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AZ EMBERISÉG JÖVŐJÉNEK TÖRTEK UTAT
Három évtizede ünnepeljük szabadon, nyíltan november hetedikét a
Hagy Októberi Forradalom évfordulóját* Ünnepeljük azt az ötvenhét év előtti
eseményt, amely - ma már bizton állíthatjuk - sorsfordulót Jelentett az egész
emberiség történetében. Az Auróráról eldörrenő ágyulövés, amely Jelt adott,
nemcsak az orosz munkásoknak szólt, hanem az egész világ proletárlátusának
Jelezte a változások kezdetét. A változásokét, amelyek azóta az egész világot
megváltoztatták. / ••• /
Az a történelmi folyamat, amit 1917 októbere elindított 1945 után bonta
kozott ki igazán, de most már világméretekben.
E folyamat nagy állomásai az európai, majd az ázsiai szocialista államok
és végül a szocialista Kuba létrejötte. A gyarmatbirodalmak széthullása, s he
lyükön függetlenségre törekvő, gyakran nem a kapitalista fejlődés útját vá
lasztó fiatal államok létrejötte. A változások Latin-Amerikában, s a változá
sok magában Hyugat-Európában is, ahol a kommunista pártok egy sor országban,
mint pl. Pranoiaországban, Olaszországban a legnagyobb tömegbefolyással ren
delkező pártokká váltak.
A szocialista országok ereje és a világ forradalmi munkásmozgalma együt
tesen olyan erővé vált, amely lehetetlenné tette a burzsoázia számára a fegy
veres haro alkalmazását a szocializmussal szemben.
Ez az erő kényszeríti tárgyaló asztalhoz az imperialista hatalmak képvi
selőit, ez az erő kényszeríti békés egymás mellett élésre a burzsoá államokat
a szocialista országokkal.
Gondoljunk csak arra, hogy 57 évvel ezelőtt még a diplomáciai elismerést
is megtagadták a szovjet államtól, huszonöt évvel ezelőtt Amerikában a
kongresszus sok százmillió dolláros külön pénzalapot szavazott meg az európai
szocialista országokban a szocialista társadalmi rend létrehozásának megakadá
lyozására, a burzsoá társadalmi rend restaurálására. S ma Brezsnyevet az SZKP
főtitkárát, Oiereket a LEMP főtitkárát államfőnek kijáró tisztelettel fogadja
az Egyesült Államok elnöke.
1917-1974, mindössze ötvenhét esztendő, s milyen mérhetetlen változás,
ami alig egy emberöltő alatt végbement.
A huszas években még a Jóindulatú, a szocializmus gondolatával szimpati
záló értelmiségiek is csupán egy nagy kísérletnek tekintették azt, ami a
Szovjetunióban zajlott. Kísérletnek, amelynek eredménye nagyon is kétséges
volt számukra. Az idő választ adott és eldöntötte a kérdést. Marx-EngelsLenln eszmélt, a társadalom fejlődését meghatározó elméleteit, a tudományos
szocializmus tanításait a történelem Igazolta és napról napra igazolja. A
fejlődés a kommunizmus eszméinek gyakorlati megvalósulását az elmúlt ötven-
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hét ér során bizonyította* Ez akkor is Így van, ha maguk a szocializmus épí
tői is kbvettek el hibákat és akkor ist ha a szocializmus ellenes erők meg
próbálták és ldeig-órálg sikerrel próbálták a szocialista fejlődést akadá
lyozni.
Megtorpanások, ideiglenes kudarcok lehettek, mlntahogy Ideiglenes kudarc
volt 1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság bukása, vagy mint ahogy ideiglenes
kudarc csupán a szocializmus erőinek tavaly Chilében elszenvedett veresége.
1917 történelmi eredménye, hogy 1974-ben a világ burzsoá hatalmai rá
kényszerülnek a békés egymás mellett élésre, a szocialista országokkal gaz
dasági téren való együttműködésre, sót saját országaikban saját kommunista
pártjaik tevékenységét is kényszerülnek eltűrni. / ... /
A szocialista Magyarország ma egyenlő és megbecsült tagja a szocialista
országok családjának. Szocialista épitőmunkánk eredményei csak úgy, mint a
szocialista országok együttes eredményei nemcsak saját népeink anyagi és kul
turális gazdagodása szempontjából bírnak jelentőséggel. A világ még kapita
lista részében élő dolgozók szempontjából legalább ilyen jelentőségűek a
szocialista országok eredményei* Egyrészt saját tőkéseikkel szembeni harcuk
ban erősíti őket a tudat, hogy lehet másképp is élni, másrészt a nemzetközi
összefogás biztos, erős alapját adják a világ munkásosztályának a szocialista
országok.
Az Auróra forradalmi harora jelt adó ágyudöreje óta eltelt 57 év világ
történelmi változásai, a szocializmus világrendszerré fejlődése ez alatt a
történelmileg nagyon rövid idő alatt bizonyítják, hogy a marxizmus-leninizmus
megalkotói helyesen Ismerték fel a társadalom fejlődését megszabó törvényeket.
Ez az idő azt is bizonyltja, hogy a marxi-lenini tanításokat helyesen alkal
mazó kommunista pártok nemcsak magyarázni tudták a világot, hanem képesek
voltak azt meg is változtatni. E változások fokozatos kiterjedése a Föld mind
több és több országára ma már nem utópisztikus elképzelés, hanem reális való
ság. 57 évvel az Októberi Forradalom napjai után négy kontinens egész sor or~
szágában választotta a nép a nem kapitalista fejlődés útját.
Ma már nem elméleti kérdés, hogy vajon a történelmi fejlődés iránya va
lóban a szocializmus-e? A gyakorlat ezt eldöntötte, s a történelem Igazolta,
hogy azok, akik 1917 októberének ködös hajnalán rohamra indultak a Téli Palo
ta ellen az emberiség jövőjének törtek utat. Annak a jövőnek, amelyben nem
lesznek háborúk, amelyben ember nem zsákmányolhatja ki embertársát, annak e
Jövőnek, amely minden népnek, minden dolgozó embernek valóban emberhez méltó
életet fog teremteni.
Részlet Ónódy Miklós osztályvezetőnek
az Októberi Forradalom 30.évfordulója
ünnepségén tartott beszédéből.
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ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖHYVTÁR
A Vezetői Tanács Szeptember 11-i Ulásán az alábbi tárnák kerültek megvi
tatásra.
1. Fügedl Pátérné főosztályvezető - Tamás Péter osztályvezetői "Beszá
moló a könyvtárközi kölcsönzés rendszeréről készített KMK-vlzsgálatról.
A vizsgálat a KMK kezdeményezésére indult még 1972-ben. A vizsgálat
eredményeit összegező Jelentést Cholnoky Győző, a KUK munkatársa készítette
el s az 1974 elején Jutott el az OSZK-ba. A könyvtár Vezetői Tanácsa - meg
vitatva a vizsgálat eredményeit elemző értékelést - a továbbiak tekintetében
úgy döntött, hogy az OSZK illetékesei, a KMK-nak mint konzultánsnak közremű
ködésével terjesszenek egy Javaslatot a könyvtárközi kölosönzés reformjáról
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács elé. /A vizsgálat részletes
Ismertetésére a későbbiekben még visszatérünk*/
2. Tamás Péter osztályvezetői "A Könyvtárközi Kölosönzés kezelésében
álló teles igénybevételének rendje" c» előterjesztését, valamint
3. Somkutl Gabriella osztályvezető: "A Vezetői Tanács, ill* a főosztály
vezetői értekezletek 1974. évi őszi programja" c. előterjesztését a Vezetői
Tanáos - kisebb módosításokkal - elfogadta.
A továbbiakban a Vezetői Tanács határozatot hozott a Gépesítési Bizott
ság felállításáról. A Bizottság elnöki tisztének ellátására óvári Sándor, a
III. Főosztály vezetője kapott megbízást. A bizottság tagjait dr.Faragó
Lászlóné, a Katalogizáló Osztály vezetője, dr.Ferenczy Endréné, az I. Főosz
tály vezetője, Fügedl Pétérné, a IV. Főosztály vezetője, Szllvássv Zoltánná,
a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusának vezetője, Szttos Jenőné, a
Bibliográfiai Osztály vezetője, Wlx Györgyné, a Gyarapítási Osztály h.veze
tője és a Gazdasági Hivatal képviselője.
A Gépesítési Bizottság a Vezetői Tanáos 1616/1974. sz. határozatában
megjelölt feladatokon kívül átveszi a jelenlegi Gépesltésfejlesztési Bizott
ság ügykörét is. A Oépesitésfejlesztési Bizottság megszűnik.
Annak érdekében, hogy az OSZK munkatársai által külföldön végzett
hungarlka kutatások a jövőben összehangoltabban és tervszerűbben történjenek,
a Vezetői Tanáos megbízta a Hungarlka Koordináolós Bizottságot a külföldön
végzendő hungarlka kutatások távlati tervezésének kidolgozására. A Bizottság
feladata felmérni az eddig elvégzett munkát és meghatározni azokat a terüle
teket, ahol még további kutatások szükségesek.
összeáll. SCMOTTI GABRIELLA
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI É3 MÓDSZERTANI KÖZPONT
9. éri Jullus 13-20. napjain tartották Bukarestben a szoolallsta orszá
gok könyvtártudományi ás módszertani központjai vezetőinek - kétévenként
megrendezett - értekezletét. A tanáoskozáa fő témája a könyvtári hálózatok
fejlesztése volt.
Magyar részról Papp István igazgató az egységes könyvtári rendszerről,
Ballal T»*ván főosztályvezető a megyei hálózati egyilttmllködésről referált.
Augusztusban a Népművelési Intézet által Gyulán rendezett népművelő
oktatók és kutatók nyári tanáoskozásán az OSZK és a KMK is rászívott.
A könyvtáros szekoió első összejövetelén dr. Havasi Zoltán, az OSZK
főigazgatóhelyettese vezetésével vitát rendeztek a kutatáspolitikai koneepoióról.
A következő napon Pűgedl Pétérné főosztályvezető és Horváth Tibor osz
tályvezető előadása hangzott el a nemzeti bibliográfiák gépesítéséről.
összeáll. SÖVÉNYHÁZY CSILLA
SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK
F* évi október 1—tői a IV.Főosztályhoz tartozó szervezeti egy
ségek egy része leválasztást nyert*
Az újonnan szervezett V.Főoeztályhos a következő szervezeti egy
ségek tartoznak: Könyvtárközi Kölcsönzés, Nemzetközi Csereközpont, Fölöspél
dány Központ*
Továbbra is a IV.Főosztály keretében maradtak: Kötelespéldány
Szolgálat, Magyar ISBN Iroda, Központi Katalógusok (Könyvek Központi Ka tálégusa, Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzéke, Folyóiratok Központi
Katalógusa), Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztősége, Retrospektív Biblio
gráfiai Szerkesztőség.
SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
Dr.Jóboru Magdát, könyvtárunk főigazgatóját az UNESCO közgyűlésének Pá
rizsban összeült 10* ülésszaka f» évi október 18-án elnökévé választotta
meg.
Kinevezések, megbízások
A Kulturális Miniszter Fábry Györgyöt, a KM főrevizorát gazdasági igaz
gató I. besorolásban könyvtárunk gazdasági vezetésével, N.Rácz Arankát az
OKDT titkárát, főosztályvezetői besorolásban az újonnan szervezett V.Főosz
tály vezetésével bízta meg.
Kitüntetés
A Művelődésügyi Miniszter nyugállományba vonulása alkalmából, eredményes
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munkája elismeréséül Hajdú Lajosáé könyvtárosnak a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT
kitüntetést adományozta. (UK 16* az. 1974. aug. 29.)
TJJ munkatársainki Oebrl Mária könyvtári osoportvezető/KMK, Holtainker
Gábor könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Kemondl Antal főkönyvtáros/OGyJ,
Koozkás Zoltán könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Németh Zsuzsáimé könyv
táros II./Hirlapfeldolgozó Osztály, Ráthátl János gépkoosivezető/Gazdasági
Hivatal, Tóth Árpád könyvtári raktáros/Raktári Osztály#
Eltávoztak könyvtárunkból! Nyugállományba helyezéssel Horváth Viktor
osztályvezető. Munkaviszonyuk megszűnt! Ooakó Istvánná könyvtáros I., Pintér
Jánosné kisegítő II., Szüos István gépkoosivezető.
Átsorolást nyertr dr. Bene Sándorné.
Könyvtáron belüli áthelyezések: Barsin Jőasef kisegítő I. és Búzás János/
Raktári Osztály, Juhász lészlőné főkönyvtáros/Bibliográfiai Osztály, MajtényJL
Árpádné főkönyvtáros/Fölöspéldány Központ,
lezártuk: 74.10*31.
összeáll. HERNÁDI DÉNES

KÖNYVEK - ÚTLEVÉL NÉLKÜL. ÁLRUHÁBAN
1919 őszén az irodalmi társaságok sorra kivetik tagjaik közül a
kommunizmusban "kompromit téltakat", de valójában mindazokat, akik a "modern
ség" gyanúja alá esnek. A Petőfi Társaság Így zárta ki Móricz Zsigmondot és
Babits Mihályt. A Kisfaludy Társaság pedig Alexander Bernátot, az európai
hirü filozófust.*. Tiszti tani, tisztítani! ez a fehérterror jelszava fekete
munkájában a művészet és a tudomány egész területén*" - irta Pogány József,
volt népbiztos bécsi emigrációjában.
1920* március 5-én Horthy kijelentette: "Lezártuk az országrontó és a
nemzetpusztltó forradalmak sötét korszakét... A keresztény erkölos uralmát
helyre akarom állítani az egész vonalon... Minden igyekezetemmel elősegítem a
magyar kultúra tökéletesedését és szellemi életünknek minden mételyezo hatás
tól való megtisztítását..."
A "mételyező" hatást hordozták tehát Móricz Zsigmond regényei és Babits
Mihály versei is a fehérterror máglyáin elhamvasztott sokszéz kitűnő magyar
és külföldi könyv között. De mennyivel mételyezőbb és veszélyesebb volt szá
mukra a minden üldözés ellenére itthon kibontakozó forradalmi irodalom, és az
emigrációból hazacsempészett kiadványok.
Gróf Bethlen István miniszterelnök 1920-ban elhangzott "Nemzetvédelem és
államépités" cimü nemretgyülési beszédében figyelmeztet a veszélyre! "Százá
val és ezrével érkeznek naponként posta utján a kommunizmust dicsőítő és el
jövetelében bizakodó olyan tartalmú levelek, nyomtatványok és osomagok, ame
lyeknek ccnzura^entes kézbesítése a ma még hamu alatt lappangó, de a kellr
pillanatra váró vörös rém parázsát lángra lobbantani képes...*

