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A könyvtér Vezetői Tanácsa 1974. november 19-én Fügedl Pótérné főosz
tályvezető és Szilvássv Zolténnó osztályvezető előterjesztésében "Az OSZK 
részvétele a nemzetközi információs rendszerekben. a könyvtári és bibliog
ráfiai munka nemzetközi kooperációjában" c. témát vitatta meg.

Az előterjesztés első része azokkal az általános nemzetközi információs 
rendszerekkel foglalkozott, amelyekkel az OSZK-nak, ill. egyes megbízott 
munkatársainak kapcsolata van, ill. amelyeknek munkájában könyvtárunk részt 
vesz. Ilyenek az UNESCO égisze alatt megindult UNISIST-program; az UBC- 
program (Universal Bibliographical Control ® Egyetemes Bibliográfiai Számba
vétel) ; a FlD-keretében az ETO továbbfejlesztésével foglalkozó munkabizott
ság; az ISO. a nemzetközi szabványositás szervezete; az AIEM, a zenei 
könyvtárak nemzetközi szervezete keretében folyó bibliográfiai munkák. A 
tanulmány második fejezete részletesen foglalkozott a szocialista országok 
nemzetközi infomációs rendszerével* (NQMIR « Nemzetközi Tudományos és Mű
szaki Információs Rendszer) E rendszer keretében résztveszünk különböző el
méleti munkákban, 8 szabványosítás terén jelentkező feladatok megoldásában 
és operatív szerepünk van az Időszaki kiadványok Automatizált Regisztrációs 
Szolgálatá-ban (IKARSZ).

A Vezetői Tanács élénk vita után a következő elvi állásfoglalást ala
kította kit

1. Az OSZK részvétele a nemzetközi információs rendszerekben a könyv
tár egészének igen fontos feladatai közé tartozik.

2. Az információcsere megkönnyítésére a könyvtár munkamódszereit a 
nemzetközi nomákkal összhangban kell fejleszteni.

3. A nemzetközi információs munkában való részvételt úgy kell megszer
vezni, hogy a munka jellege szerint érintett osztály a rá háruló feladatot 
munkatervébe beépítse. A feladatok végrehajtásánál differenciáltan kell al
kalmazni a honorálás különböző módszereit (megbízásos munka, jobb munkaszer
vezés, béremelés, célprémium, nyelvpótlék, jutalomszabadság, létszámemelés).

4. Biztosítani kell a decentralizáltan folyó munkák központi irányítá
sát. Az irányítás támogatására megfelelő munkaállomást kell létesíteni. (A 
nemzetközi információs munkával kapcsolatos dokumentumok tartalmi kivonato
lása, fordítások, levelezés, szervezés, tolmácsolás, tájékoztatás, koordi
nálás.)

5. A készülő káderfejlesztési tervnél kiemelt szempontként szerepeljen 
a nemzetközi kapcsolatok ápolása.
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Az 1974*. december 12-1 Vezetői Tanács ülésén szerepelt előterjesztések!

1. Kondor Imrénó h.osztályvezető: "Tervezet az Országos Gyarapodási 
Jegyzék reform .Iáról".

A Vezetői Tanács a javaslatoknak megfelelően úgy határozott, hogy a 
Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzékét jelenlegi formájában 1975. 
január 1-től meg kell szüntetni. A külföldi könyvekről való kurrens tájékoz
tatás feladatát ettől az időponttól kezdve az egyes szakmai információs köz
pontok veszik át. Az OSZK kiadvány formájában csak az általános és • társa
dalomtudományi referensz könyvek sorozatát jelenteti meg,

2'. Dr.Ferenczy üidrénó, Fügedl Pétérné, Pa.ikossv György és N. fláoq 
Aranka főosztályvezetők; "A bizalmas 111. korlátozott használatú dokumenti>- 
mok könyvtári kezelése".

A Vezetői Tanács úgy határozott, hogy a szolgálati titkot tartalma
zó, de nem "Szolgálati használatra", hanem egyéb megjelöléssel kiadott do
kumentumokat egyértelműen el kell határolni a nem titkos, csupán belső ter
jesztésű ill. kéziratként kiadott kiadványoktól. A kiadó Írásbeli nyilatko
zatában korlátozott használatúnak minősített dokumentumok a jövőben vala
mennyi olvasói katalógusban szerepelnek, azouoan mind a katalóguscédulákon, 
mind a kiadványok roktárl példányain jelölés utal majd a dokumentumok bizal
mas jellegére. E kiadványokat a jövőben a kurrens nemzeti könyv- és sajtó- 
bibliográfiák is regisztrálják. Használatuk a tudományos kutatásra korláto
zott.

A közelmúltban főigazgatói intézkedés szabályozta a könyvtár kapcsola
tait a tömegkommunikációs intézményekkel. (OSZK 2681/1974. sz.) Az intézke
dés súlyt helyez a sajtóval, rádióval, televízióval való kapcsolatok mind 
passzív, mind aktív formájára. A körlevél kimondja;"Gondot kell fordítani 
arra, hogy a közvéleményt a közérdeklődésre számot tartó eseményekről, 
problémákról rendszeresen tájékoztassuk."

A Könyvtárközi Kölcsönzés osztályának kezelésében álló telex igénybe
vételének rendjét a december 3-án kiadott körlevél szabályozza.(OSZK 2630/ 
1974. sz.)
Összeáll. SOMKUTT GABRIELLA 

KÖZLEMÉNYEK

A Könyvtárközi Kölcsönzés kezelésében álló telex iKénybevételének rend-
JaJ2630/1974. december 3.)

1. Külföldi üzenet továbbításához az illetékes főosztályvezető (ill, a 
KUK igazgatója, a gazdasági igazgató, az Igazgatási Osztályvezetője), bel
földiéhez az illetékes osztályvezető aláírása szükséges. A továbbittatni kí
vánt üzenetet - amennyiben az eredeti szövegre a továbbítást kérő osztálynak 
szüksége-van, két példányban - a Könyvtárközi Kölcsönzés vezetőjéhez kell el
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juttatni.
2. A továbbításra kapott telex-szövegeket a Könyvtárközi Kölcsönzés le

hetőleg még aznap, de legkésőbb 24 órán belül leadja. Ha valami ok miatt ez 
mégsem sikerülne (pl. vonalzavar miatt). erről telefonon értesíti az üzenet 
feladóját.

3. A telex kezelője szignálja az általa továbbított üzeneteket. A már 
továbbított telex másodpélányát és az eredeti szöveget, ha az két példányban 
érkezett, visszaküldi az üzenet feladójának. Az utólagos javítások szövegét 
24 órán belül kell a Könyvtárközi Kölcsönzéshez juttatni.

4. Továbbításra kizárólag géppel irt, javításoktól mentes, nem latin be
tűs nyelv esetében transzliteréit szöveg fogadható el. Telexen továbbítandó 
szöveg átírásakor figyelembe kell venni, hogy a telex klaviatúráján diakri
tikus jelek nincsenek.

3. A Könyvtárközi Kölcsönzés az érkező telex-üzenetekről 1 órán belül 
értesíti az érdekelteket. Ha a címzett az érkezést követő napon 1/2 9 óráig 
az üzenetet nem veszi ót, azt az Igazgatási Osztályon keresztül juttatjuk el 
számára.

6. A Könyvtárközi Kölcsönzés a telex-üzeneteket időrendben tárolja. Min
den év első negyedének végén az előző év anyagát kiselejtezi.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK 

Kitüntetések
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
nyugállományba vonulásuk alkalmából eredményes munkájuk elismeréséül 

Bolyár Pálné gazdasági igazgatónak és Horváth Viktor osztályvezetőnek a 
MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata kitüntetést adományozta.

Változások
U.1 munkatársaink: Bethlen Béla könyvtári raktáros/Kisnyomtatványtár- 

Tórképtár, Fogarassv Miklós tud. munkatárs/KMK, Bálmai Ferenc gépkocsivezető/ 
Gazdasági Hivatal, Rosta Lajosné csoportvezető/Sokszorositó Üzem, ^jilbgj 
István könyvtáros II./Hirlapfeldolgozó Osztály.

eltávoztak könyvtárunkból
Nyugállományba helyezéssel: Bolgár Pálné gazdasági igazgató, Bétsch 

Elemómé főkönyvtáros, Dcmanyik Mihályné kisegítő II., Soltész András gazda
sági igazgató.

Áthelyezéssel: Farkas Jánosné Csoportvezető/Oktatásügyi Minisztérium, 
dr.fíetkes Csabáné főkönyvtáros/Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, 
Szalav Klára könyvtáros II./Semmelweis Orvostudományi Egyetem Radiológiai 
Klinika. - Lezártuk: 74.12.J1.
összeáll. HERNÁDY DÉNES
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Hírek
Guy A. Marco, a Kant State University dékánja levélben tájékoztatta 

Székely Sándort, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét a Goubocz 
látván emlékére alapított ösztöndíj jelenlegi birtokosának. Kovács Ilona 
csoportvezetőnk ottani munkájáról. Levelében ezeket Irtai "Örömünk csak nőtt 
a Kovács Ilona megérkezése óta eltelt néhány hét alatt. Minden tanár egyetért 
abban, hogy ő kiváló hallgató és ugyanakkor érdekes személyiség is. Úgy tudom, 
hogy Misa Kovács bár igen sokat utazott, most először tölt hosszabb Időt id»* 
gén országban. Úgy tűnik, hogy ennek ellenére gyorsan és könnyen beilleszke
dett a számára idegen környezetbe. Számos barátra tett szert a diákok között 
és igen közkedvelt."
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

TÖRTÉI ETTUDCMÁH YI GYŰJTŐKÖRŰNK PROBLÉMÁI

A Gyarapítási Osztály külföldi csoportja más osztályok munkatér- 
sainak ós történész-kutatók bevonásával 1974-* november 15-én műhelymegbeszé
lést tartott. Céljuk nem az volt, hogy határozatot hozzanak vagy határozati 
javaslatot szövegezzenek. Csupán azt akarták megvizsgálni, hogy a külföldi 
gyarapítás jelenlegi szempontjai megfelelnek-e azoknak az elveknek, amelyeket 
az alapi tó gróf Széchényi Ferenc tűzött a könyvtár elé, s amelyeket a magyar 
történelmi szakkönyvtár korszerű feladatainak vállalásával némileg ki kellett 
bővíteni, ötleteket kértek továbbá arra vonatkozóan, hogy ez utóbbi feladatot 
ós ennek alapján beszerzett külföldi könyveinket milyen alkalmas módon tud
nánk a történész kutatókkal megismertetni.
I. Könyvtárunk történetiségének őrzéséből folyó hagyományos feladatok

Lassan két évszázada, hogy a nemzeti könyvtár gyűjtőköri elképzelése 
Széchényi Ferencben megfogant. Elképzelését a könyvtár azóta is töretlenül 
folytatja, s alapelvei - az időhatárokat most nem tekintve - az KUK I-III és 
az Apponyiana kategóriáiban kristályosodtak ki. Szükséges lenne-e ezen a té
ren revízióra, amikor ez a kötelespéldányok esetében is megtörtént?

1. RMK I kategória. Az elvi helyzet talán jobb, mint a kötelespéldányok- 
nél, hiszen jóval kevesebb anyagról van szó. Az eddigi gyakorlat tehát fenn
tartandó. Viszont vannak - régi és uj - hiányok, amelyeket a lehetőség sze
rint pótolni kell /az utódállamok két világháború közti magyar könyvei, a má
sodik világháború után kezdetleges eszközökkel - önkiadók, rövid életű kiadó- 
vállalatok - meginduló magyar nyelvű próbálkozások/.

2. KÜK II kategória a külföldi szerzeményezést nem érinti.
3. RMK III kategória. Ki számit a külföldön publikálók közül magyar szer

zőnek? A jelenlegi gyakorlat szerint:
- aki itthon él,
- aki Magyarországon született.

A megkülönböztetés azért szükséges, mert az itthon élők munkáinak újabb, 
vnl-rnint különféle nyelvekre lefordított kiadásait is gyűjtjük, mig az utób
biak esetében megelégszünk a "szöveggel", vagyis a műnek - lehetőleg - az ere 
det,L nyelven megjelent egyetlen kiadásával.

Kérdés azonban, hogy ez a kategória Széchényi Ferenc idejében formai is
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mérvek alapján azonos volt-e a maival? Akkor a "nat. hung.M megjelölést min- 
denki sokkal "gyökeresebben" hordozta magával. Hungarlcumnsk tekintsük-e ma
gyar születésű szerzőnek külföldi egyetemen benyújtott kémiai disszertáció
ját? Lehetségest hogy az illető többé nem is publikált az is lehett hogy ma
gyar származásával nem törődik. Viszont vanf aki második generációként is tup* 
datosan magyarnak vallja magát, vagy később olyan nemzetközi hírnévre emel
kedik, akit mi vallunk büszkén magunkénak.

A megbeszélés hajlott afelé a vélemény felé* hogy a kategóriát ne szű
kítsük, legalább is addig, amíg a nemzeti könyvtár gyűjtőkörének egy részét 
amúgy is át nem veszik egyéb szakkönyvtárak (pi. a Műszaki Könyvtár). Voltak 
akik az első generációs megszorítást is szűknek érezték, valamint felhívták 
a figyelmet arra, hogy helyesen bizonyos szempontból hungaricus az a külföldi 
szerző is, aki Magyarországon alkotott.

4. Apponyi-kateftória. A "hungaricum" az I. világháború végéig nemcsak a 
személyeket, hanem földre jzi- történ a Imi ismérveket illetően is sokkal egjéx> 
telmübb megjelölés volt. Ma az egyetemes történetírásban ez a kör egyre in
kább East Central Európa megjelölésbe tartozik. Ez az uj kategória az 
Apponyiana gyűjtőkörét is magában foglalja. Azonban egyúttal ki is tágítja. 
Kérdés, hogy ennek az uj számiéletnok alapján milyen mélységig kötelességünk 
az Austriaca, Bohemica, Polonica, Slavica gyűjtése, vagy azé az anyagé, amely 
nyugaton East Central Europe címszó alatt jelenik meg? Konkrét póldábani e 
terület tervgazdálkodásáról szóló munkát beszerezzük-©, amikor az esetleg 
csak saját statisztikai adataink alapján ad összefoglaló képet?

A hozzászólások alapján az a kép alakult ki, hogy a jelenkori története* 
Írás egyre jobban tágitja a nemzeti történelmet, változik a nemzeti és az 
egyetemes történetírás viszonya*. Föltétlenül hungoricumnak tekinthető minden 
olyan mü, amelybe Magyarország valamilyen szempontból beleépül1. A szempontok 
minél nagyobb bővítése föltétlenül a jövő felé mutat. Eddig is tisztában 
voltunk vele, hogy távoli áramlatok - sokszor szűrőn keresztül - eljutottak 
hozzánk. A jövő történetírása a zsugorodó világban még inkább keresni fogja 
a nemzeti történelem kiszélesítését, az integrálódó világba bekapcsolását.
A jövőben ma még nem is sejtett témák hungaricumok lehetnek. Az európai töx*- 
ténelem hungaricum szempontú értékelésénél különben sem szabad megfeledkez
nünk arról a körülményről, hogy Magyarország négy évszázadig egy európai 
nagyhatalom részét képezte, s ennek a körülménynek hazánk történelmében ok
vetlenül tükröződnie kellett.
II. Magyar történelmi szakkönyvtári feladataink

Ilyen jellegű gyűjtőkör külön kihangsulyozása egyértelműen azt jelenti, 
hogy e fentebbi kategóriákban szereplő anyagon túlmenően is szerzeményeznünk 
kell a hazai történelmi kutatást elősegitő müveket. Ilyenek!

1. Átfogó nemzeti és világtörténeti, valamint művészet- és művelődéstör
téneti összefoglalások.

2. Az európai nemzetek történeti forráskiadványai.
3'# Ugyanezeknek történelmi bibliográfiái.
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4. Uj módszertani elvekkel foglalkozó * vagy ilyeneket alkalmazó, un, gon
dolatinál tó müvek, még ha azok a magyar történelmet csak áttételesen érintik 
is.

A megbeszélés szinte egyöntetűen helyeselte az első három szempontot. 
Többen óvatosságot ajánlottak a negyedik csoportnál. A történetírás módszer
tanéra, elméletére és történetére vonatkozó müveket eddig is gyűjtöttük. 
"Gondolatináltó" anyaggal nem kell annyira törődnünk. Ilyesmi a szakfolyó
iratokban úgyis fürgébben Jelentkezik. Ezeknek és a pusztán ismeretterjesztő 
müveknek beszerzése különben is más könyvtárak feladata*. Helyesebb lenne ehe
lyett két, eddig is Jól bevált gyakorlat bővítése: hungarica-anyag felkutatá
sa a Könyvtárközi Kölcsönzés utján, és ugyanilyen módszerrel magyar történeti 
témájú, levéltári kutatáson alapuló külföldi disszertációk filmeztetése.Ugyan
csak messzemenőleg helyeselhető az a fáradozás, amelyet régi hiányok antikvár- 
forgalomban való megszerzésére fordítunk.
III. Mennyiben közismert az OSZK revü.1 tőköre?

A hozzászólások e téren hangsúlyozták a legtöbb tennivalót.
1. Külföldi magyarok előtt hungarica-szempontjaink sem eléggé ismertek.

A Magyarok Világszövetsége segítségével e szerepünket ismertetni kellene.
2. Történeti szakkönyvtár Jellegünket a magyar kutatók sem ismerik eléggé*. 

Csak akkor Jönnek ide, ha a témának vagy szerzőnek valamiképpen kapcsolata van 
a magyarsággal1. Szakkönyvtári funkciónkhoz nemcsak a gyűjtés tartozik, hanem
az anyag megfelelő feltárása is. E téren még a szákkátalógus sem nyújt elegendő 
információt, hiszen a történeti anyag jelentős hányada az ETO egyetemes Jelle
géből kifolyóan a 3-ös szakba kerül’. Addig is, amig a várbeli kézikönyvtár az 
anyagot könnyen hozzáférhetővé nem teszi, meg kellene találni a módját, hogy 
e vállalt feladatunkról és annak mindenkori megvalósításáról valamiképpen tá
jékoztassuk a kutatókat. További megfontolást igényel, hogy a felmerült szem
pontok közül melyek lesznek a legcélravezetőbbek:

1/ Szakfolyóiratokban ismertetni uj szempontjainkat4 hozzáfűzve, hogy 
ezeken belül készséggel teljesiti beszerzésünk a magyar történelmi kutatás ki- 
vánalmait.

2/ Külön katalógus az uj történelmi szerzeményeinkről.
3/ Cédulaszolgáltatás adott témakörben; itt érvényesülhetne hatásosan az 

analitikus feltárás.
4/ Adréma-levonatok segítségével havonta kis értesítő.
5/ Az Uj Könyvek mintájára uj szerzeményeink olvasmányos ismertetése.
6/ Belső szakbizottságot létrehozni a munka megszervezésére.

KELECSÉNXE GÁBOR
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MIT VÁR TOLÖNK AZ IRODALOM KUTATÓJA?
- Beszélgetés Koczkás Sándorral -

Nemcsak magunk - könyvtárosok -, a kutató is fogalmat alkot magá
nak róla, mit várhat az Országos Széchényi Könyvtártól* a nemzeti gyűjteménye 
töl, ahol tárgyának a legteljesebb dokumentációját tudja. Különösen tudhatja, 
ha magyar irodalomtörténettel foglalkozik, ha kritikai kiadással dolgozik, 
mint Koczkás Sándor is, a kitűnő, huszadik századdal foglalkozó irodalomtön- 
ténész, jelentős kritikus. Tudja is, mert az elmúlt években sokat dolgozott a 
Hírlap tár Olvasójában) tüzetesen kutatta az Ady-életmü egy szakaszának minden 
vonatkozását. így aztán nem is húzódozott, mikor vallatni kezdtem) nem is 
kellett kérdezősködnöm, mindjárt a sűrűjébe vágott.

Saját tapasztalatai vannak, mert a kritikai kiadások munkálataihoz néL- 
külözhetetlan a Széchényi. Ady-kutatásai során a legtöbbet a hirlaptári gyűj
teménnyel szembesült. Nem bántaná meg a kiszolgálást, mert végülis csak elé
gedett lehet vele. Más kérdés az ismerős nehézségek sora. Várni kell lapokra) 
jól tudja, miért. De a nagyon hiányos állományra ráférne a hiányjegyzék, leg
inkább azonban egy regiszter, ami kéznél volna, honnan kaphatja meg a kutató 
leghamarabb a hiányzó évfolyamát - mondjuk - a Nagyváradi Naplónak. Annyit 
mindenesetre várna, hogy az állomány nyilvántartása pontosabban tükrözné azt, 
amiért van. És fájdalmasnak érzi ő is a meglevő kötetek annyi sebét, csonki- 
tottságát. Az állományvédelmet ilyen vonatkozásban is radikalizálni kellene.
S az elvet védi végül: Mindent meg kell tenni az állományvédelemért, de - te
szi hozzá - kritikai kiadást csak az eredeti hírlapok, folyóiratok segítségé
vel lehet csinálni.

