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A FELNŐTT SZABADSÁGÉRT

Az ember szíves örömmel ünnepel, különösen ha Jó oka van rá, de 
kényszeredetté válik, ha a raoionalltás nyelvén ehhez száraz indoklást kel
lene fűznie. Hadd hárítsam én is huszonhat év gazdasági, politikai, szociá
lis és kulturális eredményeinek, a szoolallzmus építésében elért sikereknek 
az összefoglalását a sajté, a rádió és a televízió avatottabb-gyakorlottabb 
tollú és szavú képviselőire.

Az ünnepi beszéd megszokott formája helyett inkább a vallomás ilyen al
kalmakkor talán szokatlan szavaival próbálok tanúságot tenni arról, hogy mi 
ivódott vérembe és idegeimbe, mi felé vonzódom, mit várok szoolallsta hazám 
további felnövésétől,

Rögtön egy kitérő. Azt mondomi szoolallsta hazám — de valószínűleg 
jóval pontosabb lenne az a kifejezés, hogy szocializmust építő hazám-orszá- 
gunk. Az elmúlt években viták folytak arról, nem kellene-e mér Magyar Szo
olallsta Köztársaságra változtatni államunk hivatalos elnevezését. Nagyon 
megjegyeztem Kádár elvtare akkoriban kifejtett véleményét! van jól fejlett 
szocialista iparunk, egyre Jobban fellendülő szocialista mezőgazdaságunk, de 
vajon valóban szocialista-e az a mód, ahogy termelünk, dolgozunk és főleg, 
ahogy élünk? A válasz jogosan "nem" volt, melyben bennefoglaltatott az is, 
hogy éppen ilyen téren kell még különösen igyekezni.

De visszakanyarodnék és rögtön tovább is lépek. Talán megengedi nekem 
a mindig őszinte József Attila, akinek sínre zuhanása számomra a múlt, a vég
érvényesen leküzdött előtörténet lényegének véresen valódi Jelképe, engedd 
meg Attila, hogy szavaidat ismételjem!

"Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
Jó szóval oktasd, játszani is engedd 
szép, komoly fiadat!"

Nem Játszani akarok a szavakkal, csak kérdezni, rákérdezni magukra a sza
vakra, és rajtuk keresztül a mára.

Kérdezem tehát: eljött-e már a szabadságunk? Útban van, s kihez mar 
odaért, kihez nem — csak ez a kissé talán fanyar válasz adja vissza a való
ságot elég pontosan. Mert ómig a luzitán szörny (Peter Weiss döbbenetes 
színmüve nevezi igy a falánk és kétszínű imperializmust), araig a luzitán 
szörnyek napalmbombávaí égetik Ázsia, Afrika szenvedő dzsungeléit es szen
vedéstől sem félő lakosságát, éhségben naponta emberek százai halnak ször
nyet, amig az egyik luxusjachton vakaródzhat kedvére a többi ezrek kizsi
gerelésével, amig itthon is lehetnek-élhetnek még kufárok, hörcsög- és bö- 
göly-lelküek, tehát amig az emberiség, minden távol és közel élő ember 
felszabadulásáért, minden kiváltságos megfékezésére, minden kiváltság mog-
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szüntetéséért még annyit-de-annyit kell tenni, * tennünk! - , addig ne mond
juk, hogy beköszöntött a Kánaán, ne csökkentsük a szabadság értelraét-lénye- 
gét azzal, hogy elérkezettnek nyilvánítjuk#

S főleg magunkat ne ringassuk Illúziókba, mert az illúziók a haladás, 
tehát az elérhető szabadság igencsak veszélyes ellenfelei# én talán úgy 
mondanám, hogy mi itt Magyarországon, most 1971-ben, a politikai és törté
nelmi felszabadulás immár 27-ik évében már reálisan meg tudjuk idézni az 
elérendő emberi felszabadulás kepét és rendjét# Es ha valóban reálisan és 
jó szóval oktatjuk a szabadsághoz vezető, ma még Jobbára meredélyes utak 
térképét, ha a közős útra meg tudunk hivni mindenkit, azokat is, akiknek 
szép és szükséges energiáit ma még az elfáradás, a beletörődés, a közöny, a 
kaparJ-kurta-neked-is-lesz álerkölcsének álarcai és páncéljai borítják, ha 
társadalmáéitjuk azt a tudatot, hogy az ember lényege és sorsa tetteinek fo
lyamatában gyökerezik, tehát mindenki személy szerint és együttesen is fe
lelős a továbblépésért, akkor előbb legyűrhetjük a jövőt hátráltató múltat. 
Többek között ezt tanultam éri a mind jobban felszabaduló Magyarországon#

De ezt tanultam a társadalmi és emberi jövőteremtésben talán legzseniá
lisabb Loniii-követőtől, Antonio Gramsoitól is, aki Így Jellemezte a marxista 
politikust* "Alkotó, teremtő elme, de nem a semmiből alkot valamit### A 
tényleges valóságra épít# De mi is a tényleges valóság? Valami statikus, 
mozdulatlan dolog, avagy állandóan mozgásban és egyensulyváltozásban levő 
erőviszony? A valóságot átalakító szubjektív erők a valóság szerves részei#
A valóságban létező és tevékenykedő erők egyensúlyának létrehozására fel
használni az akaratot, mégpedig arra a meghatározott efŐre támaszkodva, a- 
melyet haladónak tartunk, és úgy, hogy felfokoztuk és győzelemre visszük, 
még mindig azt Jelenti, tyogy a tényleges valóság talaján mozgunk, de úgy, 
hogy uraljuk, túlhaladjuk (vagy támogatjuk) azt# Az "aminek lennie kell", 
tehát konkrét, sőt, a valóság egyetlen lehetséges történeti es realista ér
telmezése, az egyetlen történelem és filozófia, az egyetlen politika."

Ezt mondja Gramsolé Es azt hiszem, nem csupán a fiatalság, vagy a fia
talok türelmetlensége beszél belőlem, ha a valóságsürgetés e szazad! 
klasszikusaival, Leninnel és Gramsejvai a hátam mögött kérem számon a lehe
tőségek, az adott valóság lehetőségeinek nem tökéletes kihasználásét az el
múlt húszon-egynéhány^ s még inkább a 45 utáni első tiz-tizenkét évtől# Az
zal kezdtem, hogy rendszerező számvetésre nem tudok vállalkozni, most még
is kötelességemnek érzem, hogy köszöntsem azokat a százezreket és milliókat, 
dolgozó népünk többségét, akik a szocialista épités legellentmondásosabb 
éveiben is becsületes munkával, nélkülözéseket is vállaló önfeláldozásukkal 
megteremtették azt az alapot, amelyről később fejlettebb szintre lehetett 
emelkedni. Mert mondhatott bármit is a száj a hazai és a másik, még szen- 
tebb és bölcsebb tanítómester dicsőítésére, a kéz végezte a dolgát, és a 
fej a továbblépés kisebb-nagyóbb, jobb-mégjobb esélyei között válogatott 
akkor is. A legszilárdabbak pedig akkor és mindvégig — a legtragikusabb na
pokban is —. egyedül reális perspektívának a szocializmust és kommunizmust, 
egyedül járható útnak az elvszilárd szocialista politika, a minden haladó,
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becsületes és tevékeny erőt sorompóba állító demokratikus centralizmus fej
lesztésének útját látták. Őket illeti az igazi köszönet. Belőlük, ezekből a 
tízezrekből ujult meg kommunista pártunk, az ő személyes példamutatásuk 
nyerte meg újra az elbizonytalanpdott százezreket, majd fokozatosan népünk 
túlnyomó többségét a szocialista rendnek.

így látom én megújult hazánk idestova történelmi periódussá váló múlt
ját - az emberek oldaláról. És ha megkérdeznének, sok ilyen embert ismerek-e, 
azt válaszolhatnám, hogy szerintem igen, s örömmel tenném hozzá, hogy nem 
egyet éppen itt, könyvtárunknál ismertem meg. Őnáluk tapasztaltam azokat a 
tulajdonságokat, amelyeket Brezsnyev elvtárs kongresszusi beszédét olvasva 
igy fogalmaztam meg magamnak* felelősség - fegyelem - figyelmesség. Ezeket a 
fogalmakat biztos nem szükséges magyaráznom. Inkább azt hangsúlyoznám, hogy 
mennyire nem könnyű, bár annál felemelőbb ezeknek az elveknek,egy ilyen maga
tartásnak kitartó képviselete, megélése, és hogy mennyire nem lehet véletlen, 
hogy legderekabb, legszélesebb látókörű honfitársainkat és a világ haladó 
erőinek legerősebb támaszát, a hazánknak önfeláldozó módon szabadságot hozó 
szovjet népnek a kommunista élcsapatát ilyen lényegi azonosságok kötik össze. 
A. XX. század fokozatosan fölveti az igazi emberi társadalom megvalósulási le
het ősegeit, megjelennek tehát, ezt elősegítendő, a megvalósítás élenjáró em
berei, rétegei, szervezetei és nemzetei is.

Ugyanakkor korunk végtelenül nyugtalan, világunk ellentmondásos - ezért 
egyetlen becsületes, önmagát tisztelő ember sem lehet addig elégedett, amig 
létezik barbárság és sötétség, mig az emberi nem előrejutásának, az emberi 
személyiség igazán gazdag és sokoldalú kibontakozásának lehetőségei mind job
ban valósággá nem válnak. Ne feledjük, hogy mint még ma is a világ sok pont- 
ján, úgy a múltban legjobb elődeinknek szintén életük elvesztésével kellett 
számolniuk, ha vállalták a haladásért, a jobb jövőért, a mi jelenbeli gaz
dagabb életünkért indított harcot. Óriási emberi képességek és energiák ön
égető lobogása vezette, kísérte máig e népet, s most, amikor a fegyelmezett, 
céltudatos munka, a jövő felelősséggel és kitartással történő előkészítése, 
az emberek, társaink iránti figyelmesség gyorsabban és hasonlíthatatlanul 
könnyebben teremnek gazdagabb eredményeket, mint bármikor korábban, akkor le 
gyünk méltók elődeinkhez, üljünk a 26 éve elnyert szabadsággal, s ha a 26 ev 
égy embert is felnőtté avat, akkor tegyünk meg mindent, hogy szabadsagunk 
csakugyan mindenben érett, felnőtthöz méltó legyen. - SONNEVEND PBTER
[Hazánk felszabadulásának évfordulója 
alkalmából tartott ünnepi beszéd.]
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A HHNGABICA-BIB1I0GRÁ PIA NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A Nemzeti Könyvtár vezetői tanácsa és szakmai tanácskozásai az 
utóbbi években több alkalommal foglalkoztak a hungarica-bibliográfia aktuá
lis problémáival.

Természetesen a kérdés nem ujj szinte a magyar bibliográfia történeté
vel egyidős. Tudománytörténetünk, könyvtörténettlnk korszakonként fogalmazta 
meg válaszát e problémakörre. Az elmúlt évszázadban a tudományos szinten lét
rejött nagy "életművek" (Szabó Károly. Apponyi. Kertbeny, Koat) jelzik azt 
a tényt, hogy a magyar nemzeti könyvéezet szerves része az Un. hungarioa- 
bibliográfla. a külföldön megjelent magyar nyelvű, magyar vonatkozású doku
mentumok felkutatása, feltárása.

A magyar nemzeti bibliográfia rendszerének fejlesztésében bekövetkezett 
súlyos törés (az első világháború kezdetétől a felszabadulásig) természetesen 
a hungarioa-bibliográfia művelésében is éreztette hatását.

De ezen a területen még az 1945 utáni, egyre fokozódó fejlődés sem ho
zott lényegbevágó eredményt. Egyrészt a hazai kiadványokkal kapcsolatos pri
mer kötelezettségeink mellett képtelenek voltunk a hungarioa-problémákkal 
a kérdés súlyának megfelelően foglalkozni, másrészt egy helytelen ideológiai 
beidegződés következtében a negyvenes évek végén s az ötvenes években ez a 
problémakör "tabu-téma" volt.

Természetesen mindenek ellenére az %0-bb és 60-as években a nemzeti 
bibliográfia kérdéseivel foglalkozó szakemberek, tudósok közül többen sür
gették a hungarioa-bibliográfia ügyének megoldását, e fontos dokumentumok 
beépítését a magyar nemzeti bibliográfia rendszerebe. A 60-as evek elejen az 
Ismert történész vita nyomén került felszínre a probléma, majd a hatvanas 
évek második felében Írók, kritikusok, publicisták - itthon es határainkon 
túl - egyre hatásosabban, erőteljesebben léptek fel a magyar irodalom sok
oldalú kölosönös megismertetése és feltárása érdekében.

E határon innen és határokon túli eszmeosere nehány fontos szempontját 
a Trók Szövetségének Kritikai Szakosztálya 1968-ban Így rögzítette
lei

- vitathatatlan tény, hogy magyar nyelvű irodalmak alakultak ki a szom
szédos országokban, s ezek szerves részei a- magyar irodalomnak}.

- alkotóik egyfelől jó állampolgárai ezeknek a szomszédos szocialista 
országoknak, másfelől magyar irók. A felelősség ezekert az irodalmakért 
közöst a szomszédainké és a miénk)

- ezek az irodalmak kettős kötöttségüek. Témájuk,"táptalajuk" a szom
szédos szocialista országok társadalmi, politikai és gazdasági valósága. 
Művészetük kifejezési formáját az anyanyelv, s hagyományaik a magyar 
irodalomhoz kötik őket;

- a kettős kötöttségnek mindkét oldala egyformán fontos: bármelyik ol
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dalnak elhanyagolása menthetetlenül gyengíti a másik érvényesülési lehe
tőségeit Is.

Tegyük még hozzá: a határainkon kivül élő, de magukat magyarnak vallő (sok
szor magyarul is publikáló) tudósok életművét éppúgy nyilván kell tartanunk, 
mint az irók és esszéisták munkásságát (a "ki a magyar" kérdés sokszor re
ménytelen elemzését itt szándékosan mellőzzük!

Végső soron: a szomszédos szocialista országokban több mint hárommillió, 
szerte a világban még másfél millió magyar él. Szellemi alkotásaik számbavé
tele nemzeti bibliográfiánk egyik alapvető feladata.

