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SlQjÉj^B^j^S_j£fóÉCHÉirrj^MFER£NCRE 
halálának 150. évfordulója alkalmából

Bronzba öntött alakja előtt naponta elmegyünk, amikor az általa 
életre hívott intézményben megkezdjük és bevégezzük a munkánkat. 3 bizonyára 
nincs olyan óra( amelyben e falak között neve el ne hangzanék, le ne Íródnék.
A "Széchényi" név tudományos köztudatunkban régóta fogalommá válti egyet je
lent a Nemzeti Könyvtárral, vele elválaszthatatlanul összeforrt. Mégis úgy 
tűnik, mintha a nagyszerű alapítás eltakarná elölünk az alapitót, mintha Szé- 
ohényi Ferenc életútja, életharoa, belső fejlődése, amely a Nemzeti Könyvtár 
keletkezéséhez magyarázatul szolgálhat, emlékezetünkben megfakult, elhomályo
sult volna. Pedig feltehető, hogy ennek az életnek ismerete számunkra egyál
talán nem jelentéktelen, sőt igen mélyértelmü tanulságokkal szolgálhat műve
lődéstörténetünknek egy kritikus szakaszához. Éppen ezért talán helyénvaló, 
ha Bzéohényi elhunyténak másfél-százados évfordulóján néhány szót ejtünk ar
ról as emberről, akinek kulturális érdemét a tudós kortársak méltán állítot
ták Oorvin Mátyásé mellé.

A mai, kései utódok, ha nem találtak még alkalmat arra, hogy Széchényi 
Ferenc életét tanulmányozzák, a Nemzeti Könyvtár alapításában ugylehet csak 
egy, az átlagosnál nagyobb volumenű, alkalomszerű mecénási aktust látnak, 
vagy esetleg még kevesebbett egy hírnévre vágyó arisztokrata ötletszerű, kü— 
löno "nagylelkűségét". Ám a történeti tények merőben másról vallanak. Egy, 
ellentmondásokkal, válságokkal teli életről, amelyben egy nagy történelmi kor
forduló, a feudális-rendi világból a polgári társadalmi rendszerbe való át
menet vajúdásai tükröződnek, s amelyből egyáltalában nem véletlenül, nem oél 
és értelem nélkül következett a Nemzeti Könyvtár életre hivása.

Széchényi Ferencet társadalmi származása és családi hagyományéi vajmi 
kevéssé predesztinálták a felvilágosult, polgári értelemben vett nemzeti mű
velődéspolitikus szerepére. Személyisége csak hosszú, több évtizedes kulturá
lis épülés és politikai tapasztalatszerzés alapján lett alkalmas társadalmi 
misszió teljesítésére.

Famíliája egyike volt a Dunántúl legvagyonosabb, katolikus-dinasztikus 
mágnáscsaládainak. Gazdagságát, előkelőségét és tekintélyét Széchényi György 
(1592-1695) érsekprimásnak köszönhette, az ellenreformáció harcos, kemény fő
papjának, akinek szellemisége mint kötelező erkölcsi örökség szállt egyik nem
zedékről a másikra. A Rákóczi-felkelés idején a Széchényiek labanc pártállá
sunk voltak, később a karolinus és teréziánus időkben is gyakran harcoltak a 
császári hadseregben az uralkodóház érdekeiért. Mint földesurak, katonák na
gyobb kulturális igényeket nem tápláltak} gimnáziális műveltségnél többre nem
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törekedtek. Nem oboda, ha kivülrekedtek a közéletem politikai szerepet nem
csak országos fórumokon, de -még a megyei közéletben sem igen játszottak. Szür
ke, csaknem 17. századi életformák között (törökkori várkastélyokban) ólfi em
berek voltak, elmaradva a rokokó pompát kifejtő böbbl arisstokratáktól. Külö
nös rezerválteáguknak azonban volt egy nagy positivuma isi megmaradtak magyar 
nyelvű, magyar erkölosü, népközeiben Ó10 uraknak, éles ellentétben sbomaBódé
ikkal az abssentista Eszterhányákkal és Batthyányakkal,

Széchényi fereno eszel aa egyetlen értékes szellemi hagyománnyal, az é- 
dea anyanyelvvel indult életútJára, lleinte úgy látszott, hogy 0 is apja, 
nagyapja s rokonai egyssertt földesúri-katonai életét fogja folytatni. Közép
iskoláit - hagyományos móddb - a jezsuiták gimnáziumaiban (Sopronban és Nagy
szombatban) végezte. Ám 18 éven korában (1772-ben) váratlanul mégis sorsdöntő 
fordulat következett be életében, özvegy édesanyja Oziráky Mária - nem tudni, 
kinek a tanácsára - Béósbe küldte a nagyhírű Teréziánumba tanulmányai folyta
tására. Béos ablak lett Széohényi számára, amelyen át nemcsak a fejlett euró
pai városi kultúrába nyert kitekintést, hanem megismerkedhetett a vallásos vi
lágnézetet felváltani készülő korszerű tudományos Ideológiával, a felvilágoso
dással is, s egyben tanúja lehetett az uj polgári nemzeti öntudat ébredésének. 
Professzoraitól, Martinitól és Sonnenfelstöl modern politikai doktrínát, Dé
riig t öl bibliofiliát, uj értelmű könyvkultúrát és irodalomismeretet tanult, az 
iskolán kivül pedig - Bessenyeiékkel egyldőben - ámulva szemlélhette a osá- 
szárváros művészeti osodélt, a pezsgő szellemi életet és nem utolsósorban a 
HofbibliotheBrlenyűgöző tudományos gyűjteményét.

Amikor l?74-ben visszatért a hazába, már nem volt többé sem a Széohényi 
Qyörgy-fóle vallási intoleranoia híve, sem a osalád szellemi provincián sinu
sának foglya. Lélekben felszabadult, kifinomult kulturlénnyé vált, telítve az 
uj idők uj gondolkodásmódjával s agyban fessülO közéleti oselekvésvággyal. A 
jelek szerint el volt tökélve, hogy az ország korszerűvé tételéért fog dolgoz
ni akár politikai, akár kulturális téren, Csaknem egy évtizeden át készült a 
fellépésről csatlakozott a felvilágosodás eszmélt terjesztő és megvalósításuk
ra törekvő szabadkőműves mozgalomhoz s páholytagként széles körben megismerke
dett a magas hivatalnok-arisztokráciával, mind a társadalom uj képlete
ként megjelenő literátorokkal, a sarjadó magyar szellemi élet képviselőivel.
A feudális-egyházi tradíciók aoéigyttrttjéböl sikerrel kitört| jelképes kifeje
zője ennek, hogy 1780 körül a radikális gondolkozása Hajnóosy Józsefet vette 
maga mellé titkárul*

A cselekvés ideje IX.József császár érájában következett el. Az uralkodó 
merész reformpolitikája eleinte a haladó szellemű magyarság köreiben is élénk 
rokonazenvvsl találkozott. Széohényi is úgy éreite, vezető politikai pozíciót 
vállalhat, 1785-ban Horvátország báni helytartója, 1785-ben a pécsi közigazga
tási királyi kerület biztosa lett. (Hajnóczy is vele tartott.) Várakozásában 
azonban csalódott. Hamar észrevette, hogy » császár kétségtelenül a magyar álla
miság megszüntetésére törekszik, sietve lemondott tehát és visszavonult.

E politikai próbálkozás sikertelensége fordította Széohényi érdeklődését 
erőteljesen a kulturális élet felé. Mecénás! tevékenységbe kezdett. Támogatta
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a patrióta Írókat a több, modern szellemű könyv1 kiadását segítette elő, Így 
Tessedik Sámuelnek A parasztember Magyarországon oimil, agrárreformot hirdető 
raoionallsta müvét is, Ennyi azonban nem elégítette ki. Többet, nagyobbat al
kart tenni. Bizonytalan szándékának konkrét kialakításához hatalmas lépéssel 
közelítette 1787/68 évi nyugateurópai és angliai utazása. Prágán, Drezdán, 
Liposén, Berlinen, Hamburgon, Göttingán, Liégen, Louvenen, Bruxellesen át Lon
donba, onnan Oambridgen, Sheffiaidén, Leedsen át Bdinburgig és Glasgowig uta
zott. Lenyűgöző élményekben volt része. Amiből Béosben osak Ízelítőt kapott, 
az most teljes gazdagságában, fejlettségében tárult elébe. A legnagyobb cso
dálkozást nyilván az angol ipari forradalom gazdasági-társadalmi következmé
nyei váltották ki belőle, de mégis mintha élénkebb figyelmet szentelt volna a 
nagyszerű nyugati kulturális intézményeknek! könyvtáraknak és tudományos tár
sulatoknak. A hatások sokaságából, amelyek érték, főleg Prágában, Drezdában, 
Göttingában és Londonban szerzett mély benyomásokat. A prágai Elementinumban 
megcsodálta f.J-. Kinsky gróf hazafias áldozatkészségét, nagyértékü könyvgyűj
teményének a oeeh nemzet számára történt ajándékozását, másfelől K.R. Ungar 
könyvtárnok patrióta lelkesedését, amellyel a nemzetközi tudományosság könyv- 
terméséből a oseh vonatkozású müveket kiválogatta és külön Bohemica-gyüjte- 
ményként felállította. Drezdában az udvari könyvtárban ismét két nagyszerű 
úri ajándék (a Brühl és Btinau-gyüjtemény) hivta magára a figyelmét. Göttingá
ban a Leibniz-féle útmutatás alapján megszervezett, legkulturáltabb európai 
bibliotékán AmuIhatott s vele együtt a híres tudós társaság serény munkáján, 
Yégül Londonban, a British Múzeumban az egész földkerekségre kiterjedő, min
den irányú tudományos gyűjtésnek, s egyszersmind a magánalapitésnak olyan pól 
dójával találkozott, amely sajátszerűségével is felülemelkedett a kontinens 
legszebb kulturteljesitményein. Ugyanitt a Rójál Sooiety ülésein pedig alkal 
ma volt megtapasztalni, milyen jelentős szerepet játszik a tudományosság a 
szigetország társadalmi életében.

Alig lehet kétségünk aziránt, hogy a Nyugatról hazatérő Széchényiben kia
lakulóban volt az elhatározás, hogy másokkal összefogva, de ha kell, csupán a 
saját erejéből is alapot vet egy olyan művelődési intézmény számára, amely a 
hazai szellemi élet korszerű kibontakozását lesz hivatva előmozdítani. Hogy 
ez tudós társaság lesz-e, avagy könyvtár, vagy mindkettő együttvéve, az iránt 
még bizonytalanságban lehetett. Azzal tisztában volt, hogy gondolata - politi
kai akadályok és anyagi problémák miatt - nem egykönnyen valósítható meg. De 
úgy látszik, bízott némely felvilágosult arisztokraták anyagi segítségében és 
főként az uj értelmiség erkölcsi támogatásában. Minden bizonnyal hallott Beásó 
nyel Jámbor Szándékáról s értesülhetett pártfogoltjainak, Révai Miklósnak é3 
Decsy Sámuelnek azonos célzatú tervezgetéseiről, másfelől Hajnóczy révén meg
ismerhette Kovachich Márton György nemzeti könyvtári terveit és tudomást sze
rezhetett Batthyány József és Cornides Dániel úttörő Jellegű hungarica-gyüj- 
téséről is.