A kommunista propaganda ismét újabb veszedelmes agitáclós füzetet csem
pészett Magyarországba, elme Egy url flu története*" A "veszedelmes agitáclós
füzet" Béosból került be az országba* Klasszikus álarcban, Dickens nevével
borítólapján küldték haza az emigránsok 1921-ben az ott indított Uj Harcos
o
sorozat eisó darabját*
A fordítóként szereplő Benkő Ervin Is fiktív név,
tehát kettős álcázás történt, sőt, az álruha felöltötte harmadik formáját is,
ugyanis a kis könyv másik változatán már nem Dickens, hanem Benkő Ervin sze
repel szerzőként* Éveken át hiába kutattuk, ki rejtőzik a Dickens-Benkő ket
tős álnév mögött* Ha a könyvet lefoglaló postahivatali tisztviselő, az ügyész
vagy cenzor figyelmesen megnézi, hamarosan kiderül, hogy Dickens vajmi nehe
zen Írhatta volt a kisregényt, az ugyanis 1919-es témát dolgoz fel* Költői
ihletésű Írás az "úrifiúról", aki a Tanácsköztársaság leverésének másnapján
véletlenségből lebukik* Előbb passzív nézője egy utcai verekedésnek, de ter
mészetes ösztöne, embersége megmozdítja, s az igaztalanul bántalmazottak mel
lé állítja* Börtönbe kerül* Meggyőződéséé kommunistákkal kerül egy cellába*
S a burzsujesemete, akit gazdag családja ostoba szólamokkal kommunistagyülöletre nevelt, a börtönben gondolkozni kezd* A szerző hűen érzékelteti az
áttételes, hirtelen lejátszódó belső pszichológiai folyamatot* Az urifiu,
társainak a börtönben tanúsított magatartása hatására, vállalja a szolidari
tást, a kommunista mártiromságot* A kis könyv becsempészése után több mint
négy évtizeddel derült ki, hogy szerzője Benedikt Ottó akadémikus*
".*• Az ország belső egyensúlya nem a fegyvereken, hanem a tollon
nyugszik*•• meg kellene szervezni az egyházak Irodalmi és Művészeti Tanácsát,
de részben papokból, mert amint látjuk, e óéira a rendőrség és a bíróság nem
elég*** Kulturrendőröket, egy uj Assisi-rendet e térre, mert innen árad szét
az a lelki bacillus, amelytől aztán vörösödik a lélek*"*** irta Röok Gyula
/Irodalom és művészet* A krisztianlzmus könyvtára*/*
Működtek a "kulturrendőrök"* Annál is inkább mert a mozgalom gyakran
éppen egyházi köntösbe bújva próbált beférkőzni a tömegek közé* Egyik érdekes
példája ennek a "Sárga dinnye, görög dinnye"^ oimü füzet, melyen kiadóként a
budapesti katolikus Központi Sajtóvállalat szerepel* A belügyminisztérium
1923-ban országos körlevelet bocsát ki a rendőrségi és csendőrségi szervek
számára, melyben közli, hogy a győri királyi törvényszék elrendelte a fenti
oimü nyomtatvány elkobzását ás megsemmisítését*
A rejtélyt Békés István Író fejtette meg. Megállapította, hogy az in
kriminált füzet elmet "Legújabb daloskönyv”, mely nem Budapesten és nem a
katolikus kiadónál jelent meg, hanem 1920-ban, Bécsben emigráns magyar
kommunisták Írták és csempészték az országba* Forradalmi gunyverseket tar
talmaz, melyeket Gábor Andor, Hamburger Ernő és Szántó Zoltán Írtak* A nép^ Bethlen István idézett könyve a Zárolt Kiadványok Tárában található.
p
Az Egy urifiu története c* kiadvány két példányban van meg állományiunkban*
A katalógusban annak idején Dickens nevénél, illetve a 8-as agakban, az
angol irodalomnál szerepelt.
^ A Sárga dinnye
o* nyomtatvány a Kisnyomtatvány tár bán található. A per
iratot a Fővárosi Levéltárban 1961-ben találtuk meg.
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dal-forma Gábor Andor Ötlete volt, s valóban akad itt néhány népdal, de a
lényeg Horthy népnyuzó, hazug, álezent, ellenforradalmi terrorjának leleple
zése* Az elkobzáei dokumentumban azerepló "Sárga dinnye..*" érthető módon
nem nyerhette meg a belügyi szervek tetszését*
Sárga dinnye, görög dinnye, repedj meg,
Horthy Miklós, főkorraányzó, gebedj meg...
Meggyfa alatt virágzik a szamóca,
Meddig szívod vérllnket, te pióca?
Megállj Horthy, kerülsz még te Szegvárra,
Felkötözünk a legszebbik meggyfára.
A "Huszár-nóta" bécsi változata Így hangzik*
Házam előtt mennek el a
Huszárok.
Édesanyám, közibük én
Nem állok.
Nem főst engem senki tisztje
Fehérre.
Huncut urak katonának
Kívánnak,
Nem megyek én darutollas
Zsiványnak...
Útlevél nélkül Jött be az országba Károlyi Mihály "Egy egész világ
ellen"* oimü munkája is. Münchenben, 1923-ban adta ki a Verlag für Kulturpolltik. Egyik kiadásának borítólapján "UJ Zrinyiász, Pozsony, Novitas Könyvéa Lapterjesztő Vállalat" állott. Német nyelvű változata pedig az "Allgemelne
Kulturgesohiohte" óimét viselte* Amikor 1923 végén a könyv néhány példánya
eljutott Budapestre, téglavörös fedőlappal ellátva, s abból a hazai sajtó
néhány részletet publikált, a kormány megijedt. A nemzetgyűlésen deoember
19-én Szakács Andor interpellált, majd az országos főkapitány 1924. Január
7-i körlevelében közölte a könyv betiltását és felszólította a hatóságokat,
hogy "e sajtótermék bárhol található példányai elkobzandók és terjesztői el
len eljárás indítandó".
A tiltott könyvben Károlyi Így emlékezik vissza 1918. október 31-ret
"Amikor a Várkert lépcsőjére léptem, gyönyörűen kisütött a nap. Ez a lassú
séta a Várkert lépcsőin, ez a legszebb emlékem a forradalomból. Ez és a
kápolnai nap, amelyen a Károlyi-földet a magyar népnek elosztottam. Voltak
aztán még izgalmas, nagy napok, de ezekkel egy sem ér föl...
Gábor Andor minden müvét kitiltották a postai szállításból.^ "Mert szé
gyen élni s nem kiáltani" oimü verskötetét Ooethe* Faust boritóval küldték s
a könyv mér régen elterjedt itthon, amikor 1925-ben a Posta Vezérigazgatóság
közölte a kitiltást és a budapesti királyi büntetőtörvényszók kimondta Íté
letét, mely szerint a verskötet "osztály elleni izgatás bűntettének tényálladéki elemeit tartalmazza... Összes példányának elkobzását és megsemmi
sítésit; elrendeli."
1 Károlyi Mihály "lfcv egész Világ ellen" o. munkája és 5 Gábor Andor annak
Idején kitiltott müvei állományunk könyvraktárában - az általános olvaaói i iiht>n
(ilálhntdk.
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Az apparátus joggal fáit az Irodalomtól, mart fáit az igazságtól, bárki
la mondja azt kit bármilyen formában - legyen az osasztuska, mint a "sárga
dinnye", ifjú forradalmár kisregénye, mint Benedikt Ottó "urifiuja", vagy
Károlyi grófnak a magyar dolgozó náp iránti szenvedélyes szeretettól fűtött
szavai...
A hatalom félelmét árulják el exponenseinek megnyilatkozásai is, mint
például Miskolozy Ágost főügyész 1929-es "TUz a föld alatt" oimü cikket "Ki
derült, hogy a lefolyt tíz év alatt magyar nyelven egész könyvtárra menő
könyveket, folyóiratokat, füzeteket és röpiratokat adtak ki külföldön s eze
ket ezerszámra osempészik be Osonka-Magyarország területére. Kiderült, hogy
időszaki lapokat és röpiratokat Magyarországon létesített titkos nyomdákban
is gyártanak... eddigi törvényes intézkedéseink nem voltak alkalmasak arra,
hogy a bolsevista-propagandát zárózsillppel megállítsák mindenütt a hatá
rokon, sőt arra sem, hogy a propaganda megizmosodását és terjedését megaka
dályozzák... A bolsevista-propaganda folyton-folyvást változó és tökéletesí
tett módszerei pedig ezenfelül is szükségessé tennék a közbiztonsági és nyo
mozószervek rendszeres oktatását ebből a tárgyból... Könyvkereskedéseink ki
rakataiban ott látjuk a bolsevista vulkán tetejéről szónokié Henri Barbusáé
nak a müveit..."
MARKOVITS GYÖRGYI
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NOSCK TE IPSUM

AZ ÖTVEltóVES ZENEMŰTÁR

Az itt következő összefoglalás az első kísérlet a nemzeti könyv
tár zenei gyűjteménye mai munkájának áttekintésére* Ezt a kísérletet nemcsak
az évforduló teszi időszerűvé, hanem a Zeneműtár funkcióinak feladatainak
különösen az utóbbi két évtizedben történt nagy mértékű megnövekedése* Ebben
az időszakban alakult át a zeneművek valahai tára olyan összetett könyvtári
osztállyá, amely a kottaállományra vonatkozó gyarapítási, nyilvántartási,
raktározási és referensz-munkán túl bibliográfiai munkálatokat is gondoz,
kiadvány- és oédulacaerekaposolatok közreműködője, nemzetközi zenekönyvtári
szervezet munkájában is részt vesz, állományát pedig egy merőben uj dokumen
tumtípussal, a zenei, sőt nem-zenei hangfelvétellel is kibővítette. A repro
gráfiai lehetőségek bővülése és e munka korszerűsödése a Zeneműtárban is nö
velte, BŐt külön, nagy reszorttá tette az állományvédelmi és kurrens fényké
pezési munkát.
A Zeneműtár munkájának teljes és részletes ismertetésétől ebben a keret
ben el kell tekintenünk; itt csak a főbb mozzanatokra térhetünk ki*
A Zeneműtár történetéből
Fél évszázaddal ezelőtt, 1924* február 1-én kapott hivatalos megbízást
Dr* leoz Kálmán, a Nemzeti Muzeum főtitkára Zenei Osztály megszervezésére*
Bár a teljes megvalósítás mintegy fél évtizedet vett igénybe, méltán kezdhet
jük a fennállás fél évszázados évfordulója alkalmából való megemlékezést már
1974-ben annál is inkább, mert a szervezés előkészületei évtizedekkel korábbi
tervekben is felmerültek. Ennek oka az volt, hogy a Nemzeti Muzeum Könyvtárá
nak zenei anyaga - a zenemüveket és a zenei könyveket felölelő "Musica” szak —
az idők folyamán számottevően megnövekedett. Már 1904-ben, Erkel Ferenc kéz
iratos hagyatékának megszerzése idején a Kézirattárban önálló •'Musical szakot
létesítettek, amelyet két részre tagoltakt zenei kéziratok /Manuscripta mus*/
és zenei levelek /Epistolae mus./ csoportjára. A kéziratos anyag feldolgozá
sával dr# Vértesy Jenő 1910-ben készült el. A zenei osztály felállításának
előkészítése érdekében az 1917/lQ-as években dr. Haraszti Emil kapott megbí
zást az anyag tanulmányozására. Miután ő az intézménytől az első világháború
végén megvált, Kereszty István osztályigazgatót bízták meg a "Musica" szak
rendezésével* Ő bontotta a meglevő anyagot elméleti és gyakorlati részre,
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vagyis zenéről széló 'rodalorara éo zenemüvekre /Mus. theoretloa, Mus#
practica/. A rendezés munkálatait a mellé beosztott Lavotta Rezsőt volt ko
lozsvári konzervatóriumi igazgató vette át Kereszty Istvántól 1920 őszén,
majd később Isoz Kálmánt követően, a Zenei Osztály vezetését is elvállalta#
1945-ben ezt a tisztet Vécsey Jenő vette átf aki 1966-ban bekövetkezett ha
láláig vezette a Zeneműtárat.
Megnyitása idején a Zenei Osztály a következő szakcsoportokból álltt
1/ Hangjegy-kéziratok, 2/ Elméleti munkák kéziratai, 3/ Zenei analekták,
4/ Zenei levelek, 5/ Nyomtatott hangjegyek, 6/ Könyvek, 7/ Ikonográfiái
gyűjtemény.
A Zeneműtár anyagának dokumentumféleségek szerinti áttekintése
A Zeneműtárban őrzött dokumentumok a Tár
a/ törzsállományához,
b/ járulékos állományához vagy
c/ más OSZK-gyüjtemények letéti /tartósan kikölcsönzött/ állományá
hoz tartoznak.
A Zeneműtár
törzsállománya kizárólag zenemüvekből áll#
Ezek formája a Tárban három felet
A/ kézírásos /autográfok és kéziratos másolatok/,
B/ papírra sokszorosított /nyomtatott, litografált, fotografélt,
xerografált stb./ és
C/ hangzó /fonográfhengerre,

hanglemezre, hangszalagra rögzített/.

A Zeneműtár járulékos
állománya nem zenemüveket
tartalmaz, hanem egyéb tartalmú dokumentumokat, éspedig:
1/ nem-zenei hangfelvételeket /fonográfhengerre, hanglemezre, hang
szalagra rögzítetteket/,
II/ zenei vonatkozású /de nem színpadi, nem kosztümös/ képes ábrázolá
sokat /fényképeket és metszeteket eredetben, valamint különféle reprodukciók
ban, többnyire 30x40 cm-nél nem nagyobb méretben és keret nélkül/,
III/ zenetörténeti, zeneelméleti tartalmú kéziratokat,
IV/ többnyire ajándékként, ill. hagyatékként, az egy tagban való elhe
lyezés kikötésével átvett vegyes gyűjteményeket /könyvek, hírlapok, kis
nyomtatványok, kéziratok, tárgyi dokumentumok/#
A Zeneműtár más OSZK-gyüjtöményeknek nála elhelyezett
állományaként őrzi és kezeli:
1/ a zenei kézikönyvtárat /segédkönyvtárat/,

