusztrált, két nyelvű (angol és bolgár) ismertetés 
a Széchényi Könyvtárról. Ezúton mondunk köszönetét Gál Ágnesnek és Malek Mag
dinak, valamint a Mikrofilmtár dolgozóinak a fényképek elkészítéséért.

JUNIUS
Tekintettel a vizsga-időszakra kevesebb programot szerveztünk. 
12-én taggyűlés volt,
15-én pedig kirándulás a vikend-telepre szalonasütéssel.

BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBEI

A MABEOSZ fotópályázatot hirdet. A pályázaton 
bárki részt vehet, több képpel is, amit saját ma
ga készített.

Beküldési határidő: 1968.szeptember 15.
PályádÍjak: 1000, 600 ás 400 forint.

Zálogkölcsön folyósítását kezdte meg május
tól a Bizományi Áruház Vállalat (IX.Kinlzsl u.12.) bélyeggyttjtemányekre.
1913 utáni magyar bélyegekből álló gyűjtemények jöhetnek számításba.

Fenti hírekkel kapcsolatban részletes felvilágosítást ad kérésre szemé
lyesen vagy telefonon Pócbí Árpádné (Zeneműtár).

Bélyegesére ügyben Ha.lóssy Jánosnét kérjük felkeresni (Katalogizáló Osz
tály, telefonon: 338-138)
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mm GYÖRGY EX LIBRIS KIÁLLÍTÁSA

alkalmából (Ibid ért été sót ld. a 73* lapon) meg
jelent katalógusból közöljük az alábbi ex librise
ket. A katalógus 250 példányban Jelent meg, néhány 
példányban még rendelkezésre áll.

SZERKESZTŐSÉGINK HÍREI
A szakszervezet által rendezett osehszlováklal tanulmányi utazás (ápri

lis 27.- május 6.) résztvevői részére 60 példányban és 15 lap térJedelemben 
különszámot adtunk ki, mely az utl programot ismertette.

Lapunkat továbbra Is két-két szám összevonásával jelentetjük meg. Leg
közelebbi számunkkal szeptember első napjaiban jelentkezünk.
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