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NÉGYSZEMKÖZT A FORRADALOMMAL

Az ember nemcsak a mü9 melyet létrehoz; annál több és ke
vesebb, bonyolultabb és egyszerűbb. De vannak emberek, a- 
kiknek müve elfedi életüket, személyiségüket. Nem azért, 
mintha életük kevésbé jelentős lenne a többi emberénél, 
hanem mert életművük annyival jelentősebb. Ők azok, akik 
elsősorban nem a maguk, hanem egy osztály, egy nép, egy 
nemzet, avagy az egész emberiség életét formálják.
Lenin életműve a forradalom, melyet szolgált, formált és 
8 világra segített. A szovjet-forradalom és Lenin: egy és 
ugyanaz. Ahogy Lenin is egy és ugyanaz a szovjet-forrada
lommal. Ritka találkozás ez: egy ember,aki maradéktalanul 
azonosul a müvével,aki maradéktalanul a müvében nyilvánul 
meg, aki csak érte és általa létezik.
"Nagy a kérésem hozzátok: ne hagyjátok,hogy az Iljics ha
lála miatt érzett fájdalmatok személyének külsődleges 
tiszteletében nyilvánuljon meg. Ne állítsatok neki emlék
műveket, ne nevezzetek el róla palotákat, ne rendezzetek 
nagyszabású ünnepségeket emléke tiszteletére, ő mindennek 
életében oly kis jelentőséget tulajdonított; annyira ter
hes volt számára mindez. Gondoljatok arra, milyen szegény 
még az országunk, s mennyi még a tennivaló. Ha tisztelni 
akarjátok Vlagyimir Iljics nevét, építsetek bölcsődéket, 
óvodákat,lakóházakat, iskolákat, könyvtárakat, gyógyszeiv- 
tárakat, kórházakat, gyermekotthonokat. És mindenekelőtt 
életetekkel kövessétek Iljics elveit.••
Krupszkaja irta ezeket a sorokat, néhány nappal Lenin ha
lála után. S ma, száz évvel Lenin születése után, aligha 
adózhatunk méltóbban emlékének,mint hogy szembesítjük ma
gunkat a müvei, melyet Lenin létrehozott. Szembesítjük és 
gondolkodunk,
GYURKÓ LÁSZLÓ

A szerző ••Négyszemközt a forradalommal.
Vallomások, emlékezések1970-ben megjelent müvének előszava.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

KITÜNTETÉSEK

A művelődésügyi miniszter eugusztus 20. alkalmából az alábbi kitünteté
seket adományozta könyvtárunk dolgozóinakt

SZOCIALISTA KUI/TURÁÉRT
dr.Berlász Jenő tud.főmunkatárs, dr.Fazakas József tud.főmunkatárs,

Faragó Lászlónó főkönyvtáros, dr.Kecskeméti István osztályvezető, dr.Kemény 
G.Gábor tud.főmunkatárs. Kondor Imréné tud.munkatárs. Pap Zoltán tud.főmunka
társ, dr.Róna-Tas András osztályvezető, szabó Sándor tud.munkatárs. Tőkés 
Iászlóné osztályvezető, Szabad Györgyné csoportvezető,

DICSÉRET
Baczonl Tárnásné főkönyvtáros, Bókay Béláné könyvtáros, Csákvárl Elekné 

könyvtáros, Czékll Béla könyvtáros, Dárdai Uiklósné tud.munkatárs. Deli 
Györgyné főkönyvtáros. Hajdú Lajosné könyvtáros, Komjáthy Uiklósné osztálya 
vezetőhelyettes, Uikuláslk Vera könyvtáros, Prágai Pálné könyvtáros, Rádonyi 
Nándomé előadó, Szabó Ervin csoportvezető, Szűcs Jenőné csoportvezető, Tisza 
Kálmánná könyvtáros. Tölgyesi Iészlóné könyvtáros,

KIVÁLÓ DOLGOZÓ
Barton András raktárvezető, Debulay Imréné kiemelt fényképész szakmunkást 

Horváth István kisegítő, Mlrkl György raktárvezető, RottmelBel Károly kiemelt 
könyvkötő szakmunkás, SefCBlk Gyuláné raktáros, Ventura Bduárdné könyvtáros,

(Művelődésügyi Közlöny 1971. 18.sz.)
A Magyar Szabványügyi Hivatal, a magyar szabványosítás 50. évfordulója 

alkalmából dr.Sebestyén Gézának, könyvtárunk h.főigazgatójának, a könyvtári 
és dokumentációs szakbizottság elnökének két évtizedes eredményes szabványo
sító tevékenységének elismeréséül, emlékplakettet nyújtott át.
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

Uj munJrwfcArwwlwlci Ács Ferenc kisegítő II./Keszthelyi Müemlékgondnok— 
ság, Fodor Andres könyvtáros I./Könyvek Közp.Katalógusé, Krlcsfalussv lászló- 
né könyvtáros II./Szakozó Osztályt Mlkó Lajosné tud.főmunkatárs/Bibliográfiai 
Osztály, Pálvölgvl Endre osztályvezető/Hirlapfeldolgozó Osztály, Schlachtocricr 
Ilona könyvkötő szakmunkás/Hlrlapjavító Csoport.

Eltávoztak könyvtá runkbólt Béres István gépkocsivezető/munkaviszonya 
megszűnt.
(Lezárva: 71.10.15.)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 
Munkatársaink külföldön

nr.Sebestvén Géza, könyvtárunk h.főigazgatója október 4-9. között Pá
rizsban részt vett az UNISIST közgyűlésén. - Az Unesco égisze alatt néhány 
év óta működő nemzetközi szervezet célja egy egységes tájékoztatási világ- 
rendszer létrehozása. Ezzel kapcsolatban a Híradó olvasóinak figyelmét fel
hívjuk Kondor Imréné e tárgyban megjelent cikkére: "UNISIST. Egy tájékozta
tási világrendszer létrehozása felé".(Könyvtári Figyelő, 1971. 2.sz. 131- 
158.1.)

nr.Gombocz István, a Nemzetközi Csereszolgálat vezetője a szovjet—magyar 
kulturális egyezmény keretében október folyamán egy hetet töltött a Szovjet
unióban. Útja során Kiev és Ungvár könyvtárait és művelődési intézményeit ke
reste fel azzal a céllal, hogy a Szovjetunió területén megjelenő hungaricumok 
csere utján történő beszerzése ügyében tárgyalásokat folytasson.

nr.Pethes Iván tudományos főmunkatárs az AIBM felkérésére és képvisele
tében október 3-9. között Moszkvában részt vett a CÍM (Conseil Internationale 
de la Musique) közgyűlésén, majd az ezt követő VII. Nemzetközi Zenei Kong
resszuson. A kongresszus központi témája "A népek zenei kultúrája: tradíciók 
és korszerűség" volt. A moszkvai tartózkodás alkalmat adott Pethes Ivánnak 
arra is, hogy a szovjet zenei könyvtárak - elsősorban a Lenin Könyvtár Zene
műtára és a Csajkovszkij Konzervatórium könyvtára - képviselőivel megvitas
sák az AIBM-mel kapcsolatos kérdéseket.

Külföldi munkatársak nálunk
Könyvtárunk és a szocialista országok nemzeti és egyetemi könyvtárai 

közötti közvetlen személycsere-egyezmények keretében az alábbi vendégeket 
fogadtuk:

Oldrich Púikért, a prágai Állami Könyvtár (Clementinum) Zeneműtárának 
tudományos főmunkatársa szeptember 13-26. között dolgozott Zeneműtárunkban. 
Kutatási célja a jelentős bohemica-szerzők müveinek - elsősorban autográfok 
és korabeli másolatok - Magyarországon fellelhető példányainak számbavétele
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volt. 0. Púikért látogatást tett több fővárosi zenei intézményben (FSzBK 
Zenei Gyűjteménye. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyvtára), debreceni 
útja során felkereste a Városi Zenei Könyvtárat, a Református Kollégiumi 
Nagykönyvtárat és az egyetemi könyvtár Zeneműtárát.

Jen Tabacek. a turócszentmártoni Mstl'ca Slovenska Könyvtára Gyarapítási 
Osztályának vezetője okt. 14—28. között végzett kutatásokat könyvtárunk Hl rw 
laptáiában a szlovák periodikumok retrospektív bibliográfiája kiegészítése 
céljából. Hasonló céllal tett tájékozódó látogatást az Egyetemi Könyvtárban 
is.

Maria Kipsová és Tatjana Van&ová. a pozsonyi Egyetemi Könyvtár munka
társai október 17—31 között voltak könyvtárunk vendégei. Kutatómunkájuk so
rán kiegészítéseket végeztek a szlovák retrospektív bibliográfiához.

J. Tabacek, M. Kipsová és T. Vancová megtekintették a miskolci Műszaki 
Egyetem modem könyvtárépületét és megismerkedtek Eger műemlékeivel.

Annaliese Köllner-t és Helga Kucera-t. a lipcsei Deutsche BűCherei mun
katársait okt. 20-25 között fogadtuk egy hetes tapasztalatcsere-látogatásra. 
H. Kucera a folyóiratok feldolgozását, A. Köllner a magyar nemzeti bibliográ
fia rendszerét tanulmányozta könyvtárunkban. Vidéki ütjük során müemlókkönyv- 
tárákká1 ismerkedtek meg (Pannonhalma, Zirc).

A magyar-bolgár kulturális munkaterv személycseréjének keretében Vialeta 
Petrova-t. a szófiai Nemzeti Könyvtár olvasószolgálatának vezetőjét fogadtuk 
október 7-21. között. V. Petrova könyvtárunk olvasószolgálatán kivül még 
több budapesti nagykönyvtár (Országgyűlési Könyvtár, Főv. Szabó Ervin Könyv
tár, Műszaki Egyetem Könyvtára) olvasó- és tájékoztató szolgálatával ismer
kedett meg. Kétnapos dunántúli körútja során Pannonhalma, Szombathely és 
Veszprém könyvtárait látogatta meg.
Külföldi vendégeink

Az elmúlt hat hónapban (április-szeptember) könyvtárunkat 217 külföldi 
kutató és látogató kereste fel. (Szocialista országokból 122, egyéb országok
ból 95.) Ugyanebben az időszakban a Szovjetunióból 15, Jugoszláviából 30, 
Csehszlovákiából 36, és az Egyesült Államokból 28 fős látogató csoportokat 
fogadtunk.

Georgeta Raduica. a Román Tudományos Akadémia Könyvtárának munkatársa 
julius 27-től két hétig könyvtárunkban a "Román sajtóbibliográfia 1849-1880" 
témakörben végzett kutatásokat.

Tóth István, a jugoszláviai Adai Népkönyvtár munkatársa julius 28-tól 
egy hétig dolgozott könyvtárunkban az "Adai óvodák története" c. munkáján.

Boris Belent, a pozsonyi Egyetemi Könyvtár munkatársa, szept. 6-12. kö
zött — más budapesti tudományos könyvtárak katalógusaival együtt - az OSzK 
katalógusrendszerét tanulmányozta,

Julius folyamán Hanna Baum. a berlini Humbolt Universitat Könyvtárának 
igazgatóhelyettese, wolfram Steude. a drezdai SSchsiache Landesbibliothek 
zenei könyvtárosa, nonald Smith, a washingtoni State University Library 
igazgatója keresték fel könyvtárunkat.
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Augusztusban Kovács R-Dénes» az University of Colorado könyvtárosa, 
Jankovics Eszter, a The State University New Yersey könyvtárosa, Inna Lu- 
beckaig, a tallini Tudományos Akadémia Könyvtárának munkatársa, valamint 
Bennet Ludden. a new-yorki Julliard School of Music könyvtárosa voltak ven
dégeink*

Franz Noseda* baseli könyvtári gyakornok, és Ftigedi Eleke a pozsonyi 
Egyetemi Könyvtár munkatársa szeptember folyamán keresték fel könyvtárunkat**

A SZAKRBFBRATURÁRÓL - ÜJ SZEMSZÖGBŐL

1818 januárjában egy lelkes szerb hazafi, nóvszerint Tömöly 
Száva érdekes ajánlattal kereste fel a Széchényi Könyvtárat, Pest város ta
nácsánál 20 ezer forintos alapítványt kívánt tenni, hogy annak kamataiból a 
Széchényi Könyvtárban egy szerb tolmács! állást szervezzenek. A könyvtár 
akkori főhatóságát képviselő József nádorhoz irt folyamodványában részlete
sen megindokolta szándékát: a könyvtár sok régi és ujabbkori szerb nyelvű 
kéziratot és nyomtatványt őriz, ugyanakkor nincs senki, aKi a glagol, a régi 
szláv és az újabb szerb nyelvekhez értene. Szükség volna tehát egy könyvtá
rosra, aki szerb anyanyelvű, az irodalomban és más nyelvekben is jártas, 
hogy a könyvtár szláv nyelvű anyagát szakszerűen tudja kezelni és feltárni. 
Tököly Száva még arra is gondolt, hogy az alapítvány kamatainak egy részét a 
szerb tolmács utazásokra használja fel, az ország könyvtárait és levéltárait 
végigkutatva gyűjtsön újabb és újabb kéziratokat, okleveleket.^'

A szerb tolmácsi-könyvtérosi állást végül is nem szervezték meg. Tököly 
Száva nagylelkű ajánlatát József nádor udvariasan elhárította - a Széchényi 
Könyvtár akkori igazgatójának, Miller Jakab Perdinándnak támogató javaslata 
ellenére is. József nádor a gyűjtemény egységét féltette, s bizonyos értelem
ben joggal, mivel Tököly feltételül szabta meg, hogy a szerb nyelvű könyve
ket külön kezeljék, külön helyiségben is őrizzék. A nádor válaszában a "ma
gyar korona országai" szellemi termékeinek közös gyűjtőhelyéül jelölte meg a 
Széchényi Könyvtárat - nyelvre való tekintet nélkül, ezért a könyvtárban a 
cél az összekötő kapocs erősítése, nem pedig 8 különválás előmozdítása.