A szocialista országok magyar nyelvű publikációinak nyilvántartása mel
lett még két igen lényeges bibliográfiai terület gondozását kell vállalnunk:

- az egyik a magyarországi szerzők bárhol külföldön megjelent idegen 
nyelvű munkáinak nyilvántartását,

- a másik pedig a sokak által leginkább hangsúlyozott "hungarioa"-fel
adat: a rólunk szóló (a hazánk, társadalmunk, történelmünk, földünk, népünk, 
irodalmunk, művészetünk) legfontosabb külföldi publikációk rendszeres feltá
rását.

i ___ i
Joggal vetheti fel bárki a kérdést: a Nemzeti Könyvtár minden elvi és 

gyakorlati nehézség ellenére az elmúlt évtizedekben semmit sem tett a hunga- 
rica-bibliográfia ügyének rendezésére? Igen is tett - de ezt még néha munka
társaink sem tudják, nemhogy a kutatók, érdekelt intézményeink, közvélemé
nyünk. Márpedig a jó és korszerű információ-adás, a tájékoztatás magas szint
je választ kell hogy adjon a hungarioa-bibliográfiával kapcsolatos problémák
ra: tudóst és állami vezetőt, szakembert és bibliográfust, könyvtárost és ol
vasót egyaránt érdekli hírünk a világban*

Az OSzK Gyarapítási Osztálya és Bibliográfiai Osztálya majd két évtize
de gyűjti a hurlgarioa vonatkozású kartotékokat szervezett együttműködés ke
retében. Néhány példa: a Bibliográfiai Osztály mintegy 200 ezer kartonnal 
rendelkezik, a Gyarapítási Osztály nyilvántartásai nemcsak szerzőket es el
meket, de külföldi magyar intézményeket is feltüntetnek, megjeleni az elmúlt 
évben Szentmlhályl János szerkesztésében a„Hungarioa. Külföldi folyóiratszem
le" próbaszóina (1971 folyamán megindul a negyedéves folyóirat), kiadas alatt 
van Németh Mária bibliográfiai munkája, mely a nyugati országokban 1945-től 
megjelent magyar nyelvű periodikumok elmeit és lényeges adatait tartalmazza. 
Ugyanezt a munkát a szocialista országok magyar sajtójára vonatkozóan 
Kemény G. Gábor végzi el. A Zárolt Kiadványok Tára - Markovits Györgyi mun
ka jaként - az elmúlt években szintén lényeges feltáré és elemző bibliográfiai 
munkát folytatott, elsősorban a nyugaton megjelent periodikumok területén.

A varsói bibliográfiai szerződés végrehajtását az OSzK Nemzetközi Csere 
szolgálata és Bibliográfiai Osztálya látja el} az Országos Gyarapodási Jegy
zék szerkesztősége az általa folytatott gyűjtés alapjan 1971 folyamán próba
számot ad ki a hazánkba beérkezett monografikus hungarica-anyagról. Ugyan
csak próbaszám jelenik meg nóg ebben az evben a Bibliográfiái Osztály szer
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kesztésében: ez a legfontosabb külföldi magyar nyelvű perlődikuraok cikkanya
gát negyedévi számokban tárja fel, a MFH mellékleteként. A már most folyó 
munkák közül - meg több íb van! -

két területre szeretnem felhívni a figyelmet: az egyik az az összeállí
tás, amit Tájékoztató Osztályunk a Gyarapítási Osztállyal együttmüködve vé
gez a Szerzői Jogvédő Iroda megbízásából (idegen nyelveken, külföldön megje
lent magyarországi irók, költők, esszéisták 19^5-1967 között kiadott köny
veinek cimjegyzékea másik szintén egy könyvekre vonatkozó bibliográfiai 
sorozat, amit az MNB kiegészítéseként a Bibliográfiai Osztály állit össze és 
ad ki először az összefüggő tömbökben élő külföldi magyarság, majd később a 
nyugati országokban élő mugyarság monografikus jellegű kiadványairól* Csak 
jelzésszerűen utalok még egyéb munkákra: a Katalogizáló Osztály analitikus 
oimleirásokat készít a futószalagra került könyvkiadványok hungarica vonat
kozásairól, a III. Főosztály (tárak, különgyüjteraények) külön gonddal veszi 
számba az illetőségi körébe* került dokumentumok hungarica elemeit.

i—
Az utízK vezetősége 1968-tól kezdődően a kérdés fontosságának megfelelően 

több alkalommal tűzte napirendre a hungarica-bibliogréfia problémáit. Ezzel 
kapcsolatban két tényezőre szeretném felhívni a figyelmet: könyvtárunk fő
igazgatója egy szakmai értekezlet állásfoglalása alapján 1970. dec. 22-én 
"Feljegyzés* formájában 12 pontban két évre rögzítette az OSzK hungarioa- 
bibliográfia programját, majd ennek értelmében a könyvtár keretén belül 
- kooperációs feladatokról lévén szó - e sorok Írójának vezetésevei meg
alakult és megkezdte működését a Hungarica Koordinációs Bizottság.

Fs van mit tennünk még - elég sokat - a Nemzeti Könyvtár falain kivül 
is!
HARASZTHY GYULA

34



MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Az elmúlt Időszakban a Eőlgazgató elnökletével Ülésező főosztály- 
vezetői értekezletek több Ízben foglalkoztak a Hír laptár deoentraliaáo lójának 
kérdésével, 111. a végrehajtás módozataival és tttemezésével. A február 25-1 
értekezlet dr.Pajkossy György főosztályvezető szóbeli előterjesztésében 
tárgyalta meg a két olvasó szolgálat egyesítését. A hozott határozat értelmé
ben a szervezeti egyesítés Időpontja május elseje. A két olvasószolgálat 
egyesítését úgy kell végrehajtani, hogy az ne csak formális, hanem lényegi 
legyen. Ennek érdekében az Írásbeli tájékoztatás teljes mértékben, az admi
nisztratív munkák - a kölcsönzés kivételével - részben egyesltendők. Tekin
tettel arra, hogy a Tárban az olvasószolgálat egyesített lesz, már most 
gondolni kell arra, hogy a tájékoztatásban dolgozók kölcsönös betanulása 
mind a könyvek, mind a folyóiratok és hírlapok tekintetében megtörténjék.
Ezt a feladatot természetesen csak fokozatosan, a hlrlaptári speciális 
referensz-szolgálat minőségi sérelme nélkül szabad végrehajtani. A raktárak 
egyesítésének kérdésében a március 25-i főosztályvezetői értekezlet érdemi 
döntést nem hozhatott. Erre osak az április 22-1 értekezleten kerülhetett 
sor, amikor egy bizottság a két raktár egyesítésének szervezeti, személyzeti 
és működési előfeltételeit számba véve, Írásbeli Javaslatát a könyvtár veze
tősége elé terjesztette. Az előterjesztést az értekezlet elfogadta és ki
mondta, hogy ennek alapján az egyesítést szeptember 1-lg végre kell hajtani. 
Mivel a tervezet szerint a Hirlaptér területén Jelentős átalakításokat, va
lamint állományi anyagok átosoportositását és elszállítását kell elvégezni, 
a munka előreláthatólag több hónapig fog tartani. A végleges elrendezést a 
Hirlaptér helyén megalakuló valamennyi szervezeti egység Igényeinek össze
hangolásával fogják majd kialakítani.

A február 25-1, 111. március 11-1 értekezletek foglalkoztak a könyvtár 
gépi felszereltségének kérdéseivel. Az értekezlet Jóváhagyólag tudomásul 
vette a gazdasági Igazgató beszámolóját az 1971~ten beérkező gépekről és ki
mondta, hogy a korábban már létrehozott Gépesítési Bizottság működését fel 
kell újítani, 111. GépesitésfeJlesztésl Bizottsággá kell átszervezni. A Bi
zottság személyi összetételét is ennek megfelelően kell kialakítani. A Bi
zottság alapvető feladata, hogy felmérje a könyvtár gépesítési szükségleteit 
hosszabb és rövid távra, készítse el évenként a gépesítési tervet, számoljon 
be a könyvtár Vezetőségének a gépek működéséről, anyagellátásáról és a kar-
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b&nt&rtás problémáiról* A szükségnek megfelelően lépjen kapcsolatba a Bizott
ság a megfelelő külső szakemberekkel is*

A március 11-i főosztályvezetői értekezlet az QSzK történetének megírá
sával megbízott dr.BérIáez Jenő tudományos főmunkatárs és dr.Dezsényi Béla 
főosztályvezető jelentését hallgatta meg a munka jelenlegi állásáról* Az el
hangzottak után a vezetőség úgy döntött, hogy rövid időn belül készüljön el 
a kiadandó mü szinopszisa (fejezetcímekig menő részletességgel) és a két 
szerző egyeztesse feldolgozási szempontjait* A munkába belső és külső lekto
rok bevonása is kívánatos. Újabb tárgyalás dönti majd el a mü megjelenésének 
időpontját és tisztázza a megírással kapcsolatos egyéb kérdéseket is* Ugyan
ezen a napon foglalkozott a főosztályvezetői értekezlet a külföldi folyóira
tok retrospektív lelőhelyjegyzéke (KFKC) készítésének és kiadásának pénzügyi 
problémáival*

Foglalkozott a könyvtár vezetősége a Könyvelosztó állományában jelenleg 
levő 1 300 000 kötetet kitevő anyag sorsával is abból a szempontból, hogy az 
mielőbb felszámolható legyen* A Könyvelosztó vezetője megbízást kapott, hogy 
az anyag előrendezésére két-három éves távra szóló konkrét tervet dolgozzon 
ki. A KEO további munkájának irányát, a fenti állománnyal kaposolatos távla
ti feladatok kijelölését az ország könyvtárainak reális szükségleteivel 
összhangban kell kidolgozni és a felsőbb szervek elé terjeszteni.

A február 11-i szakmai értekezlet határozatainak megfelelően Balázs 
Miklósné személyzeti osztályvezető összeállította a könyvtárban Jelenleg 
foglalkoztatott szakemberek kataszterét, különös tekintettel a szakreferensi 
rendszerre, Somkutl Gabriella osztályvezető elkészítette "A szakreferatura 
tárgyi előfeltételei" oimü összefoglalót. A vezetőség munkájukat Jóváhagyó
lag tudomásul vette. A továbbiakban dr.Palkossy György főosztályvezető ké
szít előterjesztést, számba véve azokat a tudományterületeket, ahol a könyv
tárban szakemberek működésére szükség van, ill* a Jövőben szükség lesz*

A személyzeti munka egyes kérdéseivel a február 25-i, ill* március 11-i 
értekezleteken foglalkoztak. Annak érdekében, hogy az egyes főosztályok 
dolgozóinak bérezése arányosan alakuljon, a könyvtár vezetősége úgy döntött, 
hogy minden év végén főosztályvezetői értekezleten kell megtárgyalni az 
adott bérhelyzetet. Az itt elfogadott irányelvek a következő évi bérkorrekció 
alapját képezzék. A dolgozók továbbtanulásával kapcsolatban olyan ertelmü 
döntés született, hogy azt a Jövőben mindenkor az intézet érdekeinek figye
lembevételével lehet és kell támogatni. Ennek erdekeben a továbbtanulókkal 
tanulmányi szerződést fognak kötni, amelyben a könyvtár anyagi támogatásét 
(tandíj, fizetett szabadság, munkaidő-kedvezmény) a továbbtanuló dolgozó 
által vállalt kötelezettségek elfogadásához kötik.

Az április 6-i főosztályvezetői értekezlet a könyvtár 1970*évi beszámo
ló jelentését tárgyalta meg és azt - kisebb módosításokkal - elfogadta.

Külföldi vendégeink - Az év első negyedében 38 külföldi kutató és 7 
külföldi látogató kereste fel könyvtárunkat*

Március folyamán egy hétig Budapesten tartózkodott Vladimír Fedorov* az



AIBM (AsBoolatlon Internationale des Blbllothéquea Musloales) elnöke. Könyv
tárunk főigazgatója fogadta, majd látogatást tett a Zénemütárban.
30MKUTI GABRIELLA

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

Ü.1 munkatársaink! Balág a Ferenoné fényképész szakmunkás/Mikrofllmtár, 
Békési látván könyvtáros I./Gyarapítási Osztály, dr.Borsányl Fereno könyv
táros I./Könyvtárközi Kölosönzés, Búza Domonkos könyvtáros I./KMK, Döller 
Márta könyvtáros I./Gyarapítási Osztály, Pedor Istvánná kisegítő II./Sokszo
rosító, Hölgyéé! Györgyi könyvtáros II./KMK, Juhász Lászlóné főkönyvtáros/ 
Kiadványtár, Kéldl György tud.munkatárs/KMK, Koncz András kisegítő I./Gazda- 
ságl Hivatal, Kováos D.Kéroly kisegítő II./MUeml.Gondn.Keszthely, Mihály 
Dezső gépkocslvezetŐ/Gazdaságl Hivatal, Monos Béla kisegítő I./Gazdasági Hi
vatal, Németh Borbála könyvtáros I./Kézirattér, Orosz Júlia könyvtáros I./ 
Könyvtárközi Kölosönzés, Pál Albertné könyvtáros II.6 órás alkalmazásban/ 
Bibliográfiai Osztály, Pillér Antalné házfeltigy./Gazdasági Hivatal, Prepe- 
llczav Györgyné könyvtáros I./Bibliográfiai Osztály, Szőts Endréné könyvtá
ros I./Szakozó Osztály, Varga Ildikó könyvtáros I./Közp.Katalógusok.

Eltávoztak könyvtárunkból: Bereoz Lajos klem.fényképész szakmunkás/ 
munkaviszonya megszűnt, dr.Kereezturv Dezső főosztályvezető/nyűgüljasás, 
Kronetein Gábor főkönyvtáros/áth. Közg.tud.Egyetem Könyvtára, Rózsáná Krúdy 
Zsuzsa tud.munkatárs/nyugdijasás, Steentgyörgyl Ferenoné főkönyvtáros/áth. 
MRT, Vásárhelyi Judit könyvtáros II./munkaviszonya megszűnt, Zsembery Anna 
főkönyvtáros/áth, OPKM.

Átsorolások:
Osztályvezetők: B.dr.Monori Erzsébet, Markovits Györgyi, Tamás Péter - 

tud.főmunkatársi V.dr.Busa Margit - tud.munkatárs: Dárdai Mlklósné, Párkai 
Istvánná - főkönyvtáros: Béri Gézáné, Bíbor Jenőné/Zlrc, Illyés Katalin, 
Pintér Márta - könyvtáros I.: Alkony! István, Deákl Imréné, Pináozy Ernőné, 
Kertész Judit, Kudelka Genovéva - könyvtáros II.: Pöldényi Jánosné, Ispánki 
Pereno, Ventura Eduárdné - könyvtáros III.: Korber Kérolyné - könyvrestaurá
tor I.: Kaetaly Beatrix - köavvrestaurátor II.: Szabados Györgyné.

Csoportvezetői Jávor Páterné - műszaki Ügyintéző II•* Monostory Jenő - 
könyvtári raktáros: Szőke Józsefné - kiemelt fényképész szakmunkások:
Debulay Imréné, Szalay Andorné - kiemelt asztalos agakmunkás: Kresalek Béla.

Könyvtáron belüli áthelyezések: Kastaly Beatrlx/Hirlapjavító Csoport, 
Majtényi Árpádné/OGyJ szerk., Rajáeeányiné Székely Ágnes/Igazgatási Osztály 
Kertész Judit/Olvaső- és Tájékoztató Szolgálat, Németh Károlyné/Hirlaptár.