Ha forráskutatásról van szó az újkori magyar irodalomban, a kéziratokat 
el nem kerülhetni. És mindenütt hiányzik az a jegyzék, amely a legfontosabb 
szerzők kéziratainak az őrző helyét regisztrálná. Ha Ady-kéziratokról van szó, 
elképzelhető és értékes volna a fönnmaradt autográf dokumentumok regisztere, 
lelőhely-jegyzéke. Amit természetesen a kutató kiván, aki nem belülről szem
lélődik, de a legmagasabb igénnyel kívánja a szolgáltatást.

Úgy látszik - mondom Koczkásnak - a forráskutatás inkább csak a hírlap
pal és a kézirattal kapcsolatban támaszt igényt.

Nemi - válaszol rögvest - , még olvasótermi időzésére is kényes volna.
Ha azzal ül be a könyvolvasóba, hogy egy nagy téma bibliográfiai alapvetésén 
munkáljon, hamar zavarba jön. Sok könyvet igényel. Lassan kapja, később maga 
is szégyenkezik. Hiszen nem nehéz belátni a kiszolgálók túlterheltségét.
Vajon nem túlságosan ésszerűtlenül értik a könyvtárak a köművelődési funkciói? 
Éppen a tudományos könyvtárak. A Széchényi - teszi hozzá elgondolkozva. Hogyan 
lehetne nem az embert, de a föladatot megkülönböztetni? Ha egyszer megjelenik 
a kutatási föladat az olvasóteremben, ember képében, mert másként nem tud, 
vajon hogyan lehetne ezt az embert jobban támogatni? Végsősoron a tudományos 
kutatás is közműveltségi feladat.

Hirtelen eszébe ötlik valami.
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Akármennyi könyve van az embernek, még kritikusi gyakorlatában is a 
könyvtárra szorul. Akkor is minden kell neki. Az ilyen ember akaratlanul is 
okvetetlenkedik. Neki van a legnagyobb szüksége a könyvtárra, mégis ő békét- 
lenkedik. Kai költő uj könyvéről ir kritikát. Közeli határidővel dolgozik. 
Ismeri ugyan a szóban forgó poéta munkásságát, de megint kézbe kell venni az 
első kötetet is, a többit is. Mindet. De rögvest! Nem túlzott ez az igény?
És ha bejelentené, készítsék elő. Nem hat ez gőgnek, nagyképűsködésnek?

Szolgáltatás - mondom. S közben arra gondolok, vajon eleget törődünk a 
tudomány művelőjével? Mert tudom, ha kémek, segítünk. Amit kémek, abban 
serények vagyunk. S ezt a kutató - Koczkás is - készségesen elionerl. De van 
a gyakorlat, s ami előzi, az elképzelés, a szellem. S ha már a kutató habozik 
igényeivel elénk állani, s ezt vettem ki Koczkás szavainak kötéséből, érdemes 
rajta elgondolkoznunk, dolgaink sorrendjében hol áll, jó helyen áll-e a tudo
mányos kutatás sajátos könyvtári szolgálata?
BAIá Ü1RB

BALOLDALI KIADÓK ÉS NYOMDÁK A FASIZMUS IDEJÉN

A fasizmus németországi győzelme után még szorosabbra húzták a hurkot az 
addig is erősen szorongatott illegális mozgalom körül. Az uj helyzet uj mód
szereket igényelt. Hogy a marxista világnézetet terjeszteni lehessen, uj nyom
dákra, kiadókra volt szükség. A BMP 1928 májusi határozatában megalapozta az 
illegális nyomda megszervezését. Sallai Imre kezdte meg a munkát. A kézirato
kat a korrektúra elkészülte után azonnal megsemmisítették, a nyomda-helyiség
nek "tisztának" kellett lennie. Teljes volt a konspiráció. így készült illegá
lisan például Lenin Marx Károly cimü müve.

Egymás után jöttek létre a Daloldali kiadók. A Társadalmi Szemle körül 
csoportosult irók segítették dr. Agárdi Ferencet, Sándor Pál filozófust és 
Müller Lajost az Uj Európa sorozat megindításában a huszas évek végén. Müller 
mint volt nyomdász, több kistőkést ismert, akik segítettek volt társuknak. Ő 
szervezte be Gyarmati Ferencet, az állásnélküli fiatal nyomdászlegényt, aki 
falusi rokonai segítségével önállóvá vált s ahogy mondani szokta, kis tőkéjé
vel éppen a tőke megdöntésére vállalkozott. Első munkája a csepeli vasmunká
sok felhívásának kinyomtatása volt 50 ezer példányban. Müller egymásután vita
tó a "klienseket", az illegális mozgalom embereit Gyarmati nyomdájába. Itt 
készült a Társadalmi Szemle, az ellenzéki szakszervezeti lapok, s a József 
Attila által szerkesztett Valóság is, háromezer példányban.

Az első letartóztatástól kezdve a rendőrség számontartotta a kevésbe- 
szédü, magát tudatlannak mutató nyomdászt. Többször becitálták a rendőrségre, 
kihallgatták, verték, ő azonban hallgatott. Végül aztán uj módszert alkalmaz
tak, behívták katonának. Az Uj Európa kiadásában jelent meg József Attila 
"Döntsd a tőkét" cimü kötete - ennek elkobzásával a kiadó létalapja is meg
szűnt.
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A baloldali müvek kiadásának mégsem tudtak gátat vetni. Kiemelkedő sze
repet töltött be a könyvkiadásban Faust Imre. Bár 1933-tól rendőri felügyelet 
alatt állott, sorra-rendre adta ki Marx és Gorkij, Madzsar József és Nagy 
Lajos Írásait, forradalmi versesköteteket, szociográfiai munkákat. Az ő ne
véhez fűződik Radnóti Miklós "Lábadozó szél" cimü kötetének kiadása is.

A harmincas években működött a Danton kiadó is, mely tulajdonképpen áli- 
kiadó volt, kettős értelemben: a Danton-név forradalmi eszmetársitásra ad al
kalmat, a másik pedig, hogy hasonló hangzású s Így könnyen összetéveszthető 
az ismert Dante Kiadóval.

ügyesen álcázott kiadó volt a Phőnix, mely legalitását a Klasszikus írá
sok sorozattal alapozta meg. A rendőrség 1934.évi Vörös Könyve megállapítja, 
hogy "a kiadó neve célzatos. Phőnix a poraiból feltámadt tűzmadár, az újjá
éledt bolsevizmus." Marx, Hja Shrenburg, Egon Brwin Kisch könyveit adta ki 
Oravetz István, a törékeny, halkszavu ember, akiben szilárd kommunista hit éa 
törhetetlen kitartás ólt. Ő volt az Uj Harcos cimü folyóirat kiadója is, mely
nek első számát rögtön a megjelenés után elkobozta a rendőrség, de Oravetz 
csak 6o-7o példányt adott nekik az 1500-ból. A többi biztos helyen volt élté
vé. Oravetz 1933-as vizsgálati fogsága idején határozta el, hogy életét tel
jesen a marxista könyvek terjesztésének szenteli. 1934—ben adta ki az "így 
élnek a nők a harmadik birodalomban" cimü brosúrát, ami miatt a magyar poli
tikai rendőrség, majd a Gestapo egészen a háború befejezéséig üldözte. A ki
adványokat jól kiépített terjesztői apparátusával eljuttatta a párt- és szak
szervezetekbe, üzemekbe és magánlakásokba. Szállított Franciaországba, Cseh
szlovákiába, Romániába és Jugoszláviába is, ahonnét ellenszámlára az ott meg
jelent antifasiszta irodalomból csempészett be az országba jelentős mennyisé
get. ő adta ki többek között Veres Péter "Az Alföld parasztsága" cimü müvét 
1936-ban, valamint az első magyar Hegel-monográfiát, melyet Sándor Pál irt 
Kollár Ferenc álnéven 1937-ben.

Jelentős vállalkozás volt a teljes előzetes cenzúra idején született 
Szürke könyvek sorozat. A nyomda szervezése, az anyagi feltételek biztosítása 
és a terjesztés Szenes Lajos feladata volt. Szenes, a Népszava könyvkereskedés 
vezetője, kapcsolatot teremtett a munkásolvasókkal. A sorozatot Molnár Erik 
Jeszenszky álnéven irt Dialektikájával indították. Hogy a sorozat le ne lep- 
leződjék, folytatásaként megszületett a TÉKA, azaz a Társadalmi Könyvtár, 
mely szintén több marxista müvet adott ki, például Révai József "Népiség, 
demokrácia, szocializmus" cimü munkáját, melyet ugyan elkoboztak, de már elő
zőleg eljutott azokhoz, akiknek a kiadó szánta. A szociáldemokrata könyvkiadás 
érdeme egy-egy Marx-Engels mü kiadása, és Bebel "A nő és a szociallmus" cimü 
müvének hazai megjelentetése.

A háború idején élt az Burópa-könyvtár, majd Európa kiadó is, mely 
Sándor Pál és Szenes Lajos közös tevékenysége alapján nemes irodalmat adott, 
olcsón, néha ponyvaköntösben. Gorkij, Tolsztoj, Ognyev Írásai trafikok, pálya
udvarok , paviIlonok, Bárki Újságárusok utján jutottak el az olvasókhoz.Gorkij 
három müvét adták ki "Az élet iskolája" és "Egy boldog nyár", 194-31 Az anya, 
1944/ Sándor Pál fordításában - Kollár Ferenc álnéven. Ma már humorosnak tü-
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nik a következő eset: a kapitalista izü bestsellereiről ismert Nova hajlandó 
volt a kommunistának deklarált Upton Sinclair könyveit kiadni. Erre Braun 
Soma, a kiadó "csendes" tanácsadója és kitűnő fordítója vette rá a Nova ve— 
zetőit. Az ő fordításában jelent meg, a Nova kiadónál Marxtól A filozófia 
nyomora.

A haladó irodalom terjesztésében nagy érdemeket szerzett Cserépfalvi 
Imre. 1942-ben kilenc hónapot töltött letartóztatásban a Csendes Don kiadása 
miatt. Mint volt vöröskatonának 1919 után Cserépfalvinak is emigrálnia kel
lett. 1928-ban, hazatárése után könyvkereskedést és kiadóvállalatot alapított. 
Kiadója körül tömörültek kommunisták és baloldali szociáldemokraták, szocio- 
gráfusok, polgári liberálisok, mintegy közös frontot alkotva a nácizmus szel
lemi behatolása ellen. Lektorai között olyanok sorakoztak, mint Bálint György, 
József Attila, Földes Ferenc, Hevesi András, Radnóti Miklós, Vághidi Ferenc. 
1936 és 1942 között nyolc esetben Ítélték el Cserépfalvit sajtó utján elköv^* 
tett izgatás elmén.

1939 ós 1943 között a Szabad Szó könyvesakciói nagy hozzájárulást jelen
tettek az illegális mozgalom munkájához. A szerkesztőségben alakult Falu»- 
könyvtárszövetkezet a hazai baloldali müvek mellett a szovjet irodalmat pro
pagálta. Ezt a munkát előbb Iliás Ferenc végezte, majd 1941 nyarától Fehér 
Lajos vette át a KMP megbízásából. A lapban megjelent Ságvári-levól is tanú - 
sitja az illegális párt és a könyvosztály kapcsolatát. A könyveket általában 
a könyvkötőtől indították útnak, s mire az elkobzást elrendelő utasítás meg
érkezett, a kiadó raktárában már nem volt mit elkobozni.

Az illegális terjesztők leleményessége sokszínűén bontakozott ki. A Vi
lágosság nyomda egyik munkása, hogy szerény kenyerét biztosítsa, vidékre 
járt szabadnapjain apró csecsebecséket árulni. Csomagjaiba egy-egy könyvet 
is beletett, mégpedig a Tanácsköztársaság idején a Szocialista-Kommunista 
Munkások Magyarországi Fártja kiadásában megjelent füzetekből, melyek sok
száz példánya maradt elrejtve a Szenes-vezette könyvkereskedés pincéjében. 
Ezeket uj címkével látták élt Anatole Francé, Jack London, liaupassant neve 
került a borítólapokra. Ez mindaddig sikerült, mig egyszer a tűző nyári nap 
le nem olvasztotta a régi fölé ragasztott uj címkét, s a csendőrség rajta 
nem ütött a lelkes terjesztőn. Fuchs és Szenes 100-100 pengő büntetéssel 
uszták meg az eredeti ötletet.

Üldözték az Írókat, üldözték a müveket. Az Írók álnevet használtak, ál
ruhát viseltek a müvek. A forradalmi gondolat terjesztése sok leleményessé
get, ügyességet, bátorságot igényelt, é3 sok áldozattal járt. S bár a német 
megszállás után százával tiltották be az Írásokat, és munkatáborba, büntető- 
századba, halálba üldözték az Írókat - mégsem tudták a haladó magyar irodal
mat megsemmisíteni. Az erőszakkal szemben győzött a meggyőződésen és művészi 
erőn alapuló irodalom benső ereje, s átnyúlva a koron az állandó érvényű 
tendenciák máig hatnak*. Az üldözött magyar Írók, az üldözött európai iroda
lom nagy egészébe illeszkednek és méltók annak rangjához. Erről Írja Bertolt 
Brecht "Az irodalmat majdan átkutatják" cimü versében:
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••• Egész irodalmakat
kutatnak fel majd jelek után
Hogy hát lázitók is éltek itt, hol leigázás volt. 

De akkor majd magasztalják őket 
Kik csupasz földön ültek, hogy Írjanak 
Kik ültek az alantasok között 
Kik ültek a harcosok körében.
Kik az alantasok kínjairól hirt mondottak 
Kik a harcosok tetteiről hirt mondtak 
Művészien
Azelőtt királyok dicsőítésére 
Fenntartott nemes nyelven.

MARKOVITS GYÖRGYI

A vázlatos Ismertetésben említett kiadványok 
az OSZK könyv- és hirlapraktáraiban megvannak**
Az 1919-194^ közötti növedéknaplókban a til^- 
tott kiadványok impresszumadatai mellett "R",
"Rém" illetve "Remete" jelzés áll.



KIADVÁNYAINK

Nemzeti könyvtárunk, az 
Országos Széchényi Könyvtár 
kb. két évtized óta megjele
nő évkönyveinek száma újabb 
tartalmas kötettel gyarapo
dott. Németh Mária szerkesz
tésében 1975-as impresszum- 
jelzéssel látott napvilágot 
az 1970-1971. évekre vonat
kozó kötete.

A kötet elején 
Haraszthy Gyula búcsúzik a 

könyvtár két vezető munkatársától és jeles szakemberétől, Dezaényi Bélától 
és Gombocz Istvántól, akiket alkotóerejük teljében, hirtelen ragadott el a 
hálál családjuk és munkatársaik köréből. Dezsénvi Béla (1907-1972) 40 éven 
át tevékenykedett a könyvtár felemelkedéséért, hosszú időn át vezetője volt 
a hirlaptámak, majd főosztályvezetője a könyvtárnak, irányította a könyvtá
ri tudományos munkát s az előző évkönyvek az ő szerkesztői irányításával je
lentek meg. Az egyetemi könyvtárosképzés megindulása óta fiatal könyvtáros
jelölteknek tanította a sajtótörténetet és sajtóismeretet, ez Eötvös Lordnd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának címzetes egyetemi docense volt. 
Haraszthy Gyula nekrológja után D.Szemző Piroska összeállítása nyújt tájé
koztatást gazdag irodalmi munkásságáról. - Gombocz István (1921-1975) a 
Nemzetközi Csereszolgálat vezetőjeként tett jelentékeny szolgálatot a hazai 
és nemzetközi könyvtári életnek. Mint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnök
ségének tagja is nemzetközileg elismert személyisége volt a magyar könyvtár
ügynek) a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége, az 1SIA előbb a Ki
adványcsere Bizottság titkárává, majd elnökévé választotta. A magyar művelő
dés és tudomány ügyét szolgálta a Magyar Unesco Bizottság tagjaként is. Iro
dalmi munkásságát Gombocz Istvánná összeállításában közli az évkönyv.

A kötet további része - követve az előző évkönyvek beosztását - négy 
nagyobb tematikus fejezetre tagolódik. Az I. fejezetben SomkutL Gabriella 
az Országos Széchényi Könyvtár, Pspp István pedig a Könyvtártudományi és 
Módszertani-Központ 197&-1971. évi tevékenységéről közöl részletesen elemző 
tanulmányt. A II. fejezet Gombocz Istvánnak "Az IFIA Nemzetközi Kiadvénycse- 
re Bizottságának 40 éves működése" című Írását tartalmazza.

Az egész évkönyvnek talán leggazdagabb része "Az OSZK gyűjteményeiből

Országos Szdohányt Könyvtár. Az - - - 
Évkönyve. 1970-1971. Bp. 1975* OSZK, 
Egyet. Ny. 443 1. illusztr.
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és történetéből” című III. fe.lezet. Az itt megjelent tanulmányokból a könyv
tár megírásra váró teljes történetének körvonalai bontakoznak ki. Bérlész 
Jenő elsősorban kéziratos források alapján Jankovicb Miklós könyvtári gyűj
teményeinek kialakulását és sorsát dolgozza fel, rámutatva* hogy gyűjtemé
nyének 1852-i megszerzése a nemzeti könyvtár második megalapításának tekint
hető. somkuti Gabriella "Széchényi Ferenc nemzeti könyvgyűjteménye” elmen az 
alapitó 1802-i adományát* a magyar és magyar vonatkozású müvekből álló gyűj
teményt elemzi és ismerteti a róla megjelent katalógusok alapján. A fejezet 
többi tanulmánya a Széchényi Könyvtár későbbi történetére vonatkozik, a 
könyvtár valamely részlegének* állományrészének fejlődését mutatja be egy- 
egy adott időszakban: Pukánszkyné Kádár Jolán a "Régi Magyar Könyvtárat" a 
két világháború között* Soltész Zoltánné a Régi nyomtatványok Iára állomá
nyának gyarapodását az 1961 és 1970 közti évtizedben. Fazekas József immár 
hetedik közleményében egészíti ki eddig ismeretlen munkákkal Szabó Károly 
Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetét, Illyés Katalin a hirlaptáxi állo
mány kialakulásának történetéhez közöl adatokat a hirlapkönyvtár 1884-1 meg
alapításától 1914-ig, az első világháborúig, mig Farkas Iászló a könyvtár 
szervezeti, ügyrendi és olvasószolgálati szabályzatait ismerteti 1867 és 
1918 között.

Amíg a III. fejezetet 8 könyvtárra vonatkozó tanulmányok jellegéből 
adódóan egyfajta homogenitás jellemzi, addig a "Könyvtörténeti és művelődés
történeti tanulmányok" cimü IV. fe.iozet a benne közölt Írások sokrétűségével • 
változatosságával kelti fel az olvasó figyelmét. Borsa Gedeon Msnlius János 
vándomyomdász eddig nem ismert könyvkötői tevékenységét vizsgálja, Fallen- 
büchl Zoltán Grassalkovich Antal aforizmáit i&nerteti a könyvtár kézirattá
rában őrzött aforizmás-könyve alapján; Indali György a Hazai és Külföldi 
Tudósítások, Batári Gyula az Orvosi Tár cimü folyóirat történetéről, Miklóssy 
János Vajda János egy 1863-as lapkisérletéről, a Magyar Sajtóról, £ata Imre 
a Válasz 1934 utáni sorsáról, Markovits Györgyi pedig a második világháború 
idején Dé1-Amerikában megjelent emigráns lapokról közöl sajtótörtén éti ta
nulmányt; Kozocsa Sándor "Három költő emberközelből" cimü Írásában Babits 
Mihályhoz, Kassák Lajoshoz és Oláh Gáborhoz fűződő személyes kapcsolatairól 
számol be, végül Jeszenszky Géza "Magyarország az I. világháború előtti ne
gyedszázad angol nyelvű kiadványaiban" elmen vizsgál tartalmilag politikai 
és diplomáciatörténeti szempontból egyaránt fontos bungarikáket.

Az évkönyv tartalmának a terjedelem-adta keretek miatti felsorolásszerü 
ismertetése is bizonyltja a kötet rendkívüli tartalmi gazdagságát, nemcsak a 
könyvtári szakemberek és a sajtótörténet kutatói, de az irodalomtörténészek* 
történészek s általában a magyar művelődéstörténet kérdéseivel foglalkozó 
kutatók is haszonnal fogják forgatni és felhasználni a színvonalas tanulmá
nyokat.
FÜLOP GÉZA
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Az utóbbi 6vekben örven
detesen megnövekedett a ha
sai sajtó történetével fog
lalkozó kiadványok száma. 
Gondoljunk csak a Magyar Új
ságírók Szövetségének és a 
MTA Irodalomtudományi Intéze
tének együttműködésében ké
szülő oájtótörtónetd. szinté
zis olőtcnuLnányalként meg
jelent bibliográfiára és ta- 
bibliogxáfiai füzetek-soro- 

zatónak sajtóbibliográfiai tagjaira. Az OSZK érdemei hogy e kutatások tárgy
körét kiszélesítve hozzálátott a külföldi magyar nyelvű sajtótermékek re
gisztrálásához f s ezzel komoly segítséget nyújtott több társadalomtörténeti 
diszciplína kutatóinak.