letéti

II/ a magyar zenei folyóiratokat,
III/ a külföldi zenei folyóiratokat /ezeket kétévenként cseréli/#
Mind a járulékos, mind a letéti állományt ideiglenes jelleggel őrzi a
Zeneműtár. Régebbi és újabb tervtanulmányok a járulékos állományból a nem
zenei hangfelvételeket /a zeneiekkel egyetemben/ egy létesítendő Magyar
Nemzeti Hangtár, a képes ábrázolásokat a Kisnyomtatvénytér, a zenetörténeti
zeneelméleti kéziratokat a Kézirattár állományába szándékoznak irányítani,
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a többnyire hagyatéki Jellegű vegyes dokumentumok pedig a máris kibontakozás*
bán levő ás az MTA Zenetudományi Intézete kebelében működő Zenetörténeti
Múzeumba kerülnének. Ekként valósulna meg a Zeneműtár nevében is kifejezésre
Jutó alapkoncepoló: a Zeneműtár kizárólag kéziratos és nyomtatott zenemüveket
/és letétként a helyszíni kutatásukhoz szükséges kézikönyveket és folyóirato
kat/ tartana őrizetében, /A zenei hangfelvételeket azért nem, mert azok keze
lését átlrásaf raktározását konzerválása a papírdokumentumoktól teljesen el
térő feltételeket kíván, s ezek a hagyományos dokumentumok műszaki és szemé
lyi viszonyai között megnyugtatóan nem teremthetők meg. Ezért kívánatos őket
a nem-zenei hangfelvételekkel együtt kiemelni a hagyományos zeneműtárl gyűj
teményből,/ Más kérdést hogy a Zeneműtáron kivül# az OSZK egyéb gyűjteményei
ben, sőt a nemzeti könyvtáron kívüli egyéb nemzeti gyűjteményekben őrzött ze
nei és zenei vonatkozású dokumentumoknak egy-egy katalóguscédula-másolata
megtalálható legyen a Zeneműtárban, Erről alább, a nyilvántartás tárgyalásá
nál még lesz szó.
Az állomány tartalmi ismertetése
Nemzeti könyvtárról lévén szó, kézenfekvő lenne az állományt két fő cso
portra bontva bemutatni, első helyen ismertetve a magyar, majd az egyetemes
zenetörténet emlékeit, A történeti szemlélet mégis azt sugallja, hogy ne
kezdjük el kétszer az időrendi tárgyalást, hanem egyetlen nagy időrendi fo
lyamatba foglaljuk bele mind a magyar, mind pedig az egyetemes részt. Ennek
az az előnye is megvan, hogy ez a tárgyalásmód érezteti a magyar zenetörté
netnek az egyetemessel való érintkezési pontjait dokumentumaink tükrében.
Bevezetőül ismét arra kell figyelmeztetnünk, hogy az OSZK-nak nem min
den zenemű-dokumentuma van a Zeneműtár állományában, A XVI, század előtt
keletkezett hangjelzetes kéziratokat a Kézirattár, a XVIII. századnál korábbi
hangjelzetes nyomtatványokat a Régi Nyomtatványok Tára őrzi. így például a
hangjelzetes kódexek vagy az épp legutóbb napvilágra került, eddig legkoráb
biként ismert magyarországi többszólamú zenei emlékünk a XV. századból: a
Kézirattár állományában Tinódi Lantos Sebestyénnek, a magyarországi hangjegy
nyomtatás legkorábbi emlékei közé számító Cronioa-Ja /1554/ a Régi Nyomtat
ványok Tárénak állományában található.
Magában a Zeneműtárban a legkorábbi összefüggő állomány az un. Bártfai
Gyűjtemény. Az egykori északmagyarországi Bártfa városka /ma: Bardejov,
Szlovákia/ Szent Egyed templomának kórusán használt szólamkönyveit a XVI. és
XVII, században Írták le, ill. nyomtatták ki. Ez a nagyértókü gyűjtemény,
amely az első világháború folyamán került a Magyar Nemzeti Muzeum állományé
ba, és amelynek szöveges köteteit ma is a Muzeum Középkori Osztálya őrzi, a
nagyreneszánsz mestereinek /Josquin, Lassúé/ kompozícióiból, vagyis az énekes
többszólamúéig fénykorából is tartalmaz kéziratos másolatokat és első kiadá
sokat*
A XVIII, század második felének kezdetéig terjedő időből egyébként alig
őriz fontosabb dokumentumot vagy nagyobb összefüggő dokumentumcsoportot Zene
műtárunk, Egyetlen kivétel mégis van: Johann Joseph Fux kettős vegyeskarra
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és kettős zenekarra komponált Te Deum-a. Eredeti kéziratos partitúrájának
végén az aláírás alatt a keltezést is olvashatjuk: 1706 december 2, Ez a
kézirat azért magábanállő Jelentőségű, mert Fuxnak, a legnagyobb osztrák
barokk mesternek, a zeneszerzéstan atyjának mintegy hatszáz fennmaradt
kompoziolója közül ez az eddig ismert egyetlen datált és szignált autográf
partitúra* De ugyanez a nevezetes dokumentum könyvtárunknak is a legrégibb
eredetű eredeti kéziratos partitúrája*
Johann Joseph Fux partitúrája Joseph Haydn kenyéradó gazdájának,
Esterházy "Fényes” Miklósnak egykori archívumából származik, ugyanonnan, ahonnan a Fux-partitúrával együtt a bécsi klasszicizmus egy sor zenemesteré
nek kottái a második világháború utáni esztendőkben Zeneműtárunk állományá
ba bekerültek* Közülük a legnagyobb alkotóművész, Joseph Haydn müveinek
több mint száz eredeti kézirata, korabeli másolata és első kiadása található
gyűjteményünkben* Ezek a dokumentumok a világ egyik legértékesebb Haydn-gyüJteményévé tették Zeneműtárunkat* Ide tartoznak azok az eredeti kéziratos betétáriák is, amelyeket Haydn az Bsterházy-operaház karmestereként iktatott
bele a heroeg által meghozatott és Jelenleg ugyancsak a Zeneműtárban őrzött
gazdag, kéziratos operagyűjteménybe* Haydn-gyüJtöményünket egészíti ki az
un* analekta-csoport, amely a Haydn személyéhez fűződő dokumentumokat /bécsi
diszpolgársági ás egyéb okleveleit, a fentebb említett J. J* Fux ellenpont
tana nyomén összefoglalt ,,Elementarbuch"-ot, az ünneplésére irt zenés kö
szöntőket, a hegedűjéből maradt húrt stb./ tartalmazza*
Különösen gazdag kéziratos zenemű-anyag került még a Zeneműtárba
J* Haydn müveivel együtt ennek testvéröccsétől» Mlchael Haydntól /aki egy
ideig Nagyváradon is volt karmester/, Gregorius Joseph Wernertől* J. Haydn
zeneigazgató-előadjétől az Esterhézy-udvamál /az ő nálunk őrzött müveinek
túlnyomó része korabeli kéziratos másolat/ és Johann Georg Albrechtsbergertől /Beethoven zeneelmélet-tanárától, aki egy ideig Győrött is működött/*
Kisebb számú, de Jelentékeny eredeti és másolt kéziratos zenemüvet őriz Ze
neműtárunk a hires Mozárt-kortárstói, Kari Ditters von Dittersdorftói
/püspöki karmesterként Nagyváradon Michael Haydn utóda volt/, valamint
Mozart tanítványától és barátjától, Franz Xavér SűssmayrtólLis«
Süssmayr halálával /1803/ és Joseph Haydnéval /1809/ nagyjából véget is
ér a bécsi klasszicizmus kora és egyben megkezdődött a zenei romantikába va
ló átmenet* Haydn és Beethoven néhány késői kompozíciója is idetartozik már*
/A Beethoven kézvonásait - cimlapfeliratát és bejegyzéseit - tartalmazó
egyetlen kéziratunk is az "István király" c. Kotzebue-szinjátékhoz 1811-ben
komponált zene /Op, 117/ nyitányának másolt kéziratát őrzi*/ A bécsi
klasszicizmus vége egybeesik a művészetet felvirágoztató és értékes dokumen
tumait gyűjtő Esterházy-korszak végével, legalábbis, ami e család hercegi
ágát /a Kismartonban és Bszterházán rezideálót/ illeti* Mert a grófi ég, amelynek művészeti központja Tatán alakult ki, még hagyott hátra muzeális ér
tékeket, köztük korabeli zenemünyomtatvényok és zeneműkéziratok /túlnyomó
részt másolatok/ hosszú sorát. Ezek Jelentékeny része is, más világi és egy
házi rezidenciák is szerepelnek régi zenemű-dokumentumaink egykori possesso-
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rai között. Kiemeljük közülük a keszthelyi egykori Festetics-gyüJteményt, amely értékes tükre a XIX. század első felében zajlott dunántúli rezidenciális zeneéletnek, emellett néhány magában állő magyar zenetörténeti dokumen
tumot is tartalmaz. Meg kell azonban Jegyezni, hogy az e gyűjteményt őrző
egykori Helikon Könyvtárunk 1974* Január l.óta Helikon Kastélymúzeum néven
önállósult.
Túl a rezidenciálls eredetű állományrészeken, a romantikus zene száza
dából - Róbert Schumann egy eredeti kézirata, valamint Franz Schubert nyolo
dal-autográfJa mellett - kiemelendő a XIX. század magyar romantikus zenéje
három nagy mesterének, Liszt Ferencnek, Erkel Ferencnek és Moeonyi Mihálynak
eredeti zenemükéziratai és müveik első, ill. korai kiadásai. Liszt Ferenc
zenemü-autográfJainak gyűjteménye épp az utóbbi alig másfél évtized során
ért el gazdag gyarapodást. Hasonlóképpen gazdagodott gyűjteményünkben a
Liszt-müvek első- és korai kiadásainak példánysora. Hagyatéki csoportunkban
a Liszt által és Liszthez irt levelek egész sorát őrizzük. Az Eduard Liszt
közvetítette Liszt-hagyaték gazdag anyaga állami Juttatás utján került állo
mányba, majd tartós letétként a Zeneművészeti Főiskola Liszt-Muzeumába. Nemzeti operamüvészetünk megteremtője, Erkel Ferenc valamennyi operakézirata
és sok egyéb kottadokumentuma gyűjteményünkben van. Hasonló a helyzet
Mosonyi Mihály eredeti és másolt kéziratai, valamint müveinek kiadványai Je
lentékeny részével is.
Bőséges korabeli forrásra lelhet itt a jellegzetes magyar müzene - ne
vében az egykori császári hadsereg katonatoborzásénak /"Werbung"/ zenéjére
utaló - un. verbunkos-muzsika fejlődésének kutatója is /Bihari János,
Lavotta János, Csermák Antal György, Rózsavölgyi Márk, Szerdahelyi József,
Egressy Béni, Szentirmay Elemér, Dankó Pista kompozíciói/. E zenestilus
egyik Jeles képviselője, a rendkívül sokoldalú Egressy Béni eredeti hangJegyes kéziratait az 1960-as években azonosítottuk és tártuk fel Zeneműtá
runkban.
A Zeneműtárban található a fővárosi és vidéki színházakban a múlt szá
zad harmincas évei óta műsoron volt daraboknak könyvtárunkba került hang
jegyes archiv-anyaga is. Ez a dokumentumcsoport tartalmazza népszinmüirodalmunk zenei anyagát is, nem egyszer neves szerzőinknek /pl. az Erkel-család muzsikus-tagjainak/ autográf betéteivel együtt. E nagy értékű és nagy
terjedelmű szinházzenel állományrészt egészíti ki a Jobbára a könnyűzene
kategóriájába tartozó Rózsavölgyi-gyűjtemény /a volt Rózsavölgyi és Társa
zeneműkiadó cég irattárából származó nyomdai kéziratok, ill. korrigált pél
dányok, gyakran a szerzők eredeti kéziratai/ és a Vegyes gyűjtemény /a II.
világháború után állami tulajdonba vett különféle kottanyomtatványok Jelzet
rendbe illesztett sora/.
Röviden már érintettük, hogy a magyar zenetörténet néhány értékes, ko
rai kéziratos és nyomtatott emlékét őrzi - divatos külföldi szerzők korabe
li, gyakran első kiadású dokumentumaival együtt - a keszthelyi Helikon
Kastélvmuzoum* amely 1973. december 31-ig Helikon Könyvtár néven nemzeti
könyvtárunk része volt. A XVIII. és a XIX. század fordulójáról, valamint a
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későbbi évtizedekből származó, több mint kétezer kötetnyi zenemU-gyüjtemény
az egykori Festetics-könyvtár becses részeként került a Helikon-könyvtár,
ill. legutóbb a Muzeum állományába*
Goldmark Károly hagyatéka megmaradt a Zeneművészeti Főiskolának az
OSZK-nál elhelyezett letétjeként. Ez a gyűjtemény a keszthelyi születésű
zeneszerzőnek legfontosabb zenemű-autográfJait, kiadványait és személyes,
ill. tárgyi emlékeit /zongoráját, Íróasztalát, budapesti diszdoktorl okleve
lét stb./ tartalmazza.
Eredeti dokumentumok gazdag gyűjteménye hívja fel a figyelmet Zeneműtá
runkban Dohnányi Ernő, századunk kiemelkedő zongoraművészének és zeneszerző
jének életművére. A családi hagyatékból ajándékozás utján állományunkba ke
rült gyűjtemény a dokumentumféleségeknek bő változatát tartalmazza, a zene
müvek eredeti kéziratától, kisnyomtatványokon, kötetekbe rögzített hangversenymüsorokon át a hagyatéki csoportunkban őrzött tárgyi dokumentumokig
/aktatáskája, díszdoboza stb./.
A magyar zenetörténet dokumentumainak sora a XX. század kompozícióival
- közöttük századunk zenéje két, immár klasszikussá lett kiválóságának,
Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak zenemüveivel - folyamatosan gyarapodik.
E müveket majdnem kizárólag kiadványok képviselik gyűjteményünkben; száza
dunk magyar zeneszerzőit elenyészően kevés eredeti kézirat képviseli Zene
műtárunkban. Ennek a hiánynak enyhítésére már tettünk néhány kezdeti lépést
az utóbbi években. Bartók Béla kézirataitól eltekintve - amelyek gyűjtésével
/egyéb Bartóktól való és Bartókra vonatkozó dokumentummal együtt/ teljesség
re törekvőén a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Bartók
Osztálya foglalkozik - minden lehetőséget igyekszünk felhasználni századunk
magyar zenei dokumentumainak, köztük kéziratoknak is, a megszerzésére. Az
eredeti Kodály-kéziratok zömét családi magángyűjtemény őrzi, mégis módot ta
láltunk az utóbbi években egyéb tulajdonban levő Kodály-autográfok megvásár
lásával és a British Library-ban őrzött összes Kodály-autográf mikrofilmjé
nek megszerzésével, valamint pozitív másolatainak Laboratóriumunkban való
előállításával Kodály eredeti kéziratainak meglehetősen nagy számát Zenemű
tárunkban hozzáférhetővé tenni. Ide tartozik az a legfrissebb tevékenységünk,
amellyel megkezdtük a Bartók és Kodály utáni magyar zeneszerző-nemzedékek
eredeti kottakéziratainak rendszeres gyűjtését. Ennek során már megszereztünk
néhány kéziratot Bárdos Lajostól és fiatal zeneszerzőinktől, de Ígéretünk^
van további kéziratokra is.
Gyarapítás
Az állomány gyarapítása könyvtárunk többi különgyüjteményéhez hasonlóan
történik. A tári naplózás során az előzőleg kiállított kísérőlap szerzeménye
zési adatai kerülnek át naplónkba, az un. egyedi cimleltárba. A naplózó fel
adata, hogy a kötésre, javításra, restaurálásra szoruló dokumentumot az erre
a célra rendszeresített nyilvántartó füzetben előjegyezze. Három fő állományrészének megfelelően a Zeneműtár három kurrens naplót /egyedi cimleltárt/ ve
zet: egyet a zenemünyomtatványok, egy másikat a zenemükéziratok, egy harmad!-
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kát a hangfelvételek állományba iktatására. A cenemtínyomtatványok cimleltára
tartja nyilván az említett három fő állományrészen kívüli dokumentumféleségek
/képes ábrázolások, könyvek, periodikumok, kisnyomtatványok, nem-zenemükéziratok, tárgyi dokumentumok stb./ kivételes zenemütári állománygyarapodá
sát.
Címleírás, szakozás
Beiktatása után a zenemütári állományegységeket teljes vagy egyszerűsí
tett oimleirásban részesítjük. A teljes címleírás a kísérőlapon történik. Ki
vétel a zenei hanglemezek címleírása, amely 17x17 cm méretű lapokon készül.
A kötelespéldányok címleírásáról egyidejű /átütéses/ másolat is készül, a
Magyar Nemzeti Bibliográfia zenei mellékletének szerkesztési alapjául. A
szakozás és a cédulajelölés a címleírás! munkafolyamattal együtt, azt köz
vetlenül követve történik. Ez után következik a címleírás, szakozás és jelö
lés ellenőrzése, javítása* Rövidített szakozás történik a címleírások bib
liográfiai példányain.
Nem sokszorosítjuk az egyszerűsített címleírásokat. Ilyenek készülnek
a fényképgyüjtöményről, a szlnházzenei és vegyes tartalmú /"V" jelzetcsoportu/
dokumentumokról, valamint a Rózsavölgyi-gyűjteményről. Címleírásaik egyedi
leg készített, szabványméretü katalóguscédulára készülnek, kivéve a hagyatéki
csoport állományegységeit, amelyeknek egyszerűsített címleírása a leltárive
ken történik. Katalóguscédulákra történő áttevésük közeli terveinkben szere
pel. - Az egyszerűsített címleírásban részesülő dokumentumcsoportok /több
nyire egy-egy műfajhoz tartozván/ szakozásban nem részesülnek* nyilvántartá
suk betűrendes keresztkatalógusban történik /l. alább, a 7. fejezetben/.
A sokszorosítást elkerülő címleírásokról lévén szó, itt említjük meg
azokat a részcimlelrásokat és szövegkezdeti leírásokat, amelyek rágépelés
utján kerülnek rá a cédulalevonatokra.
Katalógusok
A címleírás megtörténte utáni katalogizálás alapjában a könyvtár törzsgyűjteményéhez hasonlóan történik. Katalógusaink és egyéb nyilvántartásaink
azonban részben eltérnek a többi gyűjteményétől.
A szövegkezdeti katalógus vokális /énekes/ müvek magyar nyelvű szöveg
kezdeteit tartja nyilván, kivéve a nagy ciklikus müvekét /oratóriumokét,
kantátákét/. Különleges jelentősége van e katalógusnak a szerző nélküli vagy
bizonytalan szerzőségü dalok /népdalok, népies müdalok/ nyilvántartásában. Az un. gyorskatalógus csak olyan zeneszerzők müveit tárja fel, akik sokféle
műfajban alkottak és csak olyan dokumentumokat, amelyek 1945 éta kerültek
állományba. Jelenleg 31 szerző szerepel e katalógusban. A szerzői betűrenden
belül műfaji csoportosításban, ezen belül az irodalmi clmü müveknél a elmek
betűrendjében, az olyan kompozícióknál pedig, amelyek közkeletű műjegyzékek
ben szerepelnek: a müjegyzékszámok rendjében kerülnek bele e katalógusba.
Műfajon belüli sorszámmal köztudott müvek e sorszámok rendjében találhatók
itt /pl. Beethoven: 1., 2., 3* ••• szimfónia, Bartók: 1., 2., 3. zoa^ora-
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raverseny/. E katalógus használatának különös előnye - s egyben "gyors" el
nevezésének magyarázata - abban rejlik, hogy a keresett müvet, műfajának, mű
jegyzéke zárnának, opus-számának, 111, egyéb sorszámának rendjében könnyen, ha
mar teszi megtalálhatóvá,
A Zeneműtár sajátos katalógusa az előadói katalógus is, mind a zenei,
mind a nem-zenei hangfelvételek csoportjaiban. Ezt a szótárkatalógust a hangfelvételek nagy szótárkatalógusából /betűrendes keresztkatalógusából/ válasz
tottuk le, egyrészt azért, mert az előadóművészek melléklapjai az "egyetlen”
betűrendes hangfelvételi katalógust túlontúl felduzzasztották és Így nehéz
kesen kezelhetővé tették volna, másrészt azért, mert a leválasztással lehető
vé vált az állományi hangfelvételek előadóművészeinek és előadóművészi testü
letéinek gyors megtalálása*
Héhány katalógusunk "idegen" állományt regisztrál, A zenei segédkönyv
tári katalógus a Zeneműtár kialakította helyrajzi sorrendben is, szótárkata
lógusban is nyilvántartja segédkönyvtári dokumentumainkat, A Zeneműtárban
őrzött zenei folyóiratok katalógusa bekötött gépelt betűrendes nyilvántartás,
az évfolyamokra és egyes számokra is /többespéldányokra is/ kiterjedően, A
törzsgyűjteményben őrzött zenei tárgyú könyvek katalógusa a zenei segédkönyv
tárba irányított könyveken túlmenően az egyéb zenei tárgyú állományi könyvet
is regisztrálja. Ebben a zeneműtár! katalógusunkban azonban csak főlapok van
nak /szerzői, ennek hiányában cimrendszó szerint beosztva/, Így e katalógus
csak első tájékoztatásul szolgál, A Nemzetközi Zenei Forrásrepertórium ma
gyarországi szerkesztői munkájának eredményeként épül a RISM-katálógus, amely az ország világi és egyházi közgyűjteményeiben őrzött, 1820 előtt ke
letkezett, 111, megjelent zeneműkézlratokát, 111, zeneroűnyomtatványokat
regisztrálja 1/ szerzői betűrendben, 2/ lelőhelyi betűrendben és 3/ szakrend
ben.
Külső, vagy ahogyan fentebb jeleztük, "idegen" katalógusokról lévén szó,
meg kell említeni azt az elérendő célt, hogy a Zeneműtárba belépő és az OSZK
zenei vonatkozású dokúméntlimairól tájékozódni kívánó kutató a Zeneműtár hely
színén felvilágosítást kaphasson! milyen zenei vonatkozású dokumentumok ta
lálhatók a nemzeti könyvtár különböző gyűjteményeiben. A Zeneműtár szívesen
vállalja, hogy a gyűjteményenként! katalógust szerkeszti, ha a zenei vonat
kozású dokumentumokról szóló katalóguscédula-levonatokat az illető gyűjtemé
nyektől retrospektív és kurrens vonatkozásban megkapja. így létrejöhetne a
Musicalié az OSZK gyűjteményeiben nevű katalógus. Ez tehát mindazokat a ze
nei vonatkozású dokumentumokat /kéziratokat, könyveket, periodikumokat, kis
nyomtatványokat, színháztörténeti dokumentumokat, mikrofilmeket stb./ re
gisztrálná, amelyeket nem a Zeneműtár, hanem az OSZK más gyűjteménye őriz ás
katalogizál. Ilyen nyilvántartásunk mindezideig csak könyvekről, periodikumokról és RNYT-állományu dokumentumokról van, utóbbiakról csak az utóbbi évti
zedben katalogizált, ill. adreraatizált levonatok alapján.
A Zeneműtár katalógusainak részletes felsorolásától itt el kell tekin
tenünk. Főbb katalógusainkat ismerteti a Faragó Lészlóné - Haraszthy Gyula
összeállította köteti Az Országos Széchényi Könyvtár katalógusai. Bp. 1972,
OSZK.
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Raktározás
A feldolgozott dokumentumok a fenti táblázatban közölt jelzetcsoportok
nak megfelelő állománycsoportokban nyernek raktári elhelyezést# A kéziratokat
numerus currens jelzettel tároljuk, közülük az Ms# mus. I-II. Jelzetcsopor
tokhoz tartozókat két vasszekrényben, valamennyi többit lángmentesitő bevo
nattal kezelt faszekrényekben# - A zenemünyomtatványok közül a Z jelzetüek
méretcsoportjaiknak megfelelő un. ugrószémos, a többiek numerus ourrens Jel
zet szerint kerülnek a vasállványok polcaira# Távraktárban /Várbeli torony
rak tárunkban/ tároljuk a Népszínház és Színház jelzetcsoportu dokumentumokat,
valamint a Z-anyag duplumát# - A hanglemezeket erre a célra szolgáló karton
dobozokban, vízszintes helyzetben tároljuk, a dobozolt lemezeket szekrények
ben őrizzük# A csoport-alkotás a lemez-átmérők szerinti elkülönítéssel, ugró
számos Jelzetrendben történik# - A képes ábrázolásokat kétféle méretű regisz
terkar tori- tasakban tartjuk, az ábrázolt személy nevének betűrendjében# A Jel
zet az ábrázolt személy nevéből és a hozzá tartozó numerus currens-ből áll.
A jelzetsor a kis, ill# nagy tasakoknál külön-külön indul. - A hagyatékok el
helyezése nagyméretű dobozokban történt, a hagyatékok névadójának, elnevezé
sének betűrendjében. - A zenei segédkönyvtár két fő részből állt biográfiai
részből /ide kerülnek az egy-egy zeneművész életművére vonatkozó könyvek,
műjegyzékek/ és szakok szerint csoportosított részből# Az első részben a Jel
zet a zeneművész /olykor rövidített/ nevéből és a hozzáfűzött numerus currensből áll; a polcra állítás a zeneművészek nevének betűrendjében történik# A
második részben ezrenkéntl ugrószámok jelzik a szakok változását, az 1000-es
szakcsoporttól /Egyetemes zenetörténet/ a 23 OOO-esig /Vegyes tartalmú köny
vek/. A magyar zenei szakfolyóiratokat megintcsak betűrendben raktározzuk,
mint a biográfiai segédkönyveket, mégis azzal a fő eltéréssel, hogy emitt
megvalósíthatjuk a zeneművészek neve szerint épülő szoros betűrendet, amott
azonban nem, mert minden folyóiratcímnek a bekerüléskor rögzített numerus
currense van, az utána állományba kerülő elmek a soron következő számot kap
ják, tekintet nélkül a szoros betűrendre# Egy példa talán eléggé megvilágít
ja a különbséget. A biográfiai segédkönyvek Jelzet-tipusa* "SZ Bach 1",
"SZ Bach 2" stb. , mig a zenei folyóiratoké: "B 1M, "B 2" stb. - A külföldi
zenei szakfolyóiratokat olvasótermi szabadpolcon tartjuk# Mindig csak az
utolsó két évfolyam van olvasótermünkben, a régebbi anyagot évenként hirlaptári helyére irányítjuk#
Olvasó- és tájékoztató szolgálat
A Zeneműtár az előirt feltételek fennforgása esetén lehetővé teszi állo
mányrészeinek helyben való tanulmányozását, lemásolását és fényképezését, ill.
azokról fénymásolat, ill# mikrofilm megrendelését# A hangfelvételek lehallga
tási és átiratáéi lehetősége - gyűjteményünk archiv-Jellege és a hangdokumen
tumoknak a többieknél nagyobb fokú sérülékenysége miatt - korlátozott#
Auditív referensz-szolgálatunk működését külön szabályzat körvonalazza# A
hangdokumentumok kölcsönzése tilos# A hagyományos dokumentumok /kéziratok,
nyomtatványok/ közül a legértékesebbeknek mikrofilmen való olvastatása meg-
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kezdődött. A szóbeli /személyes és telefoni/ tájékoztatást - legalább első
fokon - általában a kijelölt olvasószolgálati ügyeletes látja el. Felelős
ségteljes felügyelői munkája mellett ő veszi át a reprográfiai megrendelé
seket is. Közben a lehetőség szerint végzi a saját reszortjabeli tervmunkát
is.
A kéziratok és a hangfelvételek fokozottabb védelme érdekében az álta
lános látogatói naplón kívül az említett dokumenturaféleségek használói szá
mára külön kézirat- és külön hangfelvétel-kutatói naplót vezetünk, amelyek
ben a szokásos rovatokon kivül néhány speciális rovat kitöltését is előírjuk.
A kézirat használójának a dokumentum jelzetét, szerzőjét és rövid óimét is
be kell Írnia, részleges használat esetén pedig a vonatkozó lapszámokat is
meg kell Jelölnie. A hangdokumentum mósoltatója pedig nyilatkozatot ir alá a
kutatónaplóban a felhasználás korlátozásáról. - Egy negyedik látogatónaplóba
a diszkötésü vendégkönyv a külföldi látogatók tesznek bejegyzést.
Teljes zenemüveknek vagy teljes zenei tételeknek értékes kéziratokból
vagy régi-ritka nyomtatványokból való kimásolása, fényképezése vagy fényképeztetése esetén a használatot jogfenntartó nyilatkozat aláírásához köt
jük. E nyilatkozat, melynek szövege magyar, angol és német változatban áll a
Zeneműtárban rendelkezésre, a könyvtár előzetes engedélyéhez köti a lemá
solt, ill. lefényképezett mü vagy tétel közreadásét és hanglemezen való meg
szólaltatását. Hasonló nyilatkozat előzetes aláírását Írjuk elő értékes do
kumentumok filmjének, fénymásolatának postai utón történő megrendelése ese
tén is.
Ehhez kapcsolódik Írásbeli tájékoztató szolgálatunk, amely referenszmunkánknak mennyiség és időigény szempontjából is Jelentékeny része. E munka
tartalmi és alaki vonatkozásairól nemrég esett szó részletesebben is e lap
hasábjain, Így most eltekinthetünk ismertetésétől.
A nemzeti könyvtár zenei vonatkozású dokumentumai a Zeneműtáron kivül
Zeneműtár! tájékoztatószolgálatunk járulékos feladata, hogy adandó al
kalmakkor felvilágosítást tudjon nyújtani az OSZK egyéb gyűjteményeiben őr
zött zenei vonatkozású dokumentumokról. Ma ezt még csak globálisan teheti
meg, mert "külső" katalógusaink nagyrészt még hiányzanak. Pedig - talán az
egyetlen Térképtár kivételével - könyvtárunk mindegyik gyűjteménye tart ál
lományában zenei vonatkozású anyagot. A törzsgyüjtemény zenei tárgyú köny
veket, a Hírlaptár zenei periodikuraokat, a Színháztörténeti Tár az egykori
Esterházy-rezidenoia zeneóletéről is gazdagon tájékoztató levéltári irat
sort, az "Acta musicalia"-t, továbbá sok zenés-színházi dokumentumot, a
Régi Nyomtatványok Tára régi hangjelzetes könyveket, a Kézirattár hangjelzetes kódexet, zeneművészek leveleit, Írásait, a Kisnyomtatványtár koncert
plakátokat és hangversenymÜ8orokat, a Mikrofilmtér zenei és zenei vonatko
zású dokumentumok reprodukcióit. E külső musicaliák nyilvántartásából Zene
műtárunkban csak a zenei könyvek, a magyar zenei szakfolyóiratok, az RNYT
hangjelzetes könyveinek egy része és a jelenleg szomszédságunkban levő zenei
mikrofilmek katalógusa elérhető, ill. tanulmányozható, legalább első tájé-
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koztatásul. A Zeneműtár e külső katalógusainak teljes kiáplthetáse mőg a
jövő feladata*
Bibliográfiai munka
A Zeneműtár - közvetlenül ás közvetve - magyar ás külföldi bibliográfiai
vállalkozásokban egyaránt resztvesz. Szolgálatban készül9 a Bibliográfiai
Osztállyal karöltve, a Magyar Nemzeti Bibliográfia mellékleteként negyedéven
ként megjelenő Magyar Zenemüvek Bibliográfiája; megbízásos alapon vesz részt
a Zeneműtár egy munkatársa a Hungarica Külföldi Folyóiratszemle szerkesztői
munkájában* - Nemzetközi téren folyamatosan és rendszeresen vállaltunk részt
a Nemzetközi Zenei Forrásrepertórium /Répertoire International des Souroes
Musloales - RISM/ munkájában* £ vállalkozás keretében feltárjuk a magyaror
szági világi és egyházi közgyűjteményekben őrzött, 1820 előtt keletkezett,
ill. megjelent zenemükéziratokat és zenemünyomtatványokat, majd a címleírá
sukat tartalmazó katalóguscédulákat folyamatosan megküldjük a központi szer
kesztőségnek* Itt említjük a magyar és az osztrák RISM-szerkesztőség között
megindult cserekapcsolatot, amely az ausztriai Hungarica- és a magyarországi
Austriaoa RISM-katalóguscédulák kölcsönös cseréjére vonatkozik* - A másik
fontos nemzetközi bibliográfiai vállalkozás, a zenéről szóló irodalom nemzet
közi repertóriuma /Répertoire International de Littérature Musicale ■ RILM/
magyarországi szerkesztőségének központja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis
kola Könyvtárában működik* - Egy harmadik nagy vállalkozás, a Nemzetközi
Zeneikonográfial Repertórium /Répertoire International d#Iconographie
Musicale « RIdIM/ magyarországi szerkesztőségi munkája az MTA Zenetudományi
Intézetében folyik* - 1973 6ta a RISM-munkáját a Kulturális Minisztérium a
Zeneműtárunkba telepitett státusszal, a RILM-munkát 1974-től célhitellel tá
mogatja* Valamennyi fenti munkát AIEM-Bizottságunk ellenőrzi és fogja össze*
Az AIBM-ben végzett tevékenység
A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége /Association Internationale
des Bibliothiques Musicales « AIBM/ elnöksége előtt hazánkban az AIBM Magyar
Nemzeti Bizottsága /a továbbiakban: Bizottság/ képviseli a magyarországi
AIBM-tagok összességét. A Bizottság az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs
Tanács keretében működik, üléseit általában negyedévenként tartja. Titkársá
ga szolgálatban végzi munkáját Zeneműtárunkban. A Titkárság feladata: Írás
beli vagy szóbeli, szükség szerinti kapcsolattartás külső ügyfelekkel, fő
hatóságunkkal, az OKDT-vel, az OSZK-val, az AIBM bel- és külföldi tagjaival,
valamint az AIBM központi Főtitkárságával; a Bizottság üléseinek előkészíté
se és lebonyolítása, az irattár és nyilvántartásának kezelése* - A Bizottság
legfőbb feladata az AIBM-munkálatok szemmel tartása és eredményességük elő
segítése, a reszort-vezetők rendszeres beszámolói alapján* A legfontosabb
AIBM-munkálatokat /RISM, RILM, RIdIM/ már az előző fejezetben említettük;
ilyen még - a felsorolás teljességének igénye nélkül - a tagországokban mű
ködő és nálunk is megalakulóban levő Zenei Tájékoztatási Központ /Musio
Information Centre « MIC/ munkája, a Tudományos Zenekönyvtárak Bizottságában