József nádor érvelésében - érthető módon - a birodalmi egység gondolata 
volt a vezérlő elv, a területtől és határoktól nem függő nyelvi differenciá
lást sem tudta tehát másképp felfogni, mint ennek az elvnek megsértését.

Nem véletlenül idéztük a múltat. Tököly Száva elképzelése napjainkban 
más formában, de egyre parancsolóbb szükségszerűséggel jelentkezik. A Széché
nyi Könyvtár gyűjteményei a szomszéd népek nyelvén Írott dokumentumokban ma 
már az akkorinak sokszorosával rendelkeznek. Ki merné állítani, hogy ennek 
az anyagnak feltárása - filológiai és bibliográfiai igényű feltárása - nem 
követeli meg az illető nyelv ismeretét, a megfelelő történelmi-irodalmi is
meretekkel együtt? S nem is lezárt, hanem állandóan gyarapodó gyűjteményről 
van szó, hiszen a szlovák, szerb, horvát és román néphez évszázadokon át fű
ződő kapcsolataink ontják a közös történelmi múlt újabb és újabb feldolgozá
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sait az említett nyelveken. A kurrens gyarapítás és a régi anyagban való tá
jékozottság, a régi és modem kéziratok és nyomtatványok feltárása egyaránt 
követelik a megfelelő felkészültségű szakembereket.

Mindez azonban a dolgoknak csak egyik oldala. A másik oldalt a külföldi 
magyar nyelvű irodalom beszerzésének, feldolgozásának éa bibliográfiai re
gisztrálásának nemzeti könyvtári kötelezettsége jelenti. Köztudott, hogy a 
legerőteljesebb magyar nyelvű irodalmak határainkon kivül ott találhatók, a- 
hol a magyarság egy tömbben, nagyobb számban ól együtt, azaz a szomszéd álla
mok területén. De vajon lehet-e igazán értője - szakértője - a romániai ma
gyar irodalomnak, aki e kettős - anyanyelvi és állami - kötöttségű irodalmat 
csak az ahyanyelv felől közelíti meg? Lehetetlen ma mór e területről kellő 
tájékozottsággal rendelkezni, ha a fejlődésnek ezeket a szempontjait nem 
vesszük figyelembe,

E hosszúra nyúlt bevezető után röviden térnék rá az eredeti témára: a 
szskreferatura gyakorlati megvalósításának kérdéseihez könyvtárunkban. Álta
lános gyűjtőkörű tudományos könyvtárról, s ezen belül is: nemzeti könyvtárról 
lévén szó, bizonyára meg kell majd határozni azokat a tudományterületeket, a- 
melyeken szakemberek közreműködésére szükségünk van. De a fent elmondottak 
után világos, hogy a sajátos történelmi fejlődés következtében három terüle
ten feltétlenül szükség van állandó szakreferensre: 1/ délszláv nyelv és 
irodalom, jugoszláviai magyar irodalom, 2/ román nyelv és irodalom, romániai 
magyar irodalom, 3/ szlovák nyelv és irodalom, szlovákiai magyar irodalom;.
Sem a gyarapítás, sem a feldolgozás, bibliográfiai feltárás, sem a tájékozta
tás nem nélkülözheti a felsorolt területeken azokat a szakértőket, akik értői 
As ismerői az anyagnak, kutatási területül, sőt életcélként vállalják az 
ilyen irányú könyvtári munkát. Szerepük a könyvtárban kettős: nemcsak a nem
zeti könyvtári feladatok teljesítését kell majd elősegíteniük s kivenni ré
szüket a külföldön végezhető hungarica kutatásokból, de segítségükre kell 
lenniök a bennünket felkereső szomszéd országok kutatóinak is a maguk 
patriotica-irodalmának feltárásában. Munkájuk mindkét vonatkozásában felbe
csülhetetlen szolgálatot tehet a hazai tudományos kutatásnak s hozzájárulhat 
a szomszéd országokkal való baráti kapcsolataink erősítéséhez is.

Tököly Száva jószóndéku tervével talán tulkorón jelentkezett. Nem rajta 
múlt, hogy alapítványa más kulturális intézmények (Matica Srpska, szerb 
diákok budapesti kollégiuma stb.) támogatósában, i11. alapításában realizáló
dott. Napjainkban maga a feladat jelentkezik, más társadalmi-történeti felté
telek között, de hasonló célokkal. Jó volna, ha ezúttal a megvalósítás nem 

maradna el.
SOMKUTI GABRIELLA

Részletesen ld. Kollányi Ferenc: A Magyar Nemzeti Huzeum Széchenyi Orsza 
góe Köriyvtára. 1802-1902. 1. kötet. Bp. 1905. 391-39A. 1.
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AZ OSZK könyvtXrismbreti takfoliaMróE
Könyvtárunk szervezetét és munkáját ismertető tsnfolyamot szer

vezett az év első felében intézetünk vezetése* a KISz-szervezet javaslatára* 
az uj munkatársak részére, hogy azon keresztül is elősegitse beilleszkedésü
ket az OSzK életébe és a mindennapi munkába. Elérte-e célját a tanfolyam? 
Erről, az eredményekről és a hiányosságokról kértünk tájékoztatást a tanfo
lyam néhány hallgatójától. Válaszaikat közöljük az alábbiakban.
Karakas Pétérné

Februártól júniusig* mintegy tizenkét alkalommal gyűlt össze szombaton
ként intézetünk csaknem JO fiatal dolgozója* azzal a céllal, hogy - részle
teiben és összefüggéseiben egyaránt - jobban megismerje az OszK működését.

A tanfolyamon könyvtárunk vezető munkatársai tartottak előadásokat kü
lönböző témakörökből. Megismertük a nemzeti bibliotéka 170 éves történetét, 
történetének periódusait, nyomon követtük funkcióbeli változásait. Az elő
adás-sorozat bemutatta a könyvtár gyarapodásét, az állomány szánt- és érték
beli növekedését.

Tájékoztattak bennünket az OSzK kiadványairól, a feldolgozás, a kata
lógusrendszerek fejlődéséről. Képet kaptunk a könyvtár vezetőinek kronoló- 
gikus személy- és koncepcióbeli változásáról. Megvilágosodott előttünk ha
zánk történelmi eseményeinek a könyvtár működésére gyakorolt hatása a meg
alapítástól a nagy csomópontokon át egészen napjainkig. A résztvevők előtt 
kirajzolódtak a könyvtári munkát érintő törvények és rendeletek elméleti és 
gyakorlati következményei.

Betekintést nyertünk az intézet szervezetébe, összefüggésükben láttuk 
az osztályok feladatait, kapcsolatukat egymással, munkájuk összefonódását.
A tárak gyűjteményeit a legtöbb esetben a helyszínen tekintettük meg.

látogatást tettünk a Könyvolosztó Beloiannisz utcai helyiségében. A 
Múzeum utcai és a Pollack Mihály téri osztályokat is megtekintettük. Sajnos 
elmaradt a Kiscelli úti, a vérbeli kirándulás,és érdekes lett volna fogalmat 
nyerni a restaurátorok munkájáról is.

Miután az intézet múltjáról és jelenéről képet kaptunk, utolsó össze
jövetelünkön a jövő terveiről esett szó. Ma már, és az elkövetkezendő idő
szakban egyre inkább, - amint erre dr. Sebestyén Géza rámutatott - a Széché
nyi Könyvtár nemzeti jellegén merőben mást kell értenünk, mint értettek 
"nemzeti könyvtár" alatt 19. századi elődeink. Bár a nemzeti könyvtár alap
vető feladatátj a nemzeti kultúra Írásos termékeinek gyűjtését, őrzését mi 
ia masunkénak érezzük, és utódaink is minden bizonnyal sajátuknak fogják te
kinteni, már jelenleg is a gyűjtőterület beszüfcitésóre kényszerülünk. Ennek 
oka nem egyszerűen a helyhiány, hanem a tudomány specializálódása.

Az OSzK továbbra is megtartja nemzeti jellegét, de átértelmezve ezt a 
tartalmat: a magyar könyvtárak között a központi kalauz szerepét látjuk el 
egyre inkább. E feladat ellátását kettős'profilunk biztosítja: egyrészt
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nomzsti £yüjtemény vd^yuoki DáBréBzt központi szolgiltstáBBiiik Tsnnsk 
(könyvtárközi kölcsönzés, központi katalógus, KEO stb.), melyek ugyan lehat
nak tartalmukban nemzetköziek (nemzetközi csere), de hivatásukat tekintve 
nemzeti érdekkel bimak.

Befejezésül valamennyi résztvevő véleményét tolmácsolom. Alapos képet 
adott könyvtárunk életéről, s bár néha bizonyos átfedésekkel, de annál ala
posabban tájékoztatott az intézet egészének munkájáról. A tanfolyam szerve
zeti kerete, tartalmi és formai megoldása beváltt az előadók valamennyien 
szakreferensei voltak saját területüknek. Referátumuk előadása után a hallga
tók részéről elhangzott kérdéseket szakszerű pontossággal, és szives készség
gel válaszolták meg.

Az előadás-sorozat megtanított értékelni a könyvtári munkát, tisztelni 
az elődöket, megbecsülni a hagyományokat és az eredményeket. Hallgatóinak 
erőt, kedvet, lelkesedést adott egyéni munkaterületük, részfeladatuk minél 
jobb elvégzéséhez, és ez nem jelentéktelen nyereség az intézet egésze szem- 
pontjából sem.
Szlnvákoylts Gvörevné - Tolna.v Iászlóné

Könyvtárunkba minden évben uj dolgozók jönnek. Sokan vannak akik érett
ségi vagy egyetem után itt ismerkednek meg a könyvtárosi munka szépségeivel 
és nehézségeivel. Mások túl vannak a pályakezdésen, komoly szakmai gyakorlat
tal és könyvtárosi tájékozottsággal rendelkeznak. A Széchényi Könyvtár ha
gyományait, speciális feladatait és az ennek megfelelően alakult gyakorlatot 
tekintve azonban, bizonyos fokig ők is kezdők. Szakmai beilleszkedésüket se
gítette elő ez a tanfolyam.

Az uj dolgozók könyvtárunk különböző osztályain dolgoznak, munkájuk fon
tos része az Intézetben folyó munka egészének. A tanfolyam lehetőséget adott 
arra, hogy az uj munkatársak átfogó képet kapjanak az OSzK tevékenységéről, 
folyamatában és összefüggésében láthassák a könyvtárunkban végzett munkát, és 
saját tevékenységüket nélkülözhetetlen láncszemnek érezzék. Jól érzékeltette 
ezt az előadássorozat, amelyen a résztvevők áttekintést kaptak a kiadványok 
útjáról, a gyarapítási osztálytól a raktári osztályig vezet, a beszerzéstől 
a megőrzésig és feltárásig, beleértve az állományvédelmet is. Megismerkedtünk 
a nemzeti könyvtár igen fontos és jelentős bibliográfiai tevékenységével, a- 
melyet a Magyar Könyvészeten kivül sok értékes kiadvány dokumentál. A részle
tes, néha túlzottan is aprólékos ismertetések értékét növelték az egyes osz
tályokon tett látogatások. (Kár, hogy a tervezett rákospalotai kirándulás 
elmaradtl) A konkrét szakmai munkát feltáró előadások mellett számunkra kü
lönösen hasznos volt a könyvtár megalakulásának fejlődésének, társadalmi sze
repének ismertetése, valamint a megsokasodott uj feladatok és uj lehetőségek 
vázolása. Ebben a perspektívában az uj munkatársak érezhették, hogy mit je
lent az OSzK-ban dolgozni, milyen örökséget kell továbbvinni, hogy a célki- 
tűzések valóra váljanak*

Az egyes előadásokon elhangzott számszerű adatok negyrészét biztosan 
elfeledjük, de ez nem kisebbíti az előadások értékét. Sokkal fontosabb, hogy
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az előadássorozat után minden résztvevő világosan látja* azokat a fő alapél-* 
veket, összefüggéseket és tendenciákat, amelyek a'könyvtár munkáját meghatá
rozzák.

Úgy érezzük, még eredményesebb lehetett volna a tanfolyam, ha a hallga
tók több csoportban (végzettség és szakmai gyakorlat szerint megosztva) 
vesznek részt.