E munkálatok eredményeként jelent meg 1972-ben a Külföldi nyelvű
hírlapok és folyóiratok clm.ierrvzóke és adattára .1945-1970 cirnü mü második kö
teteként Németh Mária szerkesztésében a nem szocialista országok magyar nyel
vű sajtójának legfontosabb adatait egybegyüjtö kötet. A most megjelent első 
kötet a hazánkkal szomszédos szocialista országokban a jelzett időszakban 
megjelent magyar sajtótermékek jegyzékét tartalmazza. A kötet munkálatait 
és szerkesztését Kemény 0, Gábor végezte.

A kötet kót nagy részre tagozódik: a betűrendes címjegyzékre és a muta
tókra. Függelékként az 1971-ben indult, uj periodikus kiadványok jegyzéke 
csatlakozik a huszonöt év anyagához.

A Betűrendes címjegyzék 403 hírlapot és folyóiratot sorol fel. Ez a 
szám - amint erre a szerző a kötet előszavában rámutat - a vizsgált időszak 
egész külföldi magyar sajtótermésének (1387) több mint egyhanuadát reprezen
tálja, és a hazai termés mutatójával összevetve is tekintélyes mennyiséget 
képvisel, bizonyítva a szomszédos szocialista országok magyar nemzetiségi ál
lampolgárainak élénk szellemi életét. A címjegyzékben a sorszámmal ellátott 
leírások a szokásos adatokat tartalmazzák; gondosan utal Kemény a perlodiku- 
moknál olyan gyakori címváltozásokra, a mellékletekre és melléklapokra, a 
vizsgált területre jellemző két sőt többnyelvűségre. Az utóbbi esetben a le
írás a kiadványon szereplő cim alatt, sorszámmal ellátott tételként szerepel, 
a más nyelvű cim pedig sorszám nélkül, mint utalás. Ha a leirt kiadvány meg
található az OSZK állományában, a szerző megadja hirlaptárl jelzetét is.

A kiadvány nagyobbik részét (93-238, 1.) a mutatók teszik ki, amelyek 
országok, megjelenési helyek és laptipusok szerint tárják fel a címanyagot 
ökonomikusán, rövidített címleírásokkal, s ezzel nagymértékben növelik a 
jegyzék használhatóságát.

Az országok szerinti mutató tételei sajnálatos módon nem kaptak sorszá
mot, pedig e mennyiaégi mutatók érdekes összehasonlításhoz adtak volna lehe

Ktllföldi magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok óinjegyzéke és adattára 1945- 
1970, I, Szomszédos szocialista országok, 
összeáll* Kemény G. Gábor. Bp» 1974. OSZK, 
Házi eolcsz. 268 p.

nulmánykötetekre, vagy a Petőfi Irodalmi iíuzeum
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tőséget. Ha megszámoljuk, melyik szomszédos országban hány magyar nyelvű saj
tótermék jelent meg az elmúlt negyedszázadban a következő adatokat kapjuk: 
Csehszlovákia -91, Jugoszlávia - 139» Románia - 143, Szovjet Ukrajna - 29.
Itt kell felhívnunk a szerző figyelmét arra, hogy következetlenül használja 
az országneveket. Az elmúlt huszonöt év alatt a szocialista fejlődés szom
szédaink elnevezésében is tükröződött, a köztársaságtól a népköztársaságon át 
a szocialista köztársaságig. Szelest a változásokat a mutató elmében felsorol
ni talán felesleges is. Viszont szokatlan Ó3 nem szabad soha nem volt ország- 
neveket kreálnunk. Egyszerűbb és hibátlan lett volna, ha a szerző a köznyelv
ben meggyökeresodett rövidebb nevekot (Csehszlovákia stb.) használja. A Szov
jet Ukrajnában megjelent kiadványok mutatójának ciméül a szerző formulája he
lyett ezt javasoljuk: Szovjet Ukrajna, Kárpátostul! terület.

A megjelenés helye szerinti mutatóban a helység hagyományos magyar neve 
alatt találjuk meg a kiadvány elmét, a mai, másnyelvü névről utalás történik 
a magyarra.

Az utolsó mutató laptipusok szerint 24 csoportban (az országos lapoktól 
az élclapokig ill. a pontoson meg nem határozható, vegyes tartalmú "Egyéb"- 
csoportig) elrendezve közli a címanyagot. Mintegy függelékként a két ill. 
többnyelvű kiadványok jegyzéke zárja a mutatók sorát.

Az előszóban az összeállító szerényen állapítja meg, hogy e címjegyzék 
"nem több és nem más a feltárás gyakorlati céljait szolgáló segédeszköznél"! 
elegendő adatok híján nem vállalkozhatott a vizsgált poriodikumok életében 
történt változások regisztrálására, hiszen a cimanyag mintegy egy ötödét má
sodlagos forrásokból merítette.

Aki kézbe veszi e kötetet, rögtön megállapíthatja, hogy létrehozója ut- 
törő munkát végzett: rendkívül hasznos* nélkülözhetetlen eszközt ötvözött 
egybe a könyvtári tájékoztatás számára, s egyben a további kutató, feltáró 
és regisztráló munka alapját teremtette meg. Felhívja munkája eddigi eredmé
nyeivel az OSZK vezetőit arra, hogy az ilyen jellegű kézikönyvek, kutatási
tájékoztatási segédeszközök létrehozása a nemzeti könyvtár tudományos fel
adatainak élvonalába tartozik.

Végül e sorok Írója, a Gyarapítási Osztály dolgozója e címjegyzéket fo^» 
gatva a fentiekhez még azt kívánja hozzáfűzni: a Candide zárószavait, amelyek
kel Kemény G. Gábor további kutatómunkára szólít fel, a mi osztályunkra Így 
vonatkoznak: megtudjuk e kiadványból, mi mindent kell sürgősen megszereznünk 
az OSZK számára, ha nem akarjuk, hogy a jövő kutatója elmarasztaljon bennünket 
gondatlanság miatt.
BOR KÁ.IUÁN
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NQSCE TE IPSUM

A TÉRKÉPTÁR BEMUTATKOZIK

A Térképtár rákospalotai elhelyezése folytán igen távol esik az 
Országos Széchényi Könyvtár központjától, aminek következtében még a Könyv
tár dolgozói közül is, - kutatókról nem is beszélve - relatíve csak kevesen 
és ritkán keresik fel. Éppen ezért szükségét látjuk annak, hogy a Híradó ha
sábjain keresztül bemutassuk és megismertessük az olvasót a Térképtár jelen
legi helyzetével, számot adjunk az ott folyó munkáról, feltárjuk problémáin
kat éa - nem utolsó sorban hlvogatóul - bemutassuk egyikét olyan darabunkat, 
amely mind hazai-, mind pedig világviszonylatban előkelő helyet foglal el 
ritkasága és az ebből eredő értékessége folytán.

Minden bizonnyal az olvasó előtt nem ismeretlen, hogy a könyvtáralapitó 
gróf Széchényi Ferenc 1802-ben nemcsak könyvekkel, de térképekkel együtt tet
te le a msi nemzeti könyvtár alapját. Soproni könyvtárából származó, nem cse
kély számú, értékes térkép és atlasz képezi a Térképtár alapgyüjteményét. Az 
idők folyamán azonban 0 térképanyag nagymértékű gyarapodása következtében 
- külföldi példákhoz hasonlóan - nálunk is szükségszerűvé vált a térképek, 
atlaszok különkezelése, raktározása, speciális, a könyvektől eltérő feldol
gozása és az ebből eredő szaktájékoztatás is. Természetesen a helyhiány már 
akkor is akadálya volt minden ésszerű tervezésnek, úgyhogy csak jóval később, 
1^39-ben realizálódott ez elképzelést a Térképtár szervezetileg önálló külön- 
gyüjtemény lett. A második világháború, majd a többszöri költözködés nagy és 
leküzdhetetlen akadályokat gördített a közben erősen felszaporodó anyag fel
dolgozása elé, - annál is inkább, mert a Tár csaknem mindig és napjainkban is 
elégtelen létszámmal dolgozott. Mai nyelven szólva nem tudott szinkronban 
lenni, nem tudott lépést tartani a feldolgozó munka azzal a nagy gyarapodás
sal, amit a kor produkált, aminek eredménye a gyűjtemény jelenleg 150 ezer 
darab körül mozgó szintje.

A gyarapodás forrása ma éppen úgy, mint régen, az ajándékozás, bel- és 
külföldi vásárlás, cserei oroszlán-részét azonban a nyomdákra rótt köteles- 
példányBZolgáItatás képezi. Ez 1804-ből ered, amikor is a rendek kezdeménye
zésére a király ezt a jogot a Könyvtárnak biztosította. Természetesen az idők 
folyamán ez módosításokon esett át. Ennek a rendeletnek köszönhető az újonnan 
megjelenő térképek és atlaszok viszonylag rendszeres és folyamatos beszolgál
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tatása Is.
Természetesen ma esek ez un. "nyílt” térképekre vonatkozik a nyomdák

nak ez a kötelezettsége* a ”titkos"-akra nem. Yennek még "szolgálati hasz
nálatra" megjelölésű térképek Is. amelyek átmenetet képviselnek az mulltett 
két kategória között* de ezek már sajnos - többségűkben - nem kerülnek be a 
Sárba* pedig igen értékes térképek és atlaszok találhatók közöttük. Beszol- 
gáItatásuk további rendezést kíván. Mindent el kell követni* hogy ezek a 
térképek a nemzeti könyvtárban feltétlenül legyenek képviselve* természete
sen a megfelelő betekintési korlátozások érvényesítése mellett.

Mielőtt rátérnénk a Térképtár munkájára* szeretnék néhány említésre 
méltó nagyobb vásárlást és adományt felsorolni* amely nem is csekély szám— 
bán* de nég inkább minőségben emelte a Széchényi könyvtár anyagát. így szóL> 
nunk kell a múlt századból* 1832-ből Jankovlch Miklós* 1835-ből Illésházy 
István, 1846-ből Horvát István, 1895-ből Lonfranconl Enea értékes anyagáról 
De századunk sem marad el az adományok terén, mivel 1926-ben a M. Kir, Áll* 
Földmérési Térképtár régi kataszteri térkópállományának nagyrészét, 1950-ben 
a Néprajzi Múzeum nem kevesebb, mint 500 db kéziratos térképét ajándékozta 
a Térképtárnak. Nem is szólva arról a nagy gyarapodásról, amely a felszaba
dulás után, az 5^-es évek elején következett be, amikor Í3 több tízezer tér
kép került nemzeti tulajdonba és ezzel az állomány szinte megkétszereződött. 
Napjainkban ilyen nagyobb beszerzésre nemigen volt alkalom.

A Térképtár feladata teljességre való törekvéssel gyűjteni, feldolgozni 
a kutatás szolgálatába állitani (szakreferencia, publikálás utján), megóvni 
és megőrizni a Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó, a kartográfia módszerével elő
állított Magyarországon készített? 1. térképeket (kéziratos, többszörözött 
és domború), 2. atlaszokat (1800 előtti és 1800 utáni modem) , 3, glóbusokat 
(föld- és éggömböket).

Továbbá: a hazánk határain kivül megjelent magyar vonatkozású régi éa 
móléra térképeket és atlaszokat, valamint a hazánkkal szomszédos országok 
legjelentősebb térképeit és atlaszait, még továbbmenve pedig a jelentős vi
lág-, nemzeti-, komplex- és szakatlaszokat, A külföldön megjelent térképek 
közül azokat is, amelyek hatást gyakoroltak a magyar kartográfia fejlődésé
re, vagy történeti-, gazdasági- és egyéb kapcsolatot tükröznek, ill. az 
egyetemes kartográfiát demonstrálják a különböző korokban. Ezt a nagy anya
got kiegészítik még a térképekhez és atlaszokhoz tartozó msgyanázófüzdtak, 
repertóriumok, mellékletek, továbbá a veduták és látképek 1800-1g.

A Tár munkáját és az információs szolgálatot elősegíti a jelenleg kh*
3 ezer kötetből álló segédkönyvtár, amely részben kartográfiai- és geográ
fiai munkákból áll* részben általános jellegű segédletekből*

A Térképtár állománya tehát nemcsak Hungarlca vonatkozásban egyedülálló 
az országban, da mint egyetemes térképtörténeti gyűjtemény is jelentőséggel 
bir.

A Térképtár a kővetkező nagy gyűjtemóny-részekből állt
1'. Kéziratos térképek. kb»; 3000 db,
2, Nyomtatott (többszörözött^ térképek, kb. 40 000 db,



3. Atlaszok, kb. 2600 db,
4. Kataszteri térképek és bírtokvázlatok. kb-. 97 000 db, (gyűjtésük 

1971'. Jen. 1-től megszűnt) ,
5. Glóbusok, 27 db,
6. Dombortérképek. mintegy 50 db.
A feldolgozás első lépése az uj anyag leltárba vétele. Bz a művelet 

1973 óta a beszerzés minden változatára vonatkozik, ugyanis s vétel, ajándék 
és csere utján bekerült anyag leltározásán kívül a kötelespéldányokét is el
ső fokon a Térképtár végzi. Erre a célra az egyedi clmleltárkönyv áll ren
delkezésre. Ezután következik a címleírás. Itt azonban különbséget kell tenr- 
ni, hogy modem, nyomtatott térképről van-e szó, avagy kéziratos műről, vagy 
éppen egy atlaszról. Mások e kívánnivalók egyiknél, másiknál. A címfelvétel 
első részében az érvényes szabvány és a helyi szabályzat előírásai szerint 
vesszük fel a műre vonatkozó adatokat. A második részben (annotáció) viszont 
a mü tartalmi értékeire kell rávilágítani, amelyek egy puszta címleírás ese
tén nem derülnének ki, viszont az olvasó részére fontos tájékoztatást nyúj
tanak. Az annotációban történik utalás arra a földrajzi fogalomra, amelynek 
segítségével a pontos cím ismeretének a hiányában is a keresett műhöz eljut
hat a kutató. Ezután történik említés a térkép tartalmáról, úgyszintén a 
készítés technikájáról. Itt kell megjegyezni, hogy a jelenlegi feldolgozó 
munkában éles különbséget teszünk a már fentebb is említett térképfajták kö
zött és elhatároljuk őket a koruk alapján is. sok energiát fordítottunk a 
katalógus és a bibliográfiai címleírás korrelációjára, e munka ésszerű meg
oldására, bár e téren vannak még megoldandó részletek, mint pl. a XX. száza
di térképek feldolgozásának módosítása.

A címfelvétel megtörténtével megkapja a darab a helyrajzi számát is, a- 
mely egyetlen számsort alkot az egyes gyűjteményrószékén belül és egyben szö
veges bejegyzését is jelenti a megfelelő helyrajzi naplóba, a darab és a 
példányszám megjelölésével együtt. Szután az anyag szakozására kerül sor az 
BTO alapján, majd végezetül az adréma-levonatok szín- és számszerinti, kije
lölésével - a katalógus számára - befejeződik a feldolgozó munka.

A Térképtár anyagát a katalógusok tükrözik. Un. bontott katalógussal 
rendelkezünk. Minden egyes gyűjtemény-résznek párhuzamosan külön-külön kata
lógusa van. így

a Magyarországot ábrázoló térképeknek, 
a külföldi országok térképeinek,
8 kéziratos térképeknek, 
a kataszteri térképeknek, 
az atlaszoknak.

Néhány éve felállítottuk a nyomda- és kiadói katalógust is, mivel a térkép 
vagy atlasz minőségét és milyenségét döntően határozza meg, hogy hol készült, 
vagy ki adta ki /különösen áll ez a régi atlaszokra/, és egyben hézagpótló 
szerepet is tölt be a hiányzó térképnycmda- és kiadói regiszter tekintetében*. 
Minden gyűjtemény-résznek van betűrendes- (cim, szerző és földrajzi fogalom
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szerinti) óe szakkatalógusa; az atlaszoké nem teljes. A kéziratos térképeknek 
és atlaszoknak még időrendi katalógusa is van. Rendezés alatt áll az un. mé
ret-arány katalógus is. Segédkönyvtárunk betűrendes- és szakkatalógusának cé
duláit a Katalogizáló Osztály szolgáltatja. Ugyancsak ez az osztály késziti 
el az un. kettős feldolgozás keretében a térképtári feldolgozás után a modem 
atlaszok címleírásait az olvasói könyvkatalógus számára.

A térképek tárolása, rektározáaa földrajzi csoportosítás alapján, de a 
méretük figyelembevételével történik, fiókos faszekrényekben. Sajnos az idő 
megette az utóbbiakat és a többszöri költözés sem használt nékik. A térképek 
tékákban vannakt hely- és szekrény hiányában korszerűtlenül tultömöttek. 
Atlaszaink közül a régiek vasszekrényekben nyertek elhelyezést, de a modemek 
nyitott polcokon állnak. Kataszteri téricéi>eink - tekintettel arra, hogy egy
séges méretűek - nyitott polcokon, tékákban és községenkint abc-rendben tá
rolódnak'. A birtokvázlatok dobozokban, megyénkint, a glóbusok a térképtároló 
szekrényele tetején, a dombortérképeit ugyancsak dobozokban. A zsúfolt helyze
tet némileg enyhíti az, hogy a rákost alótel épület földszinti raktárának,
- amelyet eddig a Raktári Osztály birtokait -, egy részét a Térképtár kapta 
meg.

Minthogy a Térképtár nem rendelkezik teljes idejű raktárkezelővel, az 
anyag kezelése - a nagyságból és súlyból kifolyólag - olykor nehózsóggel jár.

Az áHornénwédelem sajnos nem tudott lépést tartani a gyarapodással.
Ezért e téren komoly segítségre lenne szükségünk*. A restaurálási lemaradások
nak a kapacitás-hiány az oka. A régi* XVIII. század előtti glóbusaink mind
egyike sürgős restaurálásra és javításra szorul. Mivel a Könyvtár jelenleg 
nincsen technikailag úgy felszerelve, hogy ezt a munkát elvégezni tudná, 
ezért az ELTE Térképtudományi Tanszékéhez fordultunk, amolytől kaptunk is se
gítséget. így kerül sor a közel jövőben gyűjteményünk legnagyobb glóbusának, 
a 132 cm átmérőjű, egykor a Perczel család tulajdonát képező glóbusnak a 
restaurálására is. Az anyag állományvédelmi fotózása szinte még meg sem li>- 
dult. E téren kétségtelenül nagy nehézséget okoz a térképek nagy részének a 
terjedelmes volta. Külön problémát jelent a színes fényképezés, pedig a leg
több esetben csak ez tudja e térképeket hitelesen visszaadni. A nagy értéket 
képviselő és pótolhatatlan színes kéziratos térképeknek és metszetes atlaszok
nak ugyanis a használat folytán bekövetkező pusztulását csakis azzal tudjuk 
majd kiküszöbölni, hogy a kutatók számára színes diákat készítünk és bocsá
tunk rendelkezésükre.

A Térképtár kutatóforgaIma a külterületi elhelyezés következtében - a ko
rábbi időszakhoz képest - nagy visszaesést mutat. A múlt esztendőben 139 ku
tató keresett fel bennünket különféle témakörben. Újabban egyre gyakrabban 
fordulnak meg a Tárban a Magyar Televízió és a MARIIM munkatársai, hogy ok
tató célú vagy éppen játékfilmhez anyagot keressenek és fényképezzenek. Tér
képeink állandóan szerepelnek más intézmények kiállításain. Hazai és külföldi 
kutatók is többször fordultak személyesen vagy levélben hozzánk szakvélemény 
adása vagy anyagielkutatás végett* gazdaságtörténeti-, helytörténeti és
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topográfiai kutatás céljából használják fel anyagunkat. így pl. a Magyar 
Nemzeti Múzeum kutatócsoportja a Csörsz árok - ördög árok kutatásához vette 
igénybe kéziratos térképeink adatait. Ez év májusában a Magyar Hidrológiai 
Társaság a "Vízügyi Történeti Napok" keretében 35 fős kutatói csoporttal ke
resett fel bennünket és a legszebb vízügyi vonatkozású térképekből rögtön
zött kiállításunkat tekintette meg.

Nem mellőzhetjük, hogy állományunk néhány különösen becses darabjárói 
külön is meg ne emlékezzünk.

A Könyvtár legrégibb térképe Széchényi Ferenc adományából került 
elő, 147^-es keltezésű. Gratiosus Benlncosa olasz származású, Mátyás király 
udvarában dolgozó mester Velencében készült, kézzel rajzolt portolán térké
péről van szó, "Mappa maritimae de A. 1474". Az egész mediterrán világot 
ábrázolja, de találtaik rajta Hold-naptárt és napéjegyenlőségi táblázatot is.

Az első Magyarországról és magyar ember által készített fametszetes 
térkép lázár deák nevéhez fűződik, 1528-ból "Tabulo Hungáriáé" cinen'. Mint 
ismeretes a török hódítás kezdetén készült, minden bizonnyal hadászati cél
ból. Közel ezer helyiséget tüntet fel, korához képest bámulatos pontossággal1; 
Minden valószínűség szerint helymeghatározásai saját mérésein alapultok. Tér
képének igen nagy jelentősége volt Ó3 a XVI'. század folyamán 11 kiadást is 
megérhetett. Ezekből több kiadás is szerepel a Könyvtárban. Két évszázadon 
keresztül, Marsigli é3 Müller térképeinek a megjelenéséig, ezt használták 
fel általában a Magyarországról készített térképek alapjául - többek kö
zött - ennék a kornak nagy térképésze, a flanand származású G. Mercator is.
De lázár tóricépe alapján dolgozott \v. Laziu3 és egy másik magyar kartográfus, 
Zsámbolcy (sambucua) János is, az 1566-ban kiadott térképének megalkotása so
rán. lázár deák térképe 1528. évi legkorábbi ismert kiadásának egyetlen 
hazai példányát a Széchényi Könyvtár őrzi, do minthogy az Apponyi-gyüjtemény- 
hez tartozik, nem a Térképtárban, hanem a Eégi Nyomtatványok Tárában találha
tó. (A föntebb említett G. Benincas3-fále térkép a Kézirattárban van elhe
lyezve.)