237

folyó munka /jelenleg különösen a Nemzetközi Zenekönyvtári Minerva magyaror
szági fejezetánek elkészítése/, a Közművelődési Zenei Könyvtárak, valamint a
Zeneiskolai Könyvtárak Bizottságaiban folyó munka, továbbá a Bibliográfiai
Bizottság un. datálási munkája, mely az egyes országok zeneműkiadóinak un.
lemezszám-listáját állítja össze, lehetővé téve ezzel a kottakiadók működési
történetének áttekintését. Á Bizottság első kiadványa is ebből a tárgykörből
valót a magyar zeneműkiadás 1774-től 1867-ig terjedő időszakának első adat
tárát foglalja magában.
Tudományos munka
Részben a kutatóidő-kedvezmény, részben a munkaidő előtti és utáni órák
igénybevételével munkatársaink az utóbbi másfél - két évtizedben a Zeneműtár
állományával összefüggő olyan kutatómunkát is kifejtettek, amely gyakran
szerves részévé, forrásává lett a magyar és egyetemes zenetudománynak, sőt
az előadómüvészetnek is. Itt készült el az "Erkel zeneszerzői műhely" alapos
elemzése, vagyis az Erkel-kéziratok merőben uj szemléletű értékelése, itt
történt meg a magyar nóta-irodalom első "Írástudó" képviselője, Egressy Béni
eredeti zeneműkéziratainak első azonosítása, itt készült el az Esterházyoperagyüjtemény fölfedezésszerű feltárása, benne mintegy 40 addig Ismeretlen
Joseph-Haydn-autográf napvllágra-hozatalával, innen Indultak útjukra a
Joseph Haydn körüli kisebb mesterek /Albrechtsberger, Dlttersdorf, Süssmayr/
zenemüveinek tematikus katalógusai - hogy csak néhány témát említsünk munka
társaink jelentékenyebb tanulmányai közül. De gazdája lett Zeneműtárunk az
elfeledett, értékes müveket magukban foglaló kézirataink közreadásának isi
innen indulnak Útjukra a Muslca Rinata c. kottasorozat füzetei s nyomukban a
felhangzó zene is, amely friss színfolttal gazdagítja a hangversenyek, a
rádió- és hanglemezmüsorok tartalmát. Itt kaposolódlk elméleti és könyvtári
feltáró munkánkhoz a zene élő gyakorlata.
KECSKEMÉTI ISTVÁN
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HOGYAN LETT A SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRBÓL
MAGYAR NEMZETI MUZEUM?
- Az 1807* évi organizációs terv Visszapillantás
Előző cikkünkben elmondottuk9 hogy a Széchényi Könyvtárnak már kevéssel
a megnyitása után jelentékeny nehézségekkel9 problémákkal kellett szembenéz
nie. A bajok két hiányosságból eredtek. Először abból a tényből9 hogy az
alapitó okmány nem tisztázta az uj intézmény jogállását9 vagyis azt a kérdést,
hogy a király, avagy az országos rendek tekinthetik-e magukénak a tékát* a
felügyeleti hatóságként kijelölt nádor, illetve helytartótanács ul. egyaránt
volt királyi és rendi tényezőnek tekinthető. A másik nagy mínuszt pedig az
jelentette, hogy a könyvtár teljességgel nélkülözte az intézményszerű finan
ciális alátámasztást; fennállása és működése csaknem teljesen Széchényi
Ferenc mecénás! benevolenclájától függött. A könyvtár felelős vezetője,
Miller J. Ferdinánd hamarosan rádöbbent arra, hogy e helyzetben a fontos in
tézménynek nemosak a jövője, de jelene sincs biztositva. Indíttatva érezte
tehát magát arra, hogy a hivatalos patrónust, József nádort e két nyitva ma
radt életfontosságú kérdés rendezésére birja. A nádor az ügyet önmagáért is,
de még inkább politikai jelentőségéért magáévá tette és saját hatáskörében
hozott elvi határozatot, ügy vélte, hogy a Széchónyi-tékát nem lenne bölcs
dolog királyi jogkörbe vonni, helyesebb azt országos vagyis rendi intézmény
nek tekinteni. Az uralkodó ezzel semmit sem fog vesziteni, a rendek viszont
megtisztelve érezhetik magukat s ennélfogva készséggel fogják a pénzügyi meg
alapozást magukra vállalni. Miller tehát 1806-ban azt az utasítást kapta a
nádortól: dolgozzon ki egy, a legközelebbi országgyűlés elé terjesztendő
olyan elaborátumot, amely javasolni fogja a Széchényi-tékának mint az ország
természetes tulajdonának széles körű és sokoldalú nemzeti tudományos és mű
vészeti gyűjteménnyé, Magyar Nemzeti Múzeummá való átszervezését.
Megbízásának Miller - órthetőleg - a legmesszebb menőleg igyekezett ele
get tenni. Latin nyelven, választékos stílusban terjedelmes elaborátumot ké
szített, s ebben nemcsak a tervbe vett Muzeum gyűjtőkörét, szerkezetét, fej
lesztésének lehetőségeit ismertette részletesen, hanem leszögezte az intézet
"országos" Jogállását és az ebből eredő követelményt is, hogy ti# a szükséges
pénzalap és épület létrehozásáról a rendeknek kell gondoskodniok. Mindez
olyan ügyesen volt megfogalmazva, olyan politikus érveléssel volt alátámaszt
va, hogy a sikert eleve biztosra lehetett venni. A tervezet egyes fejezetei
ben ui. újra meg újra kifejezést nyert az a nézet, hogy a büszke magyar nem
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zetnek elsőrangú érdeke, 0 egyben kötelessége is a külföld által kétségbe
vont kulturális eredményeit ország-világ előtt szellemi és tárgyi dokumentu
mokkal egyaránt bizonyítani.
Az elkészült tervezetet - József nádor Jóváhagyása után - 1806/1807 te
lén nemcsak eredeti latin szövegében, de magyar fordításban Is kinyomtatták*
A sajtó alól kikerült ivrét alakú* egyenként 28 lap terjedelmű két füzeten
ez a cím volt olvashatót "Mvsevm Hvngarlovm excelsls regnl procerlbvs et
InoÍrtig statlbvs ac ordlnlbvs exhibitvm"* Illetőleg! MA Nemzeti Qyü.1 tömények
elintézése feltételei Magyar ország hazafial számára"* A szöveghez Hild
József hírneves pesti építésznek a felépítendő Muzeum-palotát ábrázoló három
tervrajza volt csatolva.
Amikor 1807* április 7-én, Budán megnyílt az országgyűlés9 a nádor nem
késlekedett ide vágó törvényjavaslatát a tervezettel együtt a rendek elé ter
jeszteni*
A tervezet témái
Miller elaborátuma a nemesi nemzet gondolkodásmódjához ügyesen alkalmaz
kodó fogalmazásban valóban nagyszabású koncepcióját nyújtotta a tervbe vett
Magyar Nemzeti Múzeumnak* A Javaslat kilenc fejezetre van tagolva s e keret
ben a következő kérdésekkel foglalkozik:
1/ Mely városban kell a Múzeumot elhelyezni?
2/ Milyen legyen a Muzeum épülete?
3/ Hogyan legyen az épület tagolva?
4/ Miképpen gyaraplttassanak a múzeumi gyűjtemények?
5/
6/
7/
8/

Miféle költségek szükségesek a Muzeum fenntartására?
Miképpen lehetne egy muzeum! pénzalapot létrehozni?
Hogyan kellene e pénzalapot kezelni?
Miféle szakemberekből és segéderőkből állna a Muzeum személyzete?

9/ Mely jogbiztositékokra volna szükség az intézet örökös fennmaradásá
hoz?
A prológus
B konkrét témák kifejtését egy dagályos stilusu, de a nemességet ügyes
érveléssel erkölcsi kényszerhelyzetbe hozó bevezetés előzte meg.
Igaz, - Így kezdődik az elŐBZÓ - a magyar nemzet a tudományok támogatá
sára hozott már áldozatokat, csakhogy ez korántsem elegendő* A közvéleményé
nek immár tudomásul kell vennie* hogy bármely nemzet megbecsülése nem az
egyesek vagyonosságától függ, hanem - miként az antik Írók is tanították a közösség szellemi és erkölcsi állapotától* A gazdagság különben sem szol
gálhat csupán az egyének hasznára, belőle okvetlen áldozni kell a haza javá
ra le. Legyenek boldogok a vagyonosak, ha áldozatot hozhatnak a közjónak.
Mennél több áldozatos lélek fog akadni az országban, annál Inkább lesz kény
telen a külföld is elismerni, hogy "nem szűkölködik Immár a magyar a kultú
rában."
Az a belátás, hogy kultúra nélkül nincs fe.llŐdés* szülte a Magyar Nemze
ti Muzeum gondolatát* Olyan lntázmány lesz ez, amely a nemzeti llteratura
propagálásán túl lehetővé teszi az egész magyar tudományosságnak és müezorga-
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lomnak, valamint a basa természeti kincseinek: mindenki számára való megisme
rését • A Múzeummal a múzsáknak állít palotát, templomot a nemzeti
Ami a Muzeum konkrét programját illeti, össze lesz itt gyűjtve*
a/ a hazai llteraturának minden nyelvű, minden tárgyú terméke akár nyom
tatott, akár kéziratos formában, nemkülönben a külföldi Íróknak Magyarország
ról és lakóiról szóló munkássága, ide értve a térképeket és mindennemű metsze
teket la, továbbá
b/ minden fajta hazai régiség, um. x pénz- és emlékérmek, pecsétek, dísz
éé emléktárgyak, fegyverek, ékszerek stb., végül
o/ a hazai ásvány-, növény- és állatvilág sokféle sajátszerű produktuma.
Az Ilyen kinosek - folytatja tovább a prológus - Jelentik a nemzet maga
sabb értelmű gazdagságát és demonstrálják műveltségét. Ha az ősök vagyonuknak
bár csak egy kis részét fordították volna efféle közcélra, napjaink ifjúsága
bizonyára inkább becsülné a tudományokat. Amilyen csekély volt múltbeli áldozatkészségünk, éppoly nagy Tolt a kön.'
Innia égünk, amellyel elnéztük, hogy
értékeinket Idegen országokba hurcolják azét.
Ka - ezzel a gondolattal zárul az előszó - Európának úgyszólván minden
jelentősebb országában vannak múzeumok: Szentpéterváron éppenu^y, mint
Londonban és Párizsban, vagy Bolognában éo Firenzében, úgyszintén Drezdában,
Berlinben, Braunschweigben, Kasselben és másutt. És mindezek az intézetek
nemosak tulajdon dolgaikkal büszkélkednek, hanem magyar eredetű értékekkel
is* De még fontosabb tudni azt, hogy e múzeumokat legnagyobbrészt társadalmi
adakozásból hívták életre. Előttünk hát a kővetendő példa! Ueg kell mutatnunk
a világnak, hogy a magyar nemosak önmagáért, hanem a hazájáért is él.
A prológus hatása
A névtelen iratnak e szemrehányó, oktató és áldozatosságot követelő sza
vaitól a megyei nemesség bizonyára találva érezte magát. Volt is okuk a ren
deknek a restelkedésre, hiszen 1790 óta alig tettek valamit a nemzeti kultúra
megújítására. A 17 áv előtti hangos reformországgyülós 67. törvénycikke Írott
malaszt maradt. A Tudós Társaság ügye egy lépéssel sem jutott előre. Hogy
szoros összefogással, késlekedés nélkül széles körű reális közművelődési
programot kell készíteni s ennek megvalósítására megfelelő országos pénzala
pot kell teremteni, erre komolyan senki sem gondolt. Passzivitás, halogatás,
az áldozatoktól való vonakodás jellemezte az országgyűléseken azóta össze
ült nemesség magatartását. Mentségükre legfeljebb azt lehet felhozni, hogy
egy évtized óta szinte szünet nélkül folytak a franoia háborúk s ezek finan
szírozása horribilis terheket rótt rájuk.
Most azonban - ezt meg kellett érteniük - elérkezett a kulturális áldo
zatvállalás ideje is. Feszélyező dolog volt, hogy s kötelességre éppen egy
Habsburg főherceg figyelmeztette őket, annak az uralkodóháznak a tagja,amely
idáig útját állni igyekezett a nemzeti művelődési törekvéseknek is. Erre a
kezdeményezésre komolyan, tettekkel kellett felelni, hiszen ez alkalommal
nemosak egy formális gesztusról volt szó - mint korábban annyiszor - , hanem
egy, apró részletekig kidolgozott javaslatról, egy tálcán kínált nagyszerű
lehetőségről - - BERLÁSZ JENŐ
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ÉÍIDEKRGSÉ&EK, SZÍNES APRÓSÁGOK
könyvtárunk múltjából

Ebben a rovatbem - a Jövőben la Jelentkezünk. Könyvtárunk 1919
utáni történetéből csupán felvillanó képeket próbálunk folyóiratunk "kép
ernyőjére” vetíteni irattárunk alapján* Szakmai, politikait művelődéstörté
neti és emberi vonatkozású dokumentumok, annotációk követik majd egymást*
Célunk - ha szabad Így fogalmazni - az egykori atmoszféra érzékeltetése9
már amennyiben az egy könyvtári irattár dokumentumaiból lehetséges /hála az
irattár hü gondozóinaki/ De talán mégis: a ma békésen és rendezetten nyugvó
"ügydarabok" nem egyszer élővé válnak, hozzánk is szólnak, történelmi és mű
velődéstörténeti dokumentumokká lépnek elő* Pedig akkor csak szerény Íratok
voltak* *.
Kezdjük el tehát az 1919-i évvel, a Tanácsköztársaság történelmi Jelen
tőségű hónapJaival*
A Magyar Nemzeti Muzeum főigazgatója, dr* Pej érpatakv László - ismeretes,
hogy a Könyvtár akkoriban a Múzeumhoz tartozott - 1919* május 15-én körleve
let bocsátott ki, hogy a 18-49 év közötti férfi alkalmazottaknak sorozáson
kell megjelenniük* A Vörös Hadseregnek szüksége van katonákra*••
Bizony a sorozás gyenge eredménnyel zárult: a könyvtárosok közül egyedül
dr*Jakubovioh Emil igazgató-őrt, az ismert nyelvészt és paleográfust /később
a MTA lev*tagja lett/ találták katonai szolgálatra alkalmasnak* De ő sem vo
nult be, mert dr»Melioh János, a könyvtár akkori vezetője részletes indoko
lással fordult a közoktatásügyi népbiztoshoz a ezolgólatilag nélkülözhetetlen
Jakubovich /a Levéltári osztály vezetője volt/ felmentése érdekében*
Viszont egy szakmai területen a Nemzeti Könyvtár kilépett a néha igen
kényelmes "eplendid isolation" állapotából: szintén Melich János feljegyzése
szerint /1919* Jun. 2*/ az OSZK munkatársai közül május folyamán a következők
vettek részt a könyvkereskedések szocializálásában: Borzsák István, dr.Grexa
Gyula, Havran Dániel, dr.Pánity Vukoszava, dr.Rédey Tivadar, dr*Sikabonyi
Antal* Ilyen, az egész magyar könyvtári és közművelődési Jelentőségű országos
akcióra a Tanáosköztársaság fennállása alatt - az OSZK részéről - többé már
nem kerülhetett sor*
Annál eredményesebb volt az a belső, igazgatósági intézkedés, mely a
könyvtárügyi megbízottak /dr*Dlenes László és Kőhalmi Béla/ 1919# április 2-i
körlevele nyomán Jött létre: ebben a könyvtárügyi megbizottak felhívták mind
azokat az olvasókat és kutatókat, akik bármely közgyűjteményből való könyvet
két hónapnál hosszabb idő óta tartanak maguknál, haladéktalanul szolgáltas
sák vissza a könyvtárnak, a kutatók a bemutatás után ismét kölcsön kaphatják
a azükoégea könyvet/#

A könyvtárügyi megbizottak a beszolgáltatás határide

jéül - kissé rövid időt szabva meg - 1919# április 20-át tűzték ki. "A hát
ralékosok forradalmi törvényszék elé idéztetnek."
Kőhnljoi BéJa, a leghitelesebb tanú, 1959-ben Így irt erről az- akcióról:
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"Ez a parancsoló hangú felhívás /szokásos zérómondata róván/ nem kis lzgal~
mát okozott notóriuson késedelmes és hanyag kölcsönzők körében. Jótékony
hatása nem tagadható le."
Az OSZK Igazgatósága - eleget téve a körlevél felhívásának, de egyúttal,
szívesen élve a Jó lehetőséggel - Írásban szólította fel a hanyag kölcsönző
ket a könyvek és folyóiratok visszaszolgáltatására. Hint Mellch János Igaz
gató a junius 13-án kelt jelentésében eajátkezüleg Írja, "szép" eredményt
hozott az akoiói de mégis akadtak olyanok, akik nem reagáltak a felszólítás
ra. Amint az Iratból kiderül, a Könyvtár vezetője ebben az ügyben szóbeli
/személyi/ kapcsolatot tartott fenn Kőhalmi Bélával: megállapodásuk értelmé
ben a Könyvtár másodszor Is felszólította az "adósokat” /tehát nem volt ve
szélyes a "forradalmi törvényszék"/, majd szintén a Kőhalmival történt meg
egyezés értelmében a bírói eljárás megindítása előtt a neveket közük a
könyvtári megbízottakkal, hogy most már ők szólítsák fel a későket. A végül
is 37 "adós" közül nem érdektelen az Illusztris nem-válaszolókat leimi:
Angyal Dávid, Babits Mihály, Ballagj Aladár, Beöthy Zsolt, Beregi Oszkár,
Dénes Zsófia, Hatvány Lajos, Hevesy Andor, Hóman Bálint, Móricz Zslgmond,
Waldbauer Ilona ... Ehhez még azt kell hozzátenni, hogy nem került sor bírói
tárgyalásra. Nemosak a "nagyok", de a névtelenek esetében sem.
Nem árt valamit még tudnunk: az ellenforradalmi korszak elején, midőn a
könyvtárigazgató jelentéseiben sorra kritizálta-kárhoztatta a könyvtárügyi
megbízottak korszerű és haladó intézkedéseit, ezt az egyet viszont igen pozi
tívnak és helyesnek tartotta.*.
K fontos, komoly szakmai probléma felvázolása után lépjünk ét a "magán
szféra" területéret egy ma már talán mosolyt keltő, de akkoriban a gazdasá
gilag - ellátásilag igen nehéz időkben emberileg mégiscsak említésre méltó
"szenvedélyről" is történt gondoskodás. Fejérpataky főigazgató aláírásával
1919. május 23-én kimutatást állítottak össze az OSZK dohányzó tisztviselő
én altiszti személyzetéről. A név szerinti - 30 Igénylés szerint - vagylago
san lehetett igényelni hatósági utón l?o g pipadohányt, 30 szivart, 60 ciga
rettát. Legnépszerűbb a pipadohány és a kubai, szivar volt /a nagyon kevés
női alkalmazott közül vagy nem dohányzott senki sem, vagy nem tartotta Illen
dőnek Igényelni.../•
Ez a dohány-ügy - főigazgatói igazolás melletti - éppúgy hozzátartozott
az akkori élethez, mint a szintén hatósági gondoskodás cipő-igénylésről,
vagy a nyolo nehéz testi munkát végző könyvtári altiszt pótkenyórjegy ellá
táséról.
HARASZTHY GYULA
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"OLYAN MAGASRA TETTÜK. MINT LEHET ..."
- Szép álmokat!
így köszön el minden délben munkatársunk, a Nemzeti Színház egy
kori karmestere. A századforduló éta két véglet-szenvedélye a színház és a
"könyvtári" csend. Papír szerint sohasem volt könyvtáros. Máig késztllnek
gyöngybetUs katalóguscédulái, s a keresés fáradtságát nem, csak a megtalálás
örömét ismeri, hé egy kéréssel fordulnak hozzá.
- Köszönöm. Álmaink - azok vannak!
- Nekem már azok is olyan zUröseki azt álmodom, hogy könyvtáros vagyok.
Problémáim vannak...
Egy fiatal legfóbb "problémájának" a könyvtárban azt tartom, hogy valódi,
élő problémáktól távol, kockázattól védve mégis látó, izmos és érzelmileg
differenciáit, telJesértékU emberré váljon, s közben megtanulja harmónikusan
kiválasztani magából azt, ami a munkavégzés és a munkatársak szempontjából a
legpozitivabb. Ki vállalja a felelősséget azért, hogy erről a közösségileg
csak segíthető, intézményileg nem megoldható egyéni feladatról eltereljük a
fiatal figyelmét rész- vagy álproblémáinak intézményes meghallgatásával? Ki
vállalja a felelősséget azért, hogy egy fiatal Ítélőképessége intézményi
problémákon "fejlődjék", ami a felépítménynek legabsztraktabb, legáttételesebb
része?
Egy fiatal számára a probléma közérzetként Jelentkezik. A rossz közérzet
demoralizál. Ezt érzem a fiatalok sajátos problémájának!
Olyan közeget kellene teremteni, amiben a kérdések is természetesen meg
fogalmazódnak, amely megkönnyíti helyes értékelésüket, és megoldásukat.
Az ifjúság felszínre kerülő problémáit az intézmény Javítható hibáiból
adódónak kell tekintenünk. Miért közölnénk ezeket olyan külön rovatban, amely
azzal a szellemmel van bekerítve, hogy itt azt is el lehet mondani, amit kü
lönben nem annyira?! Már érettebb intézmény-ismeret kell ahhoz, hogy a szer
kezeti és személyi áttételek szövevényében Jelentkező nlnos-rendjén-t valaki
pontosan meg tudja fogalmazni* De nem is szívesen Írja le a fiatal probléma
ként, ^ogoldatlsn állapotban, különösen, ha az a veszély fenyegeti, hogy meg
válaszolják. Hogyan védjem ki, hogy rovatunkban alaktalan kérdésekre osiszolt
válaszok Jöhetnek, vagy azt, hogy kiosiny felnőttjeink nevük hangoztatására
nasználják ezt a bizonytalan műfajt, hogy Írnám alá, hogy az ifjúság sok más,
szebbre figyelés helyett osak érdekvédelmét, Jogai megfogalmazását gyakorol
ja?
A kért általános szellemi fórum, egy nyltottmüfaju, értékkutató és lát
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tató ifjúsági rovat - mág megindulása előtt - kérdésfelvetés-rovattá szűkült.
Híradómat létezőnek tekintem műfaji és felelősségi határaival. Javaslatomt
legyen az uji alkalmi rovat, legyen demokratikus és személytelent érkezzen az
Írás a Szerkesztőhöz, hiszen ott dől el közölhetősége. Az átfogó problémák
szemmeltartására a KISZ-szervezet vezetősége rendelkezik áttekintő képesség
gel, az ilyeneket a szervezeti érdekvédelem képviselheti leghathatósabban.

Van egy problémám. Hogy nem értették meg...
Az ifjúsági parlamenten az ifjúságot Őrintő döntőbb problémák már megfo
galmazódtak. Ezen a téren a megvalósítás, a döntések részletekig hatoló érvé
nyességének biztosítása, s az esetleg mág felvetődő rejtett megoldanivalók
elintézése következik. Nem jellemző, hogy maradtak felvetetlen kérdések! Most
a megelőzések ideje következnék.
Dióhéjban! Az ifjúsági törvény munkahelyeken keresztül érkezett társadéi
műnk tagjaihoz. A törvény az anyagban, a munka anyagában meggvökeresedve. an
nak törvényeiben megerősödve akar valósággá válni, paragrafusból természetes.
elemi erelü gyakorlattá, a fejlődés biztosítékává. A munka törvényeibe illesz
tés az intézmény feladata volt, az anyag törvényeinek ismerete mindnyájunk
kedves kötelessége. A napi könyvtári gyakorlat a dokumentum, a katalógus, az
információk, a kutató, a postázás stb. anyagában mozog! a könyvtáros anyaga,
úgy tűnik, a közvetítés. Az anyagra találás szándéka az "anyagban elveszés"
helyett tovább viszi lényegi anyagunk a teljes, dokumentumokban tükröződő és
tükröződhető világ. Túlhaladta ez már a könyvtáros megközelítő képességét! a
polihisztor-könyvtáros történeti emlék lett. Még az egy tudomány szellemi
talapzatára építő könyvtáros is hontalanná, türelmetlenné válhat, osak néz
utána az egészséges kutatói életritmusnak könyvtárosi kötelékeiből. Amiben a
műveltség egésze találkozik az ember egészével, egy belátható közösségen be
lül a tulajdonsággá sajátított szellemi tulajdon a társadalom életével - amit
a kultúra fogalmával lehet legjobban megközelíteni, az a könyvtáros legreáli
sabb és legformálóbb anyaga. S mint ez anyag művelői, és törvényeiben élők
leszünk alkotói egy nemzeti könyvtárnak /egy minden izében humán nagyüzemnek/
Ez adhat Ingert munkánk minőségi felfogására, amelyben a részmunkák helyükre
kerülnek.
Törvényt szeretnék érvényesíteni publikációs szinten is. Fejleszteni az
Ítélőképességet, szilárdítani az értékrendszert; éltetni az ifjúságot annak
közelségében, ami Közös - egy Jövendő törzsgérda felelősségét megalapozandó.
Ahol törvény érvényesül, osökkennek a problémák. Ha nem kap életre a társadal
ml törvény, a részmunkák, a rosszul felfogott anyag törvényei újra és újra
alááshatják azt. 'Minden, úgymond a költő, ami felfelé nem hág, lefelé sülyed
A szakszervezet lapjában kapott rovatot ilyen szellemben szerkesztettük
volna. /A társadalmi szervezetek legszorosabb feladatai közé gondolnám az
adott munkahely kiegészítő tevékenységeinek megszervezését. A nemzeti könyv
tárban küzdenék azért, hogy minden, ami a munkán kivül van, a teljes eraoert
mozgósítsa, különösen, ha fiatal./
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Tárgyi /klubhelyiség, díszterem, részben uj technikai eszközök/, szemé
lyi /KISZ-vezetőség és 200 nagyrészt felfedezetlen, talán el nem zárkózó
fiatal/ és programi feltételek /hamarosan megjelenik a KISZ-rovatban az
akcióprogram megválóéitásét célzó egyéni vállalások terve/ tudatában idősze
rűnek látszik egy ifjúságból kiinduló, de jellegzetesen Széchényi Könyvtári
kulturális élet kialakítása* Nem lenne haszontalan Írásbeli támogatás a szer
vezések eredményességének növelésére*
Teret szánnánk a tanfolyam-igények, sőt munkatervek közlésének az ifjú
ságból kiinduló érdeklődés és az általunk összeállított tanmenet mind ilyen
lehet* A klubélet vagy a tanulmányok sorén létesült alkotások közzétételének
/irodalom, rajz/* önismeret növelésére /ön-értékeink ismerete/ törekedtünk
volna hírekkel "ki mihez ért" tájékozódással stb*
Azt az Űrt, ami az iskolai dolgozatok és a színvonalas könyvtári Írások
között van a fejlődésben, fiatalok számára bírható témák, műfajok keresésével
próbáltuk volna kitölteni* Ez a munka kis tehetségkutatás, a beépülést segí
tő szándékú gyakorlat lett volna/.

Tipikusnak érzem, hogy beleegyezések sorozatán keresztül minőségileg
más indulna meg, mint ami az eredeti elképzelés. Felvetem; jónak tartja-e az
ifjúság, lehetővé teszi-e az intézetvezetőség egy sajátszerkesztésü, sajátfelelősségű ifjúsági lap megindítását /vannak harminc év alattiak, akik
méltók lennének egy ilyen szerkesztésére, a szakmai és politikai felelősség
vállalására/* A Híradóhoz kapcsolódna, de csak az intézmény címzettjeihez
járna. Vagy megkérjük a Híradót /további hasadás-eszközök megkerülésére,
mert egy uj lap ezt is jelentené/, engedjék meg, hogy mint "problémát"
terveinket kidolgozzuk a lap hasábjain, jeleinket, eredményeink láttatását
majd klubkiadvényok formájában tegyük közzé. Rovatunknak-lapunknak szükséges
volna a havonta való megjelenés*
Eddig nem adhattam át a rámbizott felelősséget*
Átadom a szót*
VEÖREÖS ENIKŐ

Bér a cikk Írója a KISZ-szervezet képviselőjeként
a szerkesztő bizottság tagja és e rovat vezetője, be
küldött Írásából láthatóan nem ért egyet a lapunk 7/6*
számában "UJ rovat indul" elmen közölt szerkesztőségi
állásfoglalásunkkal* Ez az állásfoglalás - az SZB és
a KISZ-titkárainak részvételével tartott - azon a meg
beszélésünkön alakult ki, amikor megállapodtunk abban,
hogy az uj rovatunkban az ifjúság problémáinak és nem
a fiatalabb munkatársak Írásainak kívánunk helyet biz
tosítani* Ezek közlésére ugyanis, ha megfelelő szín
vonalúak /és miért ne lehetnének azok/ a Híradó egyéb
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rovatai rendelkezésre állanak. Ezzel szerkesztőségünk a
könyvtár dolgozóinak - életkoruktól ftlggetlen - egysé
gét és a lap színvonalát kívánta biztosítani.
A fentebbiekben közölt oikk mondanivalójának lé
nyege - a szerkesztóség állásfoglalásától eltáróén egy külön "sajátszerkesztésü, sajátfelelősségü ifjúsági
lap" indításának igénye, mert a cikkíró megítélése sze
rint ez felelne meg a könyvtárunk ifjúsági parlamentjén
elhangzott elgondolásoknak. Alternatív megoldásként
ugyanezt, ill. az OSZK Híradó társlapjaként való megje
lentetését veti fel.
Ezzel a javaslattal szerkesztóségünk sem az elŐzetes megbeszélés alkalmával /akkor ez az igény még nem
volt ennyire konkrét/, sem most nem ért egyet. Ezért
- miután a vitássá tett kérdés megoldása mikéntjének
ill. egy külön ifjúsági lap célszerűségének, helyessé
gének elbírálása illetékességét meghaladja - , a szer
kesztőség ezt az igényt döntésre a lap kiadóihoz, az
OSZK Pártvezetőségéhez és Szakszervezeti Bizottságához
továbbítja.