A József császár halála után felszabadult társadalmi-politikai cselekvés 
sodrába Széchényi nem késett bekapcsolódni. Pesti házában Kazinczyval, Páló- 
czi-Horváthtal, Nagyváthyval, Orczy Lászlóval és Podmaniczky Józseffel együtt
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mérlegelte a tudós társaság létesítésének feltételeit. Az akadémia-kérdés a- 
zonban országgyűlési tárggyá lett, s Széchényi figyelme ennélfogva teljesen 
a nemzeti könyvtár ügye felé fordulhatott. Szándékának megérése 1792/93, évi 
olaszországi diplomáciai küldetése idején következett be, amikor a nyugati 
fejlődéstől lassan már elmaradó, de csodálatraméltó eredményeivel méltán büsz
kélkedő itáliai kulturéletet is megismerte. Újra megigéző könyvtári élmények 
részese lett. A reneszánsz-kori nagy könyvtárakon (az Ambrosianán, Laurenzia- 
nán, Vaticanán) kivül megtekinthette a mintaszerűen elrendezett és feltárt 
akkori modern gyűjteményeket isi a római Oasanate, a milánói Brera- és a fi
renzei udvari könyvtárt, amely utóbbiban a Biblioteoa Nazionale körvonalai 
rajzolódtak ki.

Vannak jelei annak, hogy az itáliai utat követően, Széchényi már 179?** 
bán elindította korszakos jelentőségű vállalkozását! mindazoknak a kinyomta
tott, vagy kéziratban maradt irodalmi-tudományos munkáknak összegyűjtését, a- 
melyeket Magyarország Írástudói valaha is megfogalmaztak. A megkezdett munka 
mellett szól többek között a Kovachiohosal ekkoriban kezdődő szoros kulturá
lis kapcsolata is. Ám a rendszeres, folyamatos gyűjtésnek egy darabig még két
ségtelenül útjában állt Szóohényi élénk politikai érdeklődése, tervezgetése.
Az 179^/95.évi tragikus eseményeknek kellett elkövetkezniük, hogy a gróf tel
jes figyelmét és energiáját á hungarica-könyvtár megvalósításának szentelhes
se, A Martinovios-összeesküvés leleplezése és megtorlása tudvalevőleg osaknem 
őt magát is elragadta, hiszen titkára, Hajnóczy és egy közeli rokona, Sigray 
fő részesei voltak s vértanul lettek a komplottnak. Érthető, ha a véres drá
ma hatása alatt Bzéohényi megrendülve kiscelli kastélyában mintegy önkéntes 
száműzetésbe vonult és hosszú időn át csaknem kizárólag megérett nagy kultu
rális missziójának szentelte magát. Az egész országra, sőt részben a külföld
re is kiterjedő lelkes, áldozatos gyűjtőmunkája eredményeként öt év múltán, 
1799-ben testet öltött valóság lett sok tudós generáció vágyálmai a Nemzeti 
Könyvtár.

Nyilván igen tanulságos lenne Széchényi Ferenc belső metamorfózisát s 
ennek társadalmi magatartásában tükröződő változásait tovább is nyomon követ
ni. De erre itt és most ninos lehetőség, ügy véljük azonban, hogy az itt bemu
tatott első, döntő fontosságú életszakasz is elegendő ahhoz, hogy fogalmat al
kothassunk, miképpen lett a dinasztikus érzelmű, társadalmilag passzív, mű
veltségükben igénytelen Széchényi grófok unokája a nemzeti újjászületés szá
zadénak egyik legelső, legáldozatosabb, legérdemesebb előkészítője.
HERLÁ8Z JENŐ
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Könyvtárunk főigazgatója november folyamán két Ízben tartott főosztály
vezetői értekezletet.

November 12-én a könyvtár 1970/11.félévi szakmai továbbképzéséről szóló 
beszámoló és az Igazgatási Osztály feladatkörét újra meghatározó előterjesz
tés szerepelt a napirenden. Az értekezlet dr.Dezséavl Béla főosztályvezető 
beszámolóját a továbbképzésről tudomásul vette és egyben megbízta az 1971.évi 
továbbképzési terv kidolgozásával. Az Igazgatási Osztályról szóló előterjesz
tést - kisebb módosításokkal - az értekezlet Jóváhagyta. Ennek értelmében a 
Főigazgató közvetlen irányítása alatt álló Igazgatási Osztály fő feladata a 
könyvtár éves tervének, 111. beszámolójának összeállítása, a könyvtár közpon
ti feladatai végrehajtásának ellenőrzése, koordináló tevékenység a könyvtár 
egyes részlegei között, különös tekintettel az ésszerű munkamegosztásra és 
szervezésre, a könyvtár vezetői testületé üléseinek összehívása, a tárgyalan
dó ügyekre való Javaslattétel, a határozatok nyilvántartása és ellenőrzése, 
az intézet nemzetközi kapcsolataihoz tartozó teendők ellátása. Az Igazgatási' 
Osztály hatáskörébe tartozik az I-III. főosztályok ügyiratkezelésének Irányí
tása és irattározása, a hiteles másolatok kiadása. Operatív feladatokat lát 
el az osztály a szakmai továbbképzés, a kutatómunka területén és a könyvtárat 
információs oéllal felkereső külső szervek (sajtó, rádió, televízió) tájékoz
tatásában, valamint az egyéni és csoportos látogatások megszervezésében. A 
könyvtár kiadványainak ügye a kiadványtárral együtt az V.Főosztály hatásköré
be kerül át.

A november 26-1 főosztályvezetői értekezlet dr.Dezsényl Béla főosztályve
zető és Dérer Miklós KISz titkár előterjesztésében tárgyalta az 1971.évi szak
mai továbbképzés tervét. A határozat értelmében a továbbképzés a Jövő évben az 
alábbi formák szerint folytatódik.

1. Referáló kör. Tárgya külföldi folyóiratok figyelése és rövid beszámo
lók azok tartalmáról.

2. Tájékoztató-bibliográfiai szakkör. Az előadások foglalkoznak az OSzK 
referensz-szolgálatának helyi és országos feladataival, a könyvtárak nemzet
közi együttműködésével és a könyvtárépités elemeivel.

3. Muzeális-történeti szakkör. A foglalkozások a könyvtörténet és a tudo
mánytörténet kapcsolatainak elemzésére épülnek fel.
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OSzK könyytárlsmereti előadássorozat. - A 10-12 előadásból álló so
rozat megismertet az OSzK történetével, a nemzeti könyvtár funkciójával, je
lentőségével, a könyvtár szervezeti felépítésével, az egyes főosztályok és 
osztályok munkájával. Az előadásokat á könyvtár vezetői és illetékes szakem
berei tartják mindazok számára, akik fiatal koruk, nem-könyvtárosi képzettsé
gük* vagy a könyvtárban eltöltött rövid szolgálati idejük miatt még nem isme
rik eléggé a könyvtárat. A tanfolyamot a KISz szervezi.

5. Fiatal kutatók szemináriuma. A KISz által szervezett kislétszámu ta
nulókör dr.Róna-Tas András kandidátus, osztályvezető irányításával működik.
A szeminárium tagjai egyetemet végzett fiatal dolgozók, akik a társadalomtu
dományok módszertani problémáiban közösen kívánnak tájékozódni.

Az értekezlet második napirendi pontként dr.Faragó Lászlóné osztályveze
tő előterjesztését tárgyalta meg ”Az idegen nyelvek használata könyvtárunk
ban és a nyelvtanulás ösztönzése” címmel.

Az előterjesztés a nyelvtudás fontosságának hangsúlyozása mellett abból 
a két ismert tényből indult ki, hogy 1./ a nyelvismeret könyvtárunkban nem 
felel meg a munka, a feldolgozandó anyagból adódó nyelvi követelményeknek,
2./ a könyvtári munka egyes területein nem egyforma szintű nyelvtudás szüksé
ges. Ezért a nyelvtanulás ösztönzésére és a nyelvtudás honorálására a könyv
tár igényeiből kiindulva, differenciált megoldási formákat javasolt. (Pályá
zat nyelvvizsga letételére, TIT nyelvtanfolyamain való részvétel, "intenzív 
nyelvtanfolyamok", belső céltanfolyamok szervezése alapvető könyvtári szókincs 
és általános nyelvi struktúra elsajátításéra.) Foglalkozott a tervezet egy 
könyvtáron belüli nyelvi szakreferensi rendszer létrehozásával is. Végül a 
megvalósítás első léposőjeként felmérést javasolt a szükséges nyelvtudásról 
és a meglévő nyelvismeretről. A felmérés elvégzését a könyvtár vezetősége 
1971-re előirányozta.

Végül döntést hozott az értekezlet az 1701-1850 között megjelent nem 
hungarika könyveknek a Könyvelosztó utján történt szétosztásáról. A Jövőben 
az említett anyagot csak három könyvtárnak (OSZK, MTAK, BEIK) kell felajánlani

A könyvtár vezetősége november 23-án a "Hungarika" külföldi folyóirat
szemle kérdéseinek megvitatására több intézmény, ill. testület képviselőit 
hivta meg. - Ismertetésével lapunk 5-6. és 7-6. számaiban (87-90«. és 111-115. 
1.) foglalkoztunk.

A rendkívül élénk tanácskozáson az MM Nemzetiségi Osztálya, az MTA Tör
ténettudományi Intézete, az MTA Irodalomtudományi Intézete, az MTA Nyelvtudo
mányi Intézete, a Petőfi Irodalmi Muzeum, a Magyar írók Szövetsége, a Kultu
rális Kapcsolatok Intézete és a Külügyminisztérium Könyvtára képviselői je
lentek meg. A megjelentek valamennyien hangsúlyozták az ügy fontosságát és a 
kiadvány rendszeres megjelentetése mellett foglaltak állást.

December 14-én a könyvtár vezetősége az illetékes szakértőkkel együtt, 
kibővített szakmai értekezleten vitatta meg dr.Haraszthy Gyula "Hungarika kér 
dések az OSZK-ban" c. előterjesztését. - Előzményeiről lapunk 1-2. számában 
(7.1.) adtunk tájékoztatást.
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A könyvtér egész munkáját átfogó, súlyponti kérdés tárgyalása során az 
előterjesztett programot az értekezlet, kisebb módosításokkal Jóváhagyta. Is- 
mertetésére a későbbiekben visszatérünk.
f~ i

Személyi hírek*és változások
Ü.1 munkatársak! Benkő Attiláné főkönyvtáros/KlIIK, Berényj Júlia fényképész 

szakmunkás/Mikrofilmtár, Cholnoky Győző könyvtáros I./KMK, Csoboth Attila fő- 
könyvtéros/KMK, Mo.itó Katalin könyvtáros ÍI./KMK, Pálvölgyi Endréné főkönyv- 
táros/Könyvek Központi Katalógusa, Sonnevend Péter kör^vtáros I./KMK, Vörös 
János gépkocsivezető/Gazdasági Hivatal.

Eltávoztak könyvtárunkbólt Brunner György villanyszerelő/munkaviszonya 
megszűnt, Lukáos Istvánná kisegítő Il/nyugd.j, Szabados László tud.munkatárs/ 
éth. KÖZTI, Székely Sándorné kisegítő IV./nyugd., Zöldi Péterné főkönyvtáros/ 
áth. OMKDK

Megbízásoki Könyvtárunk főigazgatója Horváth Viktor osztályvezetőt az 
Igazgatási Osztály vezetése alól saját kérésére felmentette és megbízta a Mik
rofilm Osztály vezetésével, fl^mlrntl Gabriella csoportvezetőt osztályvezetővé 
kinevezte és megbízta az Igazgatási Osztály vezetésével. V.dr.Wlndlsch Éva 
tud.főmunkatársat osztályvezetővé kinevezte és megbízta a Kézirattár vezeté
sével .