(Lezártuk: 71.04.30.)
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FEJEZETEKKÖNYVTÁRUNK 1Q70.ÉVI MUNKÁJÁBÓL

Könyvtárunk elmúlt esztendejét változatlanul a feladatok és a 
lehetőségek közti ellentmondás, a tovább szaporodó gondok és a helytállás 
igyekezete jellemezte.

összefoglalásunk első részében gyűjteményeink munkájáról, azon belül 
állományunk kérdéseiről, könyvtárunk feltáró munkájáról és használatával kap
csolatos adatokról kívánunk áttekintést adni.
Az állomány kérdései

Könyvtárunk állománya 1970-ben 36 222 könyvvel, 4416 évfolyam (kötet) 
Időszaki kiadvánnyal, 113 575 db egyéb dokumentummal, összesen 154 213 könyv
tári egységgel gyarapodott.

Nemcsak a teljes hazai nyomtatványtermés kerUlt be könyvtárunk állomá
nyába, hanem rendszeres gyűjtés eredményeként értékes külföldi magyar vonat
kozású kiadványok is. Az utóbbiak sorából Ady New York-i, József Attila 
moszkvai, Petőfi milánói, Madách Imre koppenhágai kiadásait egyképpen említ
hetjük, de említhetjük Bartókot, a két háború közti emigráns irodalom tovább 
folytatódó pótlását, New Yorkból "Az Ember" háborús évfolyamainak beszerzé
sét. A Régi Magyar Könyvek területén öt darabbal gyarapodtunk, ez a sor egy 
XVI. századi, Németlövőn kiadott unikum kalendáriumtól a Rákóozl szabadság
harc "Hadi regulák vagy artikulns"-ok o. szabályzatáig terjed. [Híradónk 
7-9. lapjain erről részletesen beszámoltunk.] Nagyértáküek kéziratbeszerzé
seink is. Külföldön három eredeti liszt autográfot vásároltunk, idehaza min
denekelőtt a könyvtárunkba került levelek érdemelnek említést (Báthori 
István levele Wesselényi Ferenchez, Garibaldi levele egy magyar emigránshoz, 
Ady csúcsai életéről beszámoló Csinszka-levelek, Krúdy Gyula levelei stb.) 
Történeti forrásanyagnak számítanak Jászl Oszkár 1919 előtti tevékenységé
nek dokumentumai, az Áchim András özvegyétől származó iratanyag stb. Emel
lett említhetjük a tudós-hagyatékokat (Németh Gyula, Révay József, Lyka 
Károly). A régi könyvek vonatkozásában nem szabad figyelmen kivttl hagynunk, 
hogy ez érben is gyarapodtunk egy ősnyomtatvánnyal és egy kódexszel, a mo
dern tájékoztatás érdekében pedig nem kis Jelentőségű, hogy sikerült besze
reznünk a The Times eddig hiányzó évfolyamait mikrofilmen. Olyan növekedést 
fejeznek ki ezek az adatok, amely szervesen folytatja a nemzeti kö.nyvtár 
korábbi eredményeit.

Állománygyarapításunk fő problémái részben a minőségi munka végzés, 
részben pénzügyi téren Jelentkeztek. A munkaerőmozgás okozta személyzeti ne
hézségek miatt nem került sor olyan elemző munkákra, mint a külföldi perio- 
dikum-beszérzés vonatkozásában tervezett különböző felmérések. Nem léptünk 
előre a gyűjtőköri kooperáoió kérdéseiben sem. A megfelelő könyvtári segéd
személyzet biztosítása nélkül nem tudjuk megvalósítani a külföldi könyvek 
kiválasztásánál az érdemi, szakismeretet kívánó munka elkülönítését a könyv
tári rutinmunkától. Bizonyos gyűjtőköri problémák tisztázatlansága is zava
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rókát okozott.
Pénzügyi vonatkozásban a rendelkezésre állé hitelkeret a felmerült 

Igények biztosítására elegendőnek bizonyult. A gyarapodásra fordított 3.41 
mllllé forint felhasználás minden eddiginél nagyobb volt. De az egyre erael- 
kedé külfbldi árakkal még Így is nehéz lépést tartani. Különösen élesen ve
tődik fel ez a kérdés a külföldi árveréseként az Itt kialakult magas árszint 
tel nehezen tudunk konkurrálnl. A költségvetésből most már eleve aukolés oé- 
lokra klkülönltett összegek Időnként lehetővé teszik fontos hungarikumok 
beszerzését, Így történt a már említett Liszt-kéziratok esetében Is. Kéz
iratok megvételében sajnos ma már belföldön sem vagyunk versenyképesekt az 
Irodalmi kéziratok, hagyatékok megvételére nagyobb pénzügyi forrásokkal ren
delkező Intézmények gyakran bennünket megelőzve vásárolják meg az elsőren
dűen értékes anyagokat és könyvtárunk kénytelen a másod-, harmadrangú anyag 
beszerzésére szorítkozni.

Rekonstrükolés feladataink egyik legnagyobb vállalkozása, az 1963-ben 
Indult éllománvrevlz1ó lényegében befejeződött. Az egyes osztályok és tárak 
elkészítették zárójelentéseiket^ s a következő évre már osak az összefoglald 
jelentés elkészítése maradt.
Feldolgozás

Katalógusok. A könyvállomány kataldgus-rekonstrukcidJa tovább folyta
tódott, a szolgálati betűrendes katalógus rekonstrukoióJa már nlnos messze a 
befejezéstől. Az itt végzett munka eredményeinek átvezetése az olvasói ka
talógusba ebben az évben örvendetesen felgyorsult! a szerződéses formában 
való munkavégzés lehetővé teszi, hogy a feladatot 1973-ra végrehajtsuk. Az 
olvasói katalógus ezzel tartalmilag a szolgálati katalógussal azonos szín
vonalra kerül, korszerű rendszavak könnyítik meg az eligazodást, s a kiemelt 
szerzők életművét logikus tagolásban találja együtt a kereső.

A katalógusok egységét, színvonalának emelését szolgálta a kötelespel- 
dányok előzetes hasonlításának bevezetése. Ennek eredményeképpen a címleírá
sok nem egyedi-eseti elbírálás alapján készülnek, hanem viszonyítva a kata
lógusban való elhelyezésükhöz. Rendszeressé vélt a katalógusok gondozása isi 
az állandó revízió megvalósítása a hibák, következetlenségek kiküszöbölését, 
az utaló-rendszer folyamatos bővítését, a növekvő oédulamennyiség szükség 
szerinti tagolását biztosítják.

A szakkatalógus gyorsított revíziója és a kiemelt szakok rekonstrukoió- 
ja a tervezettnek megfelelően haladt. Személyi nehézségek miatt a oikk-kata- 
lógus munkálatait szüneteltetni kellett.

A rekonstrukció még ebben az évben sem terjedt ki az időszaki kiadvá
nyok katalógusaira, melyek színvonalbeli lemaradása a könyvek katalógusai 
mögött egyre szembeötlőbb. Pozitívumként említhetjük viszont, hogy a mikro
filmen olvasható periodikumok katalógusoéduláit bedolgozták a katalógusba.

Különgyüjteményeink feltáró munkája komoly eredmények mellett (az 
antikva gyűjtemény adrematizált katalógusa) nagy nehézségekkel is küszködik. 
A Kézirattár fel nem dolgozott anyaga ma már több mint 70 ezer tétel, s az
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osztály jelenlegi látszáma a kurrens beszerzés feldolgozásával sem tud lé
pést tartani. Egyes technikai kérdések megoldatlansága - pl. a Zeneműtár
nál - komoly akadályai a katalógusok fejlesztésének.

A könyvtár egészének szempontjából a legnagyobb problémát a katalógusok 
összhangjának megteremtése Jelenti. Egy átfogó katalógusrendszer kiépítését 
kell'követendő óéiként kitűzni, amelyben az egyes katalógusok egymást ki
egészítve és nem átfedve fejlődnek, egységes alapelvek és módszerek szerint.

Bibliográfiák. A hazai irodalmi termés bibliográfiai feltárásának köte
lezettsége a világ valamennyi nemzeti könyvtára számára egyre súlyosabb gon
dot jelent és egyre nagyobb energiákat köt le. A kiutat mindenütt a gépesí
tésben keresik - ezen a téren mi is komoly erőfeszítéseket tettünk. Termé
szetesen hosszabb kísérletező szakasz áll előttünk, s gyakorlati megvalósí
tása osak azután következik.

A Magyar Könyvészet 1945-1960 közötti oiklusát a zenei kötet megjelen
tetésével befejeztük, s már megkezdődött a következő tízéves korszak előké
szítése is. A két háború közötti korszak könyvészétének munkálatai tovább 
folytatódtak.

A kurrens bibliográfiák terén a fejlődés a különböző dokumentumfajták 
bibllografizálésának elkülönítését hozta magával. A plakátok és metszetek, 
valamint a tankönyvek és Jegyzetek külön kiadványban való közzétételét mér 
megoldottuk, ebben az évben a negyedévenként megjelenő Magyar Zenei Bib
liográfia megindításával a zenemüveket és hanglemezeket különítettük el a 
könyvek bibliográfiájától. A folyóiratok repertorlzálásának kiterjesztését 
az egyre sokasodó periodlkumok száma miatt kooperációs formában kívánjuk 
megoldani - ti e téren végzett nagyarányú szervező munka eredményei a kö
vetkező évben fognak realizálódni.

A Régi Magyarországi Nyomtatványok első kötetét (1473-1600) befejeztük, 
s a kiadvány 1971 első negyedében mér a kutatók rendelkezésére fog állni. B 
munka tudományos értékeit felsorolni a szakkritika feladata lesz, ezen a he
lyen osak örömünknek és reményeinknek szeretnénk kifejezést adnlt örömünknek 
afölött, hogy Szabó Károly fogalommá vált Régi Magyar Könyvtárát méltó for
mában folytathattuk és reményeinknek azért, hogy e munka továbbviteléhez is 
sikerül majd a megfelelő feltételeket biztositanunk.

A hnngnr-t na-kérdésben tett előrelépésünket és további terveinket e he
lyen csak említjük. Arról részletes tájékoztatást dr.Haraszthy Gyula tolmá
csolásában külön olkk keretében adunk.
Használat

Az OSzK 1906. évi Jelentésének elején a következő mondatok olvashatók! 
•A ... bejáró folyosón szorongó látogatók, kiknek tömege gyakran órák hosz- 
szat várja az olvasóteremben egy-egy hely megüresedését, a ruhatár előtt a 
téli hónapokban naponként megújuló tolongás és küzdelem, a levegőtlen olva
sóterem, ... tudományos kutatások számára berendezett dolgozó szobák teljes 
hiánya, méltán kihívják a kritikát a Széchényi orsz. könyvtár ellen, s mind
ezen hiányosságok hangosan hirdetik, hogy hazai tudományosságunk és közmüve-
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lődésünk egyik első tényezőjének, a S*dohányt orez. könyvtárnak, a XI. század 
elején milyennek nem volna szabad lenni."

Ezek a század elején Írott sorok akár a mai helyzetet is jellemezhet
nék. A zsúfoltság, a hosszú várakozás, a kényelmetlenség ma is fennáll, a 
tudományos munkát végző kutatók számára a nyugodt munkakörülményeket ma sem 
tudjuk biztosítani. A helyzet a múlthoz képest annyiban romlott, hogy jelen
leg már a használni kívánt anyagot sem tudjuk azonnal kézbeadni: egyre több 
állományrész kerül át más épületben elhelyezett raktárakba (Pollaek Mihály 
téri épület és Rákospalota), ahonnan osak napok múlva, szállítási nehézségek
kel küzdve tudjuk a könyveket és perlodikumokat behozatni. Állományunk egyre 
Jelentősebb része kerül beládázva Óbudára és Keszthelyre — ezek az anyagok 
gyakorlatilag hozzáférhetetlenek. A magyar hírlapok a könyvtár mindig mostoha 
raktározási és köttetési viszonyai következtében olyan állapotba kerültek, 
hogy legértékesebb hírlap-sorozatainkat a használatból ki kellett vonnunk s 
osak mikrofilmen olvashatók — a kutatók körében érthető módon ez is elked- 
vetlenedést okoz,

Ilyen körülmények között az olvasóforgalom állandó osökkenése nem okos 
meglepetést. Az 1964-es 65 570-es látogatóforgalommal szemben ebben az évben 
osak 60 433 olvasó kereste fel könyvtárunkat. A használt egységek száma meg
lehetősen nagy ingadozást mutat, s nincs mindig arányban az olvasói szám csök
kenésével, a tendenoia azonban itt is hanyatló: az 1964-es 563 473-al szem
ben 1970-ben osak 447 073 egység, minden eddiginél kevesebb.

A várbeli uj könyvtári épület hiányát raktári gondjainkon kivül az ol
vasószolgálatban érezzük a legnyomasztóbbnak. Szolgáltatásainknak a kellő 
színvonalra való emelését a Jelenlegi elhelyezés úgyszólván lehetetlenné te
szi.

Lehetőségeinkhez képest mégis igyekszünk a minőségi munka további Javí
tására. Erőfeszítések történtek a szakolvasóterem látogatottságának előmoz
dítására, értékes kézi-könyvtári anyaga Jobb kihasználására, általiban a rak
tári kiszolgálás meggyorsítására. A gyorsabb és jobb tájékoztatást szolgálta 
a referense-könyvtár átrendezése le.

Az Írásbeli tájékoztatások száma a Központi Olvasó- és Tájékoztató 
Szolgálatnál 228 volt, s ebből 124-et külföldre küldtek. Nagyobb bibliográ
fiai Jegyzék összeállítására 25 esetben került sor, közülük a Jelentősebbek: 
magyar-ukrán kapcsolatok, cseh szerzők müveinek magyar fogadtatása, erdélyi 
Írók, Kárpátaljára vonatkozó irodalom, magyar szépirodalmi müvek angol for
dításban, ipartörténeti témabibliográfia, Breoht> Lessing-, Kemal Atatürk- és 
Haraszthy Ágoston-bibliográfia, a Jenái egyetem magyar diákjai stb. Kttlön- 
gyUJteményeirik egyre több, főleg külföldi megkeresésre adnak választ: a Ze
neműtár 108, a Kézirattár 59 esetben adott Írásbeli tájékoztatást.

A könyvtárunkat felkereső látogatók - tanulmányi és szakmai osoportok, 
egyéni látogatók - számára rendszeresen végeztünk vezetéseket, bemutatásokat.