Az atlaszkészités fénykorából, a XVI-XVII. századból számos neves 
holland és flamand officina remekművével rendelkezünk. Nem véletlen, hogy 
ezekben az országokban virágzott a térképkészítés, mert a hajózás és a tenge
ri kereskedelem nagyarányú fejlődése szükségessé tette a pontos és részletes 
térképek kiadását. A. Ortellus 1595-ös, a Plantin nyomda által kiadott 
"Theatrum Orbis Terra rum" c., továbbá G. Mercator 1607. évi 2. kiadású 
"Átlós sive Cosmographia..." c. atlaszát kell megemlítenünk, majd a XVII. 
század legjelentősebb térképkészítőjének és kiadójának, w. J. Blaeu-nak 
több kötetes atlaszaira kell felhívnunk a figyelmet. Három különböző kiadású 
atlasza található meg Tárunkban. Közülük különösen az elaő becses, az 1640. 
évi "Theatrum Orbis Terrarum sive Atlas novus.amely egész ritkaságnak 
tekinthető, minthogy még olyan nagy térképtárak, mint a British Uuseumó 
vagy a Library of congressé is csak változataival rendelkeznek*. Technikai 
szempontból ennél fejlettebbsaz 1647-1655 között készült hatkötetes, német 
nyelvű "Hovus Atlas...", de méginkább az 1655-1662. évekből való tizenegye
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kötetes "Atlas malőr elve Cosmographla Blaviana..Ez utóbbi kózl színezé- 
sü chartusai (a elmet magábezáró, de egyben kiemelő figurális és geometriai 
elemekből álló dekoratív díszítései), a megfelelő országok címerét feltünte
tő rajzok* népviseletben ábrázolt alakok* látképek és mitológiai figurák 
különösen gondos kivitelűek és rendkívül tetszetősök. Betűi igen finom met
sző süek.

A XVII'. századi kéziratos térképeink egyik gyöngyszeme G. G’. Bnalla 
167Ű. évi térképe a Muraközről "L*Isola Mvrakes.A pergamenre rajzolt 
térkép igen gondosan kidolgozott* finom színezésű és különösen aprólékosan 
kirajzolt rajta az egykori vízrajz. Utóbbit a maival összehasonlítva* jól 
megfigyelhetők az időközben beállt változások. A térkép felvételének idején 
pl', a Dráva még a Zola mecyoi Légrád községtől délre folyt.

Térképtárunkban ugyancsak megtalálható a XVII. század egyetlon jelentős 
magyar kartográfusának Kovoncpj Gábornak világviszonylatban is kiemelkedő 
munkája* az 1689-ben Bécsbcn kiadott "Parvus Átlós Hungáriáé", amely az el
ső zsebatlaszunk. 40 táblán mutatja b© Magyarországot és kb. 2600 helyiséget 
tüntet fel, ezeknek földrajzi adatait táblázatban közli.

Ugyancsak megtalálható J. Ch. Müller 1709-ben kiadott Magyarország fali
térképe is, "Augusti3slmo Rcmanor. lmperatori Josepho I. Hungáriáé Regi... 
[mappa]...". lázár deák óta ez az első olyan térképünk, amely eredeti és egy
séges felmérés alapján készült az egész ország területéről. Különös értéke, 
hogy a Duna folyását elsőnek ábrázolta helyesen. Létrejöttét a török felsza
badító háborúk során felmerült katonai szükségleteknek köszönheti* de mint
hogy a külföldi kartográfusok ezt tekintették az első valóban használható 
Magyarország térképnek* jelentősége és használata külföldön is nagy volt. 
Eredetileg a térkép kezdeményezője P. Marsig!! volt, akinek szintén készülték 
Magyarországgal kapcsolatos térképei'. Közülük megemlíthetjük a birtokunkban 
levő Duna térképet: "Mappa generális in qua Danübitus] fltumen]

Igen bő sorozattal vannak képviselve Térképtárunkban a XVIII. századi 
magyar térképészet első kiváló képviselőjének, Mlkovinv Sámuelnek a munkái*. 
Elsősorban megyei térképek ezek, amelyek polgári, közigazgatási célokat szol
gáltak. Szerkesztésüknél Mikoviny - először hazánkban - csillagászati és 
mértani módszereket alkalmazott, pontosságuk tehát meghaladja az összes ko
rábbi hazai térképet?. A Mikoviny térképek egy részét rézmetsző tea formában 
őrizzük, de van közöttük számos eredeti kéziratos alkotás is. Utóbbiak gondos 
kidolgozása is figyelemreméltó.

A XVIII, század második felétől kezdve időszerűvé vált hazánkban a 
folyók szabályozása, mocsarak lecpapolása. Ez szükségessé tette vízügyi vo
natkozású térképek készítését. Földmérőinknek és térképészeinknek egész sora 
végzett ilyen munkát és az általuk készített térképek ugyancsak nagy mennyi
ségben találhatók meg Tárunkban. Hazánk egykori vízrajzának rekonstruálásához 
ezek a térképek szolgáltatják az alapot. Példaképpen a sorozatból kiemelhet
jük József és Gábor kéziratos alkotásait. Megemlíthetjük Bedekovich 
Lőrlno térképeit is, amelyek között azonban nemcsak vízrajzi * hanem közigaz
gatási vonatkozásunk la vannak. Kéziratos térképeink között található a leg-
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első európai barlangtérkóp, Sartorv József felvétele az Aggteleki Barlang
ról, 1794-ből "Ideál Plán von dem...by Agtelek befindlichem Höhle.

Két nagyobb kötetes kéziratos térképgyűjtemény is említést érdemel. Az 
egyik bányászati térképsorozat, az Oravica környéki aranybányákról 1771-ből* 
"Entwurf Gesamt-Orsvitzer...Goldschurf ...” c. A másik A. Bauer 1805-ből k^ 
letkezett "Corpus Ichonographiarum..Bacs...”. Egyes helységek határainak 
művelési ágakat feltűntető színes térképgyűjteménye.

[Egyébként a Térképtár Magyarországot ábrázoló XVI-XVII. századi leg
szebb metszetes térképéiről "Cartographia Hungarlca" elmen a Magyar Helikon 
és Cartographia vállalatok kiadásában gyűjteményes fakszimile kiadás látott 
napvilágot, amelyet a Térképtár korábbi vezetője, Nemes Klára válogatott 
össze, valamint látott el bevezető- és magyarázó szöveggel.}

Végül még, mint érdekes kéziratos térképet említhetjük meg Srmita 
István "Tabula Districtus studiorum et scolarum..." c. l?80-ból származó 
munkáját. Hazánk akkori oktatásügyi beosztását ábrázolja. Mint térképalkotás 
pontosságban sok kívánnivalót hagy maga után, mégis számos érdekes egykori 
vizrajzi részlet olvasható ki belőle, szegélyét a nagyobb iskolavárosok lát
képei alkotják,

Térképtárunk állományának több, mint felét képezi a kataszteri térkének 
és birtokáézlatok. Eredetileg - 1851. évvel kezdődően - a földadó egységes 
és arányos kivetése céljából készültek községenkint.A legkorábbiak kéziratosak, 
az újabb időkből származóik nyomtatottak. A nagy mennyiség ellenőre állomá
nyunk nem teljes. E térképek gyűjtését 1971. jen. 1-ótŐl beszüntettük, egy
részt a helyhiány miatt, másrészt mivel ezeket egyéb térképtárakban is meg
találhatjuk. Gyűjtésű, 'kel való felhagyás szempontjából döntő körülmény a 
mezőgazdasági termelési forma gyökeres átalakulása, a nagyüzemi gazdálkodás.

Mindezeken túlmenően nemcsak földrajzi, hanem egyéb fajta /nyelvjárási—* 
néprajzi, stb./ térképek is megtalálhatók a Tárunkban, nem is beszélve a 
napra szóló metsorolópdlai- és vízjárás! térkénekről.

A felsorolt térképek és atlaszok korántsem merítették ki a Tár értékes 
és reprezentatív darabjainak összességét. Sok ehhez hasonlót említhetnénk 
meg még akár hazai, akár külföldi viszonylatban. Célom csupán a figyelem ós 
érdeklődés felkeltése volt, a rövid áttekintés határain belül,

A Térképtárat is, mint a Széchényi Könyvtár többi részlegét is* őrösén 
foglalkoztatja végleges helyére* a nemzeti könyvtár uj otthonába* a Budavári 
Palotába való költözés. Különös gondot okoz az anyag tárolását szolgáló kor
szerű bútorzat megválasztása, A fémszekrények mintadarabja már elkészült* 
próbahasználata folyamatban van. A szór!a-gyártás a közeljövőben megindul. A 
költözködés zökkenőmentes lebonyolítása szükségessé teszi ez állomány megfe
lelő előzetes átcsoportosítását.

Minden igyekezetünk azon van* hogy a Térképtár uj otthonában korszerű 
felállításban álljon a kutatók és a közönség rendelkezésére* és a nemzetközi 
viszonylatban is igen értékes anyagot magában foglaló gyűjtemény a Kön- -ár 
egyik büszkesége lehessen.
PATAX PÁLNÉ
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HOGYAN LETT A SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVIÁ.RBÓL
MAGYAR NEMZETI MUZEUM?

A muzoumi törvényjavaslat első három pontja.

Korábbi két cikkünkben ismertettük azokat az indítékokat, ame
lyek József nádort srra bírták, hogy a Széchényi Ferenc által életre hivott 
Országos Könyvtárt széles körű tudományos és művészeti gyűjteménnyé, Magyar 
Nemzeti Múzeummá bővítse ki. Hozzáfogtunk annak az e lob őrá tűmnek a bemutatá
sához is, amelyet a nádor felhívására Miller könyvtárőr készített s amely 
mint a muzoumi törvényjavaslat kisórőirata az 1807# évi országgyűlés elé ke
rült. Említettük, hogy ez a tervezet 9 pontban adta elő a Múzeummal kapcso
latos problémákat. Most e pontok ismertetésére térünk át, mégpedig jelen 
közleményünk keretében az első három pontéra.
1/ Moly városban le?yen Huzevn elhelyezve?

Ez volt az első kérdés.
Különösnek tűnhet, hogy ilyesmi egyáltalában szóba Jött, hiszen az 

Országos Könyvtár már állt, mégpedig - alapítójának Intenciója szerint — az 
ország olső nagyvárosában: Pesten. Kézenfekvő volt tehát, hogy a Könyvtárból 
kifejlesztendő Muzoua is itt legyen. Csakugyan a tervezet is ezt javasolta• 
ámde nem Széchényi alopitó-olclevelének előírása alapján, hanem Pest város 
politikai, forgalmi és kulturális jelentőségére hivatkozva. Úgy látszik te
hát, e fölöslegesnek tűnő kérdésre azért került sor, hogy a felállítandó 
Múzeumnak külön intézményi jellege azonnal kifejezésre jusson. Más szóval 
azt akarta a tervjavaslat burkoltan kimondani, hogy Széchényi Ferencnek a 
Könyvtár alapító-oklevelében foglalt jogai a Muzeum egészére nézve nem lesz
nek érvényesek: hatályuk továbbra is csupán a Muzeum kebelébe beillesztendő 
könyvtárra fog kiterjedni.
2/ Milyen legyen a Muzeum épülete?

Ez volt a 2. pontban foglalt kérdés.
Válaszként a tervjavaslat két elvi kívánalmat fejezett ki. Egyfelől 

azt, hogy a Muzeum nagyméretű, tágas művészi alkotásu palota legyen, méltó 
egy müveit nemzethez. Másfelől azt, hogy újonnan emelt, kifejezetten múzeumi 
célra tervezett épület legyen, semmiesetre se átalakított régi objektum.

Hogy ez az igény ennyire nyomatékosan lett kimondva, ónnak nyilván 
oka volt. Tartani lehetett ui’. attól, hogy a rendek - kulturális ügyről 16-
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vén szó - takarékosságra fognak hajlani. Ezért látta szükségesnek a nádor még 
azt is, hogy a Muzeum-palota előre elkészített tervét, mint általa már eleve 
elfogadottat azonnal a tervjavaslathoz csatolja.
V Hogyan legyen az épület megtervezve?

így szólt a harmadik kérdés.
A javaslat idevágólag nagy vonalakban vázolta a térbeosztással kap

csolatos kívánságokat* felsorolta mindazokat a helyiségeket* amelyeket a 
muzeális gyűjtemények kiállítására* feldolgozására* illetve a kezelő személy 
zet elhelyezésére szükségesnek tartott, A tervezőnek e szerint a következő 
igényeket kellett kielégítenie. Feladata voltt

a/ a Könwtáy számára nagy nagyméretű díszterem /palatitm/* továbbá 
két olvasóhelyiség /lectorium/* egy hivatalos iroda /cancellarla/* valamint 
egy őri dolgozószoba /conclave/*

b-i/ az Éremtárt a Régiségek én ritkaságok tára* a Fegyvertárt a 
Kőemlékek tára, a Képtár, valamint a Termószetrajzi és az Ipari gyűjtemény 
számára több különálló terem /atria/*

j/ a Múzeum tudományos tisztviselő^ és segédszemélyzete számára 18 
lakás /habitationes/* s az előbbiek részére még 2 dolgozószoba /concloves/j

k/ restauráló műhelyek /officina/ céljára számos kisebb helyiség meg
tervezése.

Mindezekhez az igényekhez a már meglevő* illetőleg alakuló félben 
levő* vagy éppen csak tervezett gyűjteményréezekkel kapcsolatban az alábbi 
tájékoztató* részben indokoló megjegyzéseket fűzte.

A könyvtár (Bibliotheca)
A leendő Múzeumnak ez az alapintézménye - Így kezdődik a kommentár — 

már meglehetősen fejlett állapotban van'. Ez legfőképpen a halhatatlan érdemű 
Széchényi Ferencnek köszönhető* aki a tékát nemcsak könyvekkel* hanem sok 
másféle dokumentummal /kéziratokkal* térképekkel* képekkel* nemesi címerek
kel/ is felszerelte s igy a maga nemében európai viszonylatban egyedülálló 
intézményt teremtett. Sokat lehet köszönni másoknak is* azoknak a tudósoknak 
és irodalompártolóknak* akik a megnyitás óta eltelt 5 esztendő folyamán 
2000-nél több kötettel gyarapították a törzsállományt. De a téka egyébként is 
szinte naponta gyarapszik uj könyvekkel a régi kéziratokkal.

Elsőrendű kulturális közérdek* hogy ez a páratlan* becses nemzeti 
palládium fennmaradjon. A fenntartásához szükséges anyagi ellátmányról tehát 
minden körülmények között* múlhatatlanul gondoskodni kell.

Az éremtár (Nummophylacium)
Ez a gyűjtemény is - olvashatjuk tovább - Széchényi Ferenc áldozat- 

készségéből született. Széchényi volt az* aki a magyar királyok által kezdet
től fogva veretett pénzérméket felkutatta* összegyűjtötte és 8 művészi kivi
telű tárlóban elhelyezve könyvtárával együtt a nemzetnek ajándékoztad Tudni 
kell, hogy az érem gyűjtemény teljes értéke meghaladja a 30 000 ezüst forintot.
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A DecsétgrüJtaménv (Adparatus sphregisticus)
Ilyen gyűjtemény ez Idő szerint még nincs - Így szól tovább a terv- 

javaslat de létesítésére gyakorlati és tudományos szükség van. A bírósági 
joggyakorlat és a történetírás egyértelműen bizonyltja, mennyire fontos sze
repet játszanak a pecsétek a régmúlt idők bizonyos problémáinak megoldásában. 
Pray Györgynek, a néhány éve elhunyt jeles hisztorlkusnak egy posztmus mun
kája /Syntagmate historico de sigillis/ meggyőző tanuságtétel erről, örven
detes, hogy egy, az egész hazában lémért és köztiszteletben álló mecénás, 
Rhédey Lajos vállalkozott arra, hogy létrehoz egy ilyen gyűjteményt a Nemze
ti Múzeum számára. Kívánatos lenne, ha példáját mások is követnék.

A rérdségtár (Clmelium antiquitatum, rarltatum, prettosorum)
Sajnos, - folytatódik a kisérőszöveg - tulajdonképpen még ez a tár 

sem létezik. Pedig igen fontos lenne mindennemű régi, ritka és drága tárgyat 
-amely a hazában a honfoglalás óta vagy akár a korábbi időkből fennmaradt - 
feltárni és közgyűjteménnyé rendezni. Irányító szempontul egyrészt a müérték, 
másrészt a kegyeleti érték szolgálhat. E téren nem kell töretlen utón járni, 
Egyes nagyúri személyele és családok már létesítettek efféle gyűjteményeket. 
Legnagyobb híre van a hg. Esterházy, a gr. Viczay, a br. Palocssy és a 
Marczibényi-féle régi ség tárnak. Ám a közművelődést özek nem szolgálják, mint
hogy a közönség elől el vannak zárva. Ez a körülmény is sürgeti egy ilyen 
cimellotheca életre hívását. Ami Jelenleg e tekintetben rendelkezésünkre áll, 
alig több a semminél: néhány római agyag-hemweder, egy pénzérmékkel díszí
tett ozüstpohár, II'. Rákóczi György erdélyi fejedelem zászlaja és más aprósá
gok.

A fegyvertár (Promtuarlum armorum)
Előkelő családok körében - olvashatjuk tovább - régóta szokásban van 

a hajdan használt fegyverek gyűjtése is. Egy katonanemzet számára, mint ami
lyen a magyar, az efféle gyűjteménynek nagy nevelő ereje lehet, mivel nemcsak 
az egykori harci módokra vethet fényt, hanem a nemzeti hősök, hadvezérek em
lékét is illusztrálhatja. Hogy mennyi érdekes, tanulságos dolgot lehet e vo
natkozásban összehordani, azt különösen a nemrég elhunyt br*. Orczy Zászlónak 
/a költő Orczy Lőrinc fiának/ nagyszerű gyűjteménye igazolhatja. Nagyon íüp- 
dokolt lenne a Uuzeum keretében is létrehozni egy ilyen tárat.

A kőemlékek tára (Porticus lapidum, umarurn et status rum)
A hazai tudományosság /Szamosközy, Tröster, Griselinl, Frldvalszky, 

Hohenhausen, Saivert és Bőd Péter/ - Így folytatódik a magyarázó szöveg - 
évszázadok óta foglalkozik az országban szerteszét előforduló kőemlékek ta
nulmányozásával és történelmi magyarázatával. Pannónia és dáciai régiségeink
re számos külföldi kutató Is felfigyelt ugyannyira, hogy a leletek agy részét 
magukkal is vitték: ezek közül ma is sok látható a bécsi udvari könyvtár fo
lyosóján.

De számunkra nemcsak as antik kőemlékek érdekesek, fontosak a közép
kori templomok és várak romjai közül előkerülő kőfaragványok és szobrok is,
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mivel ezek is becses történelmi tanulságokkal szolgálhatnak. Legfőbb ideje 
lenne mindezeket összegyűjteni és a Nemzeti Múzeumban kiállítani.

Az újabb szobrászati gyűjtemény megalapozásához adva van Messen* 
schmidt híres pozsonyi szobrásznak néhány alkotása.

A történelmi arcképcsarnok (Pantheum virorum illustrlum)
A nemzeti érzés és tudat nevelése érdekében - mondja tovább a 

kommentár - kívánatos lenne mindazon nagyságok /királyok, hadvezérek, fő
mól tó ságok/ arcképeinek összegyűjtése is, akik maguknak örök érdemet szerez
tek. Tudvalevő, hogy már a görögöknél és rómaiaknál is szokásban volt a na
gyok emlékének ilyen megörökítése, s szokásos a jelenkori müveit nemzetek kö
rében is. Nekünk sem szabad ezt figyelmen kívül hagynunk.

A természetrajz! tár (Camera rerum naturalium)
A korszerű közművelődés előmozdítása érdekében arra is szükség lesz 

- folytatódik a magyarázat - hogy a Nemzeti Múzeum a magyar haza természeti 
kincseit is bemutassa. Ösztönzőleg hathat e tekintetben, hogy nálunk is sok
felé találhatók már efféle magángyüjtemények. Mind a tudósok, mind az url 
műkedvelők körében sokan foglalkoznak növény- vagy ásványgyüjtéssel. Az 
amatőr mineralógusok sorában gr. Brunszvik József, az amatőr botanikusok kö
zött gr. Andrássy Leopold tett szert nagy hírnévre. Sajnálatos tény, hogy 
gyűjtőink az itthon lelt természeti ritkaságokat olykor külföldre viszik, 
különösen Jenába, az ottani mlnoralógiai társaság múzeumába. Jó lenne ezt meg
előzni s itthon Összegyűjteni az ilyesmit. Természeti tárunk különben 
gr. Széchényi Ferencné, gr. Fekete Ferenc, Rhédey Lajos és Ott br. nagylelkű 
értékes ajándékaival máris megalapozottnak tekinthető.