A HÁROMÉVES TANFOLYAM UOYÉBEH
Az Ifjúsági Parlamenten elhangzott hozzászólás az OSZK Híradóban már közölt
sikk összefoglalása volt. A cikkből és a hozzászólásra adott főigazgatói vá
laszokból idéz a lapunkhoz beküldött alábbi Írás.
Kérést "A leglényegesebb a tanulmányi szabadsággal kaposolatos problémák egy
értelművé tétele lenne. Osztályonként teljesen eltérő a gyakorlat...
Nem egységes az egy évre kiadható tanulmányi napok száma, ki háromról,
ki hatról tud. Az is változó, hogy ezeket a napokat hogy* lehet ki
venni... bárhol tanulhatunk, vagy... csak a könyvtáron belül. Harmadik
variáció, hogy naponként osak bizonyos órát vehetünk ki."
"...homályos kérdés a nyelvórák Ugye is. Itt is van osztály, ahol le
kell dolgozni a heti 1,5 órát, van ahol erre is kedvezményt kapnak.
Az egyébként igen hasznos órákat sokan azért mulasztották el, azért
lett esetleg gyengébb a jegyük, mert nem tudták mikor ledolgozni ezt
az időt."
Választ "...tanulmányi szabadság hivatalosan nem jár. Arra való tekintettel
azonban, hogy a KUK tanfolyam végzése az OSZK dolgozók továbbképzésé
nek egyik legfontosabb formája, az osztályvezetők esetenként - más to
vábbképzési formák analógiájára - a tanfolyam résztvevőinek szabad
időt biztosíthatnak. A szabadidő kiadására vizsgaidőszakban kerülhet
sor."

247

A fentiek alapján megkérjük a jelenleg tanfolyamra járó fiatalok osztályve
zetőit ée főosztályvezetőit teremtsenek alkalmat arra, hogy egyeztessék a
biztosítható szabadidő mennyiségét, igénybe vétele módját, és a nyelvórák
Ogyét, hogy a félévi vizsgaidőszakban a tanfolyamot végzők az OSZK-ban már
azonos időkedvezménnyel indulhassanak.

Lapunk szerkesztősége is egyetért a fenti - bizo
nyára könyvtárunk minden tanfolyamhallgatójának érdeké
ben tett - kéréssel, hogy munkahelyétől függetlenül
mindenki azonos mennyiségű szabadidő-kedvezményben ré
szesüljön. Ezért a Pőigazgatónelyettes Elvtársakat kérjük arra, hogy az illetékesekkel való megbeszélés alap
ján, központilag szabályozzák a főigazgatói döntésben
szereplő szabadidő mértékét.

248

mjíKOZOMS
EGYESÜLETI ESZMECSERE
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSÉRŐL
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1974. május 18-án - a Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtárának vendéglátását élvezve - nagy
érdeklődéssel kísért tanácskozást szervezett a társadalomtudományi tájékozta
tási rendszer létrehozásáról.
Az egyesületi híradó értesítése nyomán minden érdeklődő Idejekorán meg
kaphatta a Könyvtárügyi Osztály által készített "A társadalomtudományi szak
irodalmi Informáoióellátás fejlesztéséről" oimü tájékoztató anyagot. Olva
sóink közben kézbe vehették már a Könyvtáros ez évi Júliusi számát, Kondor
Istvánná azonos tárgyú tanulmányával. Ily módon kellő alappal feltételezhetőt
hogy a fejlesztési koncepció lényege elég széles körben ismertté vált - meg
ismétlésétől talán el lehet tekinteni. Viszont remélhetőleg nem haszontalan
a tanáoskosáson elhangzottak ismertetése előtt röviden áttekinteni a fejlesz
tési elképzelés kialakításának előtörténetét, "mechanizmusát".
Az MSZMP 1969-es Tudománypolitikai irányelvei - mint közismert - a tár
sadalomtudományi kutatások országos felelősségű szerveként a Magyar Tudomá
nyos Akadémiát jelölte meg. A funkoió ellátásának támogatására az Akadémia
tanáosadói testületként létrehozta a Társadalomtudományi Koordinációs Bizott
ságot /TKB/. A TKB a tudománycsoport tájékoztatási problémáinak megoldását
célzó tervezet kidolgozására ideiglenes munkabizottság megalakítását tartot
ta célravezetőnek, 0 ennek irányítására felkérte a Művelődésügyi Miniszté
riumot, pontosabban a Könyvtárügyi Osztály vezetőjét.
A munkabizottság 1970 végén kezdte meg működését. Munkáját elősegítette,
hogy abban az évben láng Imre három hónapos tanulmányúton ismerkedhetett meg
a fejlett nyugat-európai államok /NSZK, Anglia, Franciaország/ Idevágó kez
deményezéseivel, illetve Qvöre Pál átfogó tanulmányt készített a társadalomtudományi tájékoztatás elvi-általános kérdéseiről. A munkabizottság tagjai
/Rejtő István, Nagy Lajos, Bor Kálmán és más akadémiai, valamint KMK-ás szak
emberek/ azt a feladatot kapták, hogy - a KMK által kidolgozott szempontrend
szer alapján ~ fejlesztési tanulmányt készítsenek a kijelölt tudományágak
tájékoztatási problémáiról /használók száma, típusai, a dokumentumbázis, a
jelenlegi és jövőben kívánatos információ-szolgáltatási módszerek, eszközök,
a szakemberellátottság és a szakinformátor képzése iránti szükségletek, gé
pesítés, kapcsolatok a külfölddel stb./« A külföldi megoldások Jobb áttekln-

tése céljából a KMK gazdag bibliográfiával kísért szemletanulmányt készített
a Bzool&lista országok eredményeiről, megoldási formáiról.
Az elkészült tanulmányokat a munkabizottság 1971 első felében folyama
tosan megvitatta, majd ezt kővetően a Könyvtárügyi Osztály átfogó tervezetet
alakított ki. Ennek az BOa miniszterhelyettes! értekezletén, és & TKB-b&n
történt megtárgyalása, s a szükséges egyéb egyeztetések után készülhetett el
az a változat, amit a Kormány Tudománypolitikai Bizottsága ez év elején vi
tatott meg s hagyott jóvá. A tervezet ily módon feladatmegjelöléssé változott,
s a végrehajtásért felelős Könyvtárügyi Osztály hamarosan össze is hívta a
kijelölt információs szakközpontok - nagy nyilvános könyvtárak - vezetőit,
hogy azonos elképzelések szerint körülbelül 1974 végére mindegyikükkel ki
dolgoztassa a gyakorlati megvalósítás terveit. Mivel azonban nyilvánvaló,
hogy itt nem néhány központi intézmény, s még kevésbé néhány vezető állású
kollégánk tennivalóiról van szó, mindenképpen dicséretes, hogy az Egyesület
a szakma nyilvánossága elé vitte a témát.
Az eszmecserén mintegy 60-70 résztvevő jelent meg a nagyobb intézménye
ket /OSZK, F8ZEK, KGMMTTI, Országgyűlési Könyvtár, a házigazda MKKEK stb./
többen is képviselték.Székely Sándor, az MKB elnöke bejelentette, hogy elő
készítő bizottságot szerveztek dr.Gyenge Erzsébet, az MKKEK igazgatója veze
tésével a Társadalomtudományi Könyvtárosok Szekciójának létrehívására*
Kondor Istvánná bevezetőjében vázolta a társadalomtudományi szakirodalmi
információellátás! rendszerrel kapcsolatos célkitűzéseket, szervezeti elgon
dolásokat* Hangsúlyozta, hogy még a kezdeteknél tartunk, s nagyon sok múlhat
a könyvtárosok tenniakarásán. Friss eredményként közölte, hogy az ELTE szer
vezésében hamarosan társadalomtudományi tájékoztatási tanfolyam indul felső
fokú végzettségűek részére, ily módon megteremtődik a káderképzés alapja*
A hozzászólók változatos megközelítésben számos kérdést érintettek* Szó
esett arról, hogy fel kell mérni az egyes szakterületek tájékoztatási köré
hez tartozó intézményeket, biztosítani kell a tájékoztatási /segéd/eszközök
rendszeres áramoltatását* Kérdésként* készül-e és mikor a teljes információs
rendszerről /beleértve a jelenleg hiányzó szakterületeket illetve mindenfaj
ta szolgáltatást/ valamilyen áttekintés? Megjegyzésként* problémák érezhetők
a központi szerepkörű intézmények szakirodalmi bázisa tekintetében, a hiány
zó alapok pótlására központi segítség szükséges* Egy konkrét szakterület
- a szociológia - vonatkozásébem a hallgatók betekintést nyerhettek a könyv
tárközi /állománygyarapítási, tájékoztatási/ kooperáció részletkérdéseibe*
Egy felszólaló a szervezés- és vezetéstudomány! szakközpont /OMKDK/ kijelö
lésének Indokai iránt érdeklődött* A következő véleménynyilvánító a kooperá
cióban való részvétel jellegét /csak lehetőség, "jog", de nem kötelesség/
vitatta, és úgy érezte, hogy a központoknak a jövőben alaposan tanulmányoznlok kell a valóságos helyzetet. Ehhez kaposolődott egy további megjegyzést
az igények Ismerete nélkül a szolgáltatásokban az irrelváns információk
dominálhatnak, s ez a tevékenység elhalásához vezet* Egyben a hozzászóló
hiányolta az olyan alapozó jelentőségű szakterületeket a fejlesztési kon
cepcióból, mint a filozófia és pszichológia.
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Az előadó válaszában leszögezte, hogy a rendszer kiépítésére csak foko
zatosan vállalkozhatunk - s ez vonatkozik mind a tervezetből jelenleg hiány
zó szakterületekre, mind pedig a dokumentumtípusok közül az un* nem-hagyomá
nyosakra* A hiányzókra teendő javaslat egyébként a Könyvtárügyi Osztály fel
adata lesz, mint ahogy itt célszerű kidolgozni az olyan indítványokat is, amelyek átfogó központi feladatokat, szolgáltatásokat érintenek* A rendszer
teljes felvázolása 1975 végére várható* A dokumentumbázis biztosítására szol
gáló alapok az utóbbi Időben a minisztériumhoz tartozó könyvtárakban előnyö
sebb képet mutatnak, szükségesek azonban olyan megbízható számítások a többi
/pl* egyetemi/ könyvtárak részéről, amelynek alapján /pl. egyetemi/ szakfel
ügyeletnél érvelni lehet* Az együttműködésben való részvétel, vagy a kijelölt
szakközpontok tevékenysége nem ölthet hatósági jelleget, az azonban kétség
telen, hogy jelentős szemléletváltozásra van szükség az eddig túlzottan el
különült könyvtárak részéről* Már osak azért is, mivel éppen a társadalomtu
dományi könyvtárak mutatták fel a legkevesebb eredményt a szükebben értelme
zett állománygyarapítási kooperációban is* A jövőbeni tevékenységet nem
igény, hanem szükségletvizsgálat határozhatja meg /mivel a használók köréhez
nem ritka az igénytelenség, viszont a szolgáltatások köztudottan igény-fel
keltési szerepet is játszanak/* Nagyon fontos annak tudomásulvétele, hogy az
információellátás használói közé a kutató-oktató rétegek mellett a gyakorla
ti szakemberek is beletartoznak /pl* tanáosi, vállalati jogász a jogtudomá
nyi kutató, vagy a gyakorló pedagógus a központi - kutató és irányító - in
tézmények munkatársai mellett/* Ennek megfelelően a tájékoztatás tartalmi
orientálásáért felelős tanácsadó testületekbe az ő képviselőiket is be kell
vonni* A gyakorlati lépések és eredmények közül figyelemreméltó az Ország
gyűlési Könyvtár világpolitikai tájékoztató szolgálata, amely kísérleti jel
leggel 40 vezetőnek nyújt személyre szóló szakirodalmi információt* A szakközpontok kijelölésekor - a dokumentumbázis, felkészültség stb* mellett az az elv dominált, hogy ezek nyilvános könyvtárak legyenek /Így, bár szóba
jött az Országos Vezetőképző Központ, mint a szervezés és vezetéstudomány
fontos bázisa, de az elv érvényesítése az OMKDK mellett szólt/* Ebben a kér
désben egyébként célszerű rugalmasnak lenni, ezért nem zárható ki a változ
tatás sem* Az előadó a hozzászólásokat hasznosnak és ösztönzőnek Ítélve, a
szakfelügyelet részéről köszönetét mondott minden érdeklődőnek*
A tanácskozás berekesztése után - a kedves Invitálásnak eleget téve többen megtekintették a vendégül látó intézményt.
SONNEVEND PÉTER
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A REPERTÓRIUM-KÉSZÍTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA
Ilyen óimén tartott tanácskozást 1974* augusztus 21-én én 28-án
Debrecenben, az Egyetemi Könyvtár vendéglátásában a Magyar Könyvtárosok Egye
sületének Bibliográfiai Bizottsága és Hajdu-Bihar megyei Csoportja, továbbá
a Könyvtártudományi és Módszertani Központ#
A konferencia előzményéül a Szegeden 1974* márólus 19-én és 20-án lezaj
lott értekezlet szolgált, amely a magyar sajtőbibliográfiák helyzetének és
jövőjének megtárgyalását választotta témájául, felhívva ajánlásaiban az ille
tékes megyei könyvtárak figyelmét, hogy ahol a megyei sajtóbibliográfia le
írása elkészült, kezdjék meg a megyei sajtó analitikus feltárásának munkála
tait#
A megbeszéléseket, az álláspontok tisztázását és egyeztetését a felsza
badulás, de főként a múlt évtized óta örvendetesen megélénkült repertorlzáló
tevékenység tette időszerűvé# A munka gyakorlata számos olyan problémát ál
lított az érdeklődés fókuszába, amelynek megoldása elódázhatatlan szükségsze
rűség *
Péter László, a szegedi Somogyi Könyvtár tudományos főmunkatársa tartot
ta a bevezető előadást# Mondandójának középpontjában a repertórium szerkeze
tének kialakítása állt# A repertórium első része - foglalhatnánk össze tömö
ren gazdag példatárral illusztrált elképzeléseit - a feltárandó anyagot
kronológlkus sorrendbe állítsa össze, a második rész jól szerkesztett, könnyű
tájékozódást nyújtó, együttes név- és tárgymutatót tartalmazzon#
A mutatónak a elmekben adott témák mellett, az annotációkban megnevezett
részleteket is magában kell foglalnia - fejtegette Péter László előadását kö
vetően Korompal Lé ez, Ióné, a debreceni Egyetemi Könyvtár tudományos munkatársa#
Lisztes László, a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár igazgatója a
repertórium fogalmának definiálásával foglalkozott# A repertórium - mutatott
rá - több mint egyszerű adattár vagy leltár# Az analitikus sajtóbibliográfia,
a szakbibliográfia sajátos válfaja# A terminus technikus jelentése mai gya
korlatunkban egyre inkább egyetlen sajtótermék analitikus feldolgozását je
löli# A repertóriumkészités gyakorlatáról szólt előadása második felében,
hangoztatva a filológiai aprómunka fokozott jelentőségét, a jelek, jegyek,
álnevek feldolgozásának fontosságát# Sajnálkozással konstatálta! Gulyás Pál
ilyen irányú működésének ma országszerte ninos folytatása#
Péter László koncepciójával Botka Ferenc, a Petőfi Irodalmi Muzeum osz
tályvezetője vitába szállt# A repertóriumnak - Jelentette ki - szerkezetében
is vissza kell tükröznie a feltárt dokumentum egyediségét, szellemi aroképét#
A repertórium szerkezetét, feltárási módszerét az adott dokumentum szerkeze
te is befolyásolja# A tanulmány-értékű előszavak, a periodika könyvészeti
leírása és a reá vonatkozó irodalom összegyűjtése Jelentős mértékben emeli a
repertórium értékét# Folyóirataink repertorlzálása területén a Petőfi Iro
dalmi Muzeum - gondoljunk sorjázó "Bibliográfiai Füzeteidre - már idáig is

tiszteletreméltó eredményeket mondhat magáénak. Botka előadása, majd hozzá
szólása nyomán most az eljövendő érek nagyszabású terveiből Is Ízelítőt kap
hattunk.
Az előadást élénk rita követte, amely főként Szentmlhályl János színvo
nalas hozzászólása jóvoltából, értékes elméleti és gyakorlati észrevételek
kel, a ktllföldi hasonló szándékú vállalkozások néhány figyelemreméltó tapasztalatával egészítette ki a referátumok megállapításait.
A konferencia ajánlásai összefoglalták a vita tanulságait. A soron követ
kező értekezlet témáját pedig a hírlapok analitikus feldolgozásának problema
tikájában jelölték meg. A tanácskozás érdemi anyaga rövidesen a KIK gondozá
sában napvilágot lát.
MXKLÓS3Y JÁNOS
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OLVAS TŰK

A

Csűry látván
A MUNKASZERVEZÉS HELYZETE ÉS PROBLÉMÁI
A HAZAI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAKBAN

A szervezetkorszerűsítési törekvések az ötvenee évek első felé
ben jobbára a gyakorlatból nőttek ki# kiváltva ezzel még a haladóbb könyvtá
rosok bizonyos ellenállását Is. A szerző túllép ezen a felfogáson. Koncepció
ja az, hogy a könyvtárnak "tudományos lényegi!” funkciót kell ellátnia, és er
re építve körvonalazni egy komplex fejlesztési stratégiát, amelynek lényeges
eleme a szervezet korszertlsitése«
1971-ben végzett felmérésében /kérdőíves és interjús/, valamint elemzé
sében ezzel a követelménnyel szembesíti 37 legjelentősebb tudományos és szakkönyvtárunk munkaszervezési állapotát. Szempontjai a munkavégzés színvonalát
meghatározó tényezők széles körét ölelik fel. Nem elégszik meg a működést
jellemző elemi mennyiségi mutatók /bérátlagok, teljesítményi mutatók stb./
vizsgálatával, hanem kitér az ésszerű munkafolyamat és az ezzel összefüggő
szervezet kialakításának követelményeire is. Sőt - a hazai szakirodalomban
elsőként - a hatékony működés tényezői közé bevonja mind a könyvtárosokra
"kívülről” ható, mind a belső szociológiai természetű hatásokat isi Így pél
dául a könyvtárosok szakmai presztízsének, a munkahelyi demokráciának a
problémáját. A függelék statisztikai táblákat tartalmaz a felmérés főbb ada
tairól .
CHOLNOKY G y*JZŐ
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Papp Józsefné - Novák Ákos
GÉPI ADATFELDOLGOZÁS A KÖNYVTÁRI MUNKÁBAN
c. könyvéről
Két tanulmány jelent meg ezzel a címmel az OSZK-KMK kiadásában.
A tanulmányok a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában 1968
szeptembere óta működő Optima 527 lyukszalagos Íróautomata adta gépesítési
lehetőségeketf az előkészítő könyvtári munkákatt az elért eredményeket és a
távlati alkalmazási terveket - elektronikus számológép felhasználásával ismertetik.
Az első tanulmány - Papp Józsefnél Gépi adatfeldolgozás alkalmazása a
József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának könyvfeldolgozó tevékeny
ségében - az iróautomata leírása után a könyvfeldolgozás munkafolyamatának
alapos elemzésével kapott információfeldolgozás menetét Írja le* Leszögezi,
hogy "a gépesítés csak akkor éri el célját, ha - még annak bevezetése előtt részletes terv készül az összes folyamatról, valamint szoros kapcsolat alakul
ki a könyvtárosok és a számitógépes szakemberek között". Ezt az elvet szem
alőtt tartva igen gondosan kidolgozták az adatrögzítés /számitógépes feldol
gozásra alkalmas lyukszalag előállítása/ módját is* Meggyorsították az uj
anyag feltárásénak folyamatát, megszüntették a párhuzamos munkákat a címle
írás, szakozna, katalógusszerkesztés területén. A munkalapként használt kí
sérőlap tartalmaz minden információt a rögzítendő olmleirási adatokról, a
szükséges kiegészítésekről és arról, hogy az elkészített hibátlan lyukszalag
ról milyen és mennyi katalóguscédula készüljön - az iróautomatán viaszalratra. Az egyszeri lyukszalagot felhasználva a következő jegyzékek készülnek a
JATE Kibernetikai Laboratóriumában levő Minszk-22 számítógépem havonta "UJ
könyveink" gyarapodási Jegyzék*, Tárgyszó-index /kumulációval/\ Földrajzi kö
tetkatalógus /évenként füzet, öt évenként kumulált kötet/* A további lehető
ségeket! különféle Jegyzékek, kötetkatalógusok, indexek készítését is megem
líti.
Mig Papp Józsefné az elmúlt évek tapasztalatairól számol be, addig
Novák Ákos: A gépi adatfeldolgozás további alkalmazási lehetőségei a Közpon
ti Könyvtár egyéb munkaterületein c. tanulmánya - miként a elme is mutatja
- a Jövő lehetőségeit vizsgálja - a jelenlegi helyzet gondos elemzésével. Is
merteti a Központi Könyvtár rendkivül összetett feladatkörét, szervezeti fel
építését, belső munkakapcsolatait, a szakreferensek jelenlegi rendszerének
problematikáját. A továbbiakban a JATE Központi Könyvtár és a tanszéki könyv
tári hálózat álloménygyarapitó munkájának gépesítési lehetőségeit elemzi a
Feldolgozó Osztály már módosított műveleteivel szoros együttműködésben, a
tapasztalatok felhasználásával. A központosított könyvgyarapitó tevékenység
megvalósítására a "könyvtári futószalag" igen ésszerű, időt és energiát fel
szabadító megváltoztatását javasolja* A könyvfeldolgozás gépesítéséhez kap
csolódva jó, világos munkamenetet mutat be az Olvasószolgálat számára* A köl
csönzésben le nagyszerűen használhatnák az Optima Íróautomatát - a szerző
jól áttekinthető algoritmust ad az uj munkamenetről*

A Javasolt változtatások a Könyvtár munkamenetében - a párhuzamos fel
adatvégzések kiküszöbölése, az Optima iróautomata minél szélesebb körű felhasználása, a gépesítés bevezetése - minden tekintetben sokkal hatékonyabbá,
eredményesebbé tennék a szegedi könyvtár munkáját - a tervezett uj könyvtárépületben.
Márta

sípos

A

Domokos Miklósné
TEZAURUSZ-SZERKESZTÉS
°. könyvéről
Az információáradat egyre nő és vele együtt növekszenek a nyil

vántartás és a tájékoztatás problémái is. A dokumentáció e megnövekedett fel
adatokat a számítógépek felhasználásával, az automatikus adattároló és vissza
kereső rendszerek alkalmazásával igyekszik megoldani. Ezért a számítógéppel
kapcsolatos kérdések egyre nagyobb helyet foglalnak el a dokumentáció és
könyvtárügy aktuális problémái között. A tematikus tájékoztatás gépesítése
megköveteli ugyanis a tárgyszó- és az azt képviselő szimbólumrendszerek egy
ségesítését, azoknak olyan kialakítását, hogy a gép számára felhasználhatók
legyenek. Bár a kérdés lényeges és nagy horderejű, - saját könyvtári tapasz
talatom alapján mondhatom - a problémával közvetlenül foglalkozók viszonylag
szűk körén kívül igen kevés könyvtáros tudja érthetően megmagyarázni, még
kevésbé pontosan definiálni, mi pl. a tezaurusz vagy a deszkriptor.
E témakörrel foglalkozik, bár éppen nem kezdők részére, Domokos Miklósné
Tezaurusz szerkesztés ciraü tanulmánya, mely a Könyvtártudományi és Módszerta
ni Központ kiadványaként Jelent meg. A könyv szerzője matematikus, a kérdéscsoportot ezért ebből a nézőpontból közelit! meg. Az elméleti kérdések tár
gyalásához felhasználja a felsőbb matematika különböző területeinek appará
tusát, fejtegetéseinek ezzel magas színvonalat biztosítva, egyszersmind be
határolva az olvasókört is, mely az alapokat már ismerő és ezen Ismereteket
elmélyíteni és elméleti szintre emelni szándékozó érdeklődőket foglalja magá
ba# .
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tanulmány két alapvető részre oszlik. Az első az elméleti alapvetést
tartalmasa. Sokoldalúan vizsgálja az automatikus információkereső rendsze
rekben alkalmazható indexelő nyelvek sajátosságait, majd idézve a "tezaurusz"
fogalmának a szakirodalomban előforduló több definícióját, ezek közös voná
sait Összegezi* Ezután a tezauruszok fajtáit tárgyalja, majd az információfeldolgozás és visszakeresés matematikai modelljének tárgyalása után megvizs
gálja s tezauruszok ezerepát ezekben a folyamatokban.
A második rész a tezaurusz szerkesztésének technikájával foglalkozik
íg<m magas elméleti szinten, úgy is mondhatnám, hogy szerkesztéstechnika "el

méletét" adja* Részletes ismereteket közöl a deszkriptorokról, végül mintegy
példaként a magyar földtani tezaurusz kérdései szerepelnek, melynek a szerző
többeAmagdval - alkotója volt.

Domokos Mlklósné könyve a kérdéssel foglalkozó magyar nyelvÖ szakiro
dalom jelentős uj eredménye.
PAPP ZOLTÁN

Sonnevend Péter
SZAKIRODALMI ELLÁTOTTSÁGI VIZSGÁLATOK
c. könyvéről
A tanulmány elsősorban az országos szakirodalmi ellátottság fel
mérésével foglalkozik, tehát olyan vizsgálati eljárásokkal, amelyek révén
nagyobb számú könyvtári gyűjtemény dokumentumbázisának mennyiségi-minőségi
értékel állapíthatók meg. A szakirodalmi ellátottság megállapításánál a ki
indulópont csak a meglevő szakirodalmi világtermés lehet. Az információs
világtermés jelenleg csak becsülhető, ezzel szemben a szakirodalom áttekin
tésének kialakultak a módszerei /a legmegbízhatóbbak a könyveknél és folyó
iratoknál/.
A szerző a hazai és külföldi ellátottsági vizsgálatokat egyaránt figye
lemmel kiséri. Ezek az esetek túlnyomó többségében néhány átfogó cél szolgá
latára hivatottak, pl. a hiányos dokumentum ellátottság feltérképezése, a
helyzetkép felmérése, Jobb együttműködés kidolgozása stb. A magyar elemzések
kivétel nélkül egy-egy szakterület irodalmának felderítését tűzik ki célul.
Gyakorlati szempontból akkor nyerhető hasznos tapasztalat az ellátottsági vizsgálatból, ha az néhány alapvető tényező elemzésével /pl. dokumen
tumok tipológiája, könyvtárközi kölcsönzés lehetőségei/ egészül ki.
A szakirodalmi vizsgalatok terén élenjáró Kanada, Szovjetunió és az
USA. Nálunk az egyes szakkönyvtári hálózatok 1960 körül kezdték elemezni do
kumentumbázisukat, ás a vizsgálódás eleinte elsősorban a műszaki területre
terjedt ki. A gyűjtőkörű utasítás /1968/ nyomón, amely a gyűjtőköri együtt
működés fejlesztésére és az ezzel szoroséin összefüggő ellátottsági vizsgála
tokra hivta fel a figyelmet, - uj kezdeményezéseknek lehettünk tanúi - első
sorban a KMK úttörő munkája nyomán. 1969-ben elkészült az állam és Jogtudo
mányi terület összegező Jelentése, majd a szociológiáé is. A KMK felmérései
nél az alapul szolgáló elemzést mindig a világirodalmi termést reprezentáló
szelektiv mintajegyzék segitségével végezték, ezek címanyagát az OSZK köz
ponti katalógusában hasonlították le.
Minthogy a külföldi ellátottsági vizsgálatok eredményeit - nagyságrendi
eltérések miatt - nem célszerű közvetlenül összevetni a hazaiakkal,Sonnevend
Péter a számszerű eredmények helyett inkább a szemléletet és módszert ismer
teti, mig az itthoni felméréseknél /az OMKDK, a Veszprémi Vegyipari Egyetem,
a BME Könyvtára végzett ilyan felméréseket/ a végkövetkeztetések mellett az
arányokra Jellemző számításokat is közli. Sonnevend a hazai vizsgálatok elem
zésével a sokfelé és sokféleképpen végzett ellátottsági vizsgálatok összege
zi, és kitekintést nyújt a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire, tendenciáira.
ECSEDY JUDIT
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A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
legújabb kiadványai
Az e rovatunkban Ismertetett kiadványok!
CSÜRY István: A munkaszervezés helyzete és problémái a
hazai tudományos könyvtárakban. *Bp.) [19733. 65 p.
Gépi adatfeldolgozás a könyvtári munkában. Pano Józsefnél
Gépi adatfeldolgozás alkalmazása a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának könyvfeldolgozó tevé
kenységében. - Novák Ákos: A gépi adatfeldolgozás to
vábbi alkalmazási lehetőségei a Központi Könyvtár egyéb
munkaterületein. Bp. 1974, 89 p., lllueztr.
DOMOKOS Miklósné: Teziuirua*.-cs •’.erkesztós. Bp. 1973. 58 p.
SONNEVEND Péter: Szakirodalmi ellátottsági vizsgálatok.
/Szemle és módszertani következtetések./ Bp. 1973. 57 p.
Egyéb kiadványok
Fiatalok a könyvtárban. (An 1972. évi országos könyvtári
pályázat. "A közmUvalőrté.'ji könyvtárak ifjúsági szolgá
lata" o. téma pályaművel. Szerk. Katsányi Sándor.) Bp.
1973. 133 p.
KÁROLYI Ágnes: Pedagóguaok-információ-könyvtár. Kutatási
jelentés a pedagógusok olvasási kultúrájával kapcsolatos
felmérésről. [Közread, az] OSZK, KMK-OPKM. (Bp.) 1974.
100 p.
KATSÁNYI Sándor: Pedagógusok mint szaktájékoztatók. /Szám
adás egy kezdeményezésről./ Bp. 1974. 31 P<
A közmtlvelődésl könyvtári ellátás. Irányelvek a távlati
tervezéshez. Szerk. Szente Fereno. Bp. 1973. 96 p.
A "Nagyvilág" repertóriuma. 1956-1970. összeál). Körtéé
Júlia. [Közread, az OSZK, KMK-FSZEK.J Bp.
831 p.
Előkészületben:
A Magyar Könyvtári Szakirodalom
Gyorstájékoztató
elődjei öt éves mutatója. 1965-1970.
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KÖNYVTARUNK
tLETÍRÓI
Dr. MARKOS BÉLA
1893-1974

Vannak nagyon-nagyon ritka egyéniségek, akikről elegendő annyit
tudnunk, hogy élnek, 0 létezésük puszta tudata már megnyugtató* Markos Béla
ehhez a felbecsülhetetlen értékű embertípushoz tartozott. Gondjaink voltak!
elég volt arra gondolni, hogy felvesszük a telefonkagylót, tárcsázunk, 0 a
vonal másik végén olyan hang szólal meg, amelynek mély zenéje önmagában is
megnyugtató* Kétségeink voltak, problémáink! elegendő volt vele összefutni
valahol, s a lelki egyensúlyból és önfegyelemből szőtt bölcs derű, a mások
gondját mindig megosztani kész seglteni-akarás már az első szavak után is
nyugalmat sugárzott* Kérdeznivalónk volt* tudhattuk, hogy van valaki, akinek
szerény csöndessége mögött hatalmas tudásanyag raktározódott fel, egy mód
szeres elme tiszta logikájával rendbe állítva, 0 mindenki számára felvilágo
sításra, tanácsra készen.
Nagyon sokan vagyunk - mindenki, akihez hosszú és gazdag élete során
köze volt! barátok, munkatársak, tanítványok, kik nem tudjuk elhinni, hogy
egyik percről a másikra mindez megszűnhetett. Egyetlen pillanat, 0 mind, akik
ismertük, valahogy szegényebbek, árvábbak lettünk.
Próbálkozunk azzal, hogy magunkat vigasztaljuk: egy valóban teljes, szép
és tartalmas, emberi kapcsolataiban boldog élet jóságos lezárásaként tevékeny
egészségből ragadta ki körünkből egy pillanat alatt a halál. Kevesekről mond
ható el, hogy annyit teremtettek volna, 0 oly sokféle területen, mint ő. Első
hivatása, a magyar idegenforgalom, szervezetében, intézményeiben, számos egye
temi tanítványénak gondolkodásában, tevékenységében éppen úgy magán viseli
egyéniségének nyomát, mint a tankönyvek, útikalauzok és egyéb szakmunkák, amelyek tolla alól kikerültek. Erudició, hivatásszeretet, szervezőkészség és
pedagógiai érzék, emberekkel bánni tudás egyesültek benne s tették páratlanul
alkalmassá erre a hivatásra. A könyvtáros társadalomnak pedig, második hiva
tása emlékeként, logikus, rendszerező elméjének emlékét hagyta: a Petrik-féle
"Magyarország Bibliographiája"-hoz készült hatalmas mutató, amelyet a rá
annyira jellemző szerénységgel, mégcsak nem is a cimlapon szignált, nélküle
éppúgy váratott volna még magéra, mint ahogy az 5# [pót]kötet anyaggyűjtése
sem történt volna meg az ő irányítása, buzdítása nélkül.
S a mindennapok aprópénzére váltott sok-sok munkaóra: határozott férfias
kis gyöngybe tűivel tolerótt lapok, amelyeken a Széchényi Könyvtár olvasói ka
talógusénak prominens szerzőit s azok munkásságát állította össze, vendéglátó
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ipari bibliográfiája, vagy akár utoleó munkáterliletán a Folyóiratok Központi
Katalógusában végzett munkája, mind a türelmes, rendszeres, kitartó, sem
milyen munkát le nem beosüló, hanem saját magas szellemi szintjére emelÓ
könyvtárosnak állítanak emléket.
Sok helyen, sokféle munkakörben tevékenykedett, számtalan embert ismert,
a ót még többen ismerték. Nem hiszem, hogy egy is akadt volna közülük, aki
valaha valakiről gúnyos, megjegyzést, esipős élőét hallott volna tőle, vagy a
legcsaoskábban hangzó kérdésre, vélt vagy valódi sérelemre ne kielégítő vá
laszt, megnyugtató megoldást kapott volna. Sokan ismertük, s valahányan, akik
ismertük, szerettük, beosültük. Mindaddig élni fog, amíg élünk, mert sokan
és sokszor fogjuk gondolni! "Ezt megkérdezzük Béla Bácsitól...", "Erről még
kikérjük Béla Bácsi véleményét..." s nem fogunk tudni belenyugodni az eszünk
sugallta válaszgondolatbat "Nem kérdezhetjük meg soha többéi"
WIX GYÜRGYNÉ