Hazai kiállításaink közül elsősorban a Régi Magyar Exlibrisek (1521- 
1900) kiállításáról kell megemlékeznünk, amelyre az Ex-libris-gyUJtők és 
Kisgrafika Barátok Nemzetközi Egyesületének Budapesten tartott XIII.kong-



reassuBa alkalmából került sor.Kinő Ízben nyílt lehetőségünk arra, hogy ór- 
tekea regi ex libriseinket méltó környezetben, a Nemzeti Muzeun kupolatermé
ben, nemzetközi szakértő közönségnek mutathattuk be,
SÜLYTATJUK

BÁRTFAI GYŰJTEMÉNYÜNK 
A KUTATÁS ELŐTERÉBEN

Zeneműtárunk un. Bártfai Gyűjteménye azzal került legutóbb a tu
dományos vizsgálódások homlokterébe, hogy Murányi Róbert Árnád zenetörténész 
a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete közérdekű és köszönetét 
érdemlő megbízásából elkészíti e gyűjtemény tematikus katalógusát,

A mintegy félszáz kötetből álló nagyértékü gyűjtemény - mely egyébként 
Zeneműtárunk legrégibb keletű dokumentumosöpörtJa - a renaissanoe zenekultú
rának egykorú, némelyik esetben magában álló tanúja. Az itt található kórus- 
müvek szólamkönyveiben fennmaradt például a Palestrlna előtti időszak talán 
legnagyobb zeneszerzője, Josauln des Prez (1450 k. - 1521) egyik müvének egy
korú kéziratos másolata, vagy egy olyan unikumnak számító kiadvány is, amely 
a Palestrlna melletti másik renaissanoe zeneóriásnak, lassus-nak (1532 k. - 
1594) még az életében megjelent egy-egy müvét tartalmazza,

1916 óta, amióta e gyűjtemény Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba ke
rült, osak Gombosi Ottó, a nagynevű zenetörténész (1902 - 1955)» a renaissan
oe tudós speoialistéja foglalkozott behatóan vele. Kritikai-bibllografikus 
és tematikus feltárása azonban osak most történik meg először. Ha ez a kö
tet tető alá kerül, először fog a kutatók rendelkezésére állni - az eddigi 
provizérikus, osupán első tájékozódásra alkalmas katalógusok helyett - a 
Bártfai Gyűjteményről szerkesztett, eokrétü utalásokkal átszőtt tematikus 
katalógusc

E rendkívül időigényes és belterjes munka terelte rá a figyelmet az el
ső - Sasvéri Dezső vezette nagyjelentőségű - konzerválást műveletek során 
szükségessé vélt összeállítás hibáira, amit észrevenni és helyreállítani - a 
dolog természeténél fogva — mintegy két évtizeddel ezelőtt, a Zeneműtár sok 
egyéb könyvtéri munkája msllett nem Is lehetett volna, Szerencsének kell 
tartani, hogy akadt olyan kutató, akinek volt elegendő szabad ideje, lelke
sedése és szívós türelme ahhoz, hogy hossza hónapokon át önzetlenül elő- és 
átrendezze az anyagot, majd ugyanilyen szívós türelmimmel önkéntes munkatár
sává szegődjék a hosszadalmas restaurátori műveleteknek.

Ezek legnagyobb tettéről, az érintetlenül maradt *Ms. raufl. Bártfa 1" 
kéziratos kötet szinte poraiból való feltámasztásáról beszéljen Cz.Kozpoga 
Ildikó, a Restauráló Laboratórium vezetője. - Hogy Bártfai Gyűjteményünk ma 
mér a lehetséges legnagyobb rendben és mértékben várja az európai kóruekul- 
tura e fénykorénak kutatóit, ez Murányi Róbert Árpád szorgalmas, rendszere
ző munkája mellett restaurátoraink kitartó, lelkes működésének maradandó 
érdeme lesz. - KECSKEMÉTI ISTVÁN

42



Ez év április hónapjában fejeztük be a Zeneműtár^ Bártfal Gyűjteményének 
restaurálásét* A XV-XVTI. századból származó nagybeosíi kéziratos és nyomta* 
tott anyag teljes egészében restaurálásra szorult* A bártfal Szent-Egyed 
templom könyvtárából származó kéziratokat ugyanis a múlt század 80-as évei
ben csaknem jóvátehetetlen károsodás értet a templom restaurálása Idején az 
egész anyag esővíztől átázott* Miután a szárítás, gondozás elmaradt, a pe
nészgombák Igen nagy pusztítást okoztak a kéziratokon* E pusztítást még nö
velték a nedvességkedve15 baktériumok és állati kártevők (rágósálók, rova
rok)* A kották zöme valósággal elrothadt, szétporladt* Nem tudjuk, hány kéz
irat pusztult el anélkül, hogy feldolgozásukra sor kerülhetett volna*

Bár a gyűjtemény az első világháború folyamán került a Magyar Nemzeti 
Muzeum állományába, restaurálásukra osak az 1950-es években került sor* A 
legreménytelenebb állapotban levő kéziratok 1970-ben Jutottak a restaurátorok 
kezébe*

Murányi Róbert Árpád munkáját megelőzően azonban a kéziratokat fertőtle
níteni, konzerválni, restaurálni kellett. Sok töredéket régi könyvtáblákból 
fejtettek ki a restaurátorok, ezeket gondosan meg kellett tisztítani. E mun
ka közben került sor a - talán legrosszabb állapotban levő - "Ms. Mus. Bárt- 
fa 1" Jelzetű, Dlsoantus feliratú kötetre* A teljes egészében penészes, szln- 
te egy tömbbé összetapadt, sötétbarna, porladó kézirat megmentése szinte re
ménytelen feladatnak látszott. Minden kézbevétel a lapszélek letöredezésével, 
pusztulásával járt. Kb* 150-200 db kisebb-nagyobb ilyen töredék hevert a kéz
irat mellett. Nyilvánvaló volt, hogy a kottát az eddig hasonló esetekben al
kalmazott hagyományos módon restaurálni nem lehet* A kéziratot a kezelés so
rán a lehető legkevesebb fizikai és kémiai hatásnak szabad osak alávetni, ne- 
hogy további pótolhatatlan veszteségek érjék* Fertőtlenitesre azonban feltét
lenül szükség volt, az összetapadt lapokat is szét kellett választani és a 
papir elpusztult rostszerkézétét, valamint a töltő és enyvező anyagokat is 
pótolni kellett, ügy látszott, a legkiméletesebb eljárás a polietilén fóliá
val történő laminálás lenne*

Miután a Széchényi Könyvtár laminátor gépe még nem használható, a tech
nikai lebonyolitást a Magyar Országos Levéltár h. főigazgatójának, Borsa 
Ivánnak szives engedélyével a Levéltár Restauráló Műhelyében végeztük el* A 
laboratórium vezetője, Hasz nos Zsigmondné és munkatársai szaktanácsaikkal és 
kollegiális segítségnyújtásukkal nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy 
vállalkozásunk, a kézirat megmentése, sikerült*

A munka azonban hosszú hónapokat vett igénybe* A kéziratlapokat, szét
választásuk után fertőtlenítettük, tisztítottuk, szárítottuk. Majd amikor 
a kézbevétel már lehetővé vált, a zenekutató is bekapósolódott a munkába. 
Célja az volt, hogy a viszonylagos épségben megmaradt többi szólamkönyv szö
vege alapján a mintegy 150-200 töredék helyét, összetartozását megállapítsa.
A leveleket polietilén fóliára terítve a megtalált töredékeket azonnal rög
zítettük, hogy elkerüljük az elkallódás veszélyét* Türelmes munkánk eredmé
nyeképpen csaknem minden töredék a helyére került* Ezután következett a 
hiányzó részek kiegészítése megfelelő szinü és minőségű Japánpapirral* Végül



a leveleket lamináltuk, a levelekből iveket készítettünk, majd a kéziratot 
bekötöttük. Az el nem helyezhető legapróbb töredékeket két polietilén fólia 
éa japánpapír között szintén lamináltuk óa a kézirathoz csatoltuk.

Az ily módon restaurált kézirat, amelyet eddig a kutatók feldolgozhatat- 
lannak, menthetetlennek tartottak, ma újra olvasható, tanulmányozható és 
fényképezhető. Túl azon az örömön, amely a jól elkerült munka végeztével min
dig eltölti a restaurátort, mert tudja, hogy munkájával értékes szolgálatot 
végez, a kézirat megmentésének története még egy jóleső érzést keltett ben
nünk. Ebben az esetben ugyanis egy ember önerejéből a feladatot nem tudta 
volna megoldani. Egy közösség vállalkozó kedve, türelme, kitartása azonban 
meghozta a kívánt eredményt, sikerre vitte a vállalkozást. És ez olyan kelle
mes tapasztalat, amelyre jólesik visszagondolni.
CZ.KOZOCSA ILDIKÓ

A BÖLÖNI GYŰJTEMÉNY

A Kézirattár idei szerzeményei közt a legkiterjedtebb az igen ér
tékes Bölöni-hagyaték. A századelőtől a hatvanas évekig! ez Időbeli terjedel
me) s nemcsak Bölöni György hátrahagyott Írásai, levelezése, hanem Itóka 
naplójegyzetel, levelezése is gazdagítja a hagyatékot. Kell-e mondani, mily 
érdekes és értékes levelezést hagytak ránk az első háború előtti Időből, 
mikor Ady benső körébe tartoztak mindketten. Bölöni az egyik legjobb barát, 
Itóka pedig Léda barátnéja. De fontos a hagyaték két háború közti leveles- 
anyaga is. Abban a nyugati emigráoió progresszív szárnyának kiemelkedő sze
mélyiségei keresik a levélkaposolatot Bölönivel. A felszabadulás utáni idők
re vonatkozó anyag pedig a diplomata és az irodalompolitikus közérdekű emlék
nyoma.

Három időréteg tehát, s mindegyik más szempontból erdekes és értékes. 
Először az ifjúság ideje, Párizs és Ady Jegyében. Itóka hozza Párizst, Bölöni 
Adyt a szép és teljes emberi kapcsolatba.

Itóka Rodln bizalmasa, Anatole Francé titkárnője. Utazik Olaszországba 
egyikkel is, másikkal is, s ezekről az utazásokról terjedelmes beszámolók 
mennek Pestre, Bölönihez. A rengeteg információt átsugározza az érett asszony 
szerelme, de sugárzik érett, finom szelleme is. A hagyaték egyik érdekes 
színfoltja ez a levelezés. Ahogy becse Rodin és Anatole Pranoe néhány tucat 
levele Itókéhoz. De az Itóka-Bölöni levélváltások az Ady-Léda kaposolat tör
ténetéhez is nyújtanak motivációs anyagot. A századelő Párizsa, ahogy a 
Rodin és Francé környezetében élő asszony éli-látja, s ez a Párizs Ady
Bakonya9 Lédával rejtőzéseinek színhelye 1b#

A világháború végén, a forradalmak után elmúlik a századelő Adys-lédás 
aranyideje. El az ifjúság extenziv életáradása, a Bölöni házaspár bensőbb 
körre ér, de csak hogy megkapaszkodhassak a maga szilárd pontján. Most a ma
gyar emigráció jelenti a kapcsolatokat. Nehéz, sötét idő, küzdelmes korszak. 
Most Bölöni a fontosabb levelek címzettje. Károlyi Mihály, Jászi Oszkár,
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Eukáos György, a nyugati emigráció baloldala, kommunistái tartják a kapcso
latot Bölönlvel, aki kapcsolataival, diplomáciai képességeivel szolgálja hű
séggel, a két háború közti időszakban mindvégig az emigráns magyar progresz- 
szlót.

De az igen értékes levelea részen túl is gazdag és Jelentős a hagyaték. 
Itőka-Kémerl Sándor hátrahagyott kéziratai, Bölönivel Írott közös naplója a 
második háború viharos párizsi hónapjairól, "Az igazi Ady** franola fordítás
ra készített nyomtatott, a szerző Javította példánya, kiterjedt Ady-dokumen- 
táoló, eredeti cikkek, Jegyzetek, lapkivágat-gyűjtések, egy tervezett Deák 
Ferenc-monográfia anyaggyűjtése, s lehetne még sorolni, de ennyi is bizonyít.

A hagyaték harmadik időrátege a felszabadulás utáni szakasz. Bölöni 
diplomáciai működésének Itóka által följegyzésekbe rögzített tényei, számos 
eltervelt és kiadott mü előmunkálata, kézirata. Majd az ötvenes évek második 
feléből, az irodalmi konszolidáció idejéből maradt értékes dokumentumok az 
Élet és Irodalom, az Irodalmi Tanács, Irodalmi Alap és az újjászervezett író
szövetség dolgában.

Bölönlék hosszú és értelmes élete századunk magyar progressziójának 
történetét dokumentálja, s lényegesen, mert Bölöni mindig ott volt a fősodor
ban* Hagyatékának ez az értéke. Kézirattárunk jelentős anyaggal gazdagodott.
BATA IMRE

A NYELVI SMERETI MÉRLEGRŐL

Könyvtárunk vezetői tanácsának döntése, valamint 1971# évi ter
vünk étlapján a könyvtárban szükséges nyelvtudásról és a meglevő nyelvismeret
ről felmérést kell végezni, hogy ennek tanulságait levonva a nyelvtanulás 
ösztönzésére konkrét tervet lehessen készíteni.

A könyvtári munka területén nem egyforma szintű nyelvismeret szükséges*
A passzív nyelvtudástól, a nyelvi struktúra ismeretét kívánó és nehány alap
fogalomra kiterjedő tudástól az idegen nyelvre fordításig, tolmácsolásig ter
jed a skála, ennek ellenére Jelenleg a nyelvtudás elbírálására és honorálá
sára csak a nyelvvizsga letétele nyújt lehetőséget. A nyelvvizsga megszerzé
se munkatársainktól komoly anyagi és szellemi ráfordítást igényel és sok 
esetben az adott területen nem is szükséges ezzel egyenértékű nyelvtudás. 
Ezért merült fel, hogy nyelvtanulás ösztönzésére a könyvtár igényeiből ki
induló differenciált megoldást kell találnunk. Ennek előfeltétele azonban, 
hogy tiszta képet nyerjünk mind az egyes munkaterületek nyelvismereti igé
nyéről (a szükséges nyelvek és milyen fokú nyelvtudás) mind pedig munkatár
saink nyelvismeretéről (milyen nyelvek, milyen fokon) függetlenül attól, 
hogy Jelen munkaterületén hasznosítja-e nyelvtudását, rendelkezik-e nyelv
vizsgával, kap-9 nyelvpótlékot.