NAGXÉRTÉKO KÉZIRATOS FORRÁSOK
A ZENEMŰTÁR SZERZEMÉNYEI KÖZÖTT

Mintha már nem is lenne véletlennek tekinthető az a jelenség, 
hogy a forrásközlések nagy vállalkozásai nyomában - sött mintegy vonzásköré
ben - a korábban ismeretlen források gyakran egész sora kerül hirtelen nap
fényre. A bennünket is érintő példák a közelmúltból valók. Csupán néhány éve 
kezdődtek meg az uj Schubert-összkLadás munkálatai s nemsokára több mint 
félszáz Schubert-kompozicló eredeti vagy egykorúén másolt kézirata bukkant 
fel Bécsben, s néhány hónappal később már beszámolhattunk két Schubert-dal 
autográfjának könyvtárunkban történt előkerüléséről is. Csak két éve indult 
meg Bártfai Gyűjteményünk beható, elemző tanulmányozásé és tematikus kata
lógus-kötetének előkészítése, s imex most előkerült - eléggé fantasztikusnak 
tekinthető módon - e négy és fél évszázados gyűjtemény egyik, eddig hiányzó 
szólamkötete. A Liszt-kéziratokkal már nem egészen ez a helyzet, hiszen 
ilyenek szinte folyamatosan jelentkeznek a muzeális dokumentumok nemzetközi 
piacán. Újabban felbukkant Liszt-forrásaink azonban, amint az az alábbiakból 
kitűnik, legalábbis egyiküket tekintve, szoros kapcsolatban állnak Liszt 
Ferenc müveinek csak most indult tudományos—kritikai gyűjteményes kiadásával.

A "Bártfai" énekszóiamfHzet egy pestújhelyi ház padlásán, egy láda al
ján rejtőzött és történetének utolsó szakasza az egykori nyitramegyei Negyed 
községig, időben pedig az 1850-es évekig következtethető vissza. így beszéli 
el a szólamfüzet előző tulajdonosa, a pestújhelyi ház lakója. Negyedi Szabó 
Alajos, a kézirat első visszakövetkeztethető tulajdonosa, az eladó bemutat
ta gyászjelentés szerint 1818-ban született és 1904-ben halt meg 86 éves ko
rában. Családja a nyitramegyei Negyed községből való, őmaga egy ideig Pesten, 
a Muzeum-köruton, majd Rákospalotán élt. A kéziratot ez 1850-es években sze
rezhette. Tőle szállt a szólamfüzet vejére, az ugyancsak szorgalmas gyűjtő 
Wágner Manóra. Az ő ex librisét találjuk a boritón ("Wágner Manó könyvtára 
Rákospalota. C. IV*. 2.") és körbélyegzőjét a belső címlapon. Tőle került a 
kézirat menyéhez, aki azt könyvtárunknak juttatta.

A proveniencia taglalása csupán azért indokolt, hogy kihangsúlyozza a 
rejtélyt* mi történt a kézirattal két évszázadon éti a XVII. század közepé
től a XIX. század közepéig. Hiszen a maga nemében páratlan értékű Bártfai 
Gyűjtemény, amelynek hangjegyes részét Zeneműtárunk őrzii mintegy négyszáz 
éven át a felvidéki bártfai Szent Egyed templom kórusán pihent. Mint tudjuk,
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csak 1915-ben hoztak fel e köteteket a Magyar Nemzeti Múzeumba, erősen meg
romlott állapotban. B szólamkönyvekből ekk'or már régesróg nem ónekeitek. A 
bennük foglalt zene fölött rég eljárt az idő. Hiszen kéziratos részükbe az 
első datált hangjelzetes bejegyzés 1518-ban, az utolsó 1665-ben történt. Le
het, hogy még jónéhány évtizedig énekeltek belőlük, de előbb-utóbb félre 
kellett tenniök, hiszen a templomi zene is uj szerzőkkel, uj müvekkel fris
sült fel.

Nagyedi Szabó Alajos tehát minden bizonnyal már "holt", "archiv"-anya- 
got szerzett meg e füzettel a XIX. század közepén. És épp mert nem volt 
"repertoár-műsor" a füzet tartalma - Zarewutius négyszólamú miséje "Anno 1663. 
17. Octobris" is elavult már akkorra - , nem tűnhetett volna fel, hogy vala
ki az "Altus Primus" szólamfüzetet kiemeli a többi mellől és az Északkeleti 
Felvidékről, Bártfáról eljuttatja az Északnyugati Felvidékre, Negyedre vagy 
egyenesen Rákospalotára. Bz a talán feltételezhető kiemelés mindenesetre az
zal az előnnyel járt, hogy ennek a füzetnek nem kellett osztoznia a többiek 
sorsábant lapjai nem hogy eláztak, megpenészedtek volna, ellenkezőleg: fel
tűnően jó állapotban vészelték át életkoruk legutóbbi évszázadát is.

Nem mondható el ugyanez a boritó-fóliókról, amelyek a renaissance szá
zadaiba nyúlnak vissza. Brre mutat a régebbi keletű, un. tabulaturás kotta
írással lejegyzett zene, és erre az ódon papír, amelyre 8zt föjegyezték.

Nem vágva elébe a Bártfai Gyűjteményünkben helyére tett szólamfüzet 
társaiéhoz hasonló analízisének: csupán első, ideiglenes és részben hipoté- 
tikus összefoglalást kívántunk nyújtani erről a figyelemre méltó szerzemény
ről.

Külön fejezetként kell nyilvántartanunk a Liszt-leleteket. Liszt Ferenc 
rengeteg betűt és hangjegyet irt le életében, ennek következtében egész se
regnyi a világ különböző tájain szétszóródott, köz- és magángyűjteményeiben 
őrzött leveleinek, kompozícióinak és hangjegyes töredékeinek száma. Ezúttal 
csupán a hangjegyes Liszt-autográfokról szólva, könyvtárunk 36 eredeti Liszt- 
zenekéziratot őriz. Intézményünk széles látókörű és rendkívül áldozatkész 
gyarapítási munkáját dicséri• hogy ennek nem kevesebb, mint egyhatod részét 
az utóbbi hat év, négy kéziratot a hatból pedig mindössze egy óv leforgása 
során - egy kézirat kivételével: külföldről - szerezhettük meg.

Anélkül, hogy e rövid híradás keretében a kéziratok leírásába bocsát
kozhatnánk, talán nem érdektelen az egyenkénti felemlitésük. Az újabb gyara
podás időrendjében első helyen egy magábanálló jelentőségű Liszt-forrós áll: 
a zeneszerző utolsó előtti életévében,1885-ben komponált 18-ik Magyar rapszó
dia befejező, "Friss" részének eredeti kézirata. B kompozíciónak mindeddig ez
az egyetlen ismert autogróf forrása.

^ második szerzemény esetében nemcsak az autogróf forrós volt ismeret
len, hanem a kompozíciónak az a változata is, amelyet a szóban forgó kézirat 
tartalmaz. A mü elme: "Hymne de 1‘enfant a són réveil" (az 1875-ös budapesti 
kiadós magyar cim-vóltozata szerint: "A gyermek dicséneke ébredésekor"). Az 
aláirt és 1865 januárjában keletkezett eredeti kéziratos partitúra eddig is
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merétién, olasz énekszövegü változatot hozott napvilágra.
A harmadik kézirat a 129. Zsoltár ("De profundis clamavi") zongora- és 

orgonaklséretes basszus-szólóra irt letétje, 1880. decemberi keltezéssel.
A negyedik és ötödik kézirat Schubert "Magyar induló"-jának és "Gyász- 

induló"- jának zongorából zenekarra való átiratát tartalmazza Liszt sajátkezű 
partitúra-írásában. A hatodik kézirat az un. "Eroica-etüd" autográfja. Ez a 
kompozíció a "24 Grendes études pour le piano" c, ciklus 7-ik darabja. Ezt a 
most felbukkant kéziratot az épp legutóbb megindult uj Liszt-összkiadás most 
megjelent és Budapesten szerkesztett első kötete (mely pedig az Eroica-etüdöt 
is tartalmazza), sajnos, mér nem vehette figyelembe.

A felsorolt hat kézirat Liszt életművéből közel fél évszázadot ivei át; 
Általuk nemcsak könyvtárunk állománya gazdagodott jelentékeny értékben, ha
nem magyar zenetörténeti kutatásunk forrásteriilete is.
KECSKEMÉTI ISTVÁN

A NATIONAL UNION CATALOG PRE-19S6 IMPRIMTS c. uj szerzeményünket ismer
tettük ogy régebbi számunkban (Egy fontos uj segédkönyvről. 53-54. 1.) azzal 
a megjegyzéssel, hogy az a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztályon (a 
leendő vérbeli referensz-kézikönyvtér) kerül elhelyezésre. Egy újabb döntés 
szerint, e sorozat a várbeli végleges elhelyezésig a Katalógus Osztályra ke
rül letétként. A sorozat jelenleg a 164. kötetnél tart, s az "Everyman" cím
szóig jutott el.

LEVÉI/TÁRI. KÖNYVTÁRI ÉS GRAFIKAI RESTAURÁTOROK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE
(IADA) második konferenciáját, az österreichische Nationalbibliothek és a Ma
gyar Országos Levéltár rendezésében, f.óvi szeptember 6—11. napjain Bécsbsn 
és Budapesten tartotta. A budapesti ülésszak alkalmából könyvtárunk restaurá
ló laboratóriuma kiállítással egybekötött szakmai bemutatót tartott a konfe
rencia résztvevői számára a Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tára helyi
ségeiben. A szakmai bemutató ismertetésére még visszatérünk;

A Tudományos Minősítő Bizottság f.évi szeptember 27-ón tartotta meg a 
KMK tudományos munkatársa, UROSEVICS DANILO "A magyarországi délszlávok kul
turális szervezeteinek kialakulása és fejlődése a kezdetekből napjainkig" c. 
kandidátusi értekezésének nyilvános vitáját. Az értekezés opponensei Katus 
Iészló és Kemény G. Gábor kandidátusok voltak.

Az nmmir fa AZ ASLIB (Association of Special Librarf.es and Information 
Bureeux) november 8-13 között 6 napos, 24 órás angol nyelvű tájékoztatási 
céltanfolvamot szervez a tudományos—, műszaki—, és gazdasági szakterületeken 
működő Információs szakemberek és szakkönyvtárosok részére. A tanfolyam elmet 
Simple - and nőt expensive - methods and tools in Information work, A tema
tika az információ-visszakeresés egyszerűbb formáival, a kézilyukkártya-, 
lyukszalagtechnika módszereivel, eszközeivel és az audio-vizuális információ 
problémáival foglalkozik.
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A tanfolyam angol előadói P.H. Vickers. az ASLlfi kutatási osztályának 
vezetője és A. Gilchrlst az ASLIB tudományos munkatársa, mindketten nemzet* 
közileg elismert szakemberek. Egyes témákban magyar előadók hazai tapaszta
latokkal egészítik ki külföldi kollégáikat.

MAGYAR VONATKOZÁSÚ 
UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEINKBŐL

MAGYAR NYELVŰ SZÉPIRODALOM
ASZTALOS István: A fekete macska. (Szinmü.) Bucuresti 1970.
BÁLLÁ Tamás: Fehér virág és fehér virágszál. Magyardécsei népmesék. Bukarest 

1970.
BURANY Nándor: Csőd. Újvidék 1970.
FÁSKERTHY György: Légszomj. Regény. Bukarest 1970.
FEHÉR Ferenc: Hazavezérlő csillagok. /Naplójegyzetek./ Újvidék 1970.
FEHÉR Kálmán: összjáték. Regény. Újvidék 1970.
GION Nándor: Engem nem úgy hívnak. Regény. Újvidék 1970.
KEMENES GEFIN Iászló: Zenit. Versek. München 1969.
KOVÁCS István: Vasvirág. Regényes krónika. Kolozsvár 1969.
KURKÓ Gyárfás: Nehéz kenyér. Regény. Bukarest 1970.
LÁNG Gusztáv - VERESS Zoltán: Boríték nélkül. [Levelek.] Kolozsvár 1970. 
NEHÉZ Ferenc: Csabagyöngye. Elbeszélések. Cleveland 1970.
PODOLSZKI József: Gyanú. Novellák. Újvidék 1970.
VARRÓ Dezső: Gyilkos tavasz. Versek. Kolozsvár 1970.
MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN

LADY] ADI Endre: Odabrsne pripovetke. Sübotica-Beograd 1965.
BALÁZS Béla: Cei sapte craifori. [A hét királyfi.] Bucuresti 1970.
DEKÁNY András: Skarb uskokow. /Matrózok, hajók, kapitányok./ Gdansk 1970. 
DOBOZY Imre: Dér Korporal. (A tizedes [meg a többiek].) Berlin 1971.
GARAI Gábor: Vmaem szne zvezdü. Sztihi. Moszkva 1970.
JÓKAI Mór: Fili omulul cu inima de piatra. (A kőszívű ember fiai.) Bucuresti

1970«
JÓKAI Mór: Magister kaminarius. (Fráter György.) Bratislsva 1968.
JÓKAI Mór: Rab Réby. Praha 1971.
JÓKAI Mór: Ubozi boháSi. /Szegény gazdagok./ Praha 1901.
JÓKAI [Mór] Maurlcio: Un hombre de oro. [Az aranyember.J Barcelona 1960. 
(JUHÁSZ Péter): Ungarszki razkazi i poveszti. [Antologija.] Szofija 1970. 
KASSÁK Lajos: Poezii. Bucuresti 1971. , . .
KOLOZSVÁRI-GRANDPIERRE Emil: Dér grosse Mann. (A nagy ember.) Berlin - Weimar 

1970.KOSZTOLÁNYI Dezső: Lerche. (Pacsirta.) Leipzig 1970.
MÉSZÖLY Miklós: Saul z Tarsu. (Ssulus.) Warszawa 1970.
MIKSZÁTH Kálmán: Dér schwarze Hahn und andere Erzőhlungen. Zürich 1968. 
MIKSZÁTH Koloman: Hluchy kővár z naSi vesnice. [Prakovszky, a siket kovács.]