Az ipari gyűjtemény (Gazophylacium technologico-manufacturarum)
Hogy a természet által szolgáltatott nyersanyagokból mi mindent tud 

a hazai szakértelem létrehozni - Így zárul a hosszú tájékoztatás - azt is be 
fogja majd mutatni a Muzeum. Egy ilyen állandó kiállítással nyilván erősödni 
fog a hazai iparüzők öntudata és fejlődése. E tár berendezéséhez egy 1793-ban, 
Nagyváradon megjelent tanulságos könyv /Schedium de presenti statu fabrlcaxum 
et manufacturarum in Hungária/ szolgálhat támaszul.

íme, ezeket a gondolatokat tartalmazza az 1807. évi múzeumi törvény
javaslat első három pontja. A 4'. pontot, amely a múzeumi gyűjtemények, közöt
tük a könyvtár gyarapításának lehetőségeit mérlegeli, következő közleményünk
ben fogjuk ismertetni'.
BERIÁSZ JENŐ
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IFJÚSÁGI PARLAMENTEN VBTQXJNK RÉSZT

Nem mondhatjukt hogy nagy gyakorlattal rendelkeztünk parlamenti 
dolgokban, a tanácskozások élőkészitósének és lefolytatásának szabályait 
- minisztériumi szinten - nem ismertük. Ösztönösen ráóreztünk, hogy valami 
hiányzik, amikor leültünk - OSZK-s küldöttele - megbeszélni, milyen álláspon
tot képviseljünk az ágazati ifjúsági parlamenten. Mivel a rendező szervektől 
sem a parlamenti beszámoló szövegét, sem az állásfoglalás tervezetét nem kap
ták meg előzetesen a választott küldöttek, igen hamar végére értünk a néhány 
témának, amelyeknek felvetését szükségesnek tartottuk. Vegyes érzelmekkel 
ültünk le 8 zsúfolt és áttekinthetetlen szerkezetű teremben.

Az előadói beszámoló korrekten összegyűjtötte az egyes intézmények ifjú
sági parlamentjein elhangzottakat, de nem emelte ki a lényeget, Így a hozzá
szólások nem a beszámolóhoz, hanem általában intézményi problémákhoz kapcsa 
lódtak. A felvetések mindnyájunk számára ismerősek voltak: a közművelődési 
párthatározatban foglaltak érvényre juttatása érdekében alkotó intézményi és 
mozgalmi közösségek kialakítása szükséges. A felszólalók mondanivalójában 
leghangsulyosabban talán a különböző képzési és továbbképzési formák kialakí
tásának és fejlesztésének, hatékonnyá tételének kérdései szerepeltek. A munka
helyi demokrácia fórumainak megteremtése is sürgetően vetődött föl, számos 
egyéb kérdés mellett. Különös élességgel jelentkezett az ágazathoz tartozó 
fiatalok lakással és gyermekintézményekkel való ellátatlanságának nehéz ügye.

Mintegy három órás vita után került sor az előre elkészített, de a részt
vevők által nem ismert állásfoglalás-tervezet felolvasására. Az általánosságok 
szintjén mozgó irat csak igen halványan tükrözte a tanácskozáson felmerült 
kérdések egy részét. így nem csodálható, hogy a parlament nem fogadta el, ha
nem - mivel az átdolgozás a helyszínen már nem volt lehetséges - bizottságot 
jelölt ki a végleges szöveg megfogalmazására. A tervezetet minden intézmény
hez elküldték, s a felmerült kiegészítési és módosítási javaslatokat az in
tézmények egy-egy küldöttéből alakult bizottság ötvözte eggyé az eredetivel, 
a túloldaliak szerint 
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A Múzeumi Főosztály, Közművelődési Főosztály, Könyvtárügyi Osztály és a Levél
tári Igazgatóság közvetlen felügyelete alá tartozó intézmények fiataljainak

összevont ifjúsági parlamentjének 
állásfoglalása

I. Bevezetés
Az ágazat összevont ifjúsági parlamentjének állásfoglalása az alábbiakban 
fogalmazza meg a közművelődési terület közvetlen felügyelete alá tartozó 
intézmények fiataljainak és munkahelyi vezetőségének feladatait az Ifjúsá
gi Törvény végrehajtásával kapcsolatban. Az állásfoglalás kiemelten fog
lalkozik a fiatalok élet- és munkakörülményeivel, azokkal a problémáival, 
amelyek megoldására az intézmények csak felügyeleti szervük, tehát a Kul
turális Minisztérium segítségével és támogatásával vállalkozhatnak,,
Az ágazati parlament mindenekelőtt azt javasolja, hogy a Kulturális Minisz
térium ösztönözze az intézményeket arra, hogy az intézkedési tervükben és 
helyi parlamentjük állásfoglalásában célul tűzött, saját hatáskörükben meg
oldható feladataikat törekedjenek maradéktalanul megvalósítani,

II, Az ifjúság részvétele a műnkében 
A/ A fiatalok feladatai

"A társadalom minden fiataltól elvárja, 
hogy alkotó erejét, képességét és tudását 
a szocializmus érdekében használja fel." 
/Ifjúsági Törvény/

I, A revíziós területek felügyelete alá tartozó intézmények fiatal 
dolgozói képességeikhez és felkészültségükhöz mérten tevékenyen ve
gyenek részt az MSZMP KB tudománypolitikai irányelveinek és közmű
velődési határozatának helyi végrehajtásában. Aktiv közreműködésük
kel segítsék elő az intézmények tudományos jellegének erősítésével 
összefüggésben a közművelődési feladatok színvonalas ellátását. Kez
deményezzék a közművelődési funkciókból adódó helyi lehetőségek fel
derítését ós példamutatóan vegyenek részt a feladatok megoldásában,

2". A fiatalok járjanak élen a munkafegyelemben, a felelősségteljes 
munkában, aktivan vegyenek i\ászt a közéleti tevékenységben és töre
kedjenek ideológiai képzettségük és szakmai műveltségűk gyarapítá
sára, A fiatalok igényeljék azt, hogy részt vehessenek a munkahe
lyük vezetőségének tudomány-, művelődés- ós szociálpolitikai döntéseinek meghozatalában.

J. Pártunk XI.kongresszusára és a KISZ IX.kongresszusára való méltó 
felkészülés megkívánja, hogy az intézmény fiataljai a KlSZ-szerv^- 
zetek irányításával példamutató tevékenységgel vegyék ki részüket
a munkahely eziránvu feladataiból. Aktivan vállaljanak részt a fia
talok a felszabadulás JO. évfordulójához kapcsolódó különböző tevé
kenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában.

4. A fiatalok saját területükön, munkájuk jellegéből adódóan segítsék 
az ifjúságpolitikai feladatok megoldását.

B/ Az Intézmények feladataid A központilag megoldásra váró feladatok
"Az állami szervek éa munkahelyek vezetői 
segítsék elő, hogy a fiatalok képzettségüké
nek ós adottságuknak megfelelő munkakörben 
helyezkedjenek el és ennek, valamint képes
ségeiknek megfelelő munkát végezzenek •mun
kahelyük közösségébe ós rendjébe zavartala
nul beilleszkedhessenek."
/Ifjúsági törvény/
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1. A fiatalok kapjanak folyamatos tájékoztatást az intézmény vezeté
ségétől a munkahely terveiről, feladatairól és szervezeti kérdé
seiről. Pontos, hogy a fiatalok intézményükön belül tisztán lássák 
helyüket, feladataikat, lehetőségeiket, azonosulni tudjanak a sző
kébb munkahely és a közművelődés országos feladataival, terveivel, 
mert csak Így válhatnak igazán érdekeltté a munka elvégzésében, 
csak igy láthatják feladataik igazi értelmét. Segítse elő a Kultu
rális Minisztérium a fiatalok képviseletét az országos szakmai ta
nácskozásokon, az intézmények vezetői pedig tegyék lehetővé a KISZ- 
alapszervezet titkárinak, ill. képviselőjének részvételét a vezetői 
testület döntéseinek meghozatalában.

2. A munkahelyi vezetők az újonnan belépőkkel ismertessék meg az in
tézmény szervezeti és működési szabályzatát, adjanak pontos leírást 
elvégzendő feladataikról és segítsék elő személyre szóló tervekkel 
is az uj munkatársak társadalmi, s szakmai beilleszkedését.

3. A készülő káderfejlesztési tervekben fordítsanak megkülönböztetett 
figyelmet a tehetséges fiatal szakemberek előmenetelére, szakmai 
fejlődésére és kutatói ambíciók támogatására. (Kutatási kedvezmé
nyek az intézményi, s az intézmény profiljába illeszthető egyéni témák kutatásának támogatására.) Az intézmények vezetői önállóságot 
igénylő feladatokkal adjanak alkalmat a fiatal munkatársaknak arra, 
hogy rátermettségüket bizonyíthassák.

4. Elő kell segíteni, hogy az egyes szakterületek társadalmi szerve
zeteiben és egyesületeiben a fiatalok nagyobb arányban, s aktívab
ban működjenek közre.

5. Az intézmények fordítsanak nagyobb gondot az arra alkalmas fiatalok 
mielőbbi státuszba helyezésére a szerződéses munkaviszony lerövidí
tésével is.

6. A Kulturális Minisztérium szorgalmazza a reviziós területek képzé
si rendszerének továbbfejlesztését, (továbbképzési programok kidolgozásával) támogassa a továbbképzés lehetőségeinek a differenciál
tabb szakosodást segitő bővítését és a fiatalok nyelvismeretének 
gyarapítását. Az intézmények pedig tegyék lehetővé a fiatalok gyor
sabb ütemü beiskolázását. Szorgalmazza továbbá a könyvtárosok, s 
levéltárosok felsőfokú restaurátorképzésnek megoldását. Az intézmé
nyek pedig tegyék lehetővé a fiatalok gyorsabb ütemű beiskolázását 
és helyi tanfolyamok rendezésével segítsék a fiatal munkatársakat 
az alapfokú nyelvismeretek megszerzésében.

?. A szaklapok ösztönözzék publikálásra a fiatal szakembereket és a 
könyvtári terület kezdeményezéséhez hasonlóan a többi szakmában is 
indítsanak pályázatokat a terület fiatal szaktudományos erőinek fel^- 
deritésére.

8. A készülő uj bérezési és besorolási rendszer a képzettségi szint 
elismerése mellett vegye figyelembe a végzett szakemberek társadal
mi és szakmai felelősségét és juttassa érvényre a Könyvtártudományi 
és Módszertani Központ középfokú szaktanfolyamán szerzett képzett
ség megfelelő elismerését.

9# Javasoljuk, hogy az uj bérezési és besorolási rendszerrel egyide
jűleg kerüljön sor a jutalmazási keretek megemelésére és szakmai 
pótlékok (nyelv-, veszélyességi pótlék stb.) következetes bevezeté
sére.

10. A Kulturális Minisztérium segítse elő és támogassa a fiatalok ki
emelkedő szakmai és politikai munkájának központilag adományozott 
kitüntetéssel, 111. jutalommal való fokozottabb elismerését,

11. Az ifjúsági parlament a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Könyv
tártudományi és Módszertani Központ kezdeményezésére javasolja, 
hogy a Kulturális Minisztérium és az érdekelt intézmények vezető-
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sége tapasztalatcserék és szakmai tanácskozások rendezésével ad
jon lehetőséget a rokon szakmákban dolgozó fiatalok munkájuk fel
adataik kölcsönös megismerésére.

III. Az ifjúság társadalmi szervezeteid Az lfJusáe művelődése és sportolása
'•Az ifjúsági szervezetek tevékenységét az állami szervek kötelesek segíteni 
és támogatni."

/Ifjúsági Törvény/
1# A fiatalok a közösségi szellem erősítésével fokozzék a közéleti te

vékenységüket, növekedjék társadalmi szerepük, politikai aktivitásuk 
és felelősségérzetük. A pártszervezetek segítségével alakuljon minden 
intézményben KlSZ-szervezet. Az intézmények KISZ-szervezetei segítsék 
a szakmai célkitűzések megvalósítását, vállaljanak védnökséget egy*- 
egy fontos feladat megoldása felett. A KISZ-szervezet fokozottabban 
éljen képviseleti, kezdeményezési és véleményezési jogival.

2. A KISZ-szervezetek működésének elősegítése, a szabadidő hasznos el
töltése, a közösségi élet fejlesztése érdekében az intézmények veze
tői tegyék lehetővé az "ifjúsági alap" létrehozását, teremtsék meg a sportolási lehetőségeket, létesítsenek klubhelyiségeket. Az ifjúsági 
parlament javasolja, hogy a Kulturális Minisztérium is létesítsen if
júsági alapot az intézmények kiemelkedő ifjúságpolitikai kezdeménye
zésének támogatására.

3. A szabadidő hasznos eltöltése céljából a Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár felajánlotta klubhelyiségének igénybevételét a klubbal még nem 
rendelkező intézmények fiataljai részére és javaslatot tett arra,hogy 
a rokon szakmák fiataljai szervezzenek közös rendezvényeket, amelyek 
szinteréül minden alkalommal más intézmény ifjúsági klubját jelöl^- 
jék ki.

4. A munkahelyi demokratizmus fejlesztése igényli, hogy a fiatalok je
lentőségükhöz és arányukhoz mérten megfelelő képviselettel rendelkez
zenek az intézmény társadalmi szervezeteiben. Az ifjúsági parlament 
kéri az intézmények párt- és szakszervezetét, hogy vezető testületük munkájába vonják be a fiatalokat.

IV. Az ifjúság szociális helyzete
1. Javasoljuk, hogy a Kulturális Minisztérium és az illetékes szakszer

vezeti szervek ösztönözzék az intézményeket arra, hogy egy-egy ifjú
sági réteg szakmai és szociális helyzetének vizsgálatát - egységesen 
megadott szempontok szerint - végezzék el.

2. A fiatalok súlyos lakásgondjainak megoldása érdekében a Kulturális 
Minisztérium továbbítsa az illetékes szervekhez a fiatalok lakáshel^ 
zetének problémáit, s ösztönözze a felügyelete alá tartozó intézménye
ket arra, hogy mérjék fel a fiatal munkatársak lakáshelyzetét és fel
ügyeleti szervükkel, valamint az illetékes szakszervezeti szervükkel 
közösen dolgozzanak ki alternatív lehetőségeket a jogos lakásigények 
kielégítésére, vagy a támogatás egyéb feltételeinek, módjainak biz
tosítására.

3. Az intézmények vezetősége gondoskodjék arról, hogy a gyermekgondozási 
segélyt igénybevevő fiatal munkatársak ismeretei szintentartása érdekében biztosítsanak továbbképzési lehetőséget és gondoskodjanak arról, 
hogy tartósan távollevő munkatársak kapcsolata ne szakadjon meg az in
tézménnyel,

4. A Kulturális Minisztérium vizsgálja meg a fiatal munkatársak gyerme
keinek bölcsődei és óvodai elhelyezésének problémáit éa megoldásuk ér
dekében továbbítsa őket az illetékes szervekhez.
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V. Az ágazati parlamenten felmerülő problémák megoldási menetóről a követke
ző, tehát 1976-ban megrendezésre kerülő ágazati Ifjúsági tanácskozásig az 
egyes szakterületek vezetősége tájékoztatja rendszeresen az ott dolgozó 
fiatalokat.

Budapest, 1974-. november 11.
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MJÉKOZ ÓMS
AZ ESEMÉNYEK SZÍNHELYE:
- Péca és Budapest -

Közel négy hónapos késéssel, de jelentőségüket tekintve ma is 
aktuális eseményekről számolunk he olvasóinknak.

A pécsi jübiláris események alkalmából dr. Fényes Miklóstól, az ottani 
Egyetemi Könyvtár igazgatójától, mint legilletékesebbtől kértük a könyvtár 
múltjának ismertetését, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének - ez alkalomból 
tartott - vándorgyűlésről pedig annak egyik résztvevője dr. Borsos Józsefné 
az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálatunk főmunkatársa számol be.

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ által rendezett nemzetközi 
konferencia gazdag anyagát Havas Katalin, a KMK munkatársa ismerteti.

A PÉCSI EGYETEMI KÖNYVTÁR 
KÉTSZÁZ ÉVES JUBILEUMÁRÓL

Az egykorú irodalom és a rendelkező síinkre álló dokumentumok alapján 
megállapítható, hogy Klimo György pécsi püspök 1774—ben tette nyilvánossá az 
általa szervezett és felállított könyvtárat. E könyvtár 1923-ig Pécsi Püspöki 
Könyvtárként működött. 1923-ban, az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözte- 
kor, Zichy Gyula megyóspüspök a Klimo gyűjteményt is magábanfoglaló Püspöki 
Könyvtárat és az 183^*03 években emelt könyvtárépületet az egyetem rendelke
zésére bocsátotta "Egyetemi Könyvtár*' céljaira. A Pécsi Egyetemi Könyvtár et
től az időponttól kezdve működik jelenlegi helyén, és mint ilyen közvetlen 
jogutódja a Klimo-, illetve Püspöki Könyvtárnak. Ez volt a jogalapja, hogy 
1974. október 16-19-e között a Könyvtár fennállásának, illetve nyilvánossá 
tételének 200. évfordulóját ünnepelte.

A jubileumi rendezvények kellőképpen hangsúlyozták a könyvtár történetét, 
jelentőségét Pécs kulturális életében és számot vetettek jelenlegi feladatai
val is. A legfontosabb rendezvények, a tudományos ülés, a jubileumi ülés és a 
jubileumi könyvkiállitás a fenti kérdésekkel foglalkoztak. A Magyar Könyvtá
rosok Egyesületének ugyanebben az időben tartott VI. Pécsi Vándorgyűlése, és 
ezzel egyidejűleg a könyvtárosok nagyszámú részvétele a vándorgyűlésen és a 
jubileumi rendezvényeken, igen nagymértékben fokozta a jubileumi ünnepségek 
eredményességét.

A 200 éves évforduló nem csak Pécs városa, de a magyar könyvtártörténet 
szempontjából is jelentős eseményként értékelhető. Ezért tartjuk szükséges
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nek, hogy lapunk olvasói számára némi áttekintést adjunk a könyvtár történe
téről és jelenlegi helyzetéről, jelentőségéről.

Mindenekelőtt abból kell kiindulnunk, hogy Pécs kulturális múltjában 
számos kedvező és kiemelkedő jelenséggel találkozhatunk. Elég talán itt csur- 
pán Hampo György könyvtárára, Janus Pannonius működésére és az 1367-ben ala
pított középkori pécsi egyetemre utalnunk.

A történelmi hagyományok követése vezette Klimo György (1710-1777) pécsi 
püspököt, amikor a középkori pécsi egyetem újrafelállítása érdekében, illetve 
e törekvés támogatására, 1754-ben a tervszerű könyvgyüjtéshez fogott, és 
gyűjteményét 1774-ben nyilvános könyvtárrá tette. A lopassoi jobbágyszülők 
gyermeke e maradandó tette alapján a kiemelkedő pécsi és a magyar könyvtár- 
történet szempontjából jelentős egyéniségek között számottevő helyet foglal 
el.

E jelentőségét növeli, hogy Klimo - annak ellenére, hogy püspök volt - 
nem csak az egyházi jellegű müveket gyűjtötte, hanem mindazt az e korban be
szerezhető tudományos müvet, ami egy felállítandó egyetem könyvtári alapjai
nak megteremtéséhez szükséges volt. E tervszerű, gondos gyűjtést értékelte 
a Pécsi Egyetemi Könyvtár egykori igazgatója, amikor az 1950-es években meg
állapította: "A könyvtár kb. az 1850-es évekig európai tudományos könyvtári 
színvonalon állott: a legjelentősebb Európában megjelent tudományos müvek 
mind megtalálhatók állományában.*' (Ezt az 1950-es megállapitást dokumentálta 
egyébként az a könyvtörténeti kiállítás is, amelyet a jubileum alkalmából a 
könyvtár munka társa, Boda Miklós rendezett.)

A könyvtár történetéből külön ki kell emelnünk az elmúlt század harmin
cas éveinek történetét. Ez az időszak, amikor egy másik könyvszerető püspök, 
Szepesy Ignác, nem csak a könyvtár fejlesztésével foglalkozott, hanem meg
felelő hajlékot is biztosított a könyvtár számára. Szepesy szintén a pécsi 
felsőoktatás létrehozásán fáradozott, e törekvésével is kapcsolatban van, 
hogy a "Klimo-gyűjteményt" saját könyvállományával gazdagítva uj, az általa 
"díszesen emeltetett", a könyvtár jelenlegi épületében helyeztette el. Azon 
bán nem elégedett meg csupán az egyszerű áthelyezéssel, ennél többet tett: 
külön rendelkezést adott ki a könyvtár rendezésére, a katalógusok elkészíté
sére. Igen érdekes e rendelkezések tanulmányozása. Az e korban ismert, leg
fontosabb könyvtárrendezési szabályok igen következetes előírásával, és a 
későbbiekben végrehajtásával találkozunk e vonatkozásban. Érdekes még annak 
megemlítése, hogy Szepesy nem csak betűrendes katalógusokat készített. Uta
sítást adott a "Catalogus Meteriarum"- mai szóval szakrendi katalógus - elő
készítésére. E katalógusok ma is tájékoztatást adnak az állomány szakrendi 
megoszlásáról. A katalógusok használhatóságának bizonysága, hogy csak az 
1960-as években került sor ennek az anyagnak modem, cimlapfotós eljárással 
való feldolgozására.