Talán nyelvicmei*éti mérlegnek nevezhetnénk azt az áttekintést, amely 
szükséges ahhoz, hogy tervszerűen álljon rendelkezésre minden munkaterületen 
a kívánatos nyelvi cmeret, hogy a szükséges nyelvek tanulására ösztönözzük
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munkatársainkat, és kiépítsük a könyvtár nyelvi szakreferensi rendszerét.
Természetesen mind a nyelvtanulásban,- mind a nyelvi szakreferensi rend

szerben különbséget kell tennünk a világnyelvek, a szomszéd népek nyelvei 
és az egyéb, ritkán használt nyelvek között a könyvtár funkoiólra és az ál
lományhoz kívánatos nyelvismeretre tekintettel. A ritkán használt nyelveknél 
külső szakértők bevonásával is számolni kell, amint azt a Gyarapítási Osz
tály Jelenlegi gyakorlata mutatja. Héber, örmény és más nyelveknél a müvek 
kiválogatásában és a szükséges címleírást adatok feltárásában külső szakér
tőkre támaszkodnak,

A közeljövőben kiküldésre kerülő kérdőívek gondos kitöltéséhez munka
társaink, elsősorban az osztály- és osoportvezetők segítségét kérjük, hiszen 
felmérésünk hosszú távú fejlesztés alapja kíván lenni, mert az elérendő oél 
• minden munkaterületen a szükséges nyelvismeret - osak az egyes munkatársak 
több éves erőfeszítésével realizálható. Ahhoz viszont, hogy ezt az erőfeszí
tést munkatársaink vállaják, ki kell dolgoznunk az ösztönzés dlfferenolált 
formáit.
FARAGÓ LÁSZLÓKÉ

ÚJABB TÖRTÉNETI IRODALOM KÜLFÖLDI BESZERZÉSEINKBŐL

Sast Central and Southeastern Europe. A Survey. Ed. Charles 
Jelavloh. Chloago - London, 1969. KIK, 483 1.
Sast Central Europe. A gulde to basio publioatione. Ed. Paul 
L. Horeoky. Chicago - London, 1969* KAV, 956 1.
Southeastern Europe. A guide to basio publioatione. Ed. Paul 
L. Horeoky. Chioago - London, 1969. KKII, 755 1*

A három, szerves egységet alkotó kötet az "area-study" fogalmának Je
gyében született. Ez nagyobb földrajzi egység komplex társadalomtudományi 
tanulmányozását jelenti, szinte valamennyi Idevágó dlszoipllnára kiterjed, a 
földrajztól a szociológián át az antropológiáig. Minderre szükség?van ugyan
is egy komoly történésznek, szociológusnak vagy "politieal soientist"-nek, 
bár a Kelet-Közép-Európa múltjával vagy Jelenével foglalkozók számára - te
kintettel az egyre növekvő könyv- és folyóirattermésre - mind nagyobb gond 
a kurrens irodalom áttekintése is, nem beszélve a régebbi munkák megismeré
séről. A teljességre törekvő bibliográfiák mellett ezért fontosak a szelektív 
irodalom-jegyzékek, különösen a diákok és a külföldi terméssel ismerkedő ku
tatók szóméra. A fentiek közül az első kötet felméri az Égyesttl* Államokban 
folyó Kelet-Európa kutatás múltját, Jelenlegi helyzetét és perspektíváit. A 
másik kettő sorra veszi a terület országait és a rájuk vonatkozó irodalmat 
(földrajz, néprajz, történelem, államrendszer, gazdaság, társadalom, tudomá
nyos élet) lényegében annotált bibliográfiát ad. A fő hangsúly az angol nyel
ven megjelent müveken van, de a legfontosabb más nyelvű kiadványok is szere
pelnek. Ez az elismerésre méltó kiadói vállalkozás régi hiányt pótol, s kü
lönösen a két bibliográfia marad nélkülözhetetlen kézikönyv.
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Keith Hitohinst The Rumanian natlonal movement in Transylvania.1780-1849. Cambridge, Masa. 1969. XI, 316.1.
önmagában véve osak helyeselheti as igyekezet, hogy az erdélyi románság 

történetét a politikailag privilegizált helyzetben levő magyar nemesség és 
a szászság szerepétől függetlenítve is megvizsgálják, bár vigyázni kell az 
arányokra, nehogy az ilyen próbálkozás - megfeledkezve a lakosság többi ré
széről - Erdély egészének történetét helyettesítse. Más történészekkel el
lentétben a szerzi egészében véve sikeresen kerülte ki ezt a buktatót és 
jól mutatta be a román nemzeti tudat kialakulásának folyamatát, Erdély kora
beli viszonyaiba beágyazva. Kár viszont, hogy a sok tekintetben reakoiós 
töltésű, egyházi vezetés alatt álló és steril szellemi mozgalomként induló 
román nemzeti mozgalmat túlságosan is saját megnyilatkozásai és programja 
alapján elemezte, azonosulva a szereplők érvelésével és érzelmeivel, köztük 
a dáko-román kontinuitás téveszméjével. E korlátoktól eltekintve jól megirt, 
alapos eszmetörténeti munkával van dolgunk,

Nándor A. Dreisziger: Hungary*s way to world war II. Toronto,
1968. Hungárián Helioon Society. 239 1.

A nnnVfl Hitler sikereinek kevesebbet tárgyalt területét, "diplomáciai 
hódításait, melynek Magyarország a klasszikus példája" tárgyalja. Az utóbbi 
évek magyar és külföldi forráskiadványait és feldolgozásait egyaránt hasz
nosító diplomáoiatörténet a Jelen terjedelemben csupán rövid szintézise a 
vizsgált korszaknak (1933-1941. junius 26.), s a nem eléggé megalapozott ál
lítások mellett nem mentes a tévedésektől sem.
JESZENSZKY GÉZA
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Imim

A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Széohényi Könyvtár az Akadémiai Kiadé gondozásában megjelentette a Régi magyaror
szági nyomtatványok 1473-1600. évi kötetét.

A Régi Magyarországi Nyomtatványok kötetét lapozgatva, egy 
régi emléket szeretnék felidézni, amely Kőhalmi Bélához, mind
nyájunk tanítómesteréhez fűződik.

1959. október 9-én a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre 
bensőséges ünnepség keretében emlékezett meg Kőhalmi Béla 
Kossuth-dlJas egyetemi tanár 75. születésnapjáról. Zsúfolásig 
megtelt a könyvtáros klub, egymás után hangzottak el az ünnepi 
köszöntők, de a figyelem akkor vált Igazán feszültté, a osond 
valóban ünnepivé, amikor Béla bácsi emelkedett szólásra.

Halk hangon köszönte meg a könyvtáros társadalom megemlé
kezését, de azután - szokása szerint - nem önmagáról, hanem a 
magyar könyvtárügy előtt álló feladatokról, különösképpen a 
nemzeti bibliográfia fehér foltjairól beszélt. Fájó adósságain
kat emlegette, s ezek között is különösképpen a Szabó Károly-fé- 
le Régi Magyar Könyvtár uj kiadásának időszerűségét.

Azokban a napokban a világ közvéleményét a szovjet Űrkuta
tás nagyszerű eredményei, a Hold-kutatási programot végrehajtó "lunylk" raké
ták szenzációs utjai foglalkoztatták. Az első szovjet szputnyik felbocsátásá
nak második évfordulóján, 1959. október 4-én Indult el a Lunylk III. azzal a 
céllal, hogy - elsőként a világon - megkerülje és lefényképezze a Hold ember- 
nemlétta túlsó oldalát. Az újságok címoldalai tele voltak e nagyvonalú vál
lalkozás híreivel, s a merészebb fantáziájú újságírók már az ember Holdra-szál
lásának nem is olyan távoli jövőjéről Írtak. Ez magyarázza, hogy a 75 áves 
Kőhalmi Béla igy fejezte be beszédét!

"Sok mindent szeretnék még megérni az emberiség és a tudomány haladásá
nak nagy ügyében. Biztos vagyok abban, hogy még meg fogom élni az embernek a 
Holdra való leszállását - de a Szabó Károly uj kiadását, azt mór nem fogom 
megérni."

Még emlékszem a derültségre, ami ezeket a szívből Jövő, de iróniával ve
gyes szavakat követte. Hiszen olyan lehetetlennek tűnt akkor - tizenkét évvel 
ezelőtt -, hogy emberek sétálgassanak a Holdon! ... Mi ehhez a vállalkozáshoz 
képest egy bibliográfia kiadása! Vagy talán mégis?

És Kőhalmi Bélának - mint mindig - most is igaza lett. Még megérte, ami
kor 1969. Július 16-án leszállt az első ember a Holdra,s miután őt minden ér
dekelte, bizonyára látta is a televízió képernyőjén.
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Alig félévre rá, 1970. januárjában hunyt el, nem sokkal 05, születés
napja után. 8 a Régi Magyarországi nyomtatványok első kötete, az uj "Steabé 
Károly", 1971 februárjában hagyta el a nyomdát.
80MKUTI GABRIELLA

EGY FONTOS SZLOYÁK-MAQYAR VÁLLAHC07.Áa«
Az Országos Sséohényl Könyvtár régi oseh 
és szlovák nyelvű nyomtatványainak kata
lógusa 1000-lg

A Borsa Gedeon és K&fer István összeállí
totta, valamint Boris Bálent és Frantisek Horék 
lektorálta katalógus előszavából - tájékozta
tásként - hadd idézzük a következőket: "A ka
talógus az Országos Széohényi Könyvtár állomá
nyából 1330 oseh, illetve szlovák müvet, több 
mint 2000 példányt tartalmaz 1800-ig bezáró

lag... A kiadvány gyűjtőköre megegyezik a régi oseh és szlovák müvek nagy 
bibliográfiájával, a Knlhopls-éval. A most közzétett 1330 műből 258 olyan, a- 
mely a Knihopisban még nem szerepel... Van kiadványunkban ... kb. 150 továb
bi olyan mű is, amelynek oime ugyan ... szerepel a Knihopisban, konkrét pél
dányt a szerkesztők azonban nem ismertek... A kiadvány forrásanyaga igy min
denképpen Jelentős. Az Országos Széchényi Könyvtár oseh és szlovák gyűjtemé
nye közvetlenül a néhány legfontosabb osehszlováklal könyvtár után követke
zik. Katalógusunk használatát számos mutató könnyíti meg. Ezek eligazítanak 
a possessorok szerint ..., a megjelenési hely szerint, a megjelenési idő 
szerint, a nyomdászok szerint... Külön mutatók tájékoztatnák a Knihopisban 
nem szereplő művekről, a Knihopisban osak irodalmi forrás alapján említett 
müvekről, a Knihopis leírásainak Javításairól, bővítéseiről, végül az Orszá
gos Széohényi Könyvtár Jelzetei szerint ... Mindenütt megadtuk a Knihopis 
tételszámát, sőt ugyanígy a Matioa Slovenská könyvtárának Jelzetét is..."

Láthatjuk, hogy a 406 lapos katalógus a régi müvek bibliográfiáinál és 
katalógusainál szokásos szempontok szerint tárja fel anyagát, és oimlelrásal 
is a régi könyvekre vonatkozó szabályokat követik a sokszorosítási technika 
- gépirás-xerox/rotaprint - adta lehetőségek között. Az azonban nem ártott 
volna, ha a leírásokat szinte bekeretező különböző Jelzetek állandó helyéről 
az előszó valamiféle "képszerű" tájékoztatást ad, bár ennek federitése és 
memorizálása legfeljebb osak néhány perore veti vissza a katalógus biztonsá
gos használatét. De ha mér az előszóról esett szó, az előzőhöz hasonló lé
nyegtelen kifogásként említsük meg azt isi alig két lapját nem ártott volna 
hazai Írógépen átírni, és itt-ott magyarítani.

A katalógus - a leírások és a bibliográfia-szerkesztés szabatosságát 
tekintve - a legigényesebb vállalkozások közé tartozik. Minden bizonnyal az 
a nyelvi pontosság tekintetében is, ám ennek megítélésére osak szlavisták

GEDEON nORSA - ISTVÁN RÁFÉR

CATAFOGUS
librorom veterum 

usquc nd iinnurn 1800 
In lingua Bohém Ica ef Slovnra imprepsorum 

quar in Bibllolheca NntJonali Hungáriáé 
de Francisco Széchenyi noiriinata asservanlur
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vállalkozhatnak, hisz a mai cseh és szlovák nyelvállapot ás helyesírási gya
korlat ismerete itt alig Jelent valamit.

Az előszó idézett adataiból és a katalógushoz fűzött megjegyzésekből.
- úgy hisszük - elégségesen kitűnik, hogy mind a hazai szlavisztika, mind a 
csehszlovákiai kutatás igen fontos segédeszközzel gazdagodott általa. Be a 
mű megjelenésének önmagában is igen nagy eszmei Jelentősége van. A "rendezni 
végre közös dolgainkat" amúgyis egyre tisztábban és mindannyiunk számára egy
re hasznosabban áradó folyamát táplálja a Matioa Slovenská és az Országos 
Széchényi Könyvtár e közös és egy időben akart vállalkozása. Mi sem kívánha
tunk mást, mint előszava, "hogy az első próbálkozást számos hasonló kiadvány 
kövesse".
FUTALA TIBOR

Müteremlátogatás TKiss István szobrász
művésznél] c. cikkünkhöz (23.1*)
Papp Iván rajza a művész "Dózsa György" 
szooorcsoportJ áról.
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MJEKOZÓMS
UJ LEHETŐSÉGEK

Könyvtárunk egyre növekvő korszerű "géppark"-Ja legújabban — 
többek között- egy Rétik Xerox 914-es másológéppel gyarapodott. A gép az ere
detivel azonos méretti másolatokat készít. Másolatai nagyon szépek, néha szeb
bek, mint a már sárguló paplru eredeti nyomtatványok.

Tudomásunk szerint a könyvtár azért Is vásárolta ezt a gépet, hogy az 
állományi hiányok pótlására és az állomány védelme érdekében Üzemeltesse. A 
könyvtári dolgozók tájékoztatása és az esetleges további gondolatébresztés 
érdekében, megkérdeztük Borsa Gedeont, aki a Régi magyarországi nyomtatványok 
most megjelent első kötete összeállítása sorén már sokat foglalkozott a 
hiánypótlás kérdésével, hogy milyen megoldásokat látna leginkább ajánlatos
nak. Az alábbiakban Ismertetjük az általa vázolt elképzeléseket.
Állományi hiányok pótlása

Az Országos Széohényi Könyvtár állományának a nemzeti könyvtári gyűjtő
kört reprezentáló, vagyis magyar és magyar vonatkozású anyaga korántsem tel
jes. Az elsőrendűen magyar vonatkozású anyagot két típusba csoportosíthatjuk:

(1) magyar nyelven bárhol megjelent, 111. Magyarországon bármilyen nyel
ven nyomtatott kiadványok (a Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára I. és II.kö
tetében szereplő nyomtatványok típusa);

(2) a magyar szerző tollából külföldön megjelent, 111. a tartalmilag Je
lentős magyar vonatkozású külföldi kiadványok (az RMK III. kötetében, 111. az 
Apponyi bibliográfiában szereplő kiadványoknak megfelelő kör).

Mindkét csoportban Jelentős hiányaink vannak. Az állományunkban meg nem 
levő bibliográfiai egységek aránya koronként és kategóriánként más és más, a 
második osoport esetében természetszerűleg Jóval rosszabb. Illusztráoióként 
említem meg, hogy az RMNy első kötetében mintegy 900 tétel szerepel, ebből 
kb. 700 tételből van ismert példány, s e 700 közül 350-ből van csupán példá
nya az OSzK-nak. Vagyis» van tere az állományi hiányok pótlásának.

Ez a hiánypótló munka természetesen Igen összetett.Bibliográfiai adat
gyűjtéssel kezdődik, lelőhelymegállapitássál folytatódik (ebbe a fázisba 
értve a gyűjtött elmeknek OSzK-beli hasonlítását is). A megállapítható lelő
helyek esetében a példány kikölcsönzése következne (a tulajdonos-könyvtár 
másolási engedélyének egyidejű megszerzésével), majd a máeoltatásra előké
szítés, maga a másolás, az Így elkészülő példányok köttetése, végül a köl
csönkapott példányok visszajuttatása a tulajdonoshoz.

Mindez nem osupán nagyon sok adminisztrációs munkát igényel, hanem je
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lentő* mennyiségű, igen komoly színvonalú érdemi műnkét is. (A Gyarapítási 
Osstály régi végya és elképselése ennek a feladatnak megvalósítása, mind es 
ideig asónban éppen a megfelelő személyi feltételek hiányéban nem állt mód
jában még a tervszerű bibliográfiai adatgyűjtést sem vállalnia. Ezért Jelen- 

körülményeink között osak olyan feladatokra lenne szabad vállalkoznia 
könyvtárunknak - Borsa véleménye szerint - a hiányok pótlása terén, amelyek
nél a bibliográfiai gyűjtő munka és a lelőhelyek feltárása mér korábban, va
lamilyen más munka kapósán megtörtént. Ilyen területek az alábbiakt

1/ As RMK I. és II. anyaga 1711-ig. Az RMRy munkálatok - ill. korábbi 
gyűjtés - révén van gyűjtött olmanyag, továbbá elfogadható szintű áttekintés 
a bel- és külföldi lelőhelyekről. A gyűjtött címanyagot mér nem kell hason
lítani sem.

2/ Ugyanennek a két kategóriának megfelelő 1712-1800 között megjelent 
nyomtatványok. Tájékoztató adatok vannak mind a oimanyagra, mind a lelőhe
lyekre vonatkozóan, éppen a most sajtó alatt levő Petrik V. kötetének gyűj
tése révén. (Itt azonban szükséges az OSzK állományában való hasonlítás.)

3/ Magyar^ill. magyarországi periodikumok 1849-ig. Busa Margit 
”Ephemerides”-ének gyűjtő munkája során teljes (számokra menő pontosságú) 
áttekintést szerzett az OSzK hiányokról és a bel- és külföldi lelőhelyekről. 
Kb. 1840-ig minden periodikum másolható, mivel ezek mérete még nem haladja 
meg a 21x31 cm-t. De másolható lesz 1840 után is a hiányok zöme.

4/ A Horthy-korszak készülő bibliográfiájának anyaggyűjtése során az 
1944. évet a gyűjtők külön kezelik, minthogy itt hiányaink igen jelentősek. 
Bnnél a gyűjtésnél is ismertek a lelőhelyek.

Bz a kör természetesen bővíthető. Egyfelől vannak olyan kiadványtípusok, 
amelyeknél a címanyag rendelkezésre áll, a hasonlítás is megtörtént, de le- 
lőhely-megállapításra még szükség van (pl. a Gyarapítási Osztály Jelenleg 
ki nem egészíthető deziderátumai, mint raktárrevízióé hiányok, ma már besze- 
rezhetetlen fontos külföldi kiadványok, vagy az RMK III. címanyaga), másfe
lől ismert gyűjtemények nyomtatott katalógusaiból gyűjthető deziderátumok, 
ahol a lelőhely adott, viszont a tényleges OSteK hiányok megállapításához még 
alapos hasonlító munka szükséges. (Pl. a Szüry-gyüjtemény katalógusa, a Ma- 
tloa Slovenska szlovákumkatalógusa etb.)

A körnek ez a bővítése azonban a Jelenlegi körülményeink között nehezen 
lenne megvalósítható, munkaigényes és egyébként is problematikus. Gondoljunk 
osak arra, hogy pl. a Kisnyomtatványtár gyűjteményében mennyi e körbe tarto
zó feltáratlan cim szerepel, amelynek feldolgozása előtt ilyesfajta hiány
pótló munkába belefogni felelőtlenség volna. Mindez azonban nem is probléma 
egyelőre. Problémának éppen elegendő az első helyen említett, már bibliográ
fiai szempontból feltárt, ismert lelőhelyü kiadványok kikölcsönzésének, má- 
soltatásának szervezett formában történő megoldása is, ha figyelembe vesszük, 
hogy ez a munkafeladat a Gyarapítási Osztálytól a Mikrofilmtárig, a Könyv
tárközi Kölcsönzéstől a Kötészetig hány osztályt érint, S ekkor meg nem is 
szóltunk az igy "beszerzett" kiadványok feldolgozásából etb. adódó többlet- 
munkáról.

52



Ossz efoglalva az elmondottakat, amelyek tulajdonképpen csupán egy be
szélgetésből Írásba rögzített gondolatsorok: hasznos és sürgős tennivalé 
lenne egy javaslat kidolgozása az állományi hiányok pótlása, valamint állo
mányvédelem szempontjait figyelembe vevő másolási programra. A javaslatnak 
nemcsak a lefedezendő területekre kellene kiterjednie, hanem a munka szemé
lyi és dologi szükségleteire is, 'figyelembe véve valamennyi érintett munka
területet. Minél előbb kerül egy ilyen javaslat az illetékesek elé megvita
tásra, annál hasznosabb beszerzésnek bizonyul majd ez a nem osekély értékű 
gépi beruházás.
WIX GYÖRGYIJE

BOY PORTOS PJ SEGÉDKÖNYVRŐL

Mielőtt könyvtárunk hivatalos megalapítása 1802-ben megtörtént 
volna, Széchényi Ferenc három kötetben 1799-ben és 1800-ban kiadta a könyv
tár katalégusát, amelyet 1803-ban és 1807-ben még két pétkötet követett. Bár 
a hazai és külföldi sajtó nagy elismeréssel irt ezekről a Tibolth Mihály ál
tal szerkesztett kiadványokról, külön kiemelve, hogy nemosak betűrendben, ha
nem szakok szerint is feltárja az anyagot, a könyvtártudomány későbbi alaku
lása más irányba terelte a fejlődést, így került sor könyvtárunkban a münche
ni, majd az adréma-katalógusra, s egyelőre aligha gondolhatunk aprra, hogy a 
párizsi Bibliotheque Nationale, a londoni British Museum vagy a washingtoni 
Library of Congress mintájára folytathatnánk Széohenyi kezdeményezését.

E három nagy könyvtár nyomtatott katalógusai azonban - amelyek könyvtá
runkban is megtalálhatók - olyan hasznos kezdeményezésnek bizonyultak, hogy 
a második világháború után Amerikában megszületett egy sokkal átfogóbb terv: 
kötetekben kiadni az USA és Kanada összes nagyobb könyvtárainak központi ka
talógusát, amely számot ad a könyv, brosúra, térkép, atlasz, zenemű és pe
riodika állományról.

Hosszas tárgyalások után 1963-ban döntöttek a 610 hatalmas kötetre ter
vezett mü kiadáséról, amely tartalmazza az 1956 előtti bejelentéseket. (A 
későbbi bejelentések anyaga ugyanis már előbb megjelent a Library of Congress 
katalógusaiban.) A munkatársakat az Amerioan Library Assooiation tagjaiból 
válogatták ki, akik kétezernél több könyvtár mintegy 16 millió bejelentése 
fölött konzultáltak. Az összes kiszűréseket elvégezve több mint 700 könyvtár 
10 milliót meghaladó anyagának feldolgozására került sor. Alapelvül az 1949- 
ben kiadott oimleirási szabályt vették, de a cédulákat nem Írták le újra, 
azok foto-ofszet eljárással kerültek a kötetek lapjaira, megtartva a könyv
tárak Jelzetét és szakszámait is. Azonos müveknél mindenütt kiválogattak egy 
"vezérlapot", master card-ot, amelyik a legteljesebb információkat tartalmaz
za. Az előállítást a londoni Mansell-cég vállalta, különleges kamerát állítva 
be erre a célra: 600 kartont tud lefényképezni óránként, lehagyva a fölösle- 
gesnek talált részeket*

Könyvtárunk mór az első ismertetések megjelenése óta fontolóra vette a
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kiadvány beszerzését. A tárgyalásoknak lökést adott ogyik munkatársunk kül
földi útja, aki a kötetekkel a nagy európai nemzeti könyvtárakban mindenütt 
találkozott. így megtörtént a kedvezi döntés, s havonta érkezik egy-egy lá- 
dányl küldemény a "Hatlónál Union Catalog. nre-!Q56 imprlnts" köteteiből. 
Április végén kaptuk meg a 144. kötetet, amely a Dittmer-nél tart. Közben 
hiányzik azonban még az 53-56. kötet. Ezek a "Bibié" oimezót fogják tartal
mazni. Egyelőre a szerkesztik ezzel a témával még nem tudtak megbirkózni.

A mü a referensi segédkönyvtárába kerül, bár minden osztály egyaránt ér
tékesen tudja használni. Pontos segédeszköz lesz a címleírás számára, jól 
fel tudja használni a könyvtárközi kölosönzés és a nemzetközi osere, megköny- 
nylti a leiró bibliográfiák összeállítását és fontos tájékoztatásokat tud ad
ni a katalógus-szerkesztőknek, valamint a gyarapítási osztálynak is.

Érdekesség kedvéért megemlítjük, hogy Arany János közel négy lapon 82 
tétellel szerepel, az utolsó egy utalót "Arany, John - see Arany János 1817- 
1882."

Annak illusztrálására pedig, hogy a Library of Congress és a British 
Museum nálunk meglevő kötetkatalógusai mellé valóban érdemes volt ezt a mü
vet megrendelni, álljon itt az ókori, középkori és újkori szerző példája, 
hogy hány tétellel szerepelnek az egyes katalógusokban?

British
Museum

Libr.ofCongress
Hat.Union 
Catalog

Aiszoposz -- ----- 706 164 1464
Abaelardus Petrus 154 26 187
Adler, Alfréd -— 34 39 111

Ha mindehhez hozzávesszük még azt, hogy a Library of Congress anyagát a 
főmüvön kívül négy Supplement sorozatból kell összeszedni, hogy a British 
Museum katalógusának 3. kiadását már osak a Jövő század éri meg, hogy a pá
rizsi Bibliotheque Nationale 1897-ben elkezdett kiadványa még a mai napig 
nincs kész, a Deutsoher Gesamtkatalog pedig a B betűnél a második világhábo
rú miatt abbamaradt, egyrészt megnyugodhatunk, hogy könyvtárunk nem gondol
hat ilyen katalógus kiadására, másrészt örülhetünk, hogy állományunk ilyen 
értékes müvei gyarapodott.
KELECSÉNYI GÁBOR
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SZAKIRODALMI TALLÓZÁS

Az elmúlt év egyik legjelentősebb szakmai eseménye a III. Orszá
gos Könyvtárügyi Konferenoia, melynek már előkészületei jelentős helyet kap
tak a szaksajtéban. A Könyvtáros ez évi számai (2«sz. 59*89.1.) 3*sz. 123-
154.1. ) 4.sz. 187-209.1.) viszont magán a konferenolán elhangzott valamennyi 
hozzászélást közli. Ez a rendkívül változatos, sokszínű anyag kitűnő átte
kintést nyújt a magyar könyvtárügy legégetőbb problémáiról* az egyes könyv
tártípusokat, az általános valamennyi területre országosan Jellemző kérdé
sekről és saját könyvtárunk gondjairól egyaránt. Többek között olvashattuk 
Sebestyén Géza hozzászólását a "vár-problémáról" A könyvtárügy kulcskérdése 
n nemzeti könyvtár mielőbbi megfelelő elhelyezése elmen (3.sz. 138-140.1.), 
Haraszthy Gyula könyvtárunk hungarioa programjáról adott számot Kiépítjük
a hungarloa Információk teljes rendszerét című hozzászólásában (3.ez. 153-
154.1. ). A jelentős, lényegbevágó szakmai kérdések mellett nem érdektelen 
Jrev Tamásné felszólalása, amelyre a Híradónak, mint társadalmi szervezetünk 
lapjának érdemes felhívni a figyelmet. A felszólalás világosan megfogalmazza 
a szakma elnőiesedésének okét és következményeit A könyvtári munkaerők het- 
venszázaléka nő olmen. (4.sz. 200-201.1.).

Mivel ez év folyamán könyvtárunk tanulmányi kirándulást tervez Szombat
helyre, bizonyéra többeket érdekel a Könyvtáros beszámolója (Gerő Gyula: 
Könyvtáravatás Szombathelyen 2.sz. 90-92.1.), amely a szombathelyi könyvtár 
megnyitásáról tájékoztat. A cikk képet ad az uj könyvtár arányairól és be
osztásáról és elemzi a rendkívül szép és jelentős uj művelődési Intézmény 
szerepét az uj magyar könyvtárépités és közművelődés területén.

Érdekes tanulmányt közöl a Tudományszervezési Tájékoztató (1971. l.sz. 
90-112.1.) a tudományos ás műszaki tevékenység méréséről. Bár a tanulmány 
nem konkrétan a mi szakterületünkkel foglalkozik, a felvetett problémák fi
gyelemre méltóak szempontunkból is. A tanulmány nemzetközi perspektívában 
vizsgálja a nemzetközi tudománystatisztikai adatgyűjtés egységesítésének kér
déseit, a nemzetközi összehasonlítás általános nehézségeit. Számunkra különö
sen érdekesek a tanulmánynak a tudományos és műszaki szolgáltatások mérésének 
módszerével foglalkozó sorai.
KOVÁCS ILONA

HEH ...A Kézirattár állománya rendkívül értékes középkori zenetörténeti es ma
gyar nyelvtörténeti emlékekkel gyarapodott. A Régi és Ritka Nyomtatványok 
Tárának Inc.1344 jelzetű ősnyomtatványából a restaurálás sorén négy teljes én 
két keresztbe félbevágott hangjelzett kódexlap került elő, melyek többszóla
mú motettákat (nem szorosan a liturgikus cselekményhez kapcsolódó egyházi 
kórusmüveket) tartalmaznak. A papír vizjegye és a paleográfiai ismérvek alap
ján a kézirat keletkezési ideje a 15. század harmincas-negyvenes éveire tehe
tő.
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Különös jelentősége e nehány fóliának, hogy az ismert húsvéti motettát 
("Surrexit Christus hódié") tartalmazó lap felső margójára egy elterjedt 
húsvéti ének első versszakát is feljegyezték magyarul, németül, csehül és 
lengyelül, ez utóbbiból azonban osak néhány betű maradt meg. A kézirat Így 
minden valószínűség szerint az egykorú Északmagyarorszég területén, felte
hetőleg valamelyik északszepességl városban keletkezett, ahol e négy nyelvű 
feljegyzésnek gyakorlati értelme volt. Ez annyit Jelent, hogy e töredékek az 
első ismert Magyarországon lejegyzett többszólamú zenemüvet rögzítették és a 
szerény néhány magyar sor az Ómagyar Mária-siralom utáni első magyar nyelvű 
verses emlékünket képviseli.

A töredékek zenetörténeti és paleográfiai jelentőségét máro. 19-én a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottságá
nak és Népzenekutató Csoportjának közös ülésén Dr.Mezey László és Dr.Ra.leozkv 
Benjámin ismertette. A Musioa Antiqua együttes némelyik motettát meg is szó
laltatta. A töredékek alapos vizsgálata még bizonyára több részletkérdés 
tisztázására vezet.

Katalogizáló Osztályunk figyelt fel arra, hogy azonos gondjai vannak a 
New York Publio Library, Research Libraries-nak is. Ezekről olvasott:
A katalógusszerkesztő osoportban nagy a fluktuáció. 1962-1966 között 28 uj 
betürendező és 52 szerkesztő fordult meg (a csoport teljes létszáma 22 fő). 
Egy szerkesztő betanítása 3 hónap, egy betürendezőé 2 hónap. A osoport veze
tője és helyettese ideje nagy részét, fordítja betanításra. Az 5 éves periódus 
alatt - számítások szerint - 22 munkaévet fordított a könyvtár ebben a oso
portban a betanításra. Ennek költsége kb. 121 000 dollár.

A katalógusszerkesztés átlagon felüli intelligenoiét kivén. A szerkesz
tési szabályzat komplikált, sok esetben bonyolult besorolási kritériumokat 
kell alkalmazni. A szerkesztő munkája aprólékos és kevéssé vonzó a Jól kép
zett munkaerők számára. Ezért a nagyarányú fluktuáció.

A osoport feladatkörébe tartozik a fiókok oinikézése, a katalógusbővités 
nagy munkája és a fiókok javíttatása is. - Library Catalogs* their preser- 
vatlon and maintenanoe... Ed. by James W. Handerson, Joseph A.Rosenthal. 
Cambridge. Masa. 1968. 67* 1.



KÖNYVTARUNK■ÉLETERŐI
Könyvtárunk társadalmi szervezetei április *3-án ünnepi ülésen 

köszöntötték Hazánk felszabadulásénak 27# évfordulóját. Az ünnepi beszédet . 
Sonnevend Péter tud. munkatárs mondotta. Az ünnepi műsor keretében Misley 
Judit versmondással, kamarakórusunk Párkai Istvánná vezetésével több kórus
müvei szerepelt.

Május elsején könyvtárunk dolgozói a VIII. kerület soraiban vettek részt 
az ünnepi felvonuláson.

Krónikánk bevezetéseként kegyelettel emlékezünk 
meg nemrégen elhunyt volt dolgozóinkról. Dr.Posonyi 
Erzsébet ny. osztályvezető ápr.23-án, Gattér István
ná. adrérna-üzérnünk ny. dolgozója épr.25-én halt meg. 
Emléküket megőrizzük.
A törzsgárda hirel

Könyvtárunk ebben az évben is szép számmal kö«» 
szönthet hosszú évek óta körünkben dolgozó munkatár
sakat. Bizonyara sokan érdeklődéssel olvassák majd 
a 10f 20, 111. 30 éve intézményünkben dolgozók név

sorát .
10 éves törzsgárda kitüntetéot kaptaki Baczonl Tamásné, Proemel Károlyné, 

dr.Hegedűs Károly, Hegyi Andrásné, Horváth István, Kaszás Ottóné, Kovács 
Ilona, Nagy Katalin, Petrovay Istvánná, Sinkó Pálná, Spira Györgyné,Susánszky 
Zoltánná, Szabad Györgyné, Szllvássy Istvánná, Tatai András, Tisza Kálmánná, 
Tölgyesi Lászlón©, Vén Tiborné.

2Q éves tör,zsgárda kitüntetést kaptaki Debulay Imréné, dr.Gombooz István, 
Kiszely Olivér, dr.Tornya Aliz, Hajdú Lajosné, Tibolya Istvánná.

30 éves törzsgárda kitüntetést kaptak: Kovács Istvánná, Nagy Károlyné, 
dr*Nemes E. Klára.

A Szakszervezeti Bizottság közli, hogy a tulajdonában levő és kikölosö 
nözheti tárgyakat (rendezvényekhez: pohár, tányár, asztalterítő, káváfőző, 
termosz stb., turista kiránduláshoz: kétszemélyes sátor) a továbbiakban 
Sík Évától (gazdasági Hivatal, 131-404 v. 134-000/257) igényelheti. A köl- 
ooönzést legalább 24 érával megelőzően kell kérni.
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SZAK SZERVEZETI BIZOTTSÁGUNK 1971. ÉVI MUNKATERVE

Könyvtárunk szakszervezeti bizottsága, szem előtt tartva a veze- 
tőségvéiasztd küldöttértekezlet határozatét, valamint az MSzMP X. kongresszusának iránymutatásait az alábbiakban összegezi 1971* ávi feladatait.
CÉLKITŰZÉS

1/ Alapvető feladatnak tekintjük, hogy munkánkat a Párt X. kongresszusá
nak szellemében végezzük, a szocialista demokrácia továbbfejlesztésit célki
tűzéseink középpontjába állítjuk, a könyvtár előtt éllé feladatok végrehaj
tását a szakszervezet sajátos eszközeivel kívánjuk elősegíteni.

2/ Érdekvédelmi munkánkban differenciáltan foglalkozunk a tagság jogos 
Igényeivel és azok kielégítésével. Bérpolitikánkban törekedni kell arra,hogy 
az eddigieknél ösztönzőbb legyen, tükrözze az egyenlő munkáért egyenlő bért 
szocialista elvét. A bérkeretgazdálkodás nyújtotta lehetőségek jobb kihasz
nálásával és a munkahelyi közérzet javításával el kell érni, hogy csökkenjen 
az egészségtelen munkaerő-elvándorlás, és fokozottabban jusson kifejezésre a 
jé munka elismerése.

3/ Politikai nevelő munkánkban előtérbe kell helyezni a tagság magasabb 
szintű szocialista szellemű nevelését, erősiteni kell dolgozóink hivatástuda
tát. a társadalom iránti felelősségét, a kritikai és közösségi szellem ki
bontakozását. Fel kell lépni a szocializmustól idegen eszmeáramlatok, a kis
polgári ideológiai maradványok ellen. El kell mélyíteni tagságunkban az 
internacionalizmus érzését, és elő kell segíteni a testvéri szocialista or
szágok minél alaposabb megismerését.

E célkitűzéseink maradéktalan végrehajtáséban fokozottan támaszkodni 
kivénünk a szakszervezeti tanács aktiv munkájára és segítségére. Az SzB munkatervének végrehajtására a tanács tagjaiból munkabizottságokat hozunk létre.
PROGRAM

A/ Az intézményi munkát segítő feladatok
1/ A szakmai munka támogatására létrehozott munkabizottság feladata az 

intézetvezetés és a könyvtár dolgozóinak részéről felvetett kérdéscsoportok 
megvitatása és az ezekkel kapcsolatos javaslatok Vizsgálja mega megnövekedett minőségi követelmények és a regi normák közötti f|e^ltseget 
és egyes, nem normázott területeken folyó munkák intenzitását. - Felelőst 
Ferenozy Endréné

2/ Segítségőt nyújtunk a nyelvtanulási igények és lehetőségek folyamat
ban levő felmérésében, a megvalésitésra kerülő módszer h_megszervezéseben, valamint Javaslatot készítünk a nyeIvpőtiek kőnyvtáFerenczy 
lüli egységes rendezésére es a nyelvtanulás ösztönzésére. - Felelős. Ferenc y
Endréné ás Milhoííer Alajos3/ Felülvizsgáljuk a könyvtárban működő szocialista brigádok munkáját. Feltár Jukamozgafoin helyi, reális adottságait és lehetőségeit, valamint Ja
vaslatit készítünk esetleges szélesítésére, uj Jászervezesere. - Felelős; 
Ferenozy Endréné4/ Seeitséget nyúltunk a könyvtár továbbképzési programjának végrehaj- ttóbii. M®SaÜ SSu JalenttSí oeotén tanúimul MrfaJJlart «**jw*«f 
Szombathelyre, a Megyei Könyvtár alllcödáaéneh taealeenyozaíá^, “ *W;
tárépület megtekintésére. Kezdeményezzük az önképzés formainak kialakita 
• Felelős: Ferenczy Endréné és Illyés Katalin

B/ Élet- és munkakörülményeink Javítása
1/ A Gazdasági Hivatal felmérését felhasználva megvizsgáljuk a b 

alakulását, Javaslatot készítünk a bérszínvonal emelesere. - Felelőst 
hoffer Alajos

bérek 
Mil-
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2/ Kezdeményeztük ée felméréseket végzünk annak érdekében, hogy feltárhassuk a raunkaidőosökkentés előfeltételeit és annak várható hatását a könyv
tári munka zavartalan ellátására. - Felelőst Milhoffer Alajos és a saakbi- 
eottség

3/ Megvizsgáljuk a munkaidő-átcsoportosités különféle lehetőségeit az 
egyes osztályok javaslatai alapján, - Felelőst Milhoffer Alajos és a szakbi
zottság

4/ Foglalkozunk a könyvtár dolgozóinak többségét kitevő nők élet- és munkakörülményeinek alakulásával, és javaslatot készítünk sajátos problémáik 
megoldására (lépcsőzetes munkakezdés, egészségügyi lehetőségek bővítése stb.) 
Segítjük a nodolgozókra vonatkozó korábbi határozatok (párt, kormány. SzOT) 
maradéktalan megvalósulását. - Felelőst Illyés Katalin es a szakbizottság

5/ Segítjük a fiatalok beilleszkedését könyvtárunk életébe, támogatást 
nyújtunk pályakezdésükhöz, segítjük szakmai és politikai felkészültségük nö
velését, együttműködünk a KISz szervezettel. - Felelőst Gyulai Árpád

6/ A dolgozók egészségének és biztonságának védelme érdekében szorgal
mazzuk a rendezett és tiszta munkakörülmények megteremtését, az üzemi orvos ellátás bevezetését, a balesetvédelem megszervezesét, a munkavédelmi szabály
zat elkészítését. - Felelős: Mencsik Pál

7/ A családos üdültetés megszervezésével kiemelten kell foglalkozni, tá
maszkodva az elmúlt évek tapasztalataira. - Felelőst Hoffer Rezsőne

8/ Biztosítjuk a TT rendszeres összehívását, segítséget nyújtunk a hatáskörébe tartózó ügyek zavartalan intézéséhez. - Felelőst Hoffer Rezsőne
9/ Javaslatot készítünk a könyvtár által végzett szerződéses munkákból származó bevétel jutalmazási, kulturális és szociális alapjának elosztására.- 

Felelőst Bereozky László
0/ Politikai, világnézeti, kulturális és sportmunka
1/ A szakszervezeti bizalmiak politikai nevelésének biztosítására a bi

zalmi értekezletek keretén belül politikai tájékoztatásokat, előadásokat 
szervezünk. Ehhez könyvtárunk pártszervezetének segítségét is igénybe vesszük. Első helyen foglalkozni kívánunk az MSzMP X. kongresszusának jelentősegével, 
továbbá az uj választási törvénnyel, a IV. ötéves tervvel, az uj lakbér be
vezetésével. - Felelős: Gyulai Árpád, Kovéos Ilona

2/ Megerősítjük az SzB információs rendszerét a tanácstagok, a bizalmiak 
és az OSzK Híradó utján. - Felelős: Gyulai Árpád, Kovács Ilona, Horváth Viktor

3/ öntevékeny művészeti együttesünk, a könyvtár kamarakórusa önálló est 
keretében bemutatkozó előadást tart, - Felelős: Párkai Istvánná

4/ Az év első felében megrendezzük a könyvtár nyugdíjasainak találkozó
ját. Igyekszünk lehetőségeket teremteni problémáik megbeszelesere, elősegíte
ni foglalkoztatásukat, bevonni őket a társadalmi munkába. - Felelős: a TT és 
Párkai Istvánné

5/ Segítséget adunk a szakszervezeti könyvtár és a közönségszervezés 
munkájához. - Felelős: Párkai Istvanne

Egyetem Központi' Könyvtárával,együttműködve autóbuszkirán' 
dulást szervezünk Romániába. - Felelős: Gyulai Árpád6/ A Műszaki

7/ Támogatjuk a helyi sportkezdeményezéseket, és reszt veszünk a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottsága aital rendezett kirándulásokon 
- Felelős: Illyés Katalin

D/ A vezetés, az lránvitás és a szervezeti élet feladatai
1/ A vezető, az irányító munka sorén nagy figyelmet kell fo*’*i*aaV*rra és el kell érni azt. hogy a szakszervezeti mozgalom kettős szerepe minden szinten teljes egészében^ érvényre jusson. - Felelős, az SzB minden tagja
2/ El kell készíteni a könyvtár szakszervezeti tanácsának, szákszerveze

ti bizottságénak, osztálybizottságának és bizalmijainak Ugyrendjét.szem előtt 
tartva a felsőbb szakszervezeti irányelveket. - Felelőst Gordon Miklósné és a 
szakbizottság3/ Az SzB munkáiénak hatékonyabbá tételére tovább kell fejleszteni és erő 
siteni a munkabizottságok és aktivisták hálózatát. - Felelőst Gyulai Árpád és 
Kovács Ilona
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4/ Biztosítani kell, hogy a szakszervezeti tanács betöltse hivatását, 
üléseit a szükségnek megfelelően, de legalább évente kétszer tartsa, - Pele- 
10SS Gordon Miklosné, Gyulai Árpád, Kovács Ilona

5/ A szakszervezeti munka színvonalasabb ellátása érdekében szélesíteni 
kell az 9zB együttműködését pártszervezetünkkel, KISz-szervezetünkkel, a 
könyvtár vezetőségével. Rendszeres és sokoldalú informáeiécserét kell bizto
sítani. - Felelősi az SzB minden tagja

6/ A számvizsgáló bizottság feladatait külön munkaterv tartalmazza.

B munkatervet a Szakszervezeti Tanács máJ.14-i ülésén hagyta Jóvá. Az ot
tan elhangzottak alapján a terv több vonatkozásban bővült v. átszövegesödött. 
A legtöbbet vitatott kérdések a munkaidő-átcsoportosítás, a munkanormák, a munkaintenzitás és körülmények felülvizsgálatának szükségessége, a tanáosban 
rejlő lehetőségek Jobb kihasználása, a szakszervezeti információ meghavitása 
voltak,

A Tanács a munkaterv végrehajtásának segítésére több munkabizottságot ho
zott létre.