Praha 1900,NÉMETH Iászló: Litoác. (Irgalom.) Warszawa 1970.
NÉMETH László: Maske dér Trauer. (Gyász.) Stuttgart 1970.
[PETŐFI] Sándor: Liriks. Szofija 1970.
PETŐFI LSándor]*: Pijácké pisne. Praha 1948. ___
[PETŐFI Sándor]: Slóboda i ljübav. Odabrane pesme. Beograd 1969.
PASSUTH L(ászló): Madrigal. Bucuresti 1970. ,
SZABÓ Magda: Katharinenstrasse. (Katalin utca.) Frankfurt a.M. 1971.
SZABÓ Magda: [EnJ 1 toos[es]. 22 [tjugotva.J (Moses £:] egy, huszonkettő.) 

Stockholm 1969. - .SZABÓ Magda: Radyret. (Öz.) Oslo 1969. , • „ ....
THIES, Vera: Rokoska blast Trompete. Eine Anthologie ungarischer Erzehlungen 

vöm XVIII. Jehrhundert bis zum Beginn des XX. Jahrhunderts. Hrsg.: — . 
LdipzisWEÖRES Sándor - JUHÁSZ Ferenc: Sélected poems. Harmondsworth - Baltimore - 
Ringwood 1970.
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MISCBLLANIA HUNGARICA
ANDRASSY [Gyula] Julius: Diplomatie und Weltkrleg, Berlin - Wien 1920. 
BAREETT, James Wyman: Joseph Pulitzer 8nd his World. New York 1941.
BOROS [Iászló] Ledislaus: Aus dér Hoffnung leben. Öltén - Freiburg im Breis- 

gau 1968.
BRANDENSTEIN Bélát Grundlegung dér Pbilosopbie. 2. Bd. Gestaltungslebre - 

Mathematik. Minőben - Salzburg 1970.
BRATESCU, Gh(eorghe): A boszorkányperek. Bukarest 1970.
FERDINANDY (Mihály) Micbael de: Dér heilige Kaiser Oxto III. und seine Ahnen. 
Tübingen 1969.

FOHTINY [István] Stephen; The Hungárián archeological collection of tbe 
American Museum of Natural History in New York. Bloomington, Ind. - The 
,Hague 1969.KÁDÁR Jánost Izbranniie sztat’i i recsi. /Okt. 1964 g. - apr. 1970 g./ Moszkva

KALL$S*Miklós - ROTH Endre: Axiológia és etika. Bukarest 1970.
KEMPELEN [Farkas] Wolfgang von: Mechanismus dér menschlichen Sprache nebst 
Beschreibung einer sprechenden Maschine. Faksimile—Neudruck. Stuttgart — 
Bed Cannstatt 1970.

KOZLOWSKI, Eligiusz: General Józef Bem. 1794—1850. Warszawa 1970.
KRAIvlMER Jenő: Ödön von Horváth. Leben und Werk aus ungarischer Sicht. Wien 

1969.LENGYEL Emil: Asoka the Great. India*s royal missionary. New York 1969.
LUKÁCS (György) Georg: Ausgewahlte Schriften. 4. Marxismus und Stallinismus. 
Rowohlt. 251 1.

LUKÁCS [György] Georg: Tsorija romana. Sarajevó 1968.
NAGY, Christoph de: Szra Pound’s poetics and literary tradition. Bem 1966. 
[PÚJA Frigyes]: Edinsztvo i diszkuszszija v mezsdimarodnom kommuniszticsesz
kom dvizsenii. [Egység és vita a nemzetközi kommunista mozgalomban.]
Moszkva 1970.

Vajdaság és a nemzetiségi kérdés. Újvidék 1970.
VASARELY [Victor] : Plasti-citó l'oeuvre plestique dana votre vie quotidienne', 
Toumai 1970.

VIDONYI János: Erfolg durch Planung. München 1968.
VIDOS B[enedek] E[lemér]: Handbuch dér romanischen Sprachwissenschaft. 

München 1968.
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TÁJÉKOZÓDÁS

GYŰJTŐKÖRI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Könyvgyűjtemények azáltal váltak könyvtárrá, hogy tulajdonosaik, 
fenntartóik meghatározott társadalmi igény kielégítése érdekében társadalmi 
funkciót vállaltak. Tevékenységük a vállalt funkció irányába alakult. Ily^n 
értelemben eredetileg az összes könyvtártípus önellátásra rendezkedett be'. 
Világszerte, Így Magyarországon is azonos társadalmi igény kielégítésére 
több könyvtár is létrejött. Ezzel magyarázható, hogy a modem technikai tár
sadalom kialakulásának idején a könyvtárak egymástól függetlenül működő in
tézmények voltak.

A korlátlan technikai lehetőségek módot adnak a legkülönbözőbb - szín
vonalú, tartalmú, megjelenési formájukat tekintve legváltozatosabb tipusu - 
szellemi termékek megjelentetésére. A technika lehetőségei azonban nem terem
tették meg a könyvtárnak mint intézménynek azt az uj típusát, amely megfele
lően tudna alkalmazkodni az irodalomáradathoz és annak összes konzekvenciái
hoz* beszerzés, tárolás, feltárás, tájékoztatás.

Kis és nagy nemzet egyaránt szembekerül a "világ tudományos értékkel 
biró szellemi termékeinek" begyűjtési problémáival. Az oktatás, a kutatás, 
az általános népgazdasági és az általános tájékoztatás érdekében. Az Izolált, 
egyes meghatározott társadalmi funkciót szolgáló könyvtárakat egységes or
szágos könyvtári rendszerbe kell foglalni ahhoz, hogy sz össztársadalmi 
igényt értelmesen, racionálisan szolgálhassák. Napjainkban ez minden ország
könyvtárügyének legégetőbb problémája.

A gyűjtőköri együttműködési rendszerek minden esetben az össztársadalmi 
igény felől vetik fel az állományalaki tás, állományfejlesztés kérdését. Az 
önálló, konkrét társadalmi funkciót betöltő könyvtáraknak országos feladatok
kal való megbízása ellentmondásos. Ezt az ellentmondást csakis az egységes
országos könyvtári rendszer oldhatja meg.

Magyarországon a gyűjtőköri együttműködés korszerű és tudatos megszer
vezését a 131/1968-as utasítás Írja elő. Ezt megelőzően hálózati keretekben 
érvényesült a külföldi állomány gyarapításának koordinációja. Ezt a fejlődé
si szakaszt nem szabad figyelmen kivül hagyni, hiszen az orvostudomány és a 
mezőgazdaság szakterületein a gyűjtőköri együttműködés jelenleg is a hálóza

tok keretében folyik.
A gyűjtőköri együttműködési rendszerek célja, hogy a könyvtárak a kü - 

földi szakirodalmat egybehangoltan és megosztottan gyűjtsék. Vagy úgy, hogy
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az azonos szakterületek gyűjtésében érdekelt könyvtárak szövetkeznek, vagy 
hogy a kevéssé ismert, kevéssé megközelíthető nyelv- vagy földrajzi területe* 
irodalmának gyűjtésére megosztottan vállalkoznak.

A gyűjtőköri együttműködési rendszerek általában társadalmi kezdeménye
zésre jöttek létre. A könyvtárosok felismerték, hogy a könyvtárak kizárólag 
saját állományukból és erőforrásaikból már nem képesek használóik igényeit 
kielégíteni. Gyűjtési vállalásaik és az együttműködés szervezeti költségeit, 
fenntartó intézményeiktől, alapítványoktól és a szakmai egyesületeken, szei>- 
vezeteken keresztül biztosítják. Elvétel az NSzK, ahol a gyűjtőköri együtt
működést a Deutsche Forschungsgemeinschaft központosítottén szervezi és fi
nanszírozza.

A gyűjtőköri együttműködés elvi kiindulópontja Magyarországon is az, 
hogy az egyes szakterületek országos irodalmi ellátását nem lehet többé sem 
egyetlen nagy könyvtárra bízni, sem pedig a hálózati keretek között megnyug
tatóan biztosítani. A hazai gyűjtőköri együttműködés célja, hogy a fenntar
tóktól és a hálózati hovatartozástól függetlenül, az azonos szakterületek 
gyűjtésében érdekelt könyvtárak gyűjtőköri, kooperációja alakuljon ki.

A gyűjtőkörbe szerveződést és a gyűjtőköri együttműködés jogi rendezé
sét több éves felkészülési és felkészítési időszak előzte meg. A EME szakér
tők bevonásával elkészítette a gyűjtőköri rendezés gyakorlati céljait szol
gáló tudományrendszertani felosztást és annak alapján a gyűjtőkörbe bevonha
tó könyvtárak súlyozott jegyzékét. Ezt követően megindultak a tárgyalások és 
kérdőíves felmérések a könyvtárakban. Az utasitás szövegét és a gyűjtőköri 
kódex adatait az összes érdekelt szakember adatszolgáltatása és a fenntartók 
hozzájárulása hitelesíti.

Magyarországon a gyűjtőköri együttműködésben való részvétel önkéntes, 
de a belépés után a hozott határozatok kötelező érvényűek. Az utasításban 
országos tudományos szakkönyvtárrá és tudományági szakkönyvtárrá deklarált 
könyvtárak a gyűjtőköri együttműködés kötelezettsége alól nem térhetnek ki, 
mert hiszen az érdekelt könyvtárakkal való együttműködésük eredeti funkció
juk magasabb szinten való betöltését biztosítja.

A külföldi, hasonló vállalkozásokkal összehasonlítva, a hazai gyűjtő
köri együttműködés formája, tartalma és szervezete korszerű. Hatékonysága a 
szakterületenként eltérő könyvtári adottságok és hagyományok miatt változó.

Az országos szakirodalmi bázis megteremtése a szakteriiletek zömében 
••hivatalosan” 1968 óta folyik gyűjtőköri együttműködés alapján. Az utasítás 
előkészületeinek időszakát is beleszámítva, öt év szervező munkája alapján 
sz alábbi eredményekről és biztató tendenciákról számolhatunk bei

1/ A gyűjtőköri kooperációba szerveződött könyvtárak kényszerülnek 
gyűjtési tevékenységüket tudományos színvonalon megvizsgálni és tudatos 
gyűjtőköri profilt kialakítani.

2/ Eladásra került a "gyűjtőköri kódex", amely tájékoztatást nyújt az 
egyes tudományterületeket alkotó részdiszciplinákról és s gyűjtőhelyekről, 
sőt ezen túlmenően sz 1965-ös Könyvtári Minervá-nál korszerűbb adatokat is 
közöl a könyvtárakról.
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3/ Szakirodalommal kapcsolatos felmérések: gondolunk Itt a kooperációs 
körök programjának keretében vizsgált kiadványtípusok, periodikumok, soroza
tok, nem hagyományos dokumentumtípusok, szakterületenkénti feltérképezésére, 
statisztikus vizsgálatokra és a KMK Irányításával, szakemberek és szakkönyv
tárak bevonásával készített ellátottsági és Igónyvizsgálatokra. (Állam- és 
jogtudomány, szociológia, pszichológia, építőipar, geológia,) A szakterületek 
Igény- és ellátottsági helyzetének Ismeretében az érdekelt könyvtárak szak
szerű, célszerű és tudományosan Is megalapozott több éves programját dolgoz
hatják ki az együttműködésnek.

4/ Az eddigi együttműködésnek talán legfontosabb eredménye, hogy a ma
gyar könyvtárügy korszerűbb struktúrájának - a központi szolgáltatások és a 
sokoldalú együttműködési formák - kialakításához a valódi szükségletek és 
igények felől fogalmazza meg a teendőket.

A gyűjtőköri együttműködés nem oldja meg a könyvtárügy összes problémáit. 
Igyekszik alkalmazkodni, felzárkózni korunk '•modem", "technikai" társadalmá
nak igényeihez. Az adott lehetőségek és keretek között.

]£ szervezeti kereten belül az országos szakirodalmi bázis megteremtésé
nek további feltételei:

1/ a gyarapításra fordítható összegek növelései
2/ a könyvtárügy általános korszerűsítése, különösen a központi szolgál

tatások - külföldi folyóiratok lelőhelyjegyzéke, MNB, MFR, OGyJ - gépesítése, 
telex-hálózat kiszélesítése, a reprográfiai kapacitás növelései

3/ központi vagy szakosított tárolóraktárak létrehozása.
A 21. század könyvtáráról lehetnek elképzeléseink, de jelenlegi beideg

ződésünk — és könyvtárosi lelkiismeretünk — azt követeli, hogy könyvtárainkat 
a társadalmi igények szolgálatába állítsuk és a könyvtárak állományát, korunk 
dokumentumaivá1 együtt megőrizzük. A gyűjtőköri együttműködés talán ehhez ad 
segítséget.
KONDOR IMRÉNÉ

Az intézmények vezetőinek és munkatársainak együttes kötelessége, "hogy 
a rendelkezésükre bocsátott anyagi és szellemi javakat a legjobban használják 
fel az igen változatos információs szükségletek igénnyé fejlesztésére és ki
elégítésére. E követelménynek csak akkor tehetnek eleget, ha a marxizmus-le- 
ninizmu8 szilárd ideológiai alapjain állva, politikai elkötelezettseggel vég
zik munkájukat, állandóan fejlesztik szakmai ismereteiket, erősitik magukban 
a szolgálat készségét, s kellő szellemi rugalmassággal tartanak lépést az uj 
és uj igényekkel

A III. Orszógos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásaiból. Könyvtári figyelő
1971/3. 187-188. 1.
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HUNGARICA-DOKUMENTUMOK
a brit külügyminisztérium iratanyagában

A londoni Public Record Office, az angolok országos levéltára 
szinte veszteség nélkül őrizte meg a mai napig Nagy-Britannia történetének 
dokumentumait, Hóditó Vilmos hires "Domesday Book"-jától kezdve a modem ál
lamapparátus iratáradatáig mindent, Ebben a hatalmas gyűjteményben található 
meg a brit külügyminisztérium, a Foreign Office többszázezer kötetet kitevő 
anyaga: a külföldi diplomáciai misszióktól érkező jelentések, a Londonból 
nekik küldött utasítások, levelezés a londoni külképviseletekkel, a belső 
ügyvitel dokumentumai stb. Bőven található ebben a Habsburg-monarchiával kap
csolatos anyag is, ennek mennyiségét érdemes néhány számadattal érzékeltetni. 
Az 1781-1905 évekre vonatkozó egyértelműen ausztriai és magyarországi vonat
kozású dokumentumok 1373 meglehetősen vaskos, bőrbe kötött kötetet töltenek 
ki. Igaz, hogy ezeknek nem mindegyike tartalmaz fontos információt, de a 
mindenképpen fontosnak tekinthető bécsi jelentések 1860 és 19^5 között is 22l 
kötetet tesznek ki, mig a Budapesten 1872-ben felállított konzulátus politi
kai beszámolói 1905-ig (a minisztériumi ügyvitel átszervezéséig) 39 kötetet 
töltöttek meg.

Mindebből látható, hogy a Magyarországról kialakított angol vélemények 
kutatójának londoni látogatásakor bőven volt olvasnivalója még akkor is, ha 
vizsgálatát lényegében a századforduló és az I. világháború közötti évekre 
korlátozta. Saját költségemen utaztam és a rendelkezésemre álló közei hét hét 
alatt igy jórészt csak ismerkedni tudtam az óriási anyaggal, azt igyekeztem 
megállapítani, mit tartalmaznak az egyes kötetek, melyeket kellene feltétle
nül megszerezni mikrofilmen, hogy azután segítségükkel fel lehessen dolgozni 
az angol közvéleményben és a hivatalos körökben élő Magyarország-kép alakulá
sát. A következőkben néhány kiragadott részlet, idézet bemutatásával csupán 
illusztrálni próbálom a Foreign Office kötetek gazdag magyar, vonatkozású 
anyagát.

A századforduló táján Nagy-Britannia és Ausztria-Megyarország kapcsola
tait a "hagyományos" jó viszony jellemezte, a brit külpolitikának továbbra is 
egyik alaptétele volt a Monarchia, az európai hatalmi egyensúly fontos ténye
zőjének a fennmaradása, önállósága Németország és Oroszország között. Nem 
csoda, hogy Rumbold nagykövet kedvezően kommentálta Kállay Béni közös pénz
ügyminiszter bizalmas megnyilatkozásait: "Ferenc József császár után e mo
narchiában nincs még egy olyan értékes barátunk, mint M, de Kállay, aki saját 
szavai szerint nézeteiben és érzelmeiben velejéig angol... Kállay sokkal 
messzebb lát, mint többi honfitársa a monarchia két felében. Bizalmatlanul 
tekint Németországra és rettenetesen fél Oroszországtól.” A Monarchia és ezen 
belül is Magyarország további érzelmi tőkére tett szert az angol hivatalos 
körök és a brit közvélemény körében, amikor a búr háború idején csak kevéssé 
csatlakozott az Európában általános angolellenes közhangulathoz. Széli Kálmán
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miniszterelnök angolbarát parlamenti beszédét különösen jó néven vették.
"M. Széli iránt mindig melegséget fogunk érezni szivünkben” - irta 1901-ben 
Lanurlowna külügyminiszter Devm osztrák-magyar nagykövetnek.

A Monarchia két fele között 1905-tól elmélyülő ellentéteket és megismét
lődő válságokat az angol diplomaták élénk-figyelemmel kisérték és nem titkol
ták aggodalmaikat, hogy ezek súlyosan ártanak Ausztria-Magyarorazág nemzetkö
zi presztízsének. Ha nem is helyeselték a Függetlenségi Párt törekvéseit és 
a koalíció 1905-ös választási győzelmének korántsem örültek, de nem osztották 
az osztrák nézeteket sem. "...Valamennyi, vagy legalább a legtöbb ellentét 
gyökere (ti. Ausztria és Magyarország között) abban az ausztriai tendenciában 
rejlik, hogy Magyarországot Ausztria tartományának tekintik, mig Magyarország 
teljes joggal állítja, hogy ő egy minden szempontból független királyság."
Bz volt a véleménye I9O5 decemberében Goschen bécsi nagykövetnek, aki ugyan
akkor szükségtelennek és alkotmányellenesnek tekintette a koalíciós vezérek 
céljait. Remélte, hogy az utóbbiak is fokozatosan belátják, "vagy belátni 
kényszerülnek, hogy egy olyan alkotmányt védeneic, amit nem támad senki, ár
nyékokat kergetnek, amikor a lényeg tulajdonképp a kezükben van, mindezzel 
és állandó obstrukciós taktikájukkal csak az ország idejét pocsékolják el, 
pénzügyi és ipari romlást idéznek elő." Félő azonban, hogy személyes hiúság
ból mégsem lesznek hajlandóak a kompromisszumra. "A magyarok kétségkívül ha
zafias érzelmüek, túlságosan is azok, de patriotizmusukat megközelíti hiúsá
guk. Hiúságuk és érzékenységük - amely ez utóbbi években néhány alkalommal 
valóban komolyan próbára lett téve — eddig is nagy szerepet játszott a ma
gyarországi ügyekben és ez igy lesz a jövőben is." A magyar közvéleményt 
Stronge budapesti brit főkonzul megrótta külpolitikai tájékozatlanságáért és 
érdektelenségéért! "kevés ország van, ahol a külügyekről ilyen kevés szó 
esik vagy ennyire nem értik azokat meg.... a tipikus magyar elmeiül a belpo
litikában és közömbös a Monarchia nemzetközi pozíciója iránt. ... Hajlamos 
morogni minden hadikiadáson és s külpolitikai tevékenységet úgy Ítéli meg, 
hogy az csak Ausztria vagy a dinasztia érdekeit szolgálja...'' Érdekes meg— 
jegyezni, hogy a londoni külügyminisztérium hitetlenkedve fogadta ezt a je
lentést és az egyik tisztviselő ezt xá is irta, mielőtt az irat továbbkeiült 
a külügyminiszterhez és az uralkodóhoz, jjlarke egyébként a magyar politikusok 
között Tisza Istvánt értékelte a legtöbbre. "Még ellenségei is elismerik, 
hogy intellektuális képességekkel rendelkező államférfi, energikus és tele 
van becsületes szándékokkal. Mint miniszterelnök kudarcot vallott, s ez ta
lán makacsságának és önhittségének tulajdonítható. teljességgel figyelmen ki— 
vül hagyja mások véleményét." Általánosságban megállapítható, hogy a magyar 
országi 1905-06-os politikai válság megítélésekor az angol diplomaták a nem
zetközi politikai kihatások foglalkoztatták a leginkább, ez kitűnik Goschen 
1906 februári megjegyzéséből iss "... csak sajnálkozni lehet azon, hogy ami
kor mind a külső, mind a belső események azt követelnék, hogy Ausztria—Ma
gyarország erős legyen, az országot legyengíti az a teljes káosz, amely a 
Birodalomnak abban a részében uralkodik, ahonnan lakóinak elisr >rt tehetsége 
és szelleme folytén normális időkben legnagyobb erejét tudná meríteni."
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Az uralomra került koalíciót az angol diplomácia ha nem ie ellenségesen# 
de bizalmatlanul fogadta, félt, hogy az események, a norvég-svéd unió mintá
jára a teljes szakítás felé haladnak. Ez magyarázza a hivatalos angol körök 
rosszallását, amivel az Angliábah kormányon levő liberális párthoz közel ál
ló Eighty Club hivatalos magyarországi látogatását szemlélték, akik Appo- 
nyiék hívására érkeztek Budapestre és nagyban tapsoltak az Ausztria-ellenes 
beszédeknek. Az angol nagykövet levélben számolt be Hardinge állandó kül
ügyminiszterhelyettesnek a budapesti látogatásról, s az angol delegáció so
raiban található parlamenti képviselők viselkedéséről. A hirek szerint töb
ben látogatást tettek egy jóhirü nyilvános házban, ahol a fizetést azzal 
utasították vissza, hogy ők "Magyarország vendégei”.

A koalíció tényleges politikája mellett a Monarchia fenntartása mellet
ti meggondolások fényében is egyre veszélyesebbnek Ítélték brit részről a 
magyarországi nemzetiségi helyzetet, igy a légkör alkalmas volt arra, hogy 
a hivatalos magyar nemzetiségi politikát bíráló R. W. Seton-Watson (Scotus 
Viator) és W. Steed a Times bécsi tudósítója komoly visszhangot váltson ki 
Írásaival az angol közvéleményben. Clarké budapesti főkonzul azonban nem 
osztotta a kritikusok véleményét és 1907 decemberi jelentésében alaptalan
nak nevezte azt a vádat, hogy "Deák Ferenc és Eötvös József korábban a 
nemzetiségekkel "a magyarok ifjabb testvéreivel” szemben az engedmények és 
a türelem politikáját folytatta, most azonban az elnyomás és a zsarnokság 
politikáját követik... Az idők változtak meg. A negyven vagy ötven évvel 
ezelőtti felelős politikusok nem találták magukat szemben azokkal a veszé
lyekkel és nehézségekkel, mint a mostani kormány tagjai.” Érdekes tovább is 
követni, hogy Clarké utódjai-- Howard, majd Grant Puff - többé-kevésbé 
ugyancsak átvették a Magyarországon egyre mélyebb gyökeret verő független
ségi indítású közjogi gondolkodás több érvét, s a nemzetiségi kérdésben is 
általában a magyar kormány álláspontjával rokonszenveztek, bár egyes esetek
ben hangot adtak enyhe bírálatuknak. Ugyanakkor viszont a londoni Foreign 
Office tisztviselői egyre jobban kiábrándultak a magyar "liberalizmusából, 
nem utolsó sorban a magyar parlament botrányos eseményeinek hatása alatt.
Ezt a kiábrándulást tükrözik a jelentések isf például Grant Puff Írja 1913 
márciusában: "... az ország halálosan betege a parlamenti veszekedéseknek 
és a rivális politikusok marakodásának. Szinte már nem is próbálkoznak ha
tékony törvényhozással vagy az országban meglevő számtalan baj orvoslásával# 
Úgy tűnik, hogy a kormánynak nincs ideje — még ha kedve volna is — javítani 
a szociális viszonyokon. A parlamentből aréna lett, ahol a rivális vezérek 
bemutatják szónoki képességeiket, ezt a végzetes adottságot, amely szinte 
minden magyarnak tulajdona. A vezérek a mindkét oldalon elhanyagolják nyil
vánvaló kötelességeiket és csupán ők a leghangosabbak a csordában, amely 
lerohanni készül a meredélyen, hogy ott pusztuljon a vízben.”

Az utolsó budapesti angol főkonzul ismét a.nemtörődömséget, az érdek
lődés hiányát veti a magyarok szemére 1913 szeptemberében. "Kétségtelen, 
hogy a szomszédos országokban korszakalkotó események történtek, és ezek 
mindenképp kihatással lesznek fajtestvéreikre* akik Magyarország határvidé-
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kait lakják. A* ember azt várná, hogy az itteni újságok tele legyenek a cik
kekkel, amelyek mind Románia és Szerbia mostani győzelmeinek és területi nö
vekedésének a magyarországi román és szláv nemzetiségre gyakorolt várható 
hatásét taglalnák, ügy tűnik azonban, hogy a külpolitika iránti általános 
érdektelenség, melyről már elődeim is Írtak, még azokra az eseményekre- ia ki
terjed, melyek Magyarország küszöbén zajlanak le és az emberek megfeledkeznek 
arról a tényről, hogy a fejlemények érintik Uagyarország érdekeit, sőt idővel 
kihatással lehetnek az ország létére... A sajtó ugyan részletesen beszámolt a 
fontos balkáni eseményekről, de az ember sem az újságokból, sem beszélgetések 
során nem nyeri azt a benyomást, hogy a.magyarok felismernék, mennyire érin
tik országukat az újabb balkáni fejlemények."

A hordátokkal kötött megegyezés, Tisza egyéb nemzetiségi intézkedései és 
a parlamenti viszályok csendesedése azonban némi optimizmussal töltötte el a 
megfigyelőket és Max Müller főkonzul az 1914-es brit flottalátogatások kap
csán az országban tapasztalható örömről irt, hogy "helyreáll a korábbi barát
ság azzal az országgal, amellyel Magyarországnak sem politikai sem kereske
delmi ellentétei nincsenek." A meginduló háború azonban brit részről fokoza
tosan a kritikus hangok erősödését hozta meg, hogy azután 1917-től kezdve 
egyre inkább a hisztérikus hangulatkeltés propagandafogásai váltsák föl a 
józan mérlegelést. De erről a háborús korszakról is vannak értékes dokumen
tumok az iratok közt, ilyen például a háborús kabinet számára az Angliába ér
kezett Goga Octaviánnal folytatott beszélgetésről készült feljegyzés alábbi 
részlete: "Goga ur hangsúlyozza, hogy a nagy egyesült Romániában, ami álma, 
a legteljesebb demokratikus jogoknak kell érvényesülniük. Arra a kérdésre, 
hogy mi lenne az egyesült Románia kormányának álláspontja a többi erdélyi és 
egyéb nemzetiség kérdésében, határozottan kijelentette, sőt azt mondta, hogy 
azt nyilvánosan is meg akarja ismételni, miszerint a többi nemzetiség számára 
a legteljesebb kulturális, vallási és társadalmi autonómiát (a székely megyék 
esetében még adminisztratív autonómiát is) fogják garantálni-. Hozzá tette, hogy 
erősen ellenezné — és azt hiszi, ebben egész nemzete mögötte áll — ha a romá
nok az erdélyi magyarokkal vagy németekkel szemben olyan jogtalanságokat kö
vetnének el, amelyeket a magyar kormány a románokkal szemben alkalmaz."

A fenti kiragadott idézetek természetesen nem jelentik azt, hogy a ben
nük kifejtett nézetek mind helytállóak lennének,.csupán azt voltak hivatva 
igazolni, hogy a Poreign Office magyarvonatkozásu anyaga feltétlenül megéiv 
demli az alapos tanulmányozást, aminek viszont előfeltétele lenne, hogy az 
Országos Levéltár szerezze be a fontosabb kötetek anyagának mikrofilmjét .Ami 
pedig az OSZK számára érdemel megfontolást, az a fenti dokumentumok jelentős 
részét- is tartalmazó bizalmas külügyminisztériumi kiadvány, a "Confidential 
Prlnt" minket érdeklő köteteinek a beszerzése.
JESZENSZKY GÉZA
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VARSÓI IMPRESSZIÓK

Alig van még két szomszéd nép Európában, amely tiz évszázadon át 
olyan zavartalanul élt volna egymás mellett, mint.a lengyel és magyart ame
lyek között annyi szoros és üdvös történelmi, művelődéstörténeti kapcsolat 
alakult volna ki, és amelyeknek etnikai jellemében, nemzeti sorsában annyi 
hasonlóság és párhuzam volna kimutatható, mint e kettőében, s mégis, úgy ér
zem ezzel a páratlan történelmi harmóniával a napjeinkbeli egymás-ismerés és 
a spontán kulturális érintkezés sajnálatosképpen nincs megfelelő arányban. Be 
kell vallanunk például, hogy nem egyszer jövünk zavarba, ha Lengyelországot 
illető földrajzi, statisztikai és egyéb elemi kérdésekre kell hirtelen vála
szolni. Hogyha pedig triviális dolgokkal nem vagyunk tisztában, hogyan ismer
hetnénk mai lengyel életet, a modem lengyel embert, a lengyel pszichét, a 
lengyel gondolkodást? S hogyan létezhetnének ilyen alapok nélkül közöttünk 
természetes és eleven privát személyi, szakmai relációk? Szép az, hogy mind
két népben ösztönszerüen él a lengyel-magyar barátság hagyományos tudata, de 
beérhetjük-e ezzel? Megengedhetjük-e, hogy ez a tudat terméketlen maradjon? 
ügy vélem, nagyon is ideje lenne feltölteni ezt a formulát konkrét tartalom
mal, pozitív ismeretekkel és önkéntes kapcsolatokkal. Néhány évszázaddal ez
előtt elődeink a Felvidékről szekéren és lóháton úgy jártak át Lengyelország
ba, mintha csak s szomszéd megyébe mentek volna, biztosan tájékozódva helyek* 
viszonyok és szokások tömkelegében. S ma, amikor repülőgépei utazhatunk, - 
vajon elmondhatjuk—e ugyanezt önmagunkról? Efféle gondolatok merültek fel 
bennem abból az alkalomból, hogy nemrégiben hivatalos küldetésben két vezető 
lengyel várost, Varsót és Krakkót meglátogattam. Mint máskor egyéb helyeken, 
most is éltem a lehetőséggel és konkrét feladatom elvégzésén túl igyekeztem 
s szélesebb életet, életjelenségeket is megfigyelni, próbáltam jellemző ta
pasztalatokra szert tenni. E megfigyeléseimet - egyelőre csak Varsóval kap
csolatban — most azzal a szándékkal adom közre, hogy valamicskével talán ezek 
is hozzájárulhatnak Lengyelországról és a lengyelekről való hiányos ismerete
ink gyarapításához.

Varsóról gyakran hallhat az ember olyan véleményt, hogy turisztikai 
szempontból nem érdekes város. Nem érdekes Szórt, mivel a második világhábo
rúban úgyszólván teljesen elpusztult s a helyén felépült modern metropolis 
művészeti élményt alig nyújt. Igaz ugyan, teszik hozzá, hogy Varsó régi tör
ténelmi negyedét eredeti formái szerint helyreállították, ám ez a restaurált 
belváros tulajdonképpen mér nem az, ami volt, elvesztette ódon hangulatát, 
patináját, történelmi varázsát.

Nos, amit ón Varsóban megfigyeltem, annak alapján egyáltalán nem Írhatom 
alá ezt a véleményt, ellenkezőleg, határozottan meg kell céfölnöm. Hogyha az 
ember a repülőtérről, vagy a pályaudvarról halad a város felé, igaz, minde
nütt 8-10-15 emelet magasságú lakó-, hivatsli és üzletházakat lát, a széles, 
forgalmas autóutakon hangyabolyszerü emberrajokkal, és a city központjában a 
Lomonoszov-egyetemre emlékeztető, félelmetesen magasba törő kultúrpalotával.
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Csakugyan merő modernség ez a tárgyilagosság, célszerűség követelményei sze
rint kialakítva. Ám amint a Visztula-part felé közeledünk, s bekanyarodunk 
a Nowy áwiat-ra, majd a Krakowskie Przedmiesciére, megváltozik a kép: egyre 
több barokk, copf, empire stilusu elegáns palota szegélyezi az utat, imitt- 
amott nagyszerű régi templomokkal. Megjelenik előttünk a történelmi Varsó. 
Régebben ezt az utat "királyi ut"-nak is nevezték, azért, mivel ezen kocsiz
tak a 17-18. századi uralkodók zord bástyafalak közé szorult városi kasté
lyukból környékbeli napsugaras nyaralóikba. De megérdemelte volna ezt a ne
vet az ut csupán rangos, remek épületei miatt is. Mert Varsó - mint ismere
tes — a 16. század vége óta királyi rezidencia volt; a Vasa-családbeli kirá
lyok -helyezték át ide székhelyüket Krakkóból, hogy közelebb legyenek hazájuk
hoz, Svédországhoz. Impozáns reneszánsz stilusu castellumukat a következő 
századok fejedelmei barokk és rokokó szárnyakkal egészítették ki. Sajnos,ezt 
8 nagyszerű építkezést már csak képekről ismerjük. Javarésze még 1939-ben 
leégett a német repülők gyujtóbombáitól, ami pedig megmaradt, azt az 1944. 
évi felkelés alkalmával pusztította el a hitlerista barbárság. Újjáépítése, 
Varsó népének nagy örömére, most van indulóban. Büszkén mondják, hogy a 
helyreállított palota külsejében és belsejében ugyanolyan lesz, mint amilyen 
eredeti pompájában volt. Meg vagyok győződve róla, hogy ez teljes mértékben 
sikerülni is fog. Bizonyság rá az óváros nagyszerű újjáépítése.

Mert Varsó nemcsak királyi rezidencia és főnemesi telelőhely volt, ha
nem eredetileg és kiváltképpen polgárváros is. Falai között a 14. századtól 
kezdve céhes kézművesek és kereskedők építették fel a maguk lakóházait.bolt
jait, műhelyeit és templomait olyan művészi érzékkel, amely a maga nemében 
semmivel sem állt alacsonyabb szinten, mint a nagyúri Ízlés. Sajnos, ez az 
ódon polgárváros (Stare Miasto) is áldozatul esett a második világháborúnak.
A városi múzeumban láttam egy filmet, amely megmutatta, milyen volt ez a 
rész 1938-ban s mivé lett 1944-ben. Mondhatom, döbbenetes kép volt: csupa 
kiégett épület, néhol földig omolva. De csodák-csodája, ma mindennek már 
nyoma sincsen. Az óváros ismét áll bástyáival, kapuival, tornyaival, északi 
jellegű un. Visztulái gót stilusu vöröstégla katedrálisával, két-három eme
letes keskeny, manzárdos lakóházaival, hangulatos tereivel, kutjaival, szob
raival, cégéreivel és a középkori polgári élet többi szép emlékével. Óriási 
teljesítmény volt ez a helyreállítás, de bátran elmondhatjuk: remek munka isi 
Semmi falsum, semmi hamisítás, semmi szépítés nem történt. Olyasféle mester
kélt szépítésekről, mint amilyeneket hazai történelmi műemlékeinken a 19, 
század építészei (Stomo, Schulek és mások) elkövettek, itt szó sincsen. 
Mindent olyannak építettek fel, a megmaradt eredeti részek felhasználásával, 
amilyen volt. Állítom, hogy nincs az a művészettörténész! szem. amely itt ki
fogásolni valót találhatna. Meghatódottan jártam e falak között, s mondhatom: 
teljes, zavartalan történelmi-művészi élményben volt részem.

Varsó régi arcának megmutatása végett azonban még egyszer vissza kell 
térnünk a királyi építkezésekhez. Említést tettem a vidéki királyi nyaralók
ul^ Akik közülünk itt jártak már, és nem nézték meg ezeket, bizony nagyot 
mulasztottak. A wilanówl és az un. íazienkl kastélyra gondolok. Az előbbit a
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törökverő Sobieski János király* az utóbbi az utolsó lengyel uralkodó* 
Poniatowski Stanislaw Auguat építtette. Egy barokk illetve egy rokokó kójlak 
hatalmas park közepén. Álomszerűén szép mindkettő. A háború ezekben is ször- 
nyü munkát végzett. Megmutatják a felszabadulás utáni fényképfelvételek. De 
ma már mindkettő újra él mint különleges büszkesége Varsónak. Elismerésre 
méltó áldozatkészséggel királyi pompájukban állították helyre ezeket az épí
tészeti remekeket külsejükben is* berendezésükben is. Éppen olyan ragyogók* 
mint hajdan lehettek* épittetőik idejében.

Folytathatnám, részletezhetném Varsó mütörténeti emlékeinek bemutatását* 
de szólnom lehetne voltaképpen a modern Varsó építészetéről is - hiszen neim- 
csak az lehet szép, ami régi, lehet az újnak is esztétikuma - * ám egy ilyen 
szűkre szabott cikk keretében mindenről nem eshetik szó. Szeretném azonban, 
ha az elmondottakkal is sikerült volna megcsillantani valamit a lengyel fő
város nemes értékeiből* a a magunk szűk körében eloszlatni azt a tévhitet* 
hogy ez a város többé nem történelmi város. A kétkedőknek azt mondhatom! 
bárcsak Budapestnek lenne fele annyi és olyan minőségű mütörténeti emléke, 
mint Varsónak van.

Szerény eszmefuttatásomat még valamivel ki kell egészíteni. Mert amit 
idáig leírtam, az csupán Varsó külső képét sejteti. Ám ez nem elég. Szükséges 
a tények mögé is bepillantani! szemügyre venni a varsói embert is, azt az em
beri érzést, értelmet és tetterőt, amelynek a város mai csodálatraméltó álla
potát köszönheti. Az ilyesmi általában nem könnyű dolog; a kollektív lélek 
rendszerint bonyolult s nehéz kielemezni belőle s lényeget. Varsó esetében 
azonban más a helyzet. Itt nincs probléma. Varsó lelke olyan egyöntetű, mint 
bizonyéra a világnak egy városáé sem. S ez teljesen érthető. Talán mindörök
re egységbe forrasztotta e város gondolkodását, érzésvilágát a megaláztatá
soknak, a gyötrelmeknek, a halálnak, a pusztulásnak az az lnferoális tüze, a— 
mely itt voltaképpen az egész második világháború alatt tombolt, s amely az 
I944, évi 63 napos felkelésben kulminált. Lakóinak több mint kétharmadát,
800 ezer fiát és lányét áldozta ez a város a lengyel szabadságáért. Hol van 
még egy ilyen város a földtekén? Ebből a borzasztó élményből fakadó fájdalmas 
emlékezés és újjászületés! akarat detenninálta és determinálja ma is Varsó 
lelkét. Bármerre jár is az ember ebben a kiterjedt városban, a házak falán 
itt is, ott is megpillant egy-egy márványtáblát, amelyre fel van vésve azok
nak a vértanuknak a száma, akiket a hitleristák ott kivégeztek. Az egyik táb
lán 5, a másikon 20, a harmadikon esetleg 100-200-as szám olvasható. S ezek a 
táblák nem elhagyatott, elfelejtett mementók; mindegyiknél állandóan friss 
virágok, koszorúk vannak, számosnál mécses is ég, Varsónak ez az élő mély 
gyásza azonban nem hat bénitólag, ellenkezőleg, aktivizál. Azt mondják, a 
felszabadulás első perce óta folytonos, nem lankadó tettre feszülésben él e 
város népe. Tanúságot akar tenni önmaga. Lengyelország és a világ számára arc
ról, hogy nemcsak szenvedni és meghalni tud, hanem alkotni, teremteni is. En
nek a nagy. szent, példamutató akarásnak rengeteg, szinte felsorolhatatlan 
eredménye van. Amiről gyatra kifejezőkészségünkkel fentebb szólni próbáltunk, 
azt csak egy csepp a tengerből. Ez a büszke, dacos, áldozatos életakarat fog-
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ja össze párját ritkító fegyelemben a város eprejét-nsgyját, ennek köszönhe
tő, hogy az utcák, a lakóházak, az élelmiszerüzletek Irlgylésremóltóan tisz
ták, hogy a gondozott parkokban nem futballoznak neveletlen suhancok, hogy a 
boltokban korrektül szolgálják ki a vásárlókat stb,, stb. így mutatkozik meg 
az Idegen előtt Varsó lelket követésre méltó példája az erkölcsi meglgazulá- 
son épülő legnemesebb lokálpatriotizmus csodatevő erejének,

íme, kézzel fogható bizonysága a mesebeli főnix-madár poraiból való meg- 
elevenedésének,
BERLÁSZ JENŐ

SZAKIRODALMI TALLÓZÁS

E rovatunkban ezúttal arról szeretnénk hirt adni, hogy hol ée mit 
olvashattunk magunkról a fővárosi lapokban. Az elmúlt hónapok során ugyanis 
nem egy alkalommal fordult könyvtárunk felé az érdeklődés, s a budapesti saj
tó több Ízben hosszabb cikket szentelt eredményeinknek.

A Magyar Nemzetben /1971. julius 4./ Ruffy Péter: Középkori magyar 
nyelvemlékeket fedeztek fel egyik ősnyomtatványunk kötéstáblája mögött címmel# 
tudósítást közöl könyvtárunk újonnan felfedezett értékéről, s Szent Jeromos 
levelei ősnyomtatványának kötéstáblájában talált négysoros magyar verstöredék
ről. A tudósítás dr.Haraszthy Gyulával, dr.Wlndisch Évával, dr.Vlzkelety 
Andrással és dr.Kecskeméti Istvánnal folytatott beszélgetés alapján megvilá
gítja a felfedezés körülményeit és mind nyelvtörténeti mind zenetörténeti je
lentőségét. A Magyar Nemzet egy későbbi számában /1971» julius 11./ Megszólal 
a középkor címmel az MTA Népzenekutató Csoportja munkatársaival készített 
interjú alapján bemutatja a felfedezésnek a középkori magyar zenetörténetben 
elfoglalt helyét.

Az Élet és Irodalom 1971. okt. 2-i száma Lengyel Péter: Az Országos 
Széchényi Könyvtárban címmel teljes oldalt szentel dr.Jóboru Magda, 
dr.Sebestyén Géza és Somkutl Gabriellával folytatott beszélgetés alapján 
könyvtárunk életének, feladatainak és perspektíváinak. A cikk foglalkozik a 
hungaricumok beszerzésének, mint alapvető feladatunknak a problémáival, a 
könyvtár szolgáltatásaival és gondjaink közül egyik legnagyobb nehézségünkkel, 
a helyproblémával, e a "vár-program" elhúzódásának káros kihatásaival.

KOVÁCS ILONA
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KÖNYVTARUNK 
í L ETÍKÖI

Szakszervezeti Bizottságunk október 15-1 kibőví
tett ülése hagyta jóvá alapszervezetünk 1972. évi 
költségvetési tervezetét, melyet a tagság érdekei
nek szem előtt tartásával a takarékos gazdálkodás
ra törekedve állítottunk össze. A költségvetés 
főbb tételei:

Tervezett bevétel
tagdijakból--------  60 634 Ft
egyéb bevétel------- 5 166 Ft
összesen —--------— 66 000 Ft

Tervezett kiadások - szociális felhasználás ----- 39 700 Ft
kulturális célokra —------— 23 600 Ft
sport kiadások--------   2 000 Ft
aktívák jutalmazására .szerve
zési és ügyviteli felhaszná
lásra -------------- *------- 9 500 Ft
összesen-------------------- ,75 °P°.

A fennálló 9000 Ft különbözetet alapszervezetünk forgóalapjából kíván
juk fedezni.

A költségvetési tervezethez hozzászólók főleg két tétel szükségességét 
vitatták: az állami ünnepek megrendezésére tervezett 5000 forintot és a nő
napra tervezett 7200 forintot. Az állami ünnepek megtartására megfelelő he
lyiség hiányában évek óta nincs módunk. Természetes, hogy a héziünnepségek 
megrendezéséhez nem szükséges $000 forint. Egyetértett viszont az ülés abban, 
hogy nem mondhatunk le egy összejövetel rendezéséről, ez szükséges és a dol
gozók igénylik is. Abban a reményben, hogy a diszterem belátható időn belül 
alkalmas lesz ilyen összejövetel rendezésére, bent hagytuk az összeget a 
költségvetésben. Felkérte az SzB a főbizalmiakat, hogy tartsanak közvélemény
kutatást, melynek eredménye értelmében majd novemberben a tanácsülés hozza 
meg a végleges döntést,

A nőnapra tervezett 7200 forintot sokallták a hozzászólók. Minthogy az 
eddig szokásos személyenkénti megajándékozáshoz még ez az összeg sem sok, 
úgy döntött az ülés, hogy a nőnapi ünnepséget ezután osztálykeretben lenne 
célszerű megrendezni. Az osztályok nődolgozói létszámának megfelelően osz
tunk el egy bizonyos összeget, melyet az osztály aztán közösen használna fel. 
írre a célra az ülés elegendőnek tartott, 4000 forintot, a fennmaradt összeget
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pedig az "egyéb segélyek" rovatra csoportosította ót. Az SzB felkérte a fő
bizalmiakat, hogy erről a kérdésről is tájékozódjanak a bizalmiak utján.

A költségvetési tervezet mósnpontjaival az ülés egyetértett, illetve 
csak kisebb változtatásokat javasolt.

ISMERKEDÉS SZABOLCCSAL

Gyönyörű őszi időben került sor a Közalkalmazottak Természetjá
róinak idei utolsó országos találkozójára Nyíregyházán. A találkozón való 
részvételre főleg Nyírbátor megtekintésének lehetősége ösztönzött. Kellemes 
meglepetéssel láttam azt a sok szépet, érdekességet amit ezenfelül tapasz
taltam és megismerkedtem hazánknak számomra eddig ismeretlen és azt hiszem 
sokunk számára ismeretlen vidékével. A látottak és tapasztaltak alapján mond
hatom, hogy "Homokorszóg", ahogy a Nyírséget emlegetni szoktál, ezután mór 
nemcsak mint az alma és burgonya hazája, hanem mint számos történelmi és mű
emlék birtokosa él bennem.

Szálláshelyünk Nyiregyhóza-Sóstón volt, a várostól 7 km-re, de remek 
busz-közlekedés biztosította, hogy ne érezzük a távolságot. Sóstó, mely már 
a 18. sz-ban nevezetes fürdőhely volt, nevét 13 holdas szikes taváról kapta. 
Igaífci fejlődése a század elején indult meg. Népszerűségét hideg-meleg vizű 
strandjának, közel 50 fokos.gyógyvizének, melyet kádfürdőben és fedett ther- 
mal-medencében hasznosítanak és nem utolsó sorban szépen gondozott parkjának, 
valamint a fürdőhely jó levegőjét biztositó több száz holdas erdőségnek kö
szönheti.

Nyíregyházi városnézésünk során megtekintettük a Jósa András Múzeumot.
A muzeum időszakos kiállításoknak is helyet ad. Jelenleg a özabolcs-Szatmár 
megyei képzőművészek állították ki alkotásaikat Nyírségi Őszi Tárlat címmel.
A "Morgó” temetőben találtuk meg Bessenyei György síremlékét, aki a megyében 
Tiszabercelen született. Műemléképületet az evangélikus templomon kivül nem 
találtunk Nyíregyházán, de a megyében annál többet, amint ez az Idegenforgal
mi Hivatalban beszerzett szines ismertetőkből és megyei kőrútunk során kide
rült. Különbuszunk Nyiregyháza-Nagykálló-Nyirbátor-Vaja útvonalon ismertetett 
meg a nyírségi tájjal, a végeláthatatlan almáskertekkel, a jellegzetes homok
dombokkal •

Nagykállóban az olasz-barokk stílusban épült tanácsháza előtt álltunk 
meg. Innen körsétát téve tekintettük meg Jósa András, Korányi Frigyes és 
Simonyi óbester szülőházát.

Nyírbátorban már várt minket a Báthori István Muzeum létrehozója és igaz
gatója, dr.Szalontai Barnabás. A múzeumot a volt minorita rendhaz épületében 
rendezték be. Állandó helytörténeti és néprajzi kiállításuk van. Számos a 
Báthori-cealádra vonatkozó emléket őriznek. A múzeumhoz, mint volt rendház
hoz közvetlenül csatlakozik a templom, mely kívülről a hazai keso gótika 
nagyszerű alkotása. Korabeli berendezését a történelem viharai elpusztítottak, 
majd a 18. sz-ban kapja ma megleVŐ barokk berendezését. Oltárai, szószeke a
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hazai barokk fafaragás remekművei.
A református templomot Báthori István erdélyi vajda kezdte építeni a 

kenyérmezei csata győzelmének emlékére. A templom karcsú arányait égretörő 
támpillérei közt gyönyörű csúcsíves ablakok fokozzák. Egyetlen hatalmas te
remből áll, a tetején levő hálóboltozat szinte lebeg. Remek akusztikája miatt 
az évenként megrendezésre kerülő zenei napok hangversenyterméül Bzolgál. A 
templom mellett épült erdélyi mintájú harangtorony nagyságával és művészi ki
vitelével egyedülálló. Tornácáról hangzik fel a zenei napok szignálja.

Alkonyatba hajló délutánban rohantunk tovább Vajára, Vay Ádám Rákóczi 
hűséges emberének egykori várkastélyába. Sötét este volt mire hazafelé vettük 
utunkat.
HORVÁTH TIBORNÉ

SEGÉLYEZÉSEK - ÜDÜLÉSEK

Munkaadói segélyben részesültek szeptemberben: Avar Antalné, Demjén 
Andrésné, Méhész Tamásnó, Neppel Ferencné, Pál Albertné, Sajtós Endre és ‘ 
Szép Sándomé.

Szakszervezeti segélyt kaptak szeptemberben: Ács Lószlóné, Miklóssy 
János és Miklóssy Jánosnó, Melegh Elek.

Üdülési beutalót kaptak: Balatonalmádi/szept.4- Rádonyi Nándomé , Bala
toni öld vár/s zept. 3- Kálóczy László, szept.17- Busa Margit és férje, Balaton- 
füred/okt.15- Bútor Veronika, Balatonszéplap/szept.9- .windisch Éva és család
ja, Héviz/szept.2l— Szondy Bólánó és férje, Lillafüred/szept.9-' Bétsch Ele-, 
mérné, Mátraháza/okt.21- Nádai Gyuláné, Siófok/szept.10- Szabó János és fe- 
lésége, Szilvásvárad/szept.2— Tatai András és felesége.

Hajóutak: Alduna/szept.4- Farkas Iászló és felesége, szept.25- Hoffer 
Rezsőné és férje, Pozsony/szept.6— Hajós Csabáné és férje.

Alapszervezetünk beszámoló és vezetőségválasztó tag
gyűlést tartott szeptember 22-én. Hagy Attila elnök 
/pártbizalmi, KMK/ üdvözölte a tagságot és vendégein
ket: Jóboru Magda főigazgatót, Óvári Sándor párttit
kárt, Gyulai Árpád SzB-titkárt, Illyés Katalin szak- 
szervezeti nőfelelőst és Hajdú Bélát, a VIII. kerüle
ti KISz Bizottság képviselőjét. Első napirendi pont
ként Sonnevend Péter titkár ismertette a megbízott ve
zetőség beszámolóját az elmúlt félévi /1971. március- 
szeptember/ tevékenységről. A tartalmas, elemző jelle

gű és ezért vitára ösztönző értékeléshez hozzászólt Papp András, Simoncsics 
Péter, Bukta Margit, Vadász Judit, Kastaly Beatrix, valamint Hogy Attila, 
Jóboru Magda, Hajdú Béla, Óyári Sándor és Gyulai Árpád elvtársik. Néhány fon
tosabb megjegyzésre titkárunk válaszolt.
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Ezután az elnök megállapította, hogy a 63 alapszervezeti tag kétharmada 
Jelen van, a gyűlés szavazatképes, majd vázolta a választás lefolyását. A Je
lölőbizottság - a tagsággal folytatott előzetes beszélgetések alapján - is
mertette Javaslatát, ezt követően a Jelenlevők is éltek Javaslati Jogukkal.
A taggyűlésen résztvevők legalább felének hozzájárulásával a szavazólapra 
tíz név került, akik közül kellett a héttagú vezetőséget megválasztani. A tiz 
személy /Elöl említjük azokat, akik megválasztást nyertek, nevük után áll uj 
tisztségüket/ neve: Kastaly Beatrix /titkár és kerületi küldött/, Papp András 
/szervező titkár/, Sonnevend Péter /ágit. prop./, Révay Rita /kulturos/, Vona 
Katalin /gazdasági felelős/, Simoncsics Péter /érdekvédelem/^ Vas Sándor 
/sport/, illetve Kerekes Piroska, Nádas Anikó és Vadász Judit.

Az uj vezetőség azóta munkához látott. A csoportbizalmi feladataival 
bízta meg a Pollack téri épületben Fodor Andreát /Központi Katalógus/ és 
Vadász Judltot /Mikrofilmtár/. Három eddigi bizalmi megtartotta a funkcióját: 
központi épületben - Bútor Veronika /Katalogizálási Osztály/, Belohorszky 
Mária /Régi Nyomtatványok Tára/; a Muzeum utcában - Mészáros Györgyi /Bibliog
ráfiai Osztály/.

A Fiatalok Fórumának október 7-i összejövetelén óvári Sándor főosztály
vezető és Horváth Tibor osztályvezető kalauzolásával az érdeklődők betekin
tést nyerhettek a könyvtárgépesités, illetve intézményünk gépesítésének izgal
mas problematikájába. Október 10-re kirándulást szerveztünk a Börzsönybe 
/lásd külön beszámolónkat/. Következő uticélunk október 24-én - Gorsium /Tác/.

KIRÁNDULÁS KISEBB BLTÁJOLÓDÁSSAL

"Kirándulás a Börzsönybe október 10-én" hirdették a plakátok. 
Össze is gyűltünk tizennégyen a Nyugati pályaudvarnál. 8,10-kor indul a vo
nat a 6. vágányról. Ellenvélemény: a 4-ről. Vettük a két vágány számtani kö
zepét és elindultunk az 5-ről. Gyors számlálás: tizenkettőn vagyunk. Kettő 
lemaradt. Egyikük az utazás szervezője. Fő az optimizmust A jó vezető mér 
helyben várja a csoportját. Kismaros. Kiszállunk, - hát ott is vannak mind a
ketten.

Most már tizennégyre gyarapodva nyitott kisvonattal zötyögtünk Királyrét 
felé. Dombra fel, dombról le - kisinóci turistaház. Persze már régen tele 
volt előttünk érkezett csoportok tagjaival. Letelepedtünk az ut szélére és 
felfaltuk a hazait. Árok-party.

Fél kettőre sikerült összeterelni a népet, és megindultunk az ország
úton. Kispallagon átmasiroztunk, egy nagy focipályéra értünk. Most merre? 
Megindultunk az egyik utón; ez biztosan Nagymaros felé megy. Aszfalt a lábunk 
alatt. Megint megyünk, feltűnik egy torony, de nem olyan nagymarosi féle, 
egészen másféle. Némi megdöbbenést keltett köreinkben, hogy ez bizony Mária- 
nosztra. Innen pánikszerű gyorsasággal eltűntünk, nehogy huzamosabb ott- 
tartózkodásra vegyenek rá bennünket. Földút, birkák, kazlak, tanyák. Hajóval
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akartunk hazajönni, 15,50-kor Nagymarosról indult volna. Erről le kellett 
mondanunk. Kilométerek a lábunk alatt. Mégis jó lett volna az a hajót Négy 
órára beértünk Zebegénybe. Ettünk, ittunk. Megnéztük, hátha indul innen el
érhető időn belül vízibusz. Próba - szerencse! 16,25 áll a menetrendben, öröm. 
Kiértük. Jegyek, futás, ez úszott ki Nagymarosról 15,50-kor. Pél nyolc: Viga
dó tér. Kellemes fáradtság, korai takarodó.

MOST JÖTTEM ERDÉLYBŐL.

Bánffyhunvadon és Kőrösfőn egyenesen a templomba tartottunk. A 
templom mint történelemhordozó és mint közösségi vetület adott képet Kalota
szeg falvairól. A zömök bénffyhunyadi templom a történelem alkotása. Falai 
alul vastagon és szükülőn indultak a XIII. században, az akkori építés szo
kása szerint. Az évszázadok hozzáadtak és elvettek belőle. A véresig viharos 
mozgások viselője. S a stílus nem törik, minden kor kellő alázattal, igóny- 
nyel formálta tovább. Itt ismerkedtünk meg életben a kazettás mennyezettel, 
ami végigkísért utunk falusi templomaiban. A jelen hozzáfüzóse: a kézimunka 
adományok.

A kőrösfői egy fétlan dombon áll. Karcsú tornya a faluból mindenhonnan 
látható. Erődszerü fal közelről meghitt udvart keretez. Mint a falu szere
tett temploma vélt rokonszenvessé. A veteményesföldek majdnem a küszöbéig 
húzódnak. Belsejét Írásos térítőkkel, falvédőkkel gazdagítják. Az utcán 
árult, faluhosszban pirosló-kéklő hímzések legnemesebbjei láthatók itt: a 
karzaton végighúzódó, kardmotivumokkal sűrű terítő volt a legszebb. Az ara
táskor gabonából készült harang az asztal fölött szintén szokásos errefelé: 
majdnem méter magas, puhavonalu jelkép.

Magvarvistán emberközelben és ünnep-magasban találkoztunk erdélyi falu- 
Yal. Újszülöttet avattak ezen a vasárnapon. Amint a búzamezőkből beérkeztünk 
a házak közé, sokszoknyás kerékpározó, kapujuk előtt söprő népviseletes 
asszonyok, árnyékos udvarában ülő ünnepi ruhás öreg Ígért békésen ragyogó 
napot. Műemlék templomukat lelkes ifjú ismertette. Harmadszori harangszóra 
megtelt a domb ünneplőbe öltözött emberekkel. Nyitottságuk, pompás viseletűk? 
alkalom volt az ismerkedésre. Elnéztük sokszínű és különböző öltözetüket: az 
igazi, variáló fantáziával hímzett darabokat, s a gazdag, önfeledt kevere
dést a városi árukkal. A belülről termő elemi esztétikumok szemlélésére ezek 
az utolsó percek. Még nem külsőség. Feltételezni engedték a kapcsolatot ra
gyogásuk és nyitott, egészséges, klasszikus élettörvónyü falusi öntudatuk 
között. A személyes élménytöbbletet az jelentette, hogy az élő népművészet 
éltető mivoltát érezhettük meg közvetlenül. Csoportokra oszolva egy-egy há
ziasszony vezetésével elmentünk "cifra'szobát" nézni. Ennek fő funkciója,
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hogy van. Nem mutogatni való, nem különösen használni való, úgy látszott, a 
lété"zésükhöz kell. A bútorokon régi, finomabb színezés és uj, erősen 
konturozott festés. A falon "talpalatnyi” helyet sem hagynak szabadon a tá
nyérok. Az ágyon csüng a sokkilós bojt - fejdisz. 19 éves vendéglátónk kéré
sünkre felnyitotta tulipános ládájátt gyönggyel sűrűn kivarrt kötényeket, 
kendőket és háziszőtteseket emelt ki. A mintákat édesanyjával együtt tervez
ték még lánykorában. Egy kis bekecs aprólékos hímzése két hónap alatt elké
szült. A kötények minden mintája más. Jó volt a személyes mozdulattal együtt 
látni ezeket. Ifjúságának egyik értelmét jelenthette a hagyomány tartóerejé
vel az alkotó fantázia kibontakoztatása és később az ifjúkor továbbvivő em-
J & lrft .

íkorond sáréban léptünk ki utoljára erdélyi falu-földre, betekintendő a 
hétköznapba, egy fazekasmühelybe.

Legkedvesebb mégis az időt és emberi mére
tet közvetlenül érzékeltető roskadt hátú pa
dok voltak a hunyadi templomban s Kőrösfő 
korhadó hidja. Robogásunk emlékéhez székely
kapus házsorok tapadnak. És láttunk sok gó
lyát "es".
Közhely, hogy Erdély tájai gyönyörűek, még

is mindnyájunknak, akik először jártunk erre, 
meglepetés volt a busz ablakából elénk táruló 

Látvány szépsége a Királyhágótól Brassóig és vissza. Csúcsa környékén érez
tük meg először a "végtelenbe" hullámzó dombok varázsát, amelyet azután ma
gyar vistai kirándulásunkon belülről élvezhettünk. Szerencsére "kénytelenek" 
voltunk a busztól keresztülgyalogolni egy katányos, pipacsos, buzavirágos, 
sárgálló gabonaföldön, ragyogó kék ég alatt, és bármerre néztünk a távolba, 
mindenfelé hegyeket láttunk, a közeli dombokra pedig zöld és barna csikók 
futottak, jelezvén az ember munkáját. Utunk záró természeti élménye a tordai 
hasadék kövein és függőhídjain való kapaszkodás volt. S a kettő között tiz 
nap tájai! Mivel ezekről szavakkal szólni igen nehéz, a cél emlókidézes és 

kedvcsinálás lehet csak*
Néhány csomópontot szeretnék megragadni. Azt hiszem, mindenki számár* 

az első "igazi" élmény a Maros völgye és az utána következő. Borszékig veze
tő szerpentin volt; egyre feljebb jutva, mindig dusabb és hatalmasabb fenyő
erdőkre tekinthettünk vissza, és gyönyörű, nyugodt völgyeket, hegyoldalakat 
tárt elénk minden kanyar. A Borszék környékén tett erdei séta és a változató* 
izü borvizek kóstolása elmélyítette a táj felőli ismereteinket.

Utunk középső öt napját nagyrészt hegyek között töltöttük, s Így lehető
vé váltak a nagyobb séták, sőt túrák, amelyekről olyan sokat álmodoztunk. Na
gyon jó érzés, hogy a sok szép és izgalmas tájon nemcsak átrobogtunk, óhatat
lanul futó és idővel összemosódó képet nyerve, hanem, ha egy töredékét is.de 
meghódíthattunk magunknak saját fáradságunk árán a hegyekből, erdőkből, a

szép kilátásból.
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A borszéki nap után a mindenkit lenyűgöző Békáa-szoroa következett, 
előtte a Gyilkos-tó. amelynek megtekintésére azonban odafelé csak tiz percet 
kaptunk... A szoros első harmadában kilőttük filmkockáinkat, elhasználtuk az 
utolsó méter filmet, pedig itt egyre szebb látványt nyújt a kanyarok, a roha
nó patak és a sziklák együttese.

Beszámolónk első részében részletesen szóltunk az eseményről, amelynek 
következtében Tusnáddal éa környékével is alaposan megismerkedhettünk - 
Brassó és Segesvár rovására. Szerencsére a tusnádi Csukás-tó fölött magasodó 
Sólyomkőről elénk táruló hegyek, a kanyargó Olt és a távoli szelid szántók 
látványa kárpótolt a rövid városnézésért,

Mig Borszék, a Békás-szoros vagy Tusnádfürdő közkedvelt üdülő- ill. ki
rándulóhelyek, Bálványosfürdőt viszonylag kevesen ismerik, s mi is legfeljebb 
Jókai könyvében olvastuk a Bálványosvár romantikus históriáját. Bár a várnak 
romjai vannak már csak meg — s azokat is ki kellett szabadítani a mindent el
borító növényzet alól -, a romantikus hangulat megmaradt. Közelünkben léleg
zett az erdő, mellettünk magasodtak a hegyek, csend és nyugalom vett körül 
mindent. Itt volt következő szálláshelyünk, s innen tettük kiadós túránkat a 
torjai büdösbarlang érintésével a Szánt Anna—tóhoz. Aki nem vállalkozott e^ 
re axnagy útra, az a barlang megtapasztalása után visszasétált és a környék 
szépségeit élvezhette. A társaságnak kétharmad része azonban nekivágott a 
12 kilométeres, nagyrészt meredeken emelkedő útnak, amely szerencsére csodá
latos, általunk még sohasem látott sűrűségű fenyőerdőn vezetett keresztül, s 
a Szent Anna—tó látványa is megérte a fáradságot. Utolsó erőfeszitésünkkel 
leereszkedtünk a meredek lejtőn a tó partjára, ahol Anna—napi kürtöskalács— 
csal és fürdéssel enyhítettük a fáradalmakat.

Amit láttunk és megéreztünk, az esztétikai igazságok erejével hatott'.
De a bálványosfürdői forrás ize, a vistai családi ebéd illata, az a kék Erdő- 
szentevörevön (ahol kiderült, hogy meleg is van a tisztaság színében, amiből 
annyit láttunk) mélyebb megismerésre hiv vissza minket. A vonzás nagy volt; 
hazafelé elénekeltük a régi csiki népdalt;

Hé kiindulsz Erdély felől Ne nén róitém vi'mafelé

Szívednek ne K^irTneHé! HoqijoTldaqtn félére mett

Ide még visszajövünk. Ráismerni) ifjú, multtalan, nagy közösségekre 
igaz méltóságát épitő generációnk elvárásával meríteni a gyökórerősitő, em
lékeket és tartást adó értékekből, és tovább megismerni az országot Moldová 
tói egészen a Fekete tengerig.
VEÖREÖS ENIKŐ - KASTALY BEATRIX
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