A sajtóvisszhangokból, a folyóiratokban zajló
vitákból is észlelni lehet, hogy közvéleményünket
erősen foglalkoztatja az MSZMP Központi Bizottsá
gának 1974. márciusi határozata a közművelődés
fejlesztésének feladatairól. Hogyne foglalkoztat
na hát bennünket is a kérdési mit tehet könyvtá
runk a határozat megvalósulásáért?
Erre keresett választ a pártszervezet kezde
ményezésére összehívott szükkörü, csak indításnak
szánt megbeszélés, amelyen az OSZK, a KMK és c.
Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztályának meghívott dolgozói vettek részt.
Közös gondolkodás volt ez, élénk eszmecsere, sok ötlet javaslat hangzott el
arról, hogy a közművelődési funkciók szélesítése érdekében ml mindent tehe
tünk. Mindenki egyetértett abban, hogy valójában nem uj feladatokról van sző,
"csak" a meglevőket kell Jobban végezni, a Jelenlegi mostoha és korlátozott
körülményeink között is meg kell keresni azokat a módozatokat, amelyekkel kö
zönségkapcsolatainkat javíthatjuk, kulturális értékeinket sokkal szélesebb
körben közklnocsé tehetjük. Központi szolgáltatásainknak - beleértve a KMK
munkáját is - Jobban kell szolgálnia az egész magyar könyvtárügyet, ezzel is
Javitva a közművelődési könyvtárak munkáját, amelyek legközvetlenebbül szol
gálják a közművelődés ügyét*
A pártszervezet taggyűlésen is megbeszéli a határozatból adódó felada
tokat, Javaslatokat tesz az Intézetvezetésnek, amelynek eredménye bizonyára a
kérdés széleskörű

megvitatása és utána a cselekvés lesz.
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munkafelajAnlások
A XI♦PÁRTKONGRESSZUS TISZTELETÉRE
Lapunk előző számaiban közölt felajánlásokat folytatjuk. Ezúttal
la - rövidített szöveggel ás a főosztályok rendjében - ismertetjük a fel
ajánlásokat.
I. Főosztály
Katalogizáló Osztály
Három csoportban szabadidejük terhére végeznek olyan munkákat9 amelye
ket - munkaerő hiányában - az osztály munkaidőn belül nem tud megoldani. A
vállalt feladatok! 1. az osztály segédkönyvtárának rendezése9 2* az olvasói
katalógusból kiemelt "henye” rendszavú oédulák rendezéset 3* az adréma-katalógus sorozati anyagának revíziója. /A felajánlás ideje: 74*10.21./
Raktári Osztály
A raktárhelyiségek gazdaságosabb kihasználására a központi épület
pincéjében - egy évtized óta - tárolt 134 láda feldolgozatlan nyomtatványt
/az un. gyűjtő anyagát: különnyomatokf hivatali nyomtatványok9 zárszámadá
sok/ áttelepítik a vári toronyraktár D/4-es szintjére. A FŐSPED szállításá
ban a ládák kibontását és azok anyagának polorahelyezését két kommunistaszombaton /november 9-én és 16-án/ végzik el.
/A felajánlás ideje: 74.10.31*/
II. Pőosztály
Kisnyomtatványtár
A munkásmozgalommal kapcsolatos kutatások elősegítésére az aprónyom
tatványok gyűjteményéből az 1910. évvel bezárólag kiemelik a munkásmozgalom
ra vonatkozó dokumentumokat9 a szöveges plakátgyüjtöményből pedig a közigaz
gatási és politikai plakátokat. /A felajánlás ideje: 74*10.24*/
Térképtár
Munkaterven kívül vállalják és dec.31-ig elvégzik a következő munkákat:
feldolgoznak 50 db metszetes XVI-XVII. századi atlaszt és 100 db XX. száza
di térképet9 beosztanak 1000 db katalóguscédulát és állományvédelmi célból
beszegnek 300 db térképet. /A felajánlás ideje: 74*10.18./
III. Főosztály
Könyvkötészet-Sokszorosító
Munkaidőn tul9 minden anyagi juttatás nélkül készítik el az eddig is
csak túlórákkal biztosítható Magyar könyvészet soron következő éves kötetét.
A munka teljesítésének határidejét a kiadvány kéziratának beérkezésétől te
szik függővé. Felajánlásuk kiegészítéseként a napi munka mellett soron kí
vül vállalták a Zeneműtár visszamaradt katalóguscéduláinak sokszoros!tásá-
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hoz szükséges kisebbített xerox-másolatok elkészítését* Ezt a munkát 2315 katalóguscédula - szeptember 12-re el is végezték, /A felajánlás idejei
74.08,14. A felajánlás közlése a Híradó 7/8* számának időközbeni lapzártája
miatt késett,/
IV, Főosztály
Retrospektív Bibliográfiai Osztály
Kongresszusi felajánlásként soron kívüli munkaraoionálásl feladatokat
vállaltak a következők szerinti 1. A kéziratból folyamatosan kiemelt9 később
szerkesztésre kerülő kiadványok számára előrendezik és naprakész állapotban
tartják a különnyomatokat /II fiók/, az Iskolai értesítőket /4 fiók/, és a
Hungarioa anyagot /5 fiók/, 2, Az Olvasószolgálat és a Raktári Osztály te
hermentesítése érdekében a munkájukhoz szükséges kiadványokat a következők
ben nem kölcsönzik, hanem a helyszínen /az Irodalomtudományi Olvasóteremben/
tekintik meg, 3. A szerkesztés során figyelik és a kéziratból válogatják a
számukra 111, a feldolgozandó korszakra vonatkozó szakkönyveket, 4* Rendsze
res szakmai megbeszéléseket tartanakf megállapodásaikat Írásban rögzítik és
a retrospektiv bibliográfia szerkesztésére vonatkozó szabályzataikat folya
matosan egészítik ki. Ide tartozóan a revizorok munkájának meggyorsítására
szorosabb kapcsolatokat építenek ki a szerkesztőség külső munkatársaival,
/A felajánlás idejet 74.10,15./

ÉRTÉKELŐ ÖSSZEFOGLALÁS
A MÁR TELJESÍTETT FELAJÁNLÁSOKRÓL
Az OSZK Pártszervezete megbízásából Mllhoffer Alajos, a Szakszer
vezet részéről dr.Ferenczy Endréné f, évi október 25-én az osztályok, rész
legek szakvezetőinek bevonásával menetközben ellenőrizték a kongresszusi
felajánlások eddigi eredményeit és az alábbiakat állapították meg,
A Könyvtár 14 osztályéról érkeztek egyéni és csoportos felajánlások, A
felajánlások mindegyike pozitív, konkrét és jelentősen elősegítik az intéz
mény tervfeladatait, a Könyvtár működésének színvonal emelkedését, A fel
ajánlások többsége több hónapra szóló, folyamatos munkát tartalmaz. Java ré
szében eddig is számottevő eredményeket értek el. Három felajánlást már tel
jesítettek,
A Zeneműtárban dolgozó részfoglalkozású könyvtáros, Oláh Éva több mint
110 órát áldozott munkaidején kivül a restaurálás és könyvkötés alapelemei
nek elsajátításéra. Ezzel megteremtette a Táron belüli, a gyűjtemény szem
pontjából régen kívánatos un. belső állománymegóvás lehetőségét, mely nagy
mértékű megtakarítást jelent a sok adminisztrációt igénylő köttetést előké
szítő munkában, továbbá a szakmai szempontból érdemesebb anyag számára sza
badit fel kapacitást szakipari üzemeinkben. Javasoljuk, hogy Könyvtárunk
nov. 7-i Jutalmazása során részesüljön külön anyagi elismerésben;
Elismerést érdemel a Fölöspéldény Központ öt dolgozója, akik munkakörük
höz nem tartfeladatot vállaltak. Társadalmi munkában, kommunista szomba
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tót tartva és vasárnapot is feláldozva 13-13 órát dolgoztak. 22 m^ könyvanyag
rendezését és átszállítását végezték el.
A Sokszorosító Üzem két munkatársa, terven felül, egyheti munkával fel
érő teljesítményt ért el.
A felajánlások menet közbeni értékelése során megállapítottuk, hogy
dolgozóink számottevő része a kongresszus társadalmi Jelentőségének tudatá
ban önként, saját kezdeményezésükre vállalt többletmunkát. Éppen ezért töb
ben hangsúlyozták, hogy felajánlásukban vállalt teljesítményükért semmilyen
elismerésre nem számítanak.
Javasoljuk, hogy a Kongresszus befejezése után, április 4-re vizsgálja
meg Könyvtárunk vezetője a kongresszusi felajánlások teljes eredményét s a
teljesítmények érdemi kiértékelésével találjon módot a megfelelő, differen
ciált erkölosi és anyagi elismerésre.

A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti
Bizottságától feladatként kaptuk - a népesedés
politikai határozat végrehajtásával kapesolatosan - a nagycsaládos dolgozók teljeakörü felméré
sének elvégzését és elemzését. Az alábbiakban a
felmérés eredményét ismertetjük.
Az alapszervezethez tartozó dolgozók száma
453 fő. Ebből a családos dolgozók száma 194 fő
/194 nő, 45 férfi/. Az egyedül álló gyermekesek
száma: 25 nő.
A családos dolgozók a gyermekek szerinti bontásban!
1 gyermekes családok:
2
"
"

114
64

3
"
"
4
"
"
A gyermekek száma összesen:

15
1
291 fő

I. A nagycsaládos /3-4 gyermek/ dolgozók helyzete
Segélyezés: 1963. Jan. 1-től 1974. Július 1-ig:
Hivatali segély:
Szakszervezeti "

14 fő
12 "

4700,- Ft
5600,- "

Lakáshelyzet:
Lakást kapott 1971. Jan. 1-től 1974. Jul. 1-ig:
Lakáshelyzete nem megoldott: 7 családnak
Lakásigénylési kérelme van:

5

Az egy főre eső Jövedelem szerinti megoszlás:
501-800,-Pt-ig

801-1000,- "
1001-1300,-"

1301-1500,-"
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1 család

2
5

"
"

8 ”

"

2 osalád

Anyagi leterhelés:
OTP kölcsöne van: 8 családnak
Az OTP kölcsön bontásai 2 építésre, 6 egyébre.
1973. évben gyermekápolás óimén igénybe vett szabadsági
26 fő
476 nap.
A gyermekek elhelyezése nem megoldott!
bölcsődében: 9 családnak /II gyermek/
óvodában:
3
"
/3
"
/
II. Nyugdíjasaink helyzete
Kérdőivet küldtünk ki 94 nyilvántartott nyugdíjasunknak. Visszaérkezett
96 db kitöltött kérdőív. Időközben meghalt! 3 nyugdíjasunk.
1000,-Ft-on aluli nyugdija van 14 főnek,
megoldatlan lakáshelyzete 9 főnek*
Munkavállalása van nyugdíj mellett 28 főnek, s ebből intézetünknél! 18
fő dolgozik.
A visszaérkezett kérdőíveket a Közalkalmazottak Szakszervezete Buda
pesti Bizottságához továbbítottuk, az alábbi megjegyzéssel!
Nyugdíjas klubbal alapazervezetUnk nem rendelkezik. A nyugdíjasok ré
szére időnként, klllső helyiség igénybevételével szoktunk összejöveteleket
rendezni. Azokat a nyugdíjas dolgozóinkat, akik szakszervezeti tagságukat
alapszervezetünknél fenntartják, segélyben és Üdülésben részesítjük az
igényeknek és lehetőségeknek megfelelően, nemosak akkor, ha ők keresik fel
alapszervezetünket, hanem a bizalmiak utján az alapszervezet részéről mi is
kezdeményezünk. Nyugdíjasainknak kb. 20 százalékát intézményünk időszaki
dolgozóként rendszeresen foglalkoztatja.
összeáll* HOFFBR REZSŐKÉ - DELI GYÖRGYNÉ

SEGÉLYEZÉSEK ÉS ÜDÜLÉSEK
Szakszervezeti segélyek!
Szeptemberben! Dömötör Lajoané, Kriszka Györgyné, Kulcsár Pétérné,
Moór Istvánná, Pálinkás Sándomé, Sonnevend Péter, Sonnevend Pétérné, Szász
Ildikó, Tomlts Ottilla. Októberben!, Balázs Peremmé, Barton András, Márton
Mihály, Nylkos Károlyné, Vén Tiborné.
Munkaadói segélyek!
Szeptemberben: Domanylk Mlhályné, Fodor Béla, Fordán Lajosné, Gáli
József, Kausay Tiborné, Kuozmog Lajosné, Muzalay Láezlóné, Nagy Istvánná,
Peehártz Lőrinoz, Sándor Erzsébet, Somorjai Olga, Veisse Istvánná, Vizsoly
Qyuláné, Zöldé Kornélia. Okjtóberb^nj, Appel Károlyné, Avar Antalné, Bem
Zsuzsanna, Deutsoh Dávid, Jónás Mariann, Keresztury János, Koozkás Zoltán,
Kozák György, Monostory Jenő, Nagy Zoltán, Németh Lajos, Niklauzlos
Istvánná, Rajos Perenoné, Rákóozy Csabáné,
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Szakszervezeti beutalások:
öszöd/IX.12. Zilahy Tamásné és férje*
Művelődésügyi Minisztérium üdülőJet Sopron/VIII.29- Horváth Lajosné
Összeáll.

HOFFER REZSŐKÉ

A Kulturális Minisztériumban a Közművelődési
Főosztályt a Levéltári Igazgatóság és a Múzeumi
Főosztály október 28-án tartotta összevont ifjú
sági parlamentjét* Az ágazati ifjúsági parlamenti
ülésen részt vettek az OSZK és a KMK ifjúsági
parlamentjein megválasztott küldöttek is.
A program a következő volti 1. Az ifjúsági
törvény végrehajtásának értékelése. Feladatok a
közművelődési párthatározat végrehajtásában. 2.
Vita, javaslatok. 3. Az állásfoglalás előterjesz
tése.
Az állásfoglalást az előterjesztett formában a parlament nem fogadta el.
Kiegészítése folyamatban vem. A részletes tájékoztatásra a következő számban
visszatérünk.

KAMARAKÓRUSUHK

19JVI5-,évadja
Az együttes életében oz az ötödik évad szokatlanul nagy
lendülettel kezdődött: már szeptember 7-én szerepelnünk
kellett egy könyvkiállitás megnyitóján, Biatorbágyon.
Éppen ezért a próbák augusztus 20-a után elkezdődtek, a
szokott - valójában sajnos igazán sohasem megszokható korai időpontokban? kedden és pénteken reggel negyed
nyolctól fél kilencig. - Örömmel jelentjük, hogy kórusunk lassan "kinövi" a
kamarakórus létszám-kereteit: ha rendszeres kisegitőinket is beleszámítjuk
/itt azokat a volt tagjainkat értjük, akik osaládi vagy egyéb fontos ok
miatt csak a fellépések előtti néhány héten járnak próbára, és önállóan pó
tolják a közös szólamtanulás hiányét/, akkor pillanatnyilag 35 tagja van az
énekkarnak, ezek közül 30 "rendes" tag.
Ez a szép létszám-gyarapodás, valamint a kórus lelkes ügyszeretete le
hetővé tette, hogy minden eddiginél nagyobb fába vágjuk a fejszénket: most
először mertünk vállalkozni országos fesztiválon való szereplésre. A Buda
pesti Zenei Hetek alkalmával, október 12 és 14 között a Kórusok Országos
Tanácsa, a Népművelési Intézet és az OKISZ rendezésében megtartották az
1. Budapesti Kamarakórus-fesztivált, amelyen 21 együttes kapott pódiumot, a
Zeneakadémia Kistermében. A rendezvényeket igen nagy érdeklődés kísérte.
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A mi hangversenyünkön ie - október 13-án - megtelt a Kisterem földszint
je* Az erkélyen a zsűri foglalt helyet, amely az országos minősítésüket kérő
együttesek produkcióját volt hivatva elbirálni, továbbá néhány speciális
szempont szerint odaítélendő pénzjutalom sorsáról kellett döntenie* - Bgyegy hangversenyen általában 4 együttes szerepelt, kb. 20 perces műsorral*
Mi régi angol madrigálokat, Albrechtsberger: Tenebrae factae sunt c. motettá
ját, 3 modern német népdalfeldolgozást /E. Pepping műveit/ és Zoltán Aladár
romániai magyar zeneszerző 2 diákdal-feldolgozását énekeltük*
Mint azt a hangversenysorozat utáni hivatalos fogadáson a zsűri elnö
kétől Porral Miklóstól, a Zeneművészeti Főiskola tanárától, a Budapesti
Kórus karnagyától megtudtuk, a zsűrinek igen tetszett egyrészt a műsor össze
állítása, másrészt a kórus muzikalitása, és az az őszinte zeneszeretet, amely a produkció minden számában /az izgalom ellenére is/ valamennyi tag
énekléséből sugárzott. A KÓTA /Kórusok Országos Tanácsa/ munkatársai most
szereztek először tudomást kórusunk működéséről, s nagy örömüket fejezték
ki, hogy a könyvtárosok is ilyen aktivan bekapcsolódnak a magyar kórusmoz
galomba*
Külön meg kell említenünk, hogy az OSZK Szakszervezete lehetővé tette
a kórus mintaszerű megjelenését is: egyenruhát varrattunk, s ennek anyagköltségeiről teljes egészében gondoskodtak. Reméljük, az OSZK-ban is olyar
sikere lesz uj, kékfestő anyagból készült egyenruhánknak, mint amilyen a
Zeneakadémián volt! A Szakszervezet támogatásáért ezúton is köszönetét mon
dunk*
Viszonzásképpen mi is hoztunk egy "trófeát”: egy gyönyörű faliszőnye
get, amely a KISZ-klub megnyitása után a fiatalok uj otthonának falán emlé
keztet majd az I* Budapesti Kamarakórus-fesztiválon lezajlott sikeres sze
replésre. /Egyelőre a Zeneműtárban látható./
További terveink is bőven vannak. A november 7-i ünnepség alkalmával
örömmel lépünk a Könyvtár nyilvánossága elé a Pollack Mihály téri díszte
remben, amelyet végre sikerült visszaadni eredeti rendeltetésének. Nagy
előny lesz együttesünk számára, hogy egyrészt megoldódnak a koncertek hely
szín-problémái, másrészt mód lesz rá, hogy gyakrabban kipróbáljuk a hangzást
nagyobb helyiségben; nem éppen kellemes ugyanis a Zeneműtár "szoba-hangzása”
után nagy hangversenyterem teljesen más akusztikájú pódiumán fellépni.
December 1-én a Postás Kulturházban mi is részt veszünk az országos
minősítő mozgalom egyik hangversenyén. Dinek fő előnye az lesz, hogy a mi
nősítésen megjelent együtteseket a KÓTA és a Népművelési Intézet Jobban szá
mon tartja, szereplési lehetőségekhez juttatja.
Még ebben a szezonban szeretnénk felújítani a kapcsolatot a zirci uttörőkórussal* Közös hangverseny rendeznénk, először Budapesten, a díszterem
ben, majd tavasszal Ziroen.
S most végül hadd szögezzük lei igaz, hogy megnőtt a kórus létszáma, és
már sok munka áll mögöttünk az elmúlt 2 hónap óta, mégis szívesen látunk bár
kit, akinek kedve van a társas-énekléshez, s akit nem riaszt a korai kelés,
/Kísérleteink a próbák egyikének áthelyezésére sajnos nem jártak eredménnyelJ
Különösen a szopránban és a tenorban örülnénk az újabb Jelentkezőknek.
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tlJKKg VOIfl? A POSTÁZÓBAN
A Pontázó a könyvtár küldeményelnek bérmentesítésére mág 1972ben "Postalia" gépet állított be.

Munkánk eorán a gépet nagy gondos
sággal kezeltük, kiválóan tudtuk hasznosítani. ITagy forgalmunk mellett vi
szonylag rövid Idd alatt (két és fél év) elérkeztünk az elad komoly gépálláshoz, 1 000 000,- forintot használtunk el küldeményeink bérmentesítésére.
Munkánk és a kifizetett összeg Illusztrálására: esetenként osak 15 000,Ft összeget lehet a gépbe "betáplálni". Így hovonta átlagosan két-három töl
tés szükséges. Az ezzel kaposolatos adminisztráció Is Jelentés, mert eseten
ként részelszámolást Is kell készíteni. Súly és küldemény!ajtónként a legkü
lönbözőbb címletek fogynak 1 Pt-tól 90 Pt-os oiraletlg.
Annak idején megkértük könyvtárunk munkatársait, hogy a géptörés elkerü
lésére femkaposot vagy Iratkaposot a levelek feled részében ne helyezzenek
el. Az utóbbi lddben [JO hónap multánl Szerk.I egyre kevesebb "vasas" leve
let találunk, köszönjük dolgozótársainknak.
Az egymillió forintos oimlet kivételekor a Postázó dolgozói egy kis ün
nepséget tartottak és szerencsét kívántak egymásnak a második millió elérésé
hez, amely a jelenlegi forgalmat tekintve nem is lesz olyan messze.
NÉMETH LAJOS

A Szerkesztőség kéri a bekért vegy beküldendő Írások szerzőit, hogy kéz
irataikat egyoldalasán, másfeles sortávolsággal gépeljék.
Lapunk 11/12, november-deoemberl száma 1979 Január első felében jelenik
meg.