Szálánál munkabizottság: Faragó lászlóné, Ferenozy Endréné, Jeszenszky Gésa, Sárdi Péter, Somkuti Gabriella.
Nőbizottsági Czettler Antalné, Gajtkó Éva, Illyés Katalin, Wittek LószIó

né, Zégonyi Ilona.
Munkaidő átcsoportosításával foglalkozó bizottság: Borsos Józsefné, Kan- 

taly Beatrix, Milhoffer Alajos, Sebestyén Gáborné, TJrosevios Danilo.
Szakszervezeti ügyrend előkészítő bizottság: Bata Imre, Bereczky Lászl<$- né, Gordon Miklósná, Gyulai Árpád és Kovács Ilona.o PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Fővárosi Népművelési Tanács a Budapesti Helytörténeti Konferen
cia (Budapest 1971. november hó 12-12) alkalmából pályázatot hirdet.

Pályázni lehet Budapest történetével foglalkozó tanulmányokkal a hely- 
történet, üzemtörténet, ipartörténet, művelődéstörténet, haladó mozgalmak 
története, munkásmozgalom-történet, iskolatörténet, osaladtörtenet, irodalom 
történet, sporttörténet, közlekedéstörténet témaköréből! szívesen várunk dől 
gőzatokát az életmód változás, a társadalmi rétegződés problémaköréből.

A Pályázaton bárki résztvehet. Elsősorban helytörténészek, pedagógusok, 
levéltárosok, könyvtárosok, muzeológusok, népművelők, szakköri tagok, egye
temi hallgatók, honismereti aktivisták részvételére számítunk. A pályaművet 
készítheti egyéni pályázó, honismereti szakkör vagy egyéb kollektíva. A pá
lyamű terjedelme legfeljebb 40 gépelt oldal lehet.

A Pályázat .jeligés. A beküldött pályaműhöz lezárt borítékban kell csa
tolni a pályázó nevét, postai óimét. A bíráló bizottság osak ''ublikélatlan, 
forrásaira a tudományos követelményeknek megfelelően hivatkozó pályamunkákat 
vesz figyelembe.

Pálvadllaki 1 db I.diJ - 5000 Ft, 2 db II. dij - egyenként 3000 Ft, 3 db
III.dij - egyenként 2000 Ft. ^A pályaműveket a Fővárosi Művelődési Ház oimére (XI, Fehérvári ut 47.) 
"Helytörténeti pályázat" felirattal kell megküldeni két példányban 1911. 
szeptember 30-ig#

Eredményhirdetéss 1971# novemberében♦
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KERE3ZTPRY DEZSŐ NYUGALOMBA VONULT

Karesztúry Dezső főosztályvezetőt Ünnepelték nyugalomba vonulása 
alkalmából márolus 24-én a könyvtár Széohényl termében a könyvtár és a III. 
főosztály osztályainak vezetői.Részt vett az ünnepségen Kondor Istvánná Is, 
a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztályának képviseletében.

Jóboru Magda főigazgató beszédében kiemelte^milyen nagy értéket jelen
tett a könyvtár számára az, hogy Keresztury Dezső egyszerre volt képes lát
ni a könyvtárat kívülről és belülről, egyszerre a szélesebbkörtt összefüggé
sek és a sajátos könyvtári problémák síkján. Könyvtárunk díszére szolgált, 
hogy Keresztury Dezső munkatársai közé tartozott) pályáját a továbbiakban is 
figyelemmel fogjuk kisérni.

A főosztály dolgozói nevében tfindisoh Éva mondott néhány szót.Keresztury 
Dezső válaszként elmondotta, hogy hivatali pályája leghosszabb szakaszát 
töltötte az Országos Széchényi Könyvtárban, ahol mindvégig szeretetben és 
megbecsülésben volt része. Megemlékezett azokról is, akikkel Itt került mun
katársi, baráti viszonyba, s akik azóta már nlnosenek az élők sorában.

Az ünnepély befejeztével a résztvevők kötetlen formában maradtak együtt, 
valamennyien hangot adva annak a reménynek, hogy Keresztury Dezső nyugdíjba 
vonulása nem jelent egyben buosuvételt is tőle, s hogy a továbbiakban is mód 
nyílik majd arra, hogy vele kapcsolatban maradjanak, szükség esetén segítsé
gét és tanáosát kérjék - amire Keresztury Dezső Ígéretet is tett. (W.É.)o yAMARAKÓRUSOHK BEMUTATKOZÁSÁRÓL

Szépen fejlődő kamarakórusunk április 3-i bemutatkozásának mind
nyájan tanul lehettünk. Erről az eseményről és további terveikről Párkai 
Istvánná, a kórus vezetője tájékoztatott bennünket.

Megtörtént a tervezett bemutatkozás az április negyedikéi ünnepségen. 
Kőhalmit örvendj magyar népem o. ünnepi kánonjával és Bárdost Nemzeti fény 
o. kórusmüvével "debütált" a nőikar a Könyvtár belső nyilvánossága előtt.
(A férfikar technikai okokból ezúttal nem szerepelt.) Az izgalom sokkal na
gyobb volt, mint a csepeli szereplésen, annak ellenére, hogy az ottani kö
zönség létszáma Jóval felülmúlta a nagyolvasóba bezsufolódni képes munkatár
sakét - tudtuk, hogy a kollégáknál szigorúbb kritikusaink aligha lehetnek. 
Épp ezért Jól esett a sok kedves gratuléoió, a biztatások és a Jótanáosok 
további munkánkhoz.

Kórusunk azóta sem pihen) még a nyári szezon beköszöntése előtt kilátás 
van néhány komoly feladatot Jelentő szereplésre is. örömmel Jelentjük, hogy 
férfikarunk két uj énekessel gyarapodott - a szomorú csak az, hogy ismét nem 
a Könyvtár dolgozói közül! ügy látszik, az OSzK-ban csak a lányok szeretnek 
(és tudnak?) énekelni.
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Május 28-én rendezi meg szakszervezetünk a nyugdíjas dolgozók találko
zóját. Nehány müsorszémmal az énekkar Is szeretne hozzájárulni az összejö
vetel sikeréhez. - Elei önálló műsorunk előreláthatólag junius elején, va
lamelyik szombaton, Véorátóton lesz. Kamarakoncertet szeretnénk adni az 
Arborétum munkatársainak és az érdeklődő helybelieknek, s ezt egybekötnénk 
©gy kellemesen eltöltött vasárnappal* Még szintén júniusban szeretnénk 
itthon is Jelentkezni önálló műsorunkkal. Helyszínként felmerült a Nemzeti 
Muzeum valamelyik terme, vagy ha ez valami miatt nem volna megvalósítható, 
a KISz tudna helyet adni a csütörtökönként rendelkezésre álló kerületi 
klubjában.

O NAGY GYŐZELEM VOLT

A VIII. kerületi KISz-Bizottság ás a TS kerületi elnöksége fel
szabadulásunk 26. évfordulója tiszteletére sportvetélkedőt rendezett.

Helyszín: Ifjúsági Park (Nagyvárad térnél). Sport: Kispályás fooi, női 
és férfi röplabda. Amennyiben az ellenfél nem Jelenik meg, a két pont a 
pontosé, a megjelenőé.

Benevezett: ..., ..., OSzK férfi röplabda csapata. Tagjai: Csupaszív 
Bereozky László, osupahosszu Iszlal Zoltán, csupahang Kiss Kálmán, osupa- 
osapatkapitány Cholnoky Győző, delldalla Sonnevend Péter, csöndes-szerény 
Vlzkelety András.

Már az eddigiekből Is kitűnik, tiiennylre komoly és izgalmas mérkőzések
re volt kilátás. Persze elvileg. A férfiaknál összesen három csapat nevezett, 
szintén elvileg. Az OSzK fölényesen nyerte a körmérkőzést. Nem elvileg. (A 
győzelem Jutalmát, egy pontosan félliteres fémbllllkomot ld. a KMK II.eme
letén, lábakon, hátakon, térdeken stb. de azért ne legyünk túl kiváncsiak.•j

Gyakorlatilag az utóbbi bizonyítékok más okokból kerültek a különböző he
lyekre. Okok: nem röplabdáztak - nem sik terepen - nem meghatározott időre.

Nézzük a tényeket: foci volt, fejelés volt, kapu meg kapus is, és ered
mény .is volt. Győztek a fejelésben: mindig a Jobbak. Hogy kik azok, kide
ríthetetlen, mert ők sem akarták. Állandóan cserélték egymást. (3 kontra 30 
De ez nem Jelentett semmit, ahova a szív húzott, oda csalt a fej. Ezek vol
tak az öngólok.

Megtudtam hát, mert bizonyították, hogy vannak még az OSzK-ban és 
KMK-ban fiatalok, osupaszivek, csupahosszuk, osupa...-k. -
JÁVORI GITTAo SZAKSZERVEZETI HÍREK

SEGÉLYEZÉSE - Munkaadói segélyt kaptak mároiusban: Dóczi Judit, Hajdú 
Lajosné, Kresalek Béla, Láng Tiborné, Németh Jánosné, Rádonyi Nándorné, 
Rauznltz Endréné, Szondi Béláné. Áprilisban: Appel Károlyné, Bittó Ilona,
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Jenik Győzöné, Kuczmog Lajosné, Muzslay Lászlóné, Nagy Sándorod, Samkó 
Perenoné ás Vélioh Sándorné.

Szakszervezeti segélyt kaptak márotusbant Bókay Béláná, Magyar Istvánná, 
Papp András. Áprilisban* Beck Oszkár, Proemel Károlyné, Jenik Győzöné, Ma
gyart Lászlóné, Slaohta Erzsébet, Soltész András, Tatai András.

ÜDÜLÉSEK - Béos/ápr.19- Vén Tiborné, Gyula/máro.3 - Ambrus Jánosné, 
Llllafüred/épr.lO- dr.Sebestyén Géza, Sopron/máro. 25 - Diési Dánielné nyugd., 
ápr.22- Tomite Ottilla, Szilvásvárad/máro.4- dr.Kemény G.Gábor.

Zamárdi családos üdültetésünkről
Két évvel ezelőtt az intézátvezetés segítségével megszerveztük osaládos 

dolgozóink részére Zamárdiban az üdültetést. Az addigi nagy érdeklődés után, 
ez évben mindössze 12 család jelentkezett. A két éven át bérelt villa a 12 
osalád részére nagy lett volna, igy egy uj villát kerestünk.

Zamárdiban Rákóczi u. 20. sz. alatt (dr.Karlóozay Miklósné tulajdona) 
sikerült egy 2 szobából álló villát találnunk. Az egyik szoba 4, a másik 3 
ágyas. Hall, konyhahasználat, veranda, és egy szép kis kert, zuhanyozóval 
áll a vendégek rendelkezésére. A szerződést megkötöttük: VI, 20-tól augusztus 
30-ig. Az IBUSZ bérleti dija 15 447,-Ft, mely összeg befizetése 1971. junius 
2-án esedékes.
HOPPER REZSŐ NÉ

Könyvtárunk ifjúsági mozgalma
Mároiustól októberig uj, ideiglenes vezetőség lát

ja el a teendőket.
Titkár* Sonnevend Péter, szervező titkár: Wolf 

Magdolna, ágit. prop. felelős* Szuohovszky Zoltán, 
gazdasági felelős* Vona Katalin, kulturos: Ispánki 
Ferenc. A vezetőség tagja még Kastély Beatrix. A 
sportszereket Gidófalvy Kristóf kezeli.

FIATALOK FÓRUMA

Fiatalok vagyunk* keressük igazi kötelességeinket és lehetősé
geinket. Átmeneti időszakban kell megtalálni helyünket. Figyeljük a változá
sokat, oda akarunk kapcsolódni - gondolatainkban és tetteinkben -,ahol a jö
vő valósága érlelődik. A felnövő Jövő értői, előkészítői és felnőttjei sze
retnénk lenni.

A Fórumon a megértés, belátás, a vitázva közelités eszközét értjük. 
Időszerű és egyre időszerűbb kérdéseket akarunk tisztázni. Mit jelent fia
talnak lenni - mai filmjeink, költészetünk, művészetünk szerint? Milyen az 
erkölcsünk és korunk erkölcse? Mit várunk kommunista pártunktól - a szerve
zettől, milyennek látjuk élőben a kommunistát - az embert? Változik-e a kul-
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túrónk vagy csak kulturális életünk? Hol van és hová tart uj gazdasági 
mechanizmusunk? Meg lehet-e ismerni az OSzK-t? Mitől Jé egy könyvtár, hogyan 
lesz-lehet a Saabé Ervin Könyvtárbél Szabé Ervin-i könyvtár? Milyen emberek 
kellenek a korszerű könyvtárba, hogy gépek is működhessenek, milyen gépek 
szükségesek, hogy a könyvtáros alkoté munkát végezhessen? KMKt agytröezt és/ 
vagy szolgáltatócég?

Tömör bevezetők. Csak a lényegről, s csak arrélt hogyan változik az 
adott probléma lényege. Vita. Vitában születnek az Igazságok. Enyhe túlzás
sal: kis vita - kis igazság, nagy vita - nagy igazság. Ha Jél győzzük, akkor 
nem csak hangszálaink erősödnek*

Fiatalok Fóruma minden csütörtökön lesz a pártszobában, délután négy 
órától*

Mikor a szó elapad, - zenével folytathatjuk* Zeneszekrényt kapunk, hoz
zatok lemezeket* Minden fiatalt várunk. Közösségre vágyunk* Ajánlott irodai- 
irat gyűjtünk, s 1-1 héttel előre a KISz-faliújságon (központi épület föld
szinti folyosója) helyezzük el* A. részletes és pontos programot sokszorosít
juk*

HÍREK
Kérdőíves felmerésünk összegző elemzését a hivatali, párt- és szakszer

vezeti vezetőség jelenlétében nyilt ifjúsági délelőttön vitatjuk meg június
ban*

A kerületi KISZ-Bizottság támogatásával lehetővé akarjuk tenni, hogy 
ifjúsági kórusunkat mindenki meghallgathassa a Baross utcai klubban*

A szakszervezet segítségével felújítjuk és kiegészítjük a sportfelsze
relést, röplabdánk és fooink is lesz, meg heti egy délutánra pálya* Kirán
dulunk: egy napra a Pilisbe, másfél napra a Börzsönybe, két napra Keoskemét- 
re (augusztus-szeptemberre további ötleteket várunk)*

Hazánk felszabadulásának 26* évfordulója alkalmából kerületünk több 
KISk vezetőjével együtt Dérer Miklós is a KISz KB dicsérő oklevelét kapta.
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