Atsorolásoki Baozonl Tamásné főkönyvtáros, Ozettler Antalnó műszaki ügy
intéző II., Ozinner Tibornó főelőadó, Ferenczy Endréné osztályvezetőhelyettee 
Horváth Tibor osztályvezető, Jordán Katalin könyvtáros II., Kamarás István 
tud.munkatárs, Kovács Arpádné előadó, Kovács József osztályvezető/Zirc, Mar
kos Béláné könyvtáros I., dr.Nemes Erzsébet Klára osztályvezető, Pálinkás 
Sándorné könyvtári csoportvezető, Rakovszky Istvánné csoportvezető, Sárdy Pé
ter tud.munkatárs, 8zűcs Jenőné könyvtári csoportvezető, Tarr Lászlóné tud. 
főmunkatárs, dr.Ylzkelety András osztályvezetőhelyettes, Wlttek Lászlóné osz-r 
tályvezető, Zsemberl Anna főkönyvtáros.

Athelyezé sek t Retkes Csabáné főkönyvtéros/Igazgatási Osztály.
(Lezártuk! 70.12.15.)

KÜLFÖLDI KAPCSOLATAINK
A turócszentmártoni Matica Slovenska és könyvtárunk között fennálló köz

vetlen személycsere keretében novemberben két hétig vendégül láttuk Jan Ta~ 
bacek-et. a Matica Slovenska Könyvtára Szerzeményezési Osztályának vezetőjét.

Rövid látogatásra keresték fel könyvtárunk egyes osztályait decemberben 
Alexander Slpdevlt. zágrábi könyvtárigazgató; Lázár Surcié, az újvidéki Ma
tica Srpska Könyvtárának h.igazgatója; Nadezsda Královcová, a prágai Tudomá
nyos Akadémia Zenetudományi Intézete Könyvtárának vezetője; Helena Kolarova, 
a szlovák Köűyvtárügyi Osztály munkatársa.
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Munkatársaink külföldön
A KMK munkatársai közül október folyamán Somogyi Anna kéthetes bulgári

ai, Zsemberi Anna nyolc napos NDK-beli tanulmányutat tettek,
A szocialista országok könyvtártudományi központjainak Berlinben október 

15-17. között megrendezett konferenciáján a KMK részéről Papp István igazgató, 
Sallai István főosztályvezető, Qerő Zsoltné és Bereczky László osztályvezetők 
vettek részt.

Az újvidéki Hungarológiai Intézet november 19-22, között nemzetközi tu
dományos ülésszakot rendezett az összehasonlító irodalomtörténeti kutatások 
köréből. Az ülésszakra előadónak hívták meg dr,Kemény G.Gábor kandidátust, 
könyvtárunk tudományos főmunkatársát, aki "Magyar-délszláv vonatkozások Mo- 
csáry Lajos XX,századi pályaképében" címmel tartotta meg előadását,

Dr,Jeszenszky Géza, a Szakozó Osztály muhkatársa az OSzK és a berlini 
Deutsche Staatsbibliothek között fennálló közvetlen cserekapcsolat keretében 
nov.25-dec,8. között tartózkodott Berlinben. Feladata a Staatsbibliothek tör
ténész szakreferensi munkakörének tanulmányozása volt.

Néray Judit könyvtáros, könyvtárunk gépesítési előadója dea,6-ll, kö
zött a lipcsei Deutsche Büohereiben a német nemzeti bibliográfia gépesítésé
vel kapcsolatos előkészítő munkálatokkal ismerkedett meg. Utazására az NDK- 
val fennálló kulturális egyezmény keretében került sor.

A jugoszláv-magyar kulturális munkaterv keretében Fügedi Péterné a Bib
liográfiai Osztály vezetője december 7-13. között a belgrádi Bibliográfiai 
Intézet munkáját tanulmányozta.

KÖZLEMÉNYEK
Az 1970. évi Bznfcmwfl tr>vábbképzésről - A könyvtár ezévi szakmai tovább

képzése két tanulmányi időszakban: 1970.március-junius és 1970.október-1971. 
Január között folyt le, ill. részben még folyamatban van.

A tanulmányi terv keretében két referáló kör működött dr.Sebeatyán Oéza 
főigazgatóhelyettes és dr.Németh Mária osztályvezető vezetése alatt. A refe
ráló körök résztvevői egy-egy külföldi folyóirat figyelésével és az abbll a-> 
dott rövid szóbeli referátumokkal vettek részt a kör munkájában. Az l.sz. re
feráló kör tagjai az általuk kiválasztott és fontosnak tartott cikkekre kon
centráltak, a 2.sz. referáló kör foglalkozásait tematikus felépítéssel tartót" 
ta-

»A korszerű tájékoztató szolgálat kérdései" c. szemináriumot dr.Szentmi- 
frAlyj János tudományos főmunkatárs vezette, esetenként külső előadók közremű
ködésével (Maróth Miklós, Kosáry Domokos).

A történeti témák iránt érdeklődők két tanfolyamon vehettek részt* az 
l.sz. könyv— és könyvtártörténeti szemináriumot dr .Mezey László, űr .Soltész. 
Zoltánná, Fűlöp Géza, dr.Tóth András és dr.Berlász Jenő vezették, a 2.sz. 
könyvtörténeti előadás—sorozat a kezdettől napjainkig tekintette át a fejlő
dést Kéki Béla előadásában.
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A fiatal kutatAy az év első felében dr.Keresztury Dezső fő
osztályvezető irányitáeáral működött,

Könyvtárlátogatások megszervezése
A könyvtárunkat ismeretszerzés vagy saakmai tapasztalatszerzés oéljából 

meglátogató hasai éa külföldi rendégek éa osoportok száma érek óta nörekrö 
tendenoiát mutat A Széchényi Könyvtárnak a magyarországi könyvtárak között 
elfoglalt helye éa a magyar kulturális életben betöltött szerepe kötelessé
günkké teszik, hogy a látogatók fogadása, vesetése a nemseti könyvtár rang
jához méltóan történjék a megfeleljen mind a aBakmai érdeklődés, mind a köz
művelődés igényeinek, B óéiból a könyvtárlátogatások megaservéséséről és le
bonyolításáról könyvtárunk főigasgatóhelyettese intéskedést adott ki. Bnnek 
értelmében a könyvtár látogatóival kaposolatos aservesési, nyilvántartási 
munka (as egyes osztályok ill, tárak jelentései alapján) az Igazgatási Osz
tály feladata, A főigazgatóhelyettes kijelölte azokat a munkatársakat, akik 
a magyar és idegennyelrü általános vezetésekét végzik. Az egyes speoiális 
gyűjtemények (Kézirattár, Régi Nyomtatványok Tára) bemutatása e tárak dolgo
zóinak feladata. A könyvtár reprezentatív külföldi vendégeit ill. magasszin- 
tü szakmai tájékozódást igényid látogatóit az illetékes osztályvezetők, ill. 
szakértők kalauzolják.

A könyvtári vezetést végzők november 30-án az Igazgatási Osztály szerve
zésében téjékostató megbeszélésen vettek részt, ahol a könyvtárat ismertető 
füzeten kívül megkapták az OSzK ismertetéséhez szükséges legfontosabb forrás
müvek irodalomjegyzékét.

Tanasztalatcsere-akoiá - A Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Mun
kabizottsága — a KMK illetékes osztálya és a Könyvtári Figyelő szerkesztősé
gének tájékoztatása szerint - 1963 óta minden évben a szaksajtón keresztül 
szólította fel a könyvtárakat, hogy mindazokat az uj eljárásokat, elemzése
ket, vizsgálatokat, tapasztalati és tanulmányi eredményeket, melyeket általá- 
nosithatónak, vagy legalábbis más helyütt is felhasználhatónak, alkalmazhat
nak Ítélnek, röviden összefoglalva, juttassák el a Munkabizottsághoz.

Az akoió az elmúlt öt évben sikeresnek bizonyult, a felhívásokra 1965- 
ben 6, 1966-ban 17, 1967-ben 9, 1960-ban 9» 1969-ben 23 dolgozat érkezett, 
öt év alatt tehát összesen 5A anyag érkezett, ebből 35-öt jutalmazott (éven
te összesen 2000-5000 Ft, értékben) a Munkabizottság, és a könyvtári szaksaj
tó (Könyvtári Figyelő, TMP stb.) több dolgozatot is publikált.

Az 1970-re meghirdetett tapasztalatcsere akoió határideje okt.31. volt, 
egy hónapos türelmi időt is beleszámítva, a beérkezett dolgozatok száma négy. 
E kis számú érdeklődésre való tekintettal és a lektori vélemények figyelembe
vételével a Munkabizottság titkári teendőit ellátó KMK Tudományos és Szak
könyvtárak Módszertani Osztálya úgy döntött, hogy a dolgozatokat jutalomban 
nem részesíti és a tapasztalatosere akciót az eddig érvényben lévő szerveze
ti formában egyelőre szünetelteti, tehát 1971-re tapasztalatcsere akciót nem 
hirdet.

Ezúton hívjuk fel azonban a könyvtárak és könyvtárosok figyelmét arra, 
hogy a Könyvtári Figyelő c. szakfolyóirat kéri azokat is, akik a múltban a
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tapasztalatosere akoióban résztvettek éa mindazokat, akik a jövőben uj mód- 
azeraket, eljárásokat, kísérleteket, vizsgálatokat folytatnak vagy könyvtá
raikban bevezetnek, a közérdeklődésre számottartható összefoglalásokat a 
Könyvtári Kigyelö szerkesztőségéhez, közlés érdekében juttassák el.in

A jugoszláviai Vajdaság kulturális életének vezető emberei látogatták 
meg könyvtárunkat november folyamán. Miroslav Rankov. a Tartományi Végre
hajt ó Tanáos mllvelődéeügyi titkórhelyettese, Bozidar Kovaoek. a Növi Sad-1 
Matioa Srpska Könyvtárának igazgatója, a Tartományi Kulturális Közösség 
Tanáosénak elnöke és Davidóv Dinko. a Műemlékvédelmi Bizottság elnöke jár
tak könyvtárunkban.

Halász Gábor, könyvtárunk volt munkatársa mártírhalálának huszonötödik 
évfordulója alkalmából, emléktáblát helyeztünk el a Kézirattárban. Az emlék 
beszédet dr. Kereszturr Beeső főosztályvezető tartotta. Az emléktábla Borsos 
Miklós szobrászművész alkotása. Lapunk megemlékezését ld. az 1-2. számban 
(4-5.1.)

Az MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága december 15-én 
felolvasó ülést tartott. Az ülésen dr. Vlzkelety András, könyvtárunk kézirat
tárának osztályvezetőhelyettese "Béosl humanizmus és népnyelvi skolasztika 
a XV. század elején. Ulrioh von Pottonstein müveinek szöveghagyományozása." 
o. tanulmányát Ismertette,

A III. Országos Könyvtárügyi Konferencia szervezői munkáját az MM Könyv
tárosztály megbízásából dr. Faragó Lászlóné. Katalogizáló Osztályunk vezető
je irányította. A rendezőgárda szerepét könyvtárunk KISz-szervezetének tag
jait Bányai Tamara, Belohorszky Márta, Dérer Miklós, Karsay Orsolya, Koosi 
Lászlóné, Koposay Zsuzsuánna, Mlkulásik Vera, Papp András, Simonosios Péter, 
Staudt Mária, Szuohovszky Zoltán és Wolf Magdolna látták el.

180



HOGYAN SZÜLETNEK AZ PJ SZERZEMÉNYEK?

Lapunk rendszeresen közöl cikkeket az uj szerzeményekről. Hol az 
uj magyar vonatkozású külföldi szerzeményeink címanyagából ad tallózást, hol 
Ismertetés az értékesebb müvekről; mindenesetre gyakran szentel teret a gya
rapításig munka eredményeinek, ügy vélem azonban, hogy a nehézségek, buktatók, 
amelyek az eredményeket megelőzik, ugyancsak érdekesek lehetnek a más terüle
ten dolgozó kollégáknak, essék tehát egyszer ezekről is szó.

A legtöbb probléma forrása természetesen a külföldi hungarlca-agyag. A 
nehézség foka különböző. Olykor csak egyszerű bosszúság! megrendeljük az Ír
országi megjelenésűnek hirdetett "Reform of the economic mechanism in Hungary" 
c. kiadványt, amelyet a Bookseller szerint St.Triss szerkesztett. Szerencsére 
a szállító nem szállítja, hanem közli, hogy a mű a budapesti Akadémiai Eladó 
kiadása, s valóban azt St.Triss nem más mint friss István. Máskor csupán hiá
bavaló levelezésre kerül sori külföldi magyar könyvkereskedő partnerünk ajánl
ja magyar könyvjegyzékében Márai egy müvét, amely nekünk csak régi budapesti 
kiadásban van meg. Megrendeljük tehát mint uj, amerikai kiadást; szerencsére 
szállító-partnerünk pontos cég, s a következő levélben közli, hogy antikvár 
példányról van szó, a régi magyar kiadásról, amelyre, ha mi nem tartunk igényt 
maga a szerző reflektál.

Olykor mulatságos helyzet adódik! megrendelünk egy könyvet, amely magyar 
fotográfus müve, a elme "Beauty unadorned". Végre be is érkezik, a valóban 
"unadorned"! csupa ruhátlan szépség fotója, magyar vonatkozása a fotós nevén 
kivül semmi. (Még jó, hogy az ÁKV Idegennyelvü Osztálya nemcsak a beszerzés
ben, de némely esetben az elhelyezésben is segítségünkre van; noha meg kell 
adni, ebben az esetben azt proponálták, hogy antikvár áron veszik csak vissza, 
mert biztos, hogy a Könyvtár összes férfimunkatársa már átnézte.)

És a magyar nyelvű külföldi kiadványok? Jó volna, ha legalább a könyvke
reskedelmi forgalomba kerülőket közölnék a nemzeti bibliográfák, de sajnos, 
ez csak a mi vágyálmunk. Nem szólva a töménytelen külföldi magyar egyesület, 
szervezet, testület rengeteg publikációjáról. Több külföldi magyar céggel va
gyunk közvetlen összeköttetésben, számos folyóiratot böngészünk át adatokért, 
nemcsak mi, de e téren egyik fő segítőtársunk, Markovits Györgyi, akinek a 
kezén nagyon Bök külföldi hungarica-folyóirat megy át, s az igy szerzett ada
tok alapján igen sok elmet rendelünk. Sajnos, azonban a kiadó testületek egy 
része a tiszavirágnál is rövidebb életű, s igy hiába adjuk meg még pontos pos
tai elmüket is a rendeléskor, bizony elég sokszor az a vége munkánknak, hogy 
értesítés érkezik! "A kiadó megszűnt...", "A kiadó ismeretlen helyre költö
zött...", "A kiadóra vonatkozó adatok nem elégségesek..." vagyis á kiadvány 
nem szállítható.

Még Európa és Észak-Amerika kiadvány-anyagánál viszonylag könnyebb a 
helyzetünk, itt magyar könyvkereskedők állandó megbízás alapján elég sok ne
hezen megszerezhető egyesületi és magán-kiadást megszereznek számunkra, néha 
maguk a kiadó szervezetek ajándékként is megküldik. De pl. Délamerika és
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Ausztrália - ahol ugyancsak viszonylag sok hungarioum jelenik meg nehezen 
megközelíthetfi terület. Hellyel-közzel a Nemzetközi Osereszolgálat szerez meg 
sok utánajárással néhány keresett kiadványt, Brazíliában van magyar könyves- 
partnerünk, aki egyet-mást szállít, de - néhány adományon kívül -, rengeteg 
utánajárással is csak minimális mennyiségű kiadványt tudunk megszerezni.

A oimleirási szabályzat és a külföldi ajánlatokban szerepifi leírások an- 
tqgonisztikus ellentéte is sok probléma forrása lehet. Pl. reprint készült a 
"Verhandlungen des österreichischen Reiohtages (1846-1849) zu Kremsier" c. öt 
kötetes jegyzőkönyvből. A lista mindazon rendszavakból, amelyek alatt hirlap- 
tári és könyvkatalógusban egyaránt hasonlítani kellett az ajánlatot, egy jó a- 
rasznyi kutyanyelvet töltött be sűrűn teleirva, de a mai napig sem vagyunk tel
jesen meggyőződve, hogy az eredeti kiadvány nem lappang-e valahol a müncheni 
szakok sűrűjében, könyvtáros-fiseink által gondosan elrejtett rendszóval. És 
egyáltalán! a müncheni szakok és az 8 katalógusuk! Tulajdonképpeni sikerélmé
nyeink állandó forrása a müncheni katalógus, amelyből egy-egy bentmaradt uta
ló nyomán elindulva, Sherlock Holmest megszégyenítő nyomozással deríthető ki, 
hogy pl. őseink a sorozat rekatalogizálásakor a katalógus fedőlapját megszün
tették, de - hogy, hogy nem - a sorozat hat tagját a müncheni jelzeten hagy
ták, immár címleírás nélkül, köztük éppen azt a kettőt is, amelyet most akar
tunk drága pénzen megvenni. Avagy pl. belföldi vételi ajánlatként kezünkben 
egy szép 18. századi hungarioum, amely azonban sajnos anonim mü. A belföldi 
csoport már a hatodik segédkönyvben meg is leli a szerzőt, s e név alatt a 
müncheni katalógusban a címleírást is, természetesen nem anonimként kezelve, 
mert akkoriban úgy látszik ennek figyelembevétele nem volt kötelező. Különö
sen szép példája a könyvtári útvesztőnek a müncheni könyvtár kézirat-katalógu
sa, amely mintegy ötven évi Csipkerózsika álom után, most újraindul. Az előz
mények nagy része régi, sziglás jelzeten a kézirattári segédkönyvtárban volt 

megtalálható, egy darabja ugyanott, sorozati jelzeten, mig egy másik a münche
ni szakban, legősibb jelzetén pihent. (Ilyenkor nem is olyan büszke a könyv
táros arra, hogy régi, nagymúltú könyvtár dolgozója lehet.)

Végül nehézségeink során ejtsünk szót az előszerzeményező munkának arról 
a részéről is, amely munkaigényes ugyan, de eredménye negatív. (Közeledik az 
év vége, a tervszám újra nem túl magas; ennyi ember csak ilyen keveset produ
kál, mondhatja, aki tervünket olvassa!) Csak néhány példa errei a novemberi 
könyvaukoió, melyről lapunk más cikke számol be részletesen, 640 tételt kép
viselt. Igen kevés kivétellel (antikva, kisnyomtatvány stb.) valamennyit^vé- 
gighasonlitották a Belföldi Csoport dolgozói, megnézték a példányszámot, a 
példányok állapotát, hiányzik-e belőlük tábla, melléklet stb. Ezek után vettük 
meg azt a néhány tételt, amelyre szükségünk volt. Vagy: a bécsi Geyer cég 
"Austriaca" katalógusában 900 körüli magyar vonatkozású antikvár tétel szere
pelt, amelyet hasonlítani kellett (köztük nem egyet úgy, hogy előzőleg a leí
rás bibliográfiai helyességét másutt ellenőrizni kellett). Végül rendeltünk 
30 tételt, amelyből még nem tudjuk, hány fog beérkezni, hiszen bármennyire si
ettünk a válasszal, közben néhány elkelhetett, Uási hirdetnek egy müvet, elme 
"War Kari dér Kahle wirklich kahl?" A hirdetés szerint úgy tűnik, hogy itt
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egy - a történelmi nevek eredetét magyarázó referensz-kiadvámyról van szó. Ám 
a cim gyanús, s ezért kijelölője elvonul a Központi Katalógushoz. Kiderül, 
hogy a Szabó Ervin Könyvtárban már megvan a mü, megnézi tehát. Joggal volt 
gyanús a cim, a könyvet nem szabad megrendelnünk.

Szerencsére nemcsak negatív örömeink vannak, akadnak pozitívak is. Ha 
egy-egy rég keresett tétel felbukkan duplumcsere-jegyzékben, ha mégis beküldi, 
sok év és sokszori reklamáció után a külföldi szállító, kettős örömünk vant 
régi ismerősként üdvözöljük. Ha a Kézirattár felfigyel egy külföldi antikvár
katalógus sokszáz tételes erdejében egy Madagaszkáron kiadott Benyovszky-ren- 
delkezésre és sikerül is megszerezni, mi is örülünk a Tárral együtt. (Mint a- 
hogy együtt búslakodunk, ha egy magyar vonatkozású kódexet külföldi aukción az 
általunk reálisan megadott limit kétszereséért árvereznek el másnak, miután 
előzőleg Gazdasági Hivatalunktól a Kultúráig minden érdekelt rengeteget ügy
intézett, hogy pénz, vételi megbízás stb. Időben az árverés színhelyén legyen.) 
Ha a Zárolt Kiadványok Tára megprezentál minket egy-egy ritka külföldi magyar 
folyóiratnak legalább a fotókópiájával (pl, éppen e héten a spanyolországi ma
gyar brigád "Előre" c. lapjának néhány számával), ha a Szerzői Jogvédő Hivatal 
eljuttatja hozzánk Erich Mühsam verseit, és a könyvből kiderül, hogy a versek
ből néhányat Beinitz Béla megzenésítésében közöltek, ez a segítség éppoly ö- 
röm nekünk, mint amikor saját utánjárásunk, fáradozásunk eredményeként szer
zünk meg egy fontos müvet vagy éppen derítjük ki, hogy nem szabad megszerez
nünk, mert nem olyan fontos, mint a oime mutatja.

A gyarapítási munka anonim halhatatlanságot biztosit végzőjének. Azt hi
szem "a Milkau"-ban olvastam ezt a gondolatot. Igen bölcs gondolat, melyet 
nemcsak a gyarapító, hanem a könyvtár egyéb területéin dolgozó is vigaszként 
tarthat szem előtt, amikor fáradságos, gyakran egyhangú munkája már-már ered
ménytelennek tűnik. Mindenesetre azt reméljük, bér a gyűjtőköri előírások, 
hitelkeret-problémák, adat-pontatlanságok akadályai között néha meg is botlunk, 
hogy mai munkánk eredménye ezt az anonim halhatatlanságot jó értelemben bizto
sítja számunkra.
WIX GYÖRGYNÉ

ZENEI KÉZIRATAINK BÉCSI KIÁLLÍTÁSA
A Népszabadság tájékoztatása alapján.

A bécsi Albertira zeneműtárának termeiben doc.10-én nyitották meg - Kur
táin Sándor nagykövet jelenlétében — azt a reprezentatív zenei kiállítást, 
melynek látogatói XVIII-XIX.századi mesterek kéziratait tekinthetik meg könyv
tárunk zenei gyűjteményéből.

A kiállításon különösen a korszak kisebb mesterei - Gregor Werner, Georg 
Albrechtsberger, Michael Haydn, Dittersdorf, Süssmayr, Pux - kéziratai kelthe
tik fel különösen az osztrák érdeklődők figyelmét. Ezek a komponisták részben 
előkészítői, részben kortársai voltak a klasszicizmus nagymestereinek, Haydn, 
Mozart és Beethoven művészetének. Ezeknek a "kismestereknek" kéziratait leg
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nagyobb a iámban könyvtárunk őrzi, álét mii vük jelentős része eddig még nem is 
jelent meg nyomtatásban*
A nemzetközi zenei világ éppen a magyar zenetudományi kutatások alapján fi
gyelt fel rájuk, a Zeneműkiadó 1965-ban megindított Borozata, a Musica Rinat ir 
"újjászülető muzsika" óimét viselő kiadványai alapján. Az eddig megjelent ma
gyar kották és hanglemezek is ott láthatók a kiállításon, melynek első három 
napján magyar zenetörténészek tartanak előadásokat, az előadásokhoz kapcsoló
dó hangversenyeken pedig a Sebestyéh-vonósnégyes, Partis Zsuzsa osembalómü- 
vésznő és Reidbunger baritonista szólaltatja meg e mesterek jórészt ismeretlen 
müveit,

A bécsi klasszicizmus két nagy alkotóművészét, Haydnt és Beethovent egy- 
egy tárló anyaga mutatja be. Joseph Haydn kéziratgyüjteményéből természetesen 
csak kis Ízelítőt ad ez a kiállítás. A Beethoven-tárló Magyarország számára 
irt kompozícióinak, a magyarországi kapcsolatainak dokumentumait, s egy ere
deti levelét mutatja be.

A kiállítás megnyitóján dr.Rudolf Fiedler. az Osztrák Nemzeti Könyvtár 
főigazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd dr.Franz Grasberger. a bécsi ze 
nei gyűjtemény igazgatója hangoztatta a vállalkozás jelentőségét. Első előa
dóként dr.Kecskeméti István, zeneműtárunk vezetője Ismertette a magyar zenei 
gyűjtemény anyagát és felépítését. A nagy sikerű-előadást hangverseny követte, 
őt követően Somfai László tartott előadást a Magyarországon felfedezett Haydn- 
kéziratokról, majd Fáhftái^ Imre ismertette a korszak úttörő jelentőségű kisebb 
mestereinek műveit és eddig kiadott kéziratait.

ÚJABB TÖRTÉNETI IRODALOM KÜLFÖLDI BESZERZÉSEINKBŐL
- Angol nyelvterületről -

Lapunk 7-8. számában (121-122.1.) közölt ismertetések folytatását 
adjuk az alábbiakban. A művek kiválasztása - mint az előbbieknél is - szükség
szerűen szubjektív alapon történt, de az OSzK gyűjtőkörének figyelembe véte
lévelt a magyar történelem mellett a szomszéd— és rokonnépek történetével f. 
Magyarországot érintő jelentősebb nemzetközi eseményekkel foglalkozó müveke’- 
mutatjuk be.

G.F. Kennant From Prague after Munich. Diplomatic papéra 1938-1940. 
Princeton, 1968. XXVIII, 266 1.

Az ismert amerikai diplomata, külpolitikai szakértő és történész Prágá
ban írott követség! titkári jelentéseit, összesen 36 dokumentumot adott. Kö
zülük öt szlovákiai, egy pedig ruténföldi útjairól készült, Ezekben rámutat, 
hogy Németország agresszív Imperializmusa mellett a szlovák és rutén politi
kusokat is felelősség terheli Csehszlovákia felbomlásáért. Velük ellentétben 
a protektorátusi vezetőknél csak kényszerű együttműködést lát a hódítókkal, 
amelynek célja egyedül a tragikus helyzet enyhítése. Az érdekes forráspübli— 
kációt a szerző bevezető tanulmánya teszi teljessé.
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Fritz ff, Hondlusi The Yugoalav Oommunity of Nations. The Hague-Paria
1968.

Jugoszlávia alkotmányának éa társadalmának kialakulását vizsgálja. Meg
állapítja, hogy az 60-ea évek közepétől a történeti és nemzeti különbségek el
tűnésének reménye helyet adott az Hegység a különbségben" elvének) a szocialis
ta föderalizmusnak - hála az ország politikai, gazdasági és kulturális "meg- 
érésének". Az átalakulás legalizálását az 1962-as alkotmány jelentette, az 
1967-es módosításokkal együtt jelentősen növelte az egyes köztársaságok önál
lóságát és a polioentrizmust. Ebben a szerző - néhány jugoszláv kollégájával 
együtt - a gazdasági életben érvényre jutott "önigazgatásának a politikai 
szférára való kiterjedését látja.

Herbert H. Káplánt Russia and the outbreak of the Seven Years* War. 
Berkeley-Los Angeles 1968. 165 1.

Az eddig még fel nem használt források alapján készült mü megállapítása 
szerint Oroszországnak, közelebbről pedig Erzsébet cárnönek az eddigi feltéte
lezéseknél jóval nagyobb szerepe volt a hét éves háború kirobbantásában. Magá
nak az oroszországi közigazgatásnak a reformja is a háborús felkészülést szol
gálta.

The Immigrants* lnfluenoe on Alison*a peace policles. Ed. J.P. O’Qrady. 
[Lexington] 1967. X, J29 1.

A tanulmánygyűjtemény a német, ir, brit, olasz, magyar, délszláv, cseh, 
szlovák, rutén, lengyel és zsidó bevándorolt csoportok, valamint a rövidéletü 
"Mid-European Union" (egy Masaryk által is támogatott kelet-európai együttmű
ködési kísérlet) tevékenységét tárgyalja. A Wilsonra gyakorolt közvetlen ha
tást, közte Masaryk befolyásának mértékét, a szerzők többsége kisebbnek itéli 
meg, mint azt feltételezni szokás, bár a felhozott bizonyítékok inkább speku
latív mint tárgyi jellegűek. A legtöbb eredményt a jól megszervezett zsidó ki
sebbség érte el (legalábbis papíron), továbbá azok, akik kapcsolatot találtak 
Wilson közvetlen környezetéhez - pl. a lengyel Paderewski, aki House ezredes
sel került igen jó viszonyba. Az eltérő színvonalú tanulmányok között az egyik 
legjobb Georg Bárányé, aki érdekes részletekkel szolgál többek között egy ma
gyarországi felkelés tervéről.

A.J. Mayi The passing of the Hapsburg Monarchy 1914-1918. Vol. 1-2. Phi
ladelphia 1968. 864 1.

A Monarchia prominens amerikai tanulmányozójának ez a müve a dualista kor
szakot a világháborúig tárgyaló munkája után bécsi és amerikai levéltári forrá
sok (követi és konzuli jelentések), valamint a vezető bjécsi és antant-lapok 
felhasználásával született. Nemcsak a polikikai, gazdasági, nemzetiségi és ha
di vonatkozásokat tárgyalja, de a mindennapok életét is - beleértve a hadifog

lyok sorsát. Az időközben elhunyt szerző előítéleteit tekintve osztrák-barát
nak mondható, a felbomlást erősen a magyar nemzetiség számlájára Írja. Ugyan
csak nem szerencsés, hogy a németen kivül a Monarchia egyetlen nyelvét sem 
használta fel a szerző kutatásaiban.
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R« Manvell-H. Fraenkei. The Oanaria conspiracy. New York 1969. XXXV,
267 1.

A széles olvasóközönségnek szánt munka a német hadseregen belül 1958- 
tól jelentkező Hitler-ellenes irányzatokról szól, de az ellenállás nagyobb 
összefüggéseit, a tárgyalt személyek (köztük Dohnányi Ernő fia, a kivégzett 
Hans) politikai arculatát kevésbé érinti. Nagy súlyt helyez az összeesküvőket; 
foglalkoztató erkölosi problémákra (árulóknak tekinsék-e magukat), ismerteti 
a Hitler eltávolítására tett különféle kísérleteket, a híres julius 20-i me
rényletet és a résztvevők sorsát.
JESZENSZKY GÉZA
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SZAKIRODALMI TALLÓZÁS

A Könyvtári Figyelő 1970. évi 3. azárna több figyelemre méltó ta
nulmányt publikált.

Igen érdekes Papp István és Ziro Péter áttekintése Tudományos kutatómun
ka a könyvtárakban óimén (183-189.1.). A cikk képet ad a könyvtárakban folyó 
könyvtártudományi és más tudományágak területén folyó kutatómunkáról, az ed
digi eredményekről, a KMK szerepéről és az elmúlt évtizedek során felmerült 
problémákról. A szerzők javaslatot tesznek a könyvtárakban folyó kutatómunka 
továbbfejlesztésére mind a tematikát, mint a "kutatás szervezését" illetően. 
Felvetik a hazai és külföldi könyvtárak és kutató központok nagyobb mérvű e~ 
gyüttmüködését. Futala Tlbor-Kamarás István-Szilágyl Tibort Egy lengyelorszá
gi tanulmányút tapasztalataiból c. cikkében (230-237.1.) beszámol a lengyel 
könyvtárügy általános helyzetéről, szabályozásáról, s néhány speciális kér
désről t a közművelődési könyvtárak problémáiról, a lengyel mintakönyvtárról 
- a szczecini vajdasági és városi könyvtárról - és végül az olvasáskutatás 
terén végzett szociológiai kutatások eredményeiről. Kisfalud! Sándor beszámo
lóját Az V. Nevelésügyi Kongresszus és a könyvtárak (257-259.1.) világosan 
jelzi, hogy a jövő pedagógiai törekvései újabb igényeket támasztanak könyvtá
raink iránt, s újabb perspektívákat nyitnak meg könyvtáraink fejlesztése e- 
lőtt.

A további feladatok meghatározásában a legnagyobb jelentőségű esemény a
III. Országos Könyvtárügyi Konferencia, A konferencia kitűnő alkalom volt a 
szakmai erők összpontosítására a társadalmi igények felmérésére, a teendők és 
perspektívák felvázolására. Az előkészítő munkák során leszűrt eredményekről 
a Könyvtáros rendszeresen hirt adott az elmúlt hónapok során.

Olvashattuk Gál Andorné összefoglalóját Szakirodalmi igények és ellátott
ság a mezőgazdaságban (1970. 8.az. 443-446. 1.) A műszaki értelmiség szakiro
dalmi tájékozódása és ellátása (1970. 9.az. 507-512.1.) elmen Zlrc Péter rész
letes beszámolóját e téma vitájáról. Ennek során megvizsgálták "a műszaki 
szakemberek könyvtári igényeit, a szakkönyvtárak használatát és helyzetét, 
feladatait, a könyvtárak együttműködésének lehetőségeit. Sokoldalú elemzést 
kaptunk Könyvtárak a művelődésben (1970, 10.sz, 571-579.1.; 11.az. 635-643.1.) 
című összefoglalóban október és november folyamán. Részletesen foglalkozik az
zal, hol a helye a könyvtáraknak az egyéb művelődési intézmények között, e- 
lemzi "a könyvtár információs pedagógiai feladatait", továbbá felméri, milyen 
tényezők határozzák meg leginkább a könyvtárhasználatot a társadalomban. Majd
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vázolja a könyvtári ellátás fejlesztésének lehetőségeit és programját.
Az elmúlt időszakban nem egy közlemény látott napvilágot munkatársaink 

tollából. Sebestyén Gézát Az ETO fejlesztésének időszerű kérdései (Tudomá
nyos és Műszaki Tájékoztatás 1970. 10.sz. 797-801.1.) o. cikke tájékoztat a 
FID/CCO Madridban tartott ülésének munkájáról, az egyes bizottságok tevékeny
ségéről, az ETO továbbfejlesztésének perspektívájáról és konkrét lehetősége
iről, néhány benyújtott érdekes referátumról, s végül az ETO kiadások helyze
téről. - Hazánkban is nő a hangfelvételi gyűjtemények, zeneműtárak iránti i- 
gény. Létesítésük és működésük számos uj problémát vet fel. Ezeket veszi sor
ra Pethes Iván A magyarországi fonotékák helyzete és feladatai (Könyvtáros 
1970. 10.sz. 584-588.1.) elmen. Foglalkozik többek között a gyűjtőkör megha- 
tározásának)az állomány feltárásának, a gyűjtemények kezelésének kérdéseivel. 
Wittek Lászlóné könyvtárunkban a hivatalos használati nyomtatványoknak 1961 
óta bevezetett elkülönítéséről és az un. csoportos feldolgozásáról ad hirt. 
(Hivatalos és használati nyomtatványok a Széchényi Könyvtárban. Könyvtáros 
1970. 11.sz. 670-671.1.) - A Magyar Könyvszemlében Markovits Györgyi érdekes 
sajtótörténeti tanulmányát olvashatjuk? Két elsüllyedt folyóirat a felszaba
dulást követő évekből elmen. (1970. 3.sz. 425-248.1.)
KOVÁCS ILONA

az Akv őszi kQnyvárverései

A múlt évi eredményes kezdeményezés ösztönzésére az ÁKV Antikvár 
Osztálya az ősz folyamán két könyvaukciót is rendezett.

Az elsőn, amelyre szeptember 19-20-án került sor, könyveken kivül kották, 
földrajzi atlaszok, térképlapok és egyéb régi metszetek is kalapács alá kerül
tek. A kottáknak majdnem a felét könyvtárunk vásárolta meg, köztük néhány be
cses, korai Liszt kiadást. Két kimagasló árat említünk — Liszt 1 Missa solem- 
nis - 118591,és Riohard Strauss: Salome 119051 számozott kiadása. Az előbbi 
2400 Ft kikiáltási ár mellett 3200 Ft-ért kelt el, az utóbbit 1400 Ft-ról 
3400 Ft-ra licitálták. A továbbiakban az eladási árat, törtjei alatt pedig a 
kikiáltási árat közöljük.

Ezután került sor az atlaszokra, térképlapokra. Az árverésre került 54 
tételből meglepetésszerűen 28, főleg külföldi ábrázolás nem kelt el. A hazai 
tárgyuak közül emlitésreméltó? Karács Magyarországot ábrázoló térképe [Pest 
1813) 1100/150, Lioszkyt Mappa generális regni Hungáriáé [Pest 1806]; 4000[í] 
/400. A 18 000 Ft-ra kikiáltott 1747-es Homan atlasz vételi megbízás utján 
21 000-ért kelt el. A Schedel krónikának egy Milánót ábrázoló lapját 700 Ft
ért szerezte meg uj tulajdonosa. Kikiáltási ára 460 Ft volt. Egy múlt század 
eleji, Budapest környékét ábrázoló térkép? 800/180. Az un. "miniatűr" kiad
ványok kedvelői számára 3^ könyvecske várakozott. Valamennyi gazdára talált.

További érdekes eredmények? Ady? Ki látott engem? l.kiad. 190/40, Arany 
összes müvei. [Ráth 1883-18891 850/400, Arany? Toldi szerelme, l.kiad.
850/300, Balázs Béla? Játékok 240/40, Biok.A.? Oroszország. [Berlin, é.n.]
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500/80, Buday-Ortutayt Nyíri és rétközi párasztmesék 580/80, Déry Tibor: Ló 
búza ember. [Wien, 1922] 540/60, Hankó> Székelyföld 400/80, Helne.H.i samtll- 
che Werke. [Leipzig 1911-19151, 1700/800, Krúdy> Pesti évkönyv 500/150, Lehelt 
Osontváry. [Paris, 195U 650/200, Móriczt Magyarok 10.kiad. dedikált 170/40, 
a Propylaen-Kunstgeschlchte 16 köt. 8000/8000 Ft.

Az árverésre került számos iparművészeti katalógus javarészét teljes ér
dektelenség fogadta, nem volt jelentkező értük.

A november 14-15-én tartott aukció anyaga gazdagabb választékot nyújtott, 
s Így az érdeklődés is nagyobb, elevenebb volt. Különös érdekességül szolgált 
a 124 tételből álló munkásmozgalmi vonatkozású gyűjtemény, számos ritkasággal, 
a könyvpiacon évek óta hiába kerésett kiadvánnyal. Ezek sorában a kiemelke
dőbb eredmények! Barta Sándort Mese a trombitakezü diákról [Wien 1922] 420/200, 
Horizont 1-2. az. (Szerk.t Kassák, l.sz. Archipenkó, 2.sz. Moholy-nagy.) Mind
kettő 7 sztl.lev. 4700[IJ/600, Kassáki Tisztaság könyve 560/120, Kassák! Le
vél Kun Bélához a művészet nevében [Bp. 1919] 650/200, Kassák! Az u.1 művészet 
él [Oluj-Kolozsvár 1926] 540/100, Kim Bélát A proletárdiktatúra és a tanító
ság [Bp.19191 480/150, Magyar katekizmus [Bp. ? 1944] 900/200. Ezt az egyet
len ismert példányt (erről készült az eddig is birtokunkban levő fényképmáso
lat) Könyvtárunk vásárolta meg. Schwjtters.K.t Anna Blume. [Hannover 1919, 
Kassák aláírásával] 1700/500, 565 művészeti dokumentum [Röp_rat. l.szám. 1925. 
Több nem jelent meg.] 650/80, Alkotás. [A Magyar Művészeti Tanács folyóirata. 
Hat füzet, több nem jelent meg.] 500/160 Ft.

További váratlan, meglepő áralakulások! [Ágai Adolf] Porzói Utazás Pest
ről Budapestre [Bp. 1908] 540/120, Alciatus: Emblemata. [Lyon 1548] 5500/800, 
Árpádkor! u.1 okmáqytár 12 köt. 5000/2000, Bessenyeii Buda tragédiája, l.kiad. 
650/100, Bonfinli Ungarische Chronica [Frankfurt 1581] 4600/1500, Buday-Ortu- 
tayi Nyíri és rétköziparasztmesék 750/80. Comenlusi Orbis sensualium pictus 
Nürnberg [1708] 2100/420, Csokonai! Lilla [Nagyvárad 1808] 2200/800, Fazekas: 
Ludas Matyi [2.kiad. Bécs 1817J 5000/1000, Fényes! Magyarország geográfiái 
szótára [Pest 1851] 1900/480, Flavlus. Josephus; Déllé antlqulta. e guerre 
gludalche [Velence 1604] 1400/500, Grosz.G.: Das Gesicht dér herrschenden 
Klasse [5.Aufl.l 650/150, Heltali Magyar krónika [Győr, 1789] 1500/400, Hugó 
Károlyt Bankár és báró [Pest 1848] c. munkájának megvételére egy magyar szár
mazású Párizsban élő pénzember adott megbízást. Jerney keleti utazása [Pest, 
1851] 2100/800, József Attila! Nem én kiáltok [Szeged 1925J 700/280, Kanti 
Crltik dér relnen Vernunft [Frankfurt-Leipzig, 17941,1200/200. Kircher.A.: 
China illustrata [Amsterdam, 1667] 8000/5000.[Mann.Th.]: Per kleine Herr Frie- 
demnnn [München,1920, számozott] 800/500, [Manonet L»Ungheria vendicata] 
6000UJ/750, Ernyey: Maithényiak és a Felvidék 1000/240, Ortutay: Magyar nép
művészet. 2 köt. 1500/600, Pápayt Osztják népköltési gyűjtemény 1000/240, 
Radnóti! Járkálj csak haialraltélt. [dedikált] 1000/500, Radnóti: Pogáqy kö
szöntő 400/150, Radnótit U.lhold 650/100, Széchényit Hitel [dedikált] 1500/200, 
Szerelmey1 Balaton albuma 1400/520, Tolllus. Epjstolae itinerarlae. [Amsterdam 
1700, négy magyar városképpel] 4000/1400, A tiszaeszlári bünperre vonatkozó 
gyülteméqy 3500/500.
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Meglepetésezerüen nem kelt el’* Arany Jánost Széohényi emlékezete, Budai 
Izsaiást Régi római és deák irók élete, 2 Ozeglédi István RMK I., Ozuozorj A- 
radi gyűlés, Heine* Dér Doktor Faust, l.kiad., Kassák* A telep, l.kiad. Páriz 
Pápait Pnc oorporis, a rendkívül ritka Petőfi* Szerelem gyöngyei l.kiad., Sze
mere Miklóst Válasz Brassai Ismerettyűjére, Szendreyt Ungarische Kriegsge- 
schiohtliche Denkmftler, [Vajda János] Arisztldest Polgárosodás, Vedrest A Ti
szát a Dunával öszvekapcsoló tsatorna két példányából egyik sem.

A két árverésen összesen 1120 tétel került kalapács alá. Ebből 259 nem 
talált gazdára, egyet pedig visszakértek. Mint meg lehetett állapítani, az 
elkelt tételek Java része közgyűjteménybe került, de ennek ellenére ezúttal 
mintha nem került volna sor olyan'kíméletlen" licitálási párviadalokra az in
tézmények között, mint a múlt évben. Sok müvet megszerzett magának a Kultúra 
KV is. Részt vett, elég tevékenyen az árverésen egy bécsi antikvárius is.

Az árveréseket lebonyolító imponálóan nagy létszámú apparátus kitünően 
végezte dolgát, s a második napon már észrevehetőleg könnyebben boldogultak 
a kikiáltók az idegen nyelvű könyvoimek kiejtésével. A két árverés meglepeté
seken kívül sok tanulsággal is szolgált, okulásul a Jövőre. Ismét igazolódott, 
hogy helyes volt újra könyvárveréseket rendezni Magyarországon, mert haszno
sak mind a könyvtárak, mind a gyűjtők s nem utolsó sorban bizonyára az ÁKV 
számára is.

Könyvtárunk a két aukción 50 értékes uj müvei gyarapította állományát,
23 000 frt. értékben. - B.E.
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könyvtarunk
í IETÉ R (!) L

A Szakszervezeti* Bizottság a december 16-án tar
tott ülésében a vezetőségvélasztás előkészítésének 
kérdéseivel foglalkozott. Megtárgyalta és Jóváhagyta 
a megválasztott osztálybizottságot, valamint megerő
sítette a megválasztott csoport-bizalmiakat. Jóváhagy
ta a titkári beszámoló téziseit és a küldöttközgyűlés 
elé terjesztendő határozati Javaslat szövegét. Ezek
ről, továbbá a küldöttközgyűlés és a szakszervezeti 
tanács választásával kapcsolatos előírásokról a Szak- 
szervezeti Bizottság az alábbiakban tájékoztatja a 
tagságot.

A KMK osztálybizottsága
A Könyvtártudományi és Módszertani Központnál f.évi december 2-án három 

tagú osztálybizottságot választottak. Titkára Bereczky László, tagjait Jordán 
Katalin és ürosevics Danilo.

I ..—I
Megválasztott bizalmiak

A szakszervezeti csoportok a bizalmiakat f.évi november 25-28. napjain 
tartott csoportértekezleteken választották meg. Főosztályok szerinti rendben 
a megválasztott bizalmiak a következők!

Az Igazgatóságont Tomits Ottilia.
I. Főosztályom Gyarapítási OBztály/Tóth Lajosné, Hirlaptár/Szász András- 

né, Hirlaptári előkészítő csoport/Turán Frigyesné, Olvasószolgálat/Fináczy Er- 
nőné, Raktári Osztály/Ispánki Ferenc.

II. Főosztályom Katalogizáló Osztály/Dömötör Lajosné és Zágonyi Ilona, 
Szakozó Osztály/Pap Zoltán, Bibliográfiai Osztály/Hajdu Hajnalka és Gajtkó 
Éva.

III. Főosztályont Kézirattár-Régi Nyomtatványok Tára/Bétsch Elemérné, Ze
neműtár /Póesi Árpádné, Színháztörténeti Tár/Dárdai Miklósné, Kisnyomtatvány- 
tár-Térképtár/Ind ali György.

IV. Főosztályont Könyvtárközi Kölcsönzés/Ambrus Jánosné, Könyvek Központi 
Katalógusa/Kronstein Gábor, Folyóiratok Központi Katalógusa/Horváthné Izsó Li~
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via# Gyarapodási Jegyzék Szerkesztősége/Tisza Kálmánná, Nemzetközi Csereszol- 
gálat-Kötelespéldány-Posta-részleg/Urögdy Györgynó, Könyvelosztó/Vén Tiborné 
és Palotás Endréné.

V.Főosztálynált Mikrofilm Osztály/Szalay Andorné, Hirlapkötészet-Könyv- 
kötészet-Sokszorositó/Szilvásy Istvánnó, Restauráló Laboratórium-Hirlaprestau- 
rátöri Csoport/Szabados Györgyné.

Köayvtártudományi és Módszertani Központi I/feereczky Lászlóné, II/Köny- 
ves Tóth Lilla, III/Koncz Béláné, IV/Somogyi Anna.

Gazdasági Hivatalt Rakovszky Istvánná és Molnár Istvánná.

Határozati .javaslat
A Szakszervezeti Bizottság az alábbi szövegű határozati javaslatot terjeszti 
a küldöttközgyűlés elé elfogadásra.

Az intézményi munkát segítő feladatok
1. A Szakszervezeti Tanács a könyvtár szakmai munkájának hatékonyabb tá

mogatása érdekében fordítson fokozott figyelmet a munkaértekezletek, termelé
si tanácskozások rendszeres megtartására, a dolgozók véleményének és javasla
tainak összegyűjtésére, értékelésére, valamint az intézmény vezetőségéhez va
ló továbbítására.

2. Foglalkozzon a Szakszervezeti Tanács a könyvtárosok önképzésének kér
déseivel és annak munkaidőn belüli biztosítására tegyen javaslatot az Intézet- 
vezetésnek.

3. Fejleszteni és támogatni kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek a 
könyvtári munka uj módszereinek alkalmazását, intenzitását, valamint a munka
fegyelem-megszilárdítását szolgálják.

Az élet- és munkakörülményekkel összefüggő feladatok
4. A Szakszervezeti Tanács könyvtárunk bérpolitikajának tapasztalatai a- 

lapján szorgalmazza, hogy egyre jobban érvényesüljön a jó munka differenciált 
díjazása, csökkenjen az egyenlősdi mind a fizetésben, mind a jutalmazásban, 
szem előtt tartva az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének következetes érvé
nyesítését .

5. Törekedjen a Tanács a könyvtár dolgozóinak többségét kitevő nők érde
keinek védelmében munkakörülményeik javítására, sajátos szociális és egészség 
védelmi problémáik megoldására. Segítse elő a nők fokozottabb megbecsülésének 
érvényesülését.

6. Vizsgálja meg intézményünkben a fiatalok helyzetét, eredményesebben 
segítse beilleszkedésüket könyvtárunk életébe, nyújtson támogatást pályakezdé
sükhöz, segítse elő szakmai és politikai felkészültségük növelését, hivatást^ 
datuk megerősödését.

7. Kísérje figyelemmel a Tanács az 1970-ben tartott munkavédelmi szemle 
alapján hozott határozatok végrehajtását, és tegyen javaslatot az egészséges 
és biztonságos munkakörülmények további tervszerű javítására.
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Feladatok a politikai, kulturális színvonal emelésére
8, Biztosítsa a Szakszervezeti Tanács a szakszervezeti agltációa, propa

ganda és kulturális nevelő munka fejlődését és annak fokozását.
9. A tagságot rendszeresen tájékoztatni kell a bizalmiak utján a szak- 

szervezeti mozgalom elvi és gyakorlati kérdéseiről.
10. Gondoskodjék a Tanács - a pártszervezet segítségével - arról, hogy a 

ti ztségvlselők rendszeres politikai tájékoztatást kapjanak a legfontosabb 
bel- és külpolitikai kérdésekről.

11. Továbbra is fontos feladatnak kell tekinteni á hazai és külföldi ta
nulmányi kirándulások rendezését, nemzeti életünk és hagyományaink megbecsülé
se, a szocialista országok eredményeinek megismerése érdekében.

12. A Szakszervezeti Tanács tekintse feladatának az öntevékeny kulturális 
munka támogatását.

Feladatok a vezetés, irányítás területén
13. A Szakszervezeti Tanács a felsőbb szakszervezeti irányelveknek meg

felelően dolgozza ki ügyrendjét. Erősítse a kollektív vezetés elvét, a demok
ratikus centralizmust, tegye szervezettebbé és hatékonyabbá a szakszervezeti 
szervek munkáját, biztosítsa az intézmény vezetőségével való együttműködését.

14. Biztosítsa a Tanács a bizalmiakkal való rendszeres foglalkozását, erő
sítse tekintélyüket, juttassa érvényre jogaikat és ellenőrizze kötelességeik 
teljesítését a szakszervezeti csoportélet színvonalának emelése és az eredmé
nyesebb munka érdekében.

15. Nyújtson a Tanács rendszeres tájékoztatást szakszervezeti szerveink 
munkájáról, határozatairól, gondjairól és eredményeiről, használja fel erre 
különböző értekezleteket és az OSzK Híradó nyújtotta lehetőségeket.o VÁLASZTÁSRÓL. JELÖLÉSRŐL. SZAVAZÁSRÓL

. A szakszervezeti szervek választása a Magyar Szakszervezetek Alap
szabálya alapján, a demokratikus centralizmus alapelvének megfelelően történik.
A VEZETÖSÉGVÁLASZTÁSRÓL

Könyvtárunkban a - november 16-i küldöttértekezlet által elfogadott - 
szakszervezeti tanácsot, a számvizsgáló bizottság elnökét és tagjait, a felsőbb 
szervek választására jogosult küldötteket titkos szavazással, a társadalombiz
tosítás’ L tanács tagjait nyilt szavazással a január első, heteiben tartandó kül
döttértekezleten választják meg.

A küldöttértekezlet akkor határozatképes, ha a megválasztott küldöttek 
legalább kétharmada jelen van. A küldöttértekezleten a megválasztott küldötte
ken kivül az sz.b. által meghívott személyek, ill. a könyvtár szervezett dol
gozói tanácskozási joggal résztvehetnek.

A küldöttértekezlet helyét és idejét - miután annak megtartáséira alkalmas 
helyiséggel könyvtárunk nem rendelkezik és igy az értekezlet ideje a más he
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lyen biztosítható terem megszerzésének függvénye - az sz.b. a későbbiekben 
határozza meg. Erről a küldötteket Írásban, a tagságot a bizalmiak utján ér
tesíti.
A JELÖLÉSEK MÓDJÁRÓL

A november 16-án megválasztott jelölő bizottság a megválasztásra java
soltak névjegyzékét december 22-én közzétette (lapunk e száma is tartalmazza), 
végleges javaslatát pedig - lehetőséget biztosítva az időközbeni esetleges 
korrekcióra - a vezetőségválasztó küldöttértekezleten közli. Ennek keretében 
a jelölő bizottság elnöke tájékoztatja a küldöttértekezletet a bizottság te
vékenységéről, összegezi a tagsággal és a küldöttekkel történt beszélgetések 
tapasztalatait, ismerteti azokat az elveket, szempontokat, amelyeknek figye
lembevételével javaslataikat kialakították.

A választók kérdéseket tehetnek fel mind a jelölő bizottsághoz, mind a 
jelöltekhez észrevételeket tehetnek a jelöltekre, illetve a jelölésre vonat
kozóan. Ezt követően a küldöttek nyilt szavazással döntik el, hogy a jelölő 
bizottság által javasolt személyek neve felkerüljön-e a szavazólapra. A jelöl
tek elfogadásához a szavazati joggal rendelkezők legalább kétharmadának e— 
gyetértése szükséges * Amennyiben egyes jelöltekkel kapcsolatban ellenvélemény 
alakul ki, a jelölő listára való felvételüket külön-külön kell szavaztatni.
A vitás kérdések lezárása után a jelölteket együtt kell szavazásra bocsátani.

A jelölő bizottság által beterjesztett javaslatok elfogadása után lehe
tőség van további személyek javaslására is, akikhez szintén a küldöttek két
harmadának egyetértése szükséges. Több, pótlólag javasolt személy esetén a 
sorrendet a szavazátok aránya dönti el.

Ezután készítik el a szavazólapokat és azok elkészítésének ideje alatt 
kerül sor a társadalombiztosítási tanács tagjainak nyilt szavazással való
megválasztására.
HOGYAN TÖRTÉNIK A SZAVAZÁS?

A titkos szavazás során a választóknak jogukban áll uj jelölt nevét be
írni, illetve a jelöltek közül bárkinek a nevét kihúzni. Amennyiben valaki a 
szavazólapon szereplő személyekkel és az ott feltüntetett sorrenddel egyet
ért, a szavazólapot változtatás nélkül kell a szavzóurnába bedobni.

Érvénytelen az a szavazólap, amelyből nem tűnik ki, hogy kire szavaztak 
(egészében áthúzták, ráfirkáltak, eltépték stb.).

Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a titkos szavazás során a 
leadott szavazatok kétharmadát megkapta. Ha a szükséges létszámnál több sze
mély neve szerepel a szavazólapon és a kétharmados szavazatot is megkapták, 
abbm az esetben a szavazólap sorrendje dönti el, hogy kiket kell megválasz
tottnak tekinteni.

Amennyiben a szavazólapon szereplő jelöltek közül a kétharmados szava
zattal nem rendelkeznek annyian, mint a megválasztandó szakszervezeti tanács 
v. szímviznp-éló bizottság létszáma, akkor - a jelölő bizottság újólagos, ill. 
kiegészítő javaslata alapján - a választást folytatni kell a szükséges lét
szám kialakuláséig. Ha időközben - egyes küldöttek idő előtti eltávozása miatt
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a küldöttértekezlet határozatképtelenné válna, a küldöttértekezletet fel kell 
függeszteni és két napon belül folytatni kell.

A szakszervezeti bizottság tagjait, ezen belül az sz.b. elnökét és tit
kárát a szakszervezeti tanács alakuló ülésén választja meg.

Az alakuló ülést is a küldöttértekezlet elnöke vezeti le és azon ugyan
azok a bizottságok (jelölő- és szavazats’zedő bizottság) funkoionálnak, mint a 
küldöttértekezleten.

A szakszervezeti bizottsági tisztségekre való jelölésnek a módját a jelö 
16 bizottság előterjesztése, a jelölő lista elfogadásának menete, a szavazás 
módja, valamint a szavazásra vonatkozó előírások ugyanazok mint a küldöttér
tekezleten.

A megválasztott szakszervezeti bizottságon belüli tisztségek megbeszélé
se és szétosztása (a külön választott elnök és titkár kivételével) a szakszer
vezeti tanács alakuló ülésének bezárása után-, a szakszervezeti bizottság ala
kuló ülésén történik.

Q KIKET JBLÖMÜK MEGVÁLASZTÁSRA?

A f.évi november 16-án megválaszott jelölő bizottság, a szakszer
vezeti tagság véleményének meghallgatása és a vélemények többizbeni egyezte
tése után, az alábbi névjegyzékben foglaltak megválasztását Javasolja*

tarjon Bata Imre, Bereczky László, Bibor Jenőné (Zirc), 
Bolgár Pálné, Bordács Attila (Keszthely), Borsos Józsefné, Dárdai Miklósné, 
Deli Qyörgyné, Demény Ottóné, Dérer Miklós, Faragó Lászlóné (Katalogizáló 
Osztály), Farkas László, Fehér István, Ferenozy Endréné, Fülop Margit, Gajt 
Éva, Gordon Miklósné, Gyulai Árpád, Haraszthy Gyula, Hoffer Rezsőné, Horváth 
Viktor, Illyés Katalin, Jeszenszky Géza, Kastaly Beatrix, Kostyál István, Ko
vács Ilona, Kozocsa Ildikó, Kronstein Gábor, Malek Magda, Mártyán Gyuléné, 
Mencsik Pál, Milhoffer Alajos, Párkai Istvánná, RothmeiselJCároly, Sallai Ist
ván, Sárdi Péter, Sebestyén Gáborné, Somkuti Gabriella, Spira Györgyné, Stock 
Imréné, Szilvássy Zoltánné, Tatai András, Tóth Lajos, Ürögdy Györgyné, Varró 
Judit, Vásárhelyi Judit, Vizkelety András, Wittek Lászlóné, Wix Györgyné, Wolf 
Magdolna, Zágonyi Ilona.

Számvizsgáló Bizottság. Elnöke* Hernády Dénes, Tagjai* Belencsik Lajos, 
Pintér Antalné.

A listán szereplő személyekkel kapcsolatos észrevételeket minden hétfőn 
és csütörtökön reggel 8n*l h-tól 9.30 h-lg a Pártszobában lehet megtenni a
Jelölő bizottságnál.

szakszervezeti hírek
SEGÉLYEZÉSEK
Mnnkaod^l segélyt kaptak novemberben* Bittó Ilona, Hartig Miklós, Hege

dűs Károly, K-rsay Orsolya, Mirki Györgyné, Tolnay Lászlóné. Decemberben* Bar
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tók György, Fordán Lajosné, Nyírfalvi Lajosné, Selmeci Ferencné, Szép Sándor- 
né és Tiszai István. Szakszervezeti segélyben részesültek novemberben! Batári 
Gyula, Kaibinger Károlyné, Monostory Jenfl, Piros Ferencné nyugd.# Polyánszky 
Zoltánné, Rakovszky Miklósné, Seligmann Gézáné nyugd. Decemberben! Auer Fe
rencné és Hajdú Lajosné.

ÜDÜLÉSEK
Szakszervezeti kedvezményes beutalást a kővetkezők kaptaki Felsőtárkány/ 

dec.14- Koncz József nyugd., Ha.lduazoboszló/nov.5- Friedmann Zsigmondné nyugd 
Mátrafüred/deo.14— Urosevlos Danilo felesége, Siófok/nov.17- Divényi Pélné, 
Zebegény/nov.5.- Nagy Károlyné.

SIKERES BEMUTATKOZÁS
Könyvtárunkban ez év őszén 15—20 fős kamarakórus a- 

lakult Pár^a-jrjé Eckbardt Mária vezetésével. Kezdeti 
működésük rokonszenvesj a tagtoborozást csendben - ta
lán túlságosan is - hajtották végre, a próbákról is 
csak annyit tudtunk, hogy reggelenként, munkakezdés e- 
lőtt folynak, "amikor mindenkinek szörnyű a hangja és 
a lelkiállapota." Közben Mlsley Judit révén, aki a 
Csepeli Munkásotthon irodalmi színpadának tagja, fel

vették a kapcsolatot az irodalmi színpaddal. A színpad tagjai a magyar közép
kor és reneszánsz irodalmából összeállított műsorra készültek, és előadásukat 
korabeli énekekkel akarták teljessé tenni. így létrejöhetett az együttműködést 
a kórus vezetője nagy hozzáértéssel és stilusórzékkel összeválogatta a zene
müveket, a rendkívül lelkes fiatalok pedig megtanulták azokat.

December 11—én került sor a közös fellépésre, a Munkásotthon zsúfolásig 
megtelt előadótermében. A műsor a középkor halál- és a reneszánsz életközpon- 
tuságát állította szembe. Ezt azonban nem az irodalomtörténetből ismert kro
nológiában, hanem a két téma állandó variálásával tette, s ennek a dialekti
kus módszernek köszönhető, hogy az irodalmi és zenei anyag túlmutatva az áb
rázolt koron, a mai közönségnek is bizonyíthatta a halandóság tudata mellett 
a tisztességes élet értelmét.

Az énekek összeválogatása és előadásmódja is ezt a óéit szolgálta. Régi 
népdalok, kolinda, virágének, gregorián sequentia, zsoltár és katonadal vál
takoztak, a jellegtől függően szomorúan, komolyan vagy nagy jókedvvel, vidám
sággal, de mindig fegyelmezetten, tisztán. Nem volt könnyű dolguk, hiszen az 
előadás összefüggő volta, sodró, menete nem tette lehetővé a vezénylést, s a 
kezdőhang megadását is nehezen, Így csak az igén nagyfokú koncentrációnak és 
á gyakorlatnak köszönhetők a gyors és viszonylag egységes kezdések.

Az előadásnak nagy sikere volt; a kórusnak az együtténeklés örömén túl 
nagy megelégedésére szolgálhat, hogy az élmény révén sikerült közelebbhozni 
az emberekhez értékes régi művészetünk igaz emberi tartalmát. Az élmény egyik 
forrása volt Dóczl Jutka meglepően szép szólóéneke, az Ó-magyar Mária-siralom 
előadása, egy alig ismert, igen nehéz, korabeli angol dallamra.
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Sajnálatos, hogy a terem zsúfoltságában a könyvtár dolgozóinak csekély 
része volt. Ez a kezdet szerénységének talán tulajdonítható, de nagyratörő 
terveik ismeretében - önálló műsor bemutatása valami módon - a kórus számára 
a könyvtár vezetőségének, társadalmi szervezeteinek és minden dolgozójának 
jóindulatú segítségét és érdeklődését kérni, úgy gondolom, nem szerénytelen
ség.
KASTALY BEATRIX

O FÖLDÉDESANYÁ.M

Még október 24-én közösen vettünk részt Jánosé Adrienné és Faragó 
Laura előadásában tartott népköltészet-népdal esten.

Szavakkal szinte lehetetlen kifejezni azt az érzést, ami az embert eltöl
ti ezen az esten. A népballadák, ezek a hol szaggatott, hol megtört, súlyos 
problémákat kifejező dalok szivbemarkolóan igazak még ma is. Hishen ki ne é- 
rezné és tudná, hogy kétféle halál van, egyik a buta értelmetlenül ránk törő, 
a hiábavaló élet záróköve, a másik a tiszta, szelid, az értelmes élet befeje
zése, mely nélkül az élet is elvesztené jelentését. Nem szabad azonban követ
nünk Júlia szép leány példáját, aki önként adja át magát ennek a szép halál
nak, hiszen éppen a küzdés az, ami ezt a kétféle halált megkülönbözteti. Eb
ben az udvarhelyi székely népballadában a "fejér bárány" jön Júliáért, tömören 
és csodálatosan szólal meg a népi nyelv. "Júlia szép leány...

Föl is fő*tekints a magosa egekbe,
Egy szép gyalog ösvény hát ott jődögel le,
Azon ereszködék fodor fejér bárány 
A napot s a hódat szarva között hozván;
A fényös osillagot a homlokán hozta;

• Két szép arany perecz aj! a két szarvába,
Aj! a két ódalán két szép égő gyertya;
Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta."

Könnyetfakasztóak, megragadóak, az egyszerű ember nagyon mély, őszinte 
érzékit sugározzák a szerelmi énekek is. Az udvarhelyszéki Barcsai cimü bal
ladában hátborzongató a megcsalt férj bosszúja, ki feleségével "hét asztal 
vendégnek vigan gyertyát" tartat, mai nyelvem elevenen megégeti. Ennek tel
jesen elleni été, a szelid, megbocsátó férj története, aki megtért feleségét, 
Molnár Annát, Így fogadja* "Meg se szidnám, meg se verném

Még éltige* föl se vetném.".
Ezeket a balladákat a valóságban is vagy énekelték, vagy énekelve mond

ták. Mi is hol Jancsó Adrienné változatos, ezerarcú, hol Faragó Laura gyengéd, 
elbűvölő előadásában hallhattuk őket.

Szivszoritó Az áspis kigyó története,melyben csak a szerelmes "éldes" 
vállalkozik arra, hogy kedvese kebléből a "sárig hasú kígyót" kivegye. És még 
sorolhatnám a gyönyörű népballadákat, pedig még nem is Írtam a különleges é-
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kesitásekkel gazdag, régi magyar népdalokról, a tréfás rigmusokról, ráolvasá
sokról, imádságokról, melyek lind, szinte eredeti hangvétellel szólalnak meg. 
Mennyire nehéz lehet visszaadni ezt élethűen, hiszen tulajdonképpen minden 
népi eredetű művészetet valami esetlegesség, megfoghatatlanság, változékony
ság jellemez. Úgy érzem mégis, hogy ez Jánosé Adriennek és Faragó Laurának si
került #
LÁBÁN KATALIN

o December 12-én szakszervezeti bizottságunk 
a KISz-ifjak közreműködésével megrendezte a 
hagyományos Télapó-ünna-nséget. A Közalkalma
zottak Szakszervezete klubhelyiségében gyűl
tek össze a gyerekek szüleikkel együtt. A meg
hívott 140 gyerekből kb. 80 jött el. A Téla
pó-ünnepség filmvetítéssel kezdődött. Három 
nagyon jól kiválasztott mesefilmet láthatta'!; 
a kicsik. Az elején még csak tágranyilt szem- 
mel figyelő apróságok később már hangos felki
áltásokkal biztatták a főhősöket.

A mesefilm nagytermetű, nagyapós Télapója 
után megérkezett az igazi, élő Télapó, ill. 
"Télanyó", Misley Judit személyében. A kis 
vendégekhez korban elég közel álló Télapó ha

mar megtalálta a hangot az apróságokkal, s a közös nang perceken belül már é- 
nekhangként csendült fel, s az egész terem közösen énekelte a "Nagyszakállu 
Télapó"-t. Ezután két vállalkozó kedvű kisfiú mondott verset, amit a Télapó 
egy-egy szép könyvvel jutalmazott. A kedvelt szörp-ivó és léggömb-fuvó ver
senyhez alig lehetett a sok vállalkozó közül kiválasztani a 10 versenyzőt. Pe
dig nem is sejtették, hogy nemcsak a három helyezett kap könyvjutalmat, hanem 
a versenyben lemaradtak is csoki—vigaszdijban részesülnek.

A versenyek után a Télapó kinyitotta nagy piros könyvét, és név szerint 
szólitotta a gyerekeket. 17 csecsemő kapott ajándékcsomagot, a nagyobbak csu- 
pa-finom édességből álló csomagon kivüi könyvnek örülhettek. A csomagok kiol
tása befejező mozzanat szokott lenni, Télapó azonban az idén az izgatottan 
zacskókat bontogató és könyvet lapozgató gyerekeket játszani hivta. Kár, hog.\
sok szülő az ajándékok átvétele után igen hamar elment, mert a nagyon kedves, 
hangulatos közös játék méltó befejezése volt az estnek. Hisz a körjátékokba 
még a nagyobb gyerekek is belefeledkeztek, s a bucsuzásnál bizony egy pici 
lánynál eltört a mécses, és hüppögve kérdezte! "Mért megy el?"

Nagyon köszönjük ezt a kedves estét a korábban is sokat fáradozó rendeződ
nek, akik az est gördülékeny lebonyolódását a háttérből irányítva, biztosito 
ták a jelmezben is pajtásként mozgó Télapó sikerét.
BELOHORSZKT MÁRTA
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