A könyvtár életében az egyik legdöntőbb fordulat akkor következett be, 
amikor az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költöztekor az akkori püspök a 
könyvtárat és épületét az egyetem rendelkezésére bocsátotta, Egyetemi Könyv
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tár céljáira. Természetes, hogy a Püspöki Könyvtár alapjain meginduló Egye
temi Könyvtárnak igen sok nehézséggel kellett megküzdenie. Az indulás évelj 
a gazdasági nehézségeket is figyelemhevéve, komoly, problémákkal teljes idős
szakot jelentettek. A problémákat csak fokozta a Pécsi Tudományegyetem tel
jességének, a bölcsészkarnak időszakonkénti hiánya. A két világháború közt a 
fejlődés időszaka Fitz József és Dcmanovszky Ákos könyvtárigazgatók nevéhez 
fűződik. Az ő munkájuk következtében zárkózott fel a Pécsi Egyetemi Könyvtár 
hazánk egyetemi könyvtáraihoz.

A legdöntőbb fordulatot a felszabadulás, illetve az ezt követő időszak 
hozta. Tisztázódtak a könyvtár funkciói és a könyvtár is megindulhatott a 
szocialista könyvtárrá fejlődés utján. Ma a kétszáz éves könyvtár országos 
jellegű, általános gyűjtőkörű tudományos szakKönyvtárként működik, amelynek 
elsődleges feladata az egyetemi oktatás és kutatómunka könyvtári segítése, de 
a vonatkozó jogszabályok alapján, fentebbi jellegéből következően egyúttal 
regionális, tájkönyvtári feladatok ellátására is hivatott.

Funkciói és gyűjtőköre az egyetem egykorusága következtében a múlthoz 
viszonyítva szűkült, ez azonban azt eredményezte, hogy most már koncentráltab
ban, célratörőbben tudja azt a feladatot tdljesiteni, amit az általános 
irányelvek, az egyetem és a vonatkozó jogszabályok a könyvtártól a szocialis
ta szakemberképzés folyamatában és a szocialista tudat formálásában elvárnak.
FÉNYES MIKLÓS

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK
PÉCSI VÁNDORGYŰLÉSE. lQ74.okt.17-lq.

Időpontja egybeesett az Egyetemi Könyvtár Klimo-gyűjteményének két 
évszázados jubilárls ünnepségével. Ez a kettős program még vonzóbbá tette a 
déli végeken elterülő szépséges magyar város meglátogatását, ami meg is lát
szott az érdeklődők nagy táborán. Már a fogadtatás is szívderítő volt, mert 
akik Pestről utaztak le, kedélynyomorltó, esős, hüvős-ködös délután indultak, 
de a megnyitó reggelén szikrázó tiszta időre ébredtek. Hétágra sütött a nap, 
mint a mesében. Tudjuk, hogy itt a napsütéses órák száma évi kétezer, hát 
tartotta Is magát az időjárás ez "előíráshoz".

A futurológia jegyében összeállított előadásokat a Leőwey Klára gimná
zium dísztermében hallgathattuk meg, BERNICS Ferenc^ a megyei tanács művelődé
si osztályvezetőjének megnyitó szavaiból megtudtuk, hogy a századfordulóig 
alig volt néhány könyvtáruk, és "igazi" csak a Klimo-gyüjtemény. 1943-ban 
nyílt meg a városi könyvtár. Ma a megye 490 könyvtára közel kétmillió kötet
tel rendelkezik.

Az első előadást MÁTRAI Iászló akadémikus tartottat "A könyvtár és a 
társadalom kapcsolatai a jövőben" - címmel. Mint filozófus tárgyalta a ma 
legfontosabbnak tartott témát, a futurológiát. "A növekedés immanens jelen
ségei nyomasztóak" - mondta. A szükségletek kielégítése egyre nehezebb, ami
hez a feltételek megteremtése már futurológia. A kutatás és termelés szolgá
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lata és az olvasásra nevelés kettős feladata a Jövőben Is a könyvtárosra 
hárult mert az emberi művelődés klasszikus hordozója továbbra is a könyv.
Az információk növekedése során súlyos torzulások keletkezi Jc. A vonatkozó 
irodalom még csekélyt ötletszerű. - A polgári szemlélet modellje matematikai 
utón megfogható• görbéje krízist, katasztrófát mutat. Ezek a filozófusok 
látják a kapitalizmus reménytelenségétf de nem vállalják a szócialiamist* - 
A könyvtárosnak a Jövő-menő divatok között meg kell látnia a társadalmi 
problémákat. Téveszmék céfolójaként rangját növeli a Józan tájékoztatás. A 
Jövő könyvtárosa a kulturális politika szakavatott tanácsadója legyen - fe
jezte be előadását.

Közelebb vitt a gyakorlathoz HORVÁTH Tibor, aki "A könyvtárügy szerve
zetének várható alakulásáéval ismertette meg a hallgatóságot. Bár a Jövő 
könyvtárának ugyanaz lesz a célja, mint a mainak, mégis egészen uj szerveze
ti felépítéssel kell számolnunk. A KMK már dolgozik a kialakítandó 7 dokumen
tum-gyűjtemény és 25 ágazati rendszer előkészítésén. A Jelenlegi hálózati 
szervezet - véleménye szerint - még sokáig megmarad, de Jelentősége csökön- 
ni fog. A mai szervezet piramis formája többközpontu rendszerré alakul: do- 
kumentumgyüjtés, feldolgozás stb. mind egy-egy külön központi helyen történ
ne. Különböző szolgáltatásokat nyújtó intézményekre van szükség. Pl. egy 
központi állományvédelmi műhely felállítása elengedhetetlen. Azonkívül köz
ponti tárolókönyvtárat kell létesíteni, egy-egy vidéki városban pedig regio
nális központokat. A nemzeti könyvtár a dokumentumok egész soráért vállal 
majd felelősséget. Az adatbankokban a tároló faktorok sok mindenre tudnak 
majd választ adni, pl. a termelési adatok mellett a kutatás momentán helyze
tét is kimutatják. így nyitottabbá válik a könyvtári tevékenység. Ehhez vi
szont az igények folytonos elemzése szükséges.

FUTALA Tibor: "A könyvtáros pálya és a könyvtáros személyiségének jövő- 
Jé,T-ről szólt. Ismertette a könyvtárosok múltbeli helyzetét, a könyvtáros
képzés kezdeti nehézségeit, majd a jövőben kívánatos két-szakos képzés szük
ségességét hangsúlyozta, mivel a szakma meghatározó biztonsága hiányában 
társadalmi tekintélyünk még alig emelkedett.

WALLESHAUSEN Gyula: "a jövőkutatás és a könyvtárak jövőjón-ről festett 
perspektivikus képetr. Széles körű nemzetközi szakirodalmi tájékozódása sze
rint 150 féle jövőkutatás ismeretes. A könyvtárügy jellemzője a teljesen uj- 
tipusu gyűjtemények létesülése. A könyv tartalmát megőrzik, de más infoimá- 
ciós fonnában. Ismertette a népi demokratikus országok jövőkutatási helyze
tét. A mikrofilm, az elektromérés és a távközlés fejleszthetők leginkább*. 
Tudományos prognózis nálunk még nem készült.

VAJDA Erik felolvasott dolgozatában "A gépesítés és az információs rend
szer jövőjéről11 irt, leszögezvén, hogy a jövőben megváltozik a könyvtáros 
pályaképe, mert elengedhetetlenül értenie kell a technikai információkhoz is.

- Ennyi elég is volt egy napra. A jövő sok, merőben uj, létformájában és 
működésében is megváltozandó könyvtár gondolatához előbb hozzá kell szoknunk, 
meg kell emésztenünk. —
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A vándorgyűlés második napján a Tudományegyetem aulájában tartották meg 
az ünnepi plenáris ülést* melyen az üdvözlések után FÉNYES Miklóst "A Kllmo 
könyvtár és a Pécsi Egyetemi Könyvtár", valamint BENEDEK Ferenci "A Pécsi 
Egyetemi Könyvtár és a Tudományegyetem címmel tartott előadást. A kétszáz 
éves fennállását ünneplő könyvtár alapját Klimo György, a tudaoányszerető 
és városa felemelkedésén buzgólkodó pécsi püspök vetette meg* egyetemi célok 
szolgálatára. 1774-ben nyittatta meg a nyilvánosság számára. Az Egyetemi 
Könyvtár előcsarnokában ma is olvasható a nyilvánossá tételt dokumentáló 
emléktábla és a szintén akkor készült használati szabályzat. A könyvtár 
Jubileumi évkönyve részletesen beszámol majd a kétszáz év történetéről’. A 
gyűlés részvevői könyvtárlátogatás során láthatták ennek a csodálatos gyűj
teménynek minden szépségét, mely "az 1850-es évekig európai könyvtári szint
vonalon állott." Ezt bizonyltja az állományát feltáró címlapfotó-katalógus.
A három helyiségben levő könyvtár egyik tenne az "aranyterem", nevét onnan 
kapta, hogy az itt elhelyezett könyvek többsége aranyozott kötésű* míg a 
másikban, a "hártya-teremben" a könyvek fehér színűek. A müvek helyét a 
horizontálisan és vertikálisan "betájolt" jelzet alapján lehet tévedhetett 
lenül megtalálni, öröm volt itt nézelődni és a lokálpatriotizmussal teli laL- 
kés kollegina szakavatott magyarázatát hallgatni.

Szintén e napon zajlottak a műszaki* zenei* ifjúsági és gyermékkönyv
táros szekciók ülései. A zenei szekció a zenei részlegek helyét és feladatát 
tárgyalta a közművelődési könyvtárakban* Így ez nem tartozott az OSZK 
"profiljához".

A szakmai programot sokszínű társadalmi program egészítette kit vároe- 
és muzeumnézés, közös vacsora, a méltán híres pécsi-balett előadása* végűi 
autóbusz-kirándulás Siklós és Harkány megtekintésére. Külön élmény volt a 
Csontváry-tárlat és ráadásul - a frissen talált dunaszékcsői leletben —
Marcus Aurélius bronz fejszobrában is gyönyörködhettünk. Köszönet illeti a 
rendezők és vendéglátók fáradozását* ami jelen esetben a szokottnál jóval 
több bonyodalommal és nehézséggel járt a látogatók nagy létszáma miatt.
BORSOS JÓZSEBNÉ

NEMZETKÖZI OLVASÁSKüTáHÍSI 
KONFERENCIA - 1974 október

Az elmúlt év októberében rendezte meg a Könyvtártudományi és Módr-
szerteni Központ a szocialista országok olvasáskutatással foglalkozó könyve 
táros-szakembereinek konferenciáját. Az esaaecsere célja az általuk észlelt
és megfogalmazott problémák felvetése volt. Az* hogy megismerjék az egyes 
országokban folyó könyvtár- és olvasásszociológiai vizsgálatok menetét* 
módszereit és megteremtsék egy további megalapozott együttműködés lehetősé
gét.

A konferencia nem volt előzmény nélküli. 1970-ben Varsóban talál
koztak egymással a szakemberek* itt elsősorban elvi kérdésék tisz
tázására került sor* nem volt alkalom a kutatási folyamatok mélyebb 
megismerő sére.
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A budapesti találkozást gondos előkészítő munka vezette be. 
Valamennyi rósztvennl szándékozó kutató előre elküldte referátumát, 
amelyet ugyancsak a tanácskozás előtt kézbe kapott minden egyes meg
hívott. így a három munkanapon az elsősorban fontos kérdések vitájá
ra kerülhetett sor.

A mostani tanácskozáson bolgár, cseh, lengyel, magyar, mongol, német, 
román, szlovák és szovjet könyvtári olvasáskutatási szakemberek vettek részt.

Azzal, hogy csak könyvtárosok vitatták meg a felmerült kérdéseket, egy
szersmind szűkült és bővült a megbeszélés tartalma. Szűkült az olvasás könyv
tári keretek közé szorításával, de bővült a könyvtár, mint kultúraközvetítő 
Intézmény társadalmi szerepének, jelentőségének vizsgálatával. A művelődés- 
szociológiai kutatások keretében sokan foglalkoznak az olvasás indítékainak, 
tartalmának és hatásának elemzésével.

A konferenciát Zircz Péter, a KM osztályvezetőhelyettese nyitotta meg, 
és köszöntötte a hallgatóságot a Kulturális Minisztérium nevében. Hangsúlyoz
ta a kutatómunka gyakorlati alkalmazásának jelentőségét és a nemzetközi 
együttműködés szükségességét.

Az első munkanapon a könyvtári szolgáltatások igénybevételének könyvtár- 
szociológiai vizsgálatairól folyt az elhangzott vita referátumok alapján. A 
résztvevők számos kérdést vetettek fel a könyvtár társadalmi kapcsolataival, 
az intézmények rendszerében elfoglalt helyével és presztízsével kapcsolatban'. 
Szó esett a könyvtári munka hatásfokát növelő interperszonális kapcsolatok 
elemzéséről, Nagy Attila kutatásai alapján.

A kutatók Irmgard Dessler referátumából megismerkedhettek az NEEk-ban 
folytatott gyermekkönyvtár! kutatások értékes eredményeivel. Károlyi Ágnes 
referátuma a pedagógusok olvasási szokásainak ismeretéhez járult hozzá. Külö
nös értéke volt Sasvári Ilona kutatási eredményeinek, rámutatott ugyanis ar
ra , hogy a műszaki értelmiség olvasási szintje és a termelő munka eredményei 
között erős összefüggés van, hogy a műszaki fejlődés záloga a jó szakkönyvtá
ri ellátottság, a gyors, pontos és széles körű információszolgáltatás. A má
sodik nagy témakör az ismeretközlő irodalom olvasásának vizsgálatait foglalta 
magába.

A történelmi müvek olvasottságának vizsgálatáról szólt Katsánvi Sándor 
referátuma és ugyancsak ezzel a kérdéssel foglalkozott Witold Adamecz lengyel 
kutató is. Különösen érdekes információkat adott a két kutatás eredményeinek 
összevetése.

Ankudovicz. lengyel kutató referátuma arra keresett választ, hogy az is
meretközlő irodalom milyen mértékben segíti elő a tudományok népszerűsítését. 
Megállapította, hogy az ismeretközlő irodalom sokkal erősebben megosztja az 
olvasókat, mint a szépirodalom. Foglalkozott az érthetőség és a stílus kér
déseivel is.

£ harmadik napon a szépirodalmi müvek befogadását vizsgáló szovjet, 
lengyel, bolgár, szlovák és magyar kutatások vitájára került sor. Nagy érdek
lődést váltott ki az első nemzetközi befogadási vizsgálat részeredményeinek 
ismertetése. Kamarás István és Fogarasey irányításával bolgár, lengyel,

304



szovjet és magyar olvasók körében vizsgálatot indítottak két modem magyar 
novella befogadásáról.

A referátumokban kifejtett gondolatok tovább gazdagodtak a viták során.
A tanácskozást nem csupán az egymást kiegészítő tónymegállapitó vélemények 
cseréje jellemezte, hanem az egymással szemben álló nézetek termékeny kifej
tése le. Valamennyi megállapítás mögött érződött a kutatások egzakt eredmé
nyeinek aranyfedezete. És ezek a kutatások a társadalmi igényekről adnak 
hírt, ha úgy tetszik a könyvtárosok nem megfogalmazói, hanem összegzői azok
nak az olvasói véleményeknek, tapasztalatoknak, melyek szerint a kultúraköz
vetítők legfontosabbika a könyv, a művelődést szolgáló intózmények egyik leg- 
nyitottabbika pedig a könyvtár.

A jövőről alkotott képben megjelentek a korszerű könyvtárral ellátott 
iskolák, a tájékozódási alapismereteket előíró okos tantervek, az általános 
érdeklődés mellett bármilyen szintű speciális érdeklődést is kielégítő szak
részleges közművelődési könyvtárak, olyaa művelődési házak, amelyeknek az 
Ismeretszerzést, önművelést, öntevékenységet szolgáló helyiségei egyben egy 
könyvtár helyiségei is, ahol valóban együttélés Van, rosszabb esetben egymás 
mellett élés, vagy rivalizálás. Megfogalmazódott a jövőbeni együttműködés 
igénye, konkrét nemzetközi kutatások megtervezésével, a közös munkát lehető
vé tevő terminológiai kérdések kidolgozásával.

Záróakkordként a résztvevők megvitatták és elfogadták a konferencia 
ajánlásait:. Megállapodtak a jövőbeni rendszeres információcsere megszervezé
sében’. Kidolgoztak néhány közösen kutatandó témát, Így többek között a gyer
mekirodalom néhány reprezentatív müvének befogadásvizsgálatát, a könyvtárosi 
pálya pszichológiai, szociológiai szempontú vizsgálatát.

A konferencia résztvevőiből alakult szerkesztő bizottság megjelenteti 
egy közös kiadványban a tanácskozás teljes anyagát, de a kiadvány megjele
néséig valamennyi érdeklődő számára hozzáférhető a dolgozatok és a vitaanyag 
szövege a Könyvtártudományi és Módszertani Központ Szakkönyvtárában.
HAVAS KATALIN

TESTVgRLAPJAINKRÓL ... 
a könyvtári híradókról

Több hazai könyvtárunk is megjelentet lapunkhoz hasonló tájékom 
tató időszakos kiadványt. Célkitűzésük is azonos, dolgozóikkal az intóanóny 
belső életét, problémáit ismertetik. Helyt kapnak ezekben a könyvtári hír
adóknak a párt-, a KISZ- és a szakszervezet hírei is. A könyvtár dolgozói 
beszámolnak kutatásaikról, bel- és külföldi tanúiményutaikon szerzett ta
pasztalataikról. Színessé teszi a tájékoztatókat egy-egy szakmai tanulmány, 
könyvismertetés, kisebb szakbibliográfia, interjú. Érdemes belelapozni né
hányba, hogy kedvet kapjunk olvasásukhoz, és tájékozottabbak legyünk a más 
könyvtár életéről.
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Könyvtári Híradó a Fővároet Szabó Ervin Könyvtár közlönye’. Rendszeres 
értékeidet ad nemcsak a központi könyvtár* hanem a hálózati könyvtárak éle
téről, működéséről Is. A könyvtár munkatársai beszámolnak munkájukról (pl. 
Deveoaerl Iószlónó - Faragó Évát A budapesti képkatalógus előmunkálatai. 
1974. 18. évf. jan.-febr. sz. 11-12. 1.), különböző rendezvényeikről (pl. 
Találkozó a Kossuth Könyvkiadóval. 1974. 18. évf. jul.-aug. sz. 26. 1.), 
a könyvtár értékes ritkaságairól (pl. Kiinda Máriát Magyarországi Bálint 
munkájának 1511-es velencei kiadása. 1974. 18. évf. szept.-okt. sz'. 11. 1.) 
Nagy gondot fordít a könyvtár arra* hogy a gyermekolvasók megszeressék a 
könyveket* s munkájukban* a tanulásban fontos segítőtárssá váljon a könyv
tár. A Könyvtári Híradót olvasva bensőséges, tartalmas kapcsolatot érzünk 
olvasók és könyvtárosok között.

A DEK Híradó a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának 
dolgozói számára készül kis példányszámban stencilezett formában'. A könyv
tárunkban meglevő 1974. évi 2. számban Tatár Lajos beszámol az MSZMP-alap- 
szervezet híreiről. Komoly felmérés eredményét ismerteti Csüry István könyv
tárigazgató az Egyetemi Könyvtárban dolgozó nők helyzetéről. Minthogy a 
könyvtárosi pályán túlnyomórészt nők dolgoznak* ezt a témát más könyvtárak 
dolgozói is érdeklődéssel olvashatják.

A hálózati könyvtárak módszertani lapjai elsősorban a szakmai irányí
tást célozzák, de maguknak a könyvtáraknak a belső életéről is tudósítanak.

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás az Országos Műszaki Könyvtár és 
Dokumentációs Központ szakmai lapja. Magas szintű könyvtári szakirodalmat 
tartalmaz, mind prímér szinten, mind referátumok formájában’. Tudósit az IFLA 
tanácskozásairól, továbbképzésekről. Az 1974. évi 4/5. számban Duzs János 
beszámolóját olvashatjuk A KGST országok nemzetközi tudományos és műszaki 
információs rendszere címmel. Ugyancsak ebben a számban bulgáriai tapasz
talatokról ir Gáspár István és Szántó Jánosné. Minden szám ismertet újonnan 
megjelent szakirodalmat, uj gyártmányok, prospektusok leírását is megtalál
ja az érdeklődő olvasó.

Az Orvosi Könyvtáros, az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentá
ciós Központ tájékoztatója orvostudományi cikkek, orvostörténelml kutatások 
mellett helyet ad a hazai és külföldi orvosi könyvtárosok tapasztalatcseré
jének. Az 1974. évi 2. számban például Jablonkay András könyvtárigazgató be
számol a debreceni Kenézy Könyvtár működéséről. Orvosi könyvtárosok tovább
képzését szolgáló igen hasznos uj módszerek ismertetéséről is olvashatunk, 
de a könyvtárosi hivatás tökéletesítése érdekében orvostanácsadók is megszó
lalnak, akik az olvasók igényeit tolmácsolják az orvosi könyvtárak számára 
(pl. Réthelyi Jenő; az orvosi könyvtárak szakmai feladatai. 1974. 14. évf. 
2. sz. 254-242, 1,), A tájékozódást és a tájékoztatás színvonalának emelését 
szolgálják az értékes recenziók (pl. Bugyi Balázst Egy régi magyar orvosi 
műszótárról. 1974. 14. évf. 5. sz. 535-337. 1.)

A Műszaki Egyetemi Könyvtáros, melyet a Budapesti Műszaki Egyetem Köz
ponti Könyvtára ad ki, nagy gondot fordít a műszaki könyvtárosok továbbkóp-
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zésére. Rendszeresen tájékoztat a műszaki szakirodalomról és a Jelentősebb 
könyvtártudományi munkákról (pl. Fügedl Péternél Kurrens nemzeti szakbib
liográfiáink elemzése. Ism. Eagloner Erika. 1974. 11. évf. 1. sz. 28-31. 1.) 
Mint a központi könyvtár lapja, összefogja a tanszéki könyvtárhálózatot, he
lyet ad a tanszéki könyvtárosok beszámolóinak (pl. lázár Józsefnél Könyvtári 
munka a BME Villamosgópek Tanszékén. 1974. 11. évf. 1. sz. 18-20. 1.). Ez 
évben Jelent meg A Műszaki Egyetemi Könyvtáros Repertóriuma. mely az 1964- 
1973 közötti időszakban megjelent cikkeket*közleményeket ismerteti. Két rész
ből álli tárgymutató és betűrendes mutató segíti a gyors tájékozódást.

Könw és Nevelés, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Muzeum folyóirata.
A cim hűen tükrözi a lap tartalmát, mely szinte mindent magába foglal, ami e 
két szóval -könyv és nevelés- összefügg. Rovatait Ifjúság és irodalom: a 
fiatalok nevelésében, esztétikai fejlődésében szerepet Játszó müvek ismerte
tése, ezekkel kapcsolatos vita (pl. Varga Katalin: Barátom, Bonca. lm,
Vörös Mária. 1974. 16. évf. 3. sz. 100-102'. 1.). Elmélet és gyakorlat: isko
lai könyvtárosok helyzetének felmérése, tapasztalatcsere, iskolai, nevelő- 
otthoni könyvtárak szerepe a nevelésben (pl. Ungvári János: Hajdu-Bihar megye 
általános iskolai könyvtárainak helyzete. 1974. 16. évf-. 4/5. sz. 227. 1.).
A Könyv és Nevelést olvasgatni nagyon hasznos minden könyvtárosnak, az olva
sókkal közvetlen kapcsolatban állóknak pedig különösen az.

A Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár adja ki a Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Könyvtárosok Tájékoztatóját. A kiadvány segíti a mezőgaz
dasági szakkönyvtárakat abban, hogy hatékony segítői legyenek az agrártudo
mánynak. Az 1974. évi 1. szám ismerteti a mezőgazdasági felsőoktatási intéz
mények könyvtárvezetőinek hálózati értekezletén elhangzott beszámolót és 
korreferátumokat. Rendszeresen tájékoztat a Magyarországon fellelhető külföl
di agrártudományi kiadványokról, valamint a hazai mezőgazdasági témájú szel
lemi termékekről.

A megyei könyvtárak tájékoztatóinak közös jellemzője, hogy összefogják 
a megye könyvtárhálózatát. Rendszeresen tudósítanak egy-egy uj községi könyv
tár létesítéséről, a már funkcionáló községi, járási, városi könyvtárak éle
téről.

A Borsodi Könyvtárosban jelent megi Slezsák Imre beszámolója egy uj 
könyvtár létrehozásáról az ezer lelket számláló Lak községben. Ünnepélyes ke
retek között ment végbe a Petőfi—emlékkönyvtár felavatása.

Színvonalas statisztikai felmérést közöl a Fe.lér Megyei Könyvtáros a 
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár olvasóiról az 1974. évi 1. számában. Az 
olvasási kultúráról, a fiatalokat a család, az iskola és a könyvtár részéről 
érő irodalmi hatásokról olvashatunk érdekes tanulmányt a Tolna Merrvel Könyv
tárosban.

A manapság oly divatos vetélkedőkben a könyvtárnak nemcsak segítő szere
pe van, de sok esetben a vállalati vagy a megyei könyvtár maga a vetélkedő 
szervezője, tehát a könyvtáros a vetélkedők egyik összeállítója. Erről ir a 
Csonarád Megyei Könyvtáros 1974. évi 6. száma. Ugyancsak itt olvashatunk ar
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ról, hogy a Deszkán élő 226 főnyi délszláv lakosságnak milyen lehetőséget ad 
a községi könyvtár az anyanyelvi kultúra ápolására.

Egyes könyvtárak valószínűleg kizárólag belső tájékoztatásra szolgáló 
kiadványokat jelentetnek meg, s ezek nem kerülnek kötelespéldányként könyv
tárunkba. De az OSZK állományában meglevő lapok közűi is említhetnénk még Jó 
néhányat. Ez az összeállítás a teljesség igénye nélkül készült, célja csupán 
az volt, hogy felkeltse az OSZK Híradó olvasóinak érdeklődését más könyvtárak 
tájékoztatói iránt. Olvassuk ezeket a könyvtári híradókat, lemérjük meg 
kollegáink munkájátI
HAGT ZSOLBÍÉ

|0f IdAintésének katalóguséból.A* O61K 1969, novmbifi «x libris

EX LIBRIS RÁNKI ANDOR
89 x 42 ram
Stettner Béla elkötése
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KÖNYVTARUNKÉLETERŐI-
KOMORÓCZY GYÖRGY 

1940L.1974

Váratlanul, nagyon fiatalon hagyott itt bennünket külső munka
társunk Komoróczy György a tehetséges közgazdász, a nagy jövő előtt álló 
számitástechnikus. A Számítástechnikai Koordinációs Intézetben dolgozott ós 
a Magyar Nemzeti Bibliográfia számi tógépes rendszerének kialakításán munkál
kodott. Feladatát rendkívüli lelkesedéssel és hozzáértéssel oldotta meg. 
Halálával az Országos Széchényi Könyvtárat ós az egész magyar könyvtárügyet 
is pótolhatatlan veszteség érte. Balékót tisztelettel és megbecsüléssel 
őrizzük.

PÁRTSZER VSZEfllHK VSZBTŐSÉGVÁ LA SZ TÁ &A
Az elmúlt év december 12-én beszámoló* 1975* 

Január l>-én pedig vezetősógválasztó taggyűlését 
tartotta meg a Magyar Szocialista Munkáspárt 
könyvtárunkban működő alapszervezete.

A beszámoló taggyűlés ez elapszervezet 1971- 
1974. időszaki munkáját, a vezetőségválasztó tag
gyűlés az MSZMP Központi Bizottságának a Párt 
XI. kongresszusára kiadott irányelveit ós a Szer

vezető Szabályzat tervezetét vitatta meg.
A megválasztott uj vezetőség: titkár Óvári Sándor, tagjai: Bor Kálmán, 

Gerő Zsoltaaé, Nacrv Attila ós Ónódv Miklós. Kerületi küldöttként óvári 
Sándort, az alapszervezet titkárát és Hámori Bélát, a VIII. Kerületi Bizott
ság tagját választotta meg a vezetősógválasztó taggyűlés.

MUhKAFELAJÁNLÁSQK 
A XI.PÁRTKOMGRESSZUS TISZTELETÉRE

Lapunk előző számaiban közölt felajánlásokat folytatjuk. Ezúttal 
is — rövidített szöveggel ós a főosztályok rendjében — Ismertetjük a beóiv 
kezett munkafelajánlásokat.
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II. Főosztály
Olvasó- és tájékoztató Osztály

Már teljesített felajánlások) Könyvtáron belüli szükségletre Kemény G. 
Gábor elkészítette a/ a haxmincéves háború tanulmányozásához, valamint 
b/ Tessedlk Sámuelről és müveiről c. irodalomjegyzéket. Fajosak Magda ov. 
befejezte a Szerzői Jogvédő Hivatallal közösen kiadandó hungaxlka-bibliográ- 
fia mutatójának összeszerkesztését. Frled István és Melczer Tibor a recenzió- 
katalógusba soron kívül 3000 cédulát osztott be.

1975. január 1— re vállalt felajánlások) az olvasótermi felügyelők és he
lyettesük átvezetik az általános olvasóterem két katalógusában a soron kívü
li selejtezés következtében történt változásokat. Herboly Miklósné elvégzi 
a beiratkozott olvasók nyilvántartási lapjaiban szükséges selejtezést.

Február 1-ig) Falta Rosemarle és Fináczy Smőné - Berlász Jenő segítségé
vel - elvégzik a tájékoztató-segédkönyvtár teljes revízióját.

Február 15-ig: Melczer Tibor összeállítja a felszabadulás 30* évforduló' 
ján rendezendő nagy-kiállitás könyvanyagát.

Március 1-ig: Borsos Józsefhé elvégzi a Szerzői Jogvédő Hivatal számára 
készülő hungarika-blbliográfia német nyelvű anyagának gyűjtését és az 1969- 
1972. évek anyagának előrendezését. A hirlap-olvasószolgálati részleg ugyan
csak a felszabadulás 30. évfordulója alkalmára készíti elő a kiállítás sajtó
anyagát.
(A felajánlás ideje: 74.12.02.)
Kézirattár

A Tár tudományos dolgozói - a közművelődési határozat jegyében — a Nemze
ti Könyvtárat ismertető, olyan kiadvány tervét készítik el, amely azokhoz 
szólna, akik talán nem voltak és nem is lesznek az Országos Széchényi Könyv
tár olvasói v. látogatói, de igényük van arra, hogy az ország egyik legna
gyobb művelődési intézményéről képet tudjanak alkotni maguknak,

A Tár adminisztratív dolgozói vállalják, hogy Babits Mihály fonójának ka
talógusát (amelyet eddig különállóan kellett tartani) kontrollálják, végle
gesen elrendezik és beosztják a Tár megfelelő összesítő katalógusaiba (kb. 
3000 cédula). A vállalások teljesítésének határideje: 1975. március 1.
(A felajánlás ideje: 74.11.26.)
Színháztörténeti Tár

1975* március 1-ig a Tár dolgozói (a Mikrofilm Osztállyal történt megbe
szélés szempontjai alapján) selejtezik az évek során felgyülemlett, feldőld 
gozatlan mikrofilm, sikfilm stb. anyagot, azt rendezik és március 1-t köve
tően megkezdik azok katalogizálását.
(A felajánlás ideje: 74.12.27.)

Gazdasági Hivatal 
Műszaki és Fenntartási Csoport

1974, október 2-án tett felajánlásukban vállalták és határidőre (1974. 
november 7.) teljesítették a Pollack-téri épület felújítása keretében- a
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kivitelező XVI. kér. Építő- és Karbantartó Etsz. villanyszerelő részlege. 
Uészáros Iászló kőmives-mester és Iván János festő-mester közreműködésével - 
a Eülföldl Folyóiratok Eözponti Katalógusa helyiségeinek befejezését.

1974. november 1-ón - Balassa Jenőné. Eassai Lajos. Kozák György. Mészáros 
Pálné és Radics Lajos - felajánlásukban 1974-. december Jl-i határidővel vál
lalták a Nemzeti Muzeum épületében levő három pincehelyiség butorraktá 10zás
ra való rendbehozását és a raktárnak szabályszerű nyilvántartással együtt 
való felállítását.

SZAKSZERVEZETÜNK 1975.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A SZOT Elnöksége 1974. julius 29-i ülésén megtár

gyalta a szakszervezeték 1975. övi költségvetési 
irányelveit. Megerősítette a pénzügyi munkában ed
dig kialakult irányvonalat és a költségvetés eddigi 
tervezési rendjét helyesnek tartotta.
Alapszervezetünk költségvetését a vonatkozó irány

elvek figyelembevételével, az eddig bevált gyakor
lat alapján állította össze, melyet az 1974 október 
25—én tartott szakszervezeti tanácsülés hagyott jó

vá, Költségvetési keretünk 100 000 Ft, ebből szociális kiadásokra 53 050, 
kulturális célra 27 000, sportmozgalmunk támogatására 2000, egyéb felhaszná
lásra 17 950 Ft-ot irányoztunk elő. Az egyéb felhasználásra kerülő rovaton 
terveztük az 1975. évben megtartásra kerülő alapszervezeti választások költ
ségeit, valamint a tagkönyvcserével összefüggő kiadások fedezetét is.

Költségvetésünk alapját elsősorban (mintegy 85 056,-Ft) a tagdíjbevéte
lek bennünket illető 50 százalékos részesedéséből kell biztosítanunk. A továb
bi fedezetet részint egyéb bevételekből, részint az alapszervezet forgó alap
jából irányotuk elő.

Szakszervezeti tagságunk létszáma 573 fö, melyből 128 fő nyugdíjas, jog- 
fenntartó és tanuló. Alapszervezetünk szervezettsége (az ŐSZE összdolgozóihoz 
viszonyítva) 97 százalék.

Tájékoztató 
a szakszervezeti üdültetés uj rendjéről

A SZOT üdültetési Főigazgatósága az 1975. évtől az üdülőket három kate
góriába sorolta be, Így a besorolt kategória alapján állapították meg a napi 
térítési dijakat^

I. kategória á/napi 56,-Ft 504,-Ft
II. " á/napi 24,-Ft 336,-Ft
III. " á/napi 18,-Ft 252,-Ft
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Az eddig forgalomban volt különböző kiegészítő-jegyek térítési dijai válto
zatlanok. Ugyancsak változatlanok maradtak a SZOT 21 napos gyógyszanatóriumi 
beutalójegyek térítési dijai (21 nap/252,-Ft).

Az 1975. évtől a SZOT gondolt a gyermekgondozási szabadságon levőkre is( 
ugyanis korlátozott számban, de üdülési lehetőséget biztosit részükre. Ebben 
az üdülésben részt vehetnek: 1 szülő - 1 gyermek, továbbá 2 szülő - 1 gyer- 
mák, illetve 2 szülő - több gyermek. A két utóbbi esetben azonban szabály 
(1 gyermek v. több gyermek esetében), hogy a gyermek, illetve az egyik gyer
mek a 6 hónapot elérje, de a három évet ne töltse be az üdülés megkezdésekor.

A családos beutalóknál feltüntetett gyermekek száma is terheli az évi 
keret számát. A gyermek, illetve gyermekek 2-től 25 éves korig értendők. A 
felső határ (14-25 évig) azonban csak azon gyermekekre vonatkozik, akik to
vábbtanulnak.

A házaspárok együttes beutalása esetén - amennyiben mindketten igény- 
jogosultak a szakszervezeti kedvezményes üdülésre és a házastársak egyike 
más intézménynél dolgozik - különösen a nyári főidényben, csak cserejegy el
lenében adható ki a beutaló. A munkaviszonyban nem álló házastárs kizárólag 
csak igényjogosult hozzátartozójával együtt és 168,-Ft-os családtagi kiegé
szítő szelvénnyel veheti igénybe a kedvezményes üdültetést.

1975. I. negyedévi beutalások: Január 17-30. Pécs II. oszt. 336,-Ft. - 
Január 25-31. Mátrafüred, házaspár részére I. oszt. 504—504,-Ft. - Március 28- 
áprllis 10. Sopron, családi beutaló, II. oszt. (2+2 személy) Szülők: 672,-fj 
+ 2 gyermek 392,-Ft - 1064,-Ft.

SEGÉLYEZÉSEK ÉS ÜDÜLÉSEK

Szakszervezeti segélyek
Ölet .-ben: Markos Bála, Nádasy lászlóné. Novemberben: Ambrus Jánosáé, 

Fináczy Emőné, Fodor Armandné, Hegyi Andrááná, Ispánki Ferenc, Juhász Márta, 
Kocsy Lászlóné, Koffán Zsófia, Kovács b. Istvánná, Lohn Ágostonná, Misley 
Judit, Nagy Ildikó, Nyírfalvi Lajosáé, Szabados Györgyné, Szabó Istvánná, 
Szentpáli Eszter. Decemberben: H.Izsó Lívia, Magyar! Lászlóné, Patkó István, 
Soltész András, Szllvássy Istvánná, Taüber Anna, Tóthná Székely Ágnes, Tőkésy 
Ilona.

Munkaadói segélyek
Novanberben: Pillér Antalná.

Szakszervezeti beutalás
Dublcsány/74.Xl. 29. Horváth Tibomé.

Összeáll. HOFFER REZSCNÉ
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A KISZ-OK TATÁS KERETÉBEM 
Vendégünk: Nemeskürty István
Amint ez a nemrég megnyílt KlSZ-klub falán díszel
gő fényképekből is látható, néhány hete vendégünk 
volt Nemeskürty István, Író és publicista - nem 
meghívott előadónk, hanem vendégünk. A klub beren
dezése sem volt még egészen kész, a bevezető udva
riaskodások hivatalos hangja is perceken belül ba
ráti eszmecserévé melegedett.

Ennek megfelelően beszélgetésünknek nem volt 
határozott gerince, bár az érintett kérdések túlnyomó része egy tárgykörre, 
az egyén történelmi felelősségére vonatkozott. A jelenlevők (igen kis létszá
mú hallgatóság) főleg 8 Bequiemről kérdeztek - hiszen mindmáig ez e szerző 
legismertebb és legtöbbet vitatott alkotása - a személyes felelősség problé
mája is Jány Gusztáv alakjával és szerepével kapcsolatban fogalmazódott meg. 
Meggátolhatta volna-e a hadseregparancsnok a második magyar hadtest pusztulá
sát? Hol van az a határ, ahol az embernek, az egyénnek a feltétlen engedel
mességre nevelt katona fölé kell kerekednie? Ezeket a kérdéseket vitattuk a 
leghosszabban.

A beszélgetés során Nemeskürty birálta a még ma is gyakran meglevő, 
"romantikus" történelemszemléletet, elitólte a busmagyar beletörődést és 
passzív rezisztenciát éppúgy, mint az értelmetlen, öncélú hősködést. Érdekes 
részleteket mondott el többek közt a szabadságharc történetéből.

Mint korábban annyi interjúban és nyilatkozatban, Nemeskürty a mi össze
jövetelünkön is megerősítette álláspontját a második világháborúban elfoglalt 
szerepünk és a Don mentén elpusztult magyar hadtest ügyében. Elmondta, mennyi 
támadás érte ezért az állásfoglalásért. "Balról" vitatják a téma jelentőségét 
mondván, hogy fasiszta ország fasiszta hadserege pusztult el, mely nem érdem
li meg ezt a pátoszt. "Jobbról" pedig azt tartják megbocsáthatatlannak, hogy 
leleplezte az akkor magyar (és német) hadvezetés erkölcstelen praktikáit. 
Nemeskürty tényekkel válaszolt mindkét támadásra, saját müvét idézve: "Ezek 
az emberek áldozatok voltak, sőt majdnem hősök, és nem sajnálom tőlük a 
requiemet."

A konkrét témáktól elkanyarodva végül arról beszélgettünk, hogy milyen 
fontos saját történelmünket ismerni, róla gondolkozni, vitatkozni, véleményt 
alkotni. Nemeskürty szerint csak addig van történelmünk, amig foglalkozunk 
vele, amig az egyes eseményekről véleményünk van (akkor is, ha ez a vélemény 
esetleg hibás). Amikor a történelem lexikonba, tudományos munkákba zárva félé
kéiül a polcra és ki vész az emberek tudatából, már nem történelem többé, csu
pán emlék; semmilyen hatóereje nincs. Nem szabad engedni, hogy a magyar tör
ténelem a régi magyar irodalom sorsára jusson.

Megszívlelendő tanulság ez, sőt mi több, kötelesség. S bár didaktikusán 
hangzik, nem csupán pedagógus-feladat, kötelessége minden, a közművelődés 
területén dolgozó embernek - azoknak, 8kik számára történelmünk sorsa nem
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közömbös.
Nemeskürty István megígérte, hogy a jövő év tavaszán újra ellátogat 

hozzánk.
BALOGH JUDIT

Qn
<v

<y\
ŐSZI ORSZÁGJÁRÁSON

Október közepén a fiatalok egy csoportja - a KISZ szervezésében - 
kirándulást tett9az alábbiakban közölt útvonalon.Hazajővetelünk 
után néhányan válaszoltak a "Mi volt az a három dolog,ami a legj 
jobban tetszett/nem tetszett a kirándulás során?" kérdésre.
K válaszokból állítottuk össze a közölt utlbeszámolót•

A program
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Találkozunk 6-1/4 7 között a Déli pályaudvaron,a Tapolcára 6.32-kor 
induló gyorsvonat végénél /esős időben u pénz taraknai,u bejárattól * 
balra/. JLTapolcára érkezőnk 9.46-kor /a Balaton északi partján utazunk végig/ 
Tapölcun"megnézzük Batsányi János uzlilőhuzut és*1 tavuabarlangot ,mujd 
megebédelünk /tetszés ozorint vondéglóuen vagy hideget/.
13.15-kor személyvonattal átmegyünk öümogre,itt\ két óránk lesz arra, 
hogy megnézzük a varat,a Maulbertech freskóivan díszített templomot, 
és Kisfaludy Sándor szülőházát.Sümegről Ukkon /^resztül 17*45-kor 
megérkezünk Zalaegerszegre .Szállásunkra haj tutunk,euzllnk-iozunk , sétft 
a varosban.AlvasT z v ^ ,
okt .13. vasarnap 1 \ hfr* ^
Hajnalban /1/2 7-7 körül/ kelünk,rcggolizünk éu 8 urakor autóbusszal / 
Zola megyei körútra indulunk .Zalaegerszegről óozakkelet felé vasszük utunkat ,ma.1d a türJoi/XIII • sz.. első feléből való/i nemzetoégi monostor-j^l 
tomplom megtekintése után délnek fordulunk.Megáll^ink Zala őzen tg ró tón 
/tcmplomomk.Batthpájiy Batthyány-kastély/.Kallóudon /körtemplom/7 
Kehidán /XII.sz-1 kápolna.Deák-kurla/.Nugyküpőrnüjcon /XII•oz-i,há- 
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7.27/-kor indul a vonat a Déli pályaudvarról /zalaogorezegi gyors/ és 
11.27-kor ér Zulaegerszegre.A csoport vezetője Révay Rita ,vole be- M 
szeljétek meg,hol éo mikor találkoztok.Csak le ne kesoetekl
Tehát 1/2 12-kor együtt leozünk és busszal megyünk a zalaegerezegi *
GöcseJi^Skonzent megnézni.Sajnos nem lesz túl sok időnk rá,1-1/2 2- Tc5r“iova6B“lcéII“indulnunk.Irány az Őrség'Zalaegerszegről nyugat fölé 
megyünk,megéllünk Pnnkuszon /fa harangláb/.üriszentpéteren /különösen szép gót tomplom/VSzőIafőn /népi építészetl"őmlekék77roujd Őri- 
szentpétoron éo IvancorPIcéröeztül .észak felé fordulva mogyünk Szom- 

, y. bathelyre.de előzőleg - remélhetőleg még világosban - Jakra érünk,<9 ' c ahol Magyarország egyik legszebb éo legépebb középkori**templomát
<1 £ nézzük meg.Szombathelyen a turistaszállóba,majd vacsorázni megyünk

rj /a vacsorát míntlénícínetc'megrondeitűk,a befizetett összegbon bonne 
. CSj van/.Szabad foglalkozás. í --- v roktaiihítfő v" l--S\ /i_ VL (V)
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X zpnk azoktól.akiket a kötelesség már délutánra haza szólít./Vonatuk 
12.53-kor indul,és l6.33~kor van a Déli pu-on/.fcbéd után látogatási 
teszünk a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtarban,majd körülnézünk Szóm- , «<^> bathelyen.Vonátűnk"I7743-Kor"In3űI755 2IT23zkor ér a Déli pu-ra. L
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CL.

KA

*£ X CLÍw-

U vJUZű-
&&>*$***>$ Ts./

3M



Első maradandó élményem Sümeg volt. Itt láttuk a Kisfaludnak emlékmú
zeumát, a plébánia templom híres Haulbertsch freskóit. És nem utolsó sorban a 
várat. Az 1210-ben épült erődítményt a Rákóczi-szabadságharo idején elfoglal
ták és lerombolták a császári csapatok. Helyreállítása az 1960-as években fe
jeződött be* és ma már korabeli teljes szépségében emelkedik a község fölött.

Ilikor az agyoncsodált sümegi várból lejöttünk* megtekintettük a volt 
püspöki istállót* amely a XVIII. században épült* a kor építészeti stílusának 
megfelelően* barokk stílusban. "Barokk istálló", kicsit komikusán hangzik, de 
az épületet jelző műemlék-táblának igsza van, mert az épület kivül-belül 
barokk, még a kerítése is, amely már a várból letekintve magára vonja a fi
gyelmet. Az istálló-épület a mellette elhelyezett lószerszám-muzeummal együtt 
nemcsak múzeumi látványosság, hanem ősztől tavaszig "űzőnél" is. látogatásunk
kor is tele volt szebbnél szebb tényészménekkel, az slmásszürkétől a nóniuszig.

Zalaszen tgró tón a műemlék r.k. templomot alkalmi idegenvezetőzik, egy ép
pen ott tartózkodó idős néni mutatta be. Megható lelkesedéssel és szeretettel 
vezetett körbe bennünket, felhiva figyelmünket a legapróbb részletekre is. A 
járási székhely másik nevezetességét, a barokk stilusu volt Batthány kastélyt 
néztük meg ezután. Ez a műemlék volt számomra az egyetlen nagy csalódás. Az 
épület és a park igen elhanyagolt és gondozatlan. A kastély belseje, melyet 
időközben átalakítottak kollégiummá, szürke és sivár. A tantermekben sehol 
egy kép, sehol egy virág. Ez az épület a szellemileg fogyatékos gyermekek 
"otthona".

Engem e kirándulásra kiváltképp Zalaegerszeg környékének és az Őrségnek 
ismeretlensége vonzott. Az élmények, asszociációk közül az e tájhoz fűződők 
ragadtak meg bennem, hatottak az újdonság varázsával. így a második nap 'gaz
dag programja során a kehidal Deák-kuria egyszerű épülete és körülötte a szép* 
dús növényzetű kis park meghittsége keltette fel érdeklődésemet. Valami ősi, 
nagy csönd, nyugalom áradt az épületből és környékéből.

A Falu-muzeumba belépve szemünkbe ötlött egy emeletes épület, a vízi
malom, A skanzen egyetlen nem odatelepitett épülete. A malom ugyanis ide 
épült a Zala folyó partjára. A kis folyó itt forgatta hatalmas kerekét, amely 
szorgalmasan őrölte a gabonát. Most szinte áll a viz, a keréklapátokat belep
te a moha, a garat üresen tátong. A régi hangok már csak a kiváncsi látogató 
"lelki füleiben" támadnak fel újra.

Pityerszert Az őrségi szeres települések gyöngyszeme. A nevében van va
lami becézés, babusgatás. Egyedül itt található kerített ház eredeti formájá
ban. Hasonló építészeti különlegesség az emeletes "kástu". A tomácos székely 
házakat formázza ez a zsúppal fedett önálló kis házikó, mely elsősorban a 
kamra szerapót töltötte be. A szerek, dombon álló kis házaikkal csodálatosan 
belesimulnak a tájba.

Hátfő délután programunk Szánbathelyen a Berzsenyi Dániel Megyei Könyv
tár megtekintése volt. Előtte egy hangulatos halászcsárdában ebédeltünk. Bent 
jó meleg volt, finom ételek, kint pedig hideg és eső, nem csoda hát, ha ki
csit nehezen indultunk néki a szokásos könyvtárlátogatásnak, húz tűk is az
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időt egy darabig. Ezt aztán meg is bántuk, mert a könyvtárban nagyon kedve
sen fogadtak bennünket az ottani fiatalok. Papucsban, kényelmesen, frissen 
főzött kávé mellett hallgattuk előadásukat a könyvtár múltjáról és jelenéről. 
Azután megmutatták az olvasótermeket, a gyermekkönyvtár után a felnőtt rész
leget, amely szintén szabadpolcos, hatalmas összefüggő terület. Ez, a térel
választóként használt polcokkal azonban úgy van tagolva, hogy egymástól na
gyon jól elkülönített kisebb olvasótérnek alakulnak ki. Szerintem ezzel a 
megoldással ideális munkakörülményeket teremtettek olvasóknak és könyvtáro
soknak egyaránt. Az olvasók munkáját sokféle, jól használható katalógus, 
mikrofilm-leolvasóval felszerelt kis kutatószoba és helytörténeti gyűjtemény 
segíti. Az egész könyvtárra jellemző a kellemes, otthonos és célszerű modern
ség (1968-1970 között épült). Azt hiszem, hogy az egész csoportnak végül a 
zenei részleg nyerte meg legjobban a tetszéséi;. Tizenkét fülhallgatón kerese
tül egyszerre négy különböző zenemüvet lehet hallgatni. A könyvtár lemezről 
hangszalagra való átjátszást is vállal. Továbbmenve megnéztük még a tömör- 
raktározásu raktárát és a könyvkötészetet. A könyvtárnak kis sokszorosító 
üzeme és fotólaboratóriuma is van. A hangulat rövid időn belül feloldódott, 
és igen kellemes, kötetlen beszélgetéssel töltöttük végül el az időt.

Utunkon többször is találkoztunk haranglábakkal (a fiuk kellő jártassá
got szereztek a harangok félreverésében), de talán még többször ütköztünk 
tilalomfákba, a zalaegerszegi turistaházban éppúgy, mint a göcseji skanzen- 
ban. Ott például be sem mehettünk a kis házakba, hogy közelebbről láthassuk 
8Z érdekes, régi használati tárgyakat.

Az utókor számára megörökitettük első szálláshelyünk (a zalaegerszegi 
turistaház) házirendjének néhány pontját:
1. A bútorokat egyik helyiségből a másikba átvinni szigorúan tilos! (A szoba- 

berendezés egy darab szekrényből és vaságyakból állott.)
?. A kályhába szemetet és élelmiszereket rakni tilos. (Kályha csak a szobákban volt, ahol "étkezni szigorúan tilos".)
3. Poroltókat csak tűz esetén szabad használni.
4. Az ágyneműt töxülközésre használni tilos.

A rosszról semmit vagy keveset: 1. késett a busz, emiatt huzni kellett 
a programból. 2. Első nap esett az eső. 3. A nap még a fotósok kedvéért sem 
volt hajlandó kisütni. Lehet, hogy más több rosszra emlékszik, de nekem a 
megszépítő távolból már csak ez jut eszembe.

Visszatekintve: akkor lett legjobb a hangulat, amikor a társaság kiegé
szült, a könyvtár legkülönbözőbb részeiről érkezett emberek (pl. raktárosok, 
akik már a Várban dolgoznak) megismerkedtek. Sokat beszéltek munkájukról, 
sokszor közös problémákról. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a kirándulást 
többszörösen hasznosnak éreztük.

Élményeit lejegyezte: Pékár Zsuzsa, Horváth Tibornó, Jávor Judit, Hálák 
Magda, Pászti Ágnes.

Egybeszerkesztette: Kastaly Beatrix
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ARANYKOSZORU. DIPLOMÁVAL 
A Kamarakórus kimagasló szakmai sikere

Tárgyilagosan mondható: magábanállóan szerencsés 
helyzete van az Országos Széchényi Könyvtár Kamarakóru
sának. Kezdettől fogva egy olyan történeti gyűjtemény 
közvetlen közelében működik, amely bőven kínálja a zene- 
irodalom európai és magyar zenei forrásait. Karnyújtás

nyira éli rendelkezésére Liszt, Bartók és Kodály kóruanüve éppúgy, mint a vi
lág egyik legértékesebb kéziratos gyűjteménye Joseph Haydn és kor társainak 
kompozícióiból, köztük ismeretlen, kiadatlan, a zenehallgató közönség számára 
fölfedezetlen müvekkel. Ezek életrekeltéséhez, megszólaltatásához olyan mü~ - 
vészre volt szükség, aki régi zenei kéziratokkal és mai emberi énekhangokkal 
egyaránt tud bánni. Párkainé Eckhardt Mária - aki jelenleg a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa - a kéziratok
kal való bánásmódot a Zeneműtárunkban való működése óta, az emberi énekhangok 
kezelését pedig a főiskolai, majd a pedagógusi évek alatt sajátította el. Már 
két kiváló kamarakórusnak volt a tagja, amikor 1970 őszén megalakította könyv
tárunk kamara kórusát. A tanítás, az éneklés, a muzsikálás és a történeti kuta
tás benne élő, egyesitett szenvedélyét vitte át kórusának tagjaira, akikből a 
kora-reggeli próbákkal, vidéki edzőtáborozásokkal, üzemi és immár zeneakadé
miai szereplésekkel is egy "jóban-rosszban11 összetartó, emberi és művészi kö
zösséget formált.

Ennek az idén már fél évtizede fennálló együttesnek táléin országosan is 
legnagyobb tette, teljesítménye, hogy jobbára zenei előképzettség nélkül kezd 
eljutni az a-cappella-óneklés rangos repertoárjának fokozatos birtokbavételé
hez. Nemcsak a technikailag igényes Bartók- és Kodály-kórusok egyikónek-máBi
kának megszólaltatásával ssereznek már műélvezetet is hallgatóiknak, hanem 
- velünk együtt - büszkék lehetnek arra is, hogy máris a legelső nyilvános 
megszólaltató! között lehettek olyan zenéknek, mint amilyen a magyarországi 
énekes többszólamuság máig ismert legkorábbi emléke, a valószínűleg a XV. el
ső felóből származó és könyvtárunkban legutóbb napvilágra került un. Iglói 
töredék, vagy amilyen Albrechtsberger és Michael Haydn ősbemutatóként, az ere
deti szerzői kézirat nyomán előadott egy-egy müve.

A mi énekes kamaraegyüttesünk, ez a "Musici della Biblioteca" - bár nem 
főiskolán nevelkedett, mint a "Musici di Roma11 nevű világhírű hangszeres kama
raegyüttes - a kották múzeumának falai között érlelődött kiváló énekkarrá. 
Ilyen rangját legutóbb a Kórusok Országos Tanácsa rendezte országos minősítő 
kórushangversenyen nyújtott teljesítménye alapján odaítélt diplomás arany- 
koszorú is fémjelzi.

Kamarakórusunk ez az 1974. december 1-ón megtartott hangversenye az 
együttes sokoldalúságáról is meggyőzhette a hallgatót. Korábban is tudtuk, 
hogy repertoárjuk időbeli ive az ősi magyar népdaltól és a gregoriántól a mai 
kortárs-szerzőkig ér. A stílusok változatosságából kórusunk a minősítő hang
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versenyen is részeltette a közönséget és a zsűrit. Bredeti nyelven énekeltek 
népdalcsokrot a Szovjetunió népeinek dalaiból. A reneszánszot három XVI. szá
zadi angol szerelmi dal képviselte,, a XVIII. századot Albrechtsberger és 
Joseph Haydn, a korai XIX'. S2,á:adot Pálóczi Horváth Ádém gyűjteményének két 
diákdala mai feldolgozásban, a XX. századot pedig Kodály "Adventi énék"-e. 
Éppen az utóbbi, valamint a "Tenebrae factae sünt" cimü, a Zeneműtárunk ki
adatlan kézirata nyomán felhangzott Albrechtsberger-mü volt kamarakórusunk 
hangversenyének két kimagasló müsorszáma. Nemcsak ritkaságunknál, repertoár
értéküknél fogva. Hanem elsősorban azért, mert bámulatosan magas volt a meg
valósítás színvonala, a mi vés műhelymunkára világi tó csiszoltsága. Emellett 
mindegyik szólamból - a mélyen zengő basszusból is - kihallatszott a muzsi
kálás öröme, ihletettsége. A karének ilyen fokon éri el célját, teljesíti 
hivatását! a munkának friss színfolttal, - itt nyugodtan mondhatjuk - művé
szettel való gazdagítását. Fejlessze ezt még magasabb fokra a legközelebbi 
fél évtized!
KECSKEMÉTI ISTVÁN

DECEMBER HA TODIKÁN DÉLUTÁN
fiatalok és idősebbek gyülekeztek a Pollack Mihály 
téri épület bejáratánál. Mindenki mosolygott, min
denkin érződött valami kellemes izgalom, mindenkit 
elfogott az ünnep előtti percek derűs hangulata.

A KISZ klub megnyitására jöttünk, könyvtárunk 
ifjúsága és mi, "felnőtt” vendégek, akikre egyre 
jobban hatott a fiatalok jókedve, feszült várakozá
sa «

A hivó szóra akaratlanul is ünnepélyes érzések 
lettek rajtunk úrrá, és kíváncsian, de komolyan mentünk le a pinceklubhoz ve
zető lépcsősoron. Lent az első szobából kiáramló ének fogadott bennünket, de 
a bejáratot selyemszalag zárta le előlünk. Meglátva ezt és a párnán fekvő 
nagy ollót, tudtuk, hogy a fiatalok uj helyiségeit a nagy avató ünnepségek 
külsőségei között fogják rendeltetésének átadni.

Mindnyájunk hangulatát, érzéseit fejezte ki dr. Havasi Zoltán főigazgató
helyettes, aki Elekes Péter üdvözlő szavai után kedves, meleghangú beszéddel 
fordult az egybegyűltekhez. Hangsúlyozta, hogy bár nem országos intézmény, 
létesitaaény átadására kerül sor, a mi fiataljaink szempontjából igen nagy je
lentőségű régen nélkülözött klubhelyiségük birtokbavétele. Kis szellemi kohó 
kezdi meg működését ebben a pincében, olyan kohóé, amelynek ereje, hatása 
szctsugárzik majd az egész könyvtárban. Ezért - miután elismerését fejezte ki 
a saját otthonukért oly sokat vállaló fiataloknak - a helyzethez illő "játé
kos komolysággal és komoly játékossággal" valamint nagyon sok jókívánsággal 
adta át rendeltetésének a klubot.
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A szalag ünnepélyes átvágása után megnéztük az Ízlésesen berendezett, 
igen barátságos helyiségeket. De máris munkához kellett látnunk és leadnunk 
a klub emblématerveire szóló szavazatainkat. Majd helyet foglaltunk a széke
ken, lépcsőkön (a fiatalok saját készítésű tarka párnáin).

A klubavatás következő programpontja a köszönetadás volt mindazoknak, 
akik az elhanyagolt pincehelyiségből ezeket a kedves szobákat kialakították.

A tervező és kivitelező munkát Révav Rita irányította, de maximálisan ki
vette részét a fizikai munkákból is. Kiemelkedő teljesítménnyel járultak hoz
zá a klub létrehozásához: Farkas Ágnes, Gólya József, Joánovits László, 
ftárpáti Miklós, Kastalv Beatrix, Pékár Zsuzsa és Rónay Éva. Mindnyájukat egy- 
egy könyvvel és színházjeggyel jutalmazták. További huszonegy lelkes klüb- 
épitő könyvet, illetve színházjegyet kapott. A klub megteremtéséért kifejtett 
munkájáért hetven fiatalnak adtak át emléklapot.

A klub programjáról kaptunk aztán ismertetést, az irodalmi, zenei és 
fotóTszakkörök vezetőitől. (Ezeket lapunkban részletesen közöljük). De meg
tudtuk azt is, hogy lehetőséget biztosítanak a kötetlen beszélgetésekre, ze
nehallgatásra, sőt játékra is.

Az ünnepségen résztvettek közben felírták neveiket a klub belső helyi
ségének egyik falára, hogy sokszínű aláírásaikkal örökítsék meg ezt az első 
itt töltött kedves órát. A mikulási ajándékcsomagot majszolgató felnőtték 
neve is felkerült a falra a fiataloké mellé. Igaz, ekkorra mér lelkűnkben 
eltűntek a korkülönbsógek, magunk sem vettük észre, hogyan felejtjük el 
éveink számát egyre jobban, percről percre.

És ez csak fokozódott, amint egynás kezét fogva, énekelve felmentünk a 
díszterembe, ahol Ízletes zsiroskenyér, pogácsa, bor és málnaszörp várta az 
ünnepélyes órában kiéhezetteket, ahol közös táncra perdültek fiatalok és 
öregek, együtt játszottak, együtt énekeltek. Abban a teremben akkor - min
den ellenkező látszat ellenére is - csak fiatalok voltak jeleni

Közben kihirdették az embléma-tervekre történő szavazás eredményét, és 
mindnyájan örömmel tapsoltunk a győztes rajz alkotójának, Veöreös Enikőnek.

Majd jóhangulatu beszélgetés, ••mulatozás” után, egy nagyon szép este 
emlékével hagytuk magukra a fiatalokat.

Őket, akiknek szép és eredményes munkáját örömmel és elismeréssel fi
gyeltük, és akiknek ebben a tevékenységében is intézményünk jövőjének bizto
sítékát látjuk. - Ifl&LETH MÁRIA

KI-KI FIGYELJEK a KISZ MUKKÁ VOLT * MOST MIKDEKKIÉ wáA KHJb)* KI-KI FIGYELJEK

FOTOPÁJgÁZAT
Könyvtárunk KISZ alapszervezete a Szakszervezeti Bizott
sággal együtt fotópályázatot hirdet felszabadulásunk 30. 
évfordulójára. A pályázat oélja: fényképészeti eszközök
kel bemutatni hazánk és ezen belül könyvtárunk megválto
zott életét. A pályázat feltételeiről a kifüggesztett 
plakátokon értesítjük az érdeklődőket.
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KI-KI FIGYELJEN x KISZ MUNKA VOLT x MOST MINDENKIÉ x(A KLUB)x KI-KI FIGYELJEN

MIVEL MEGNYÍLT A KLUB ...
... megindultak a különféle foglalkozások, mint pl. az enyém, a komolyzene
kor. Több kollégám szerint különös járvány van elterjedőben könyvtár^-szerte* 
legfontosabb tünete, bogy a fertőzött személy igyekszik azzal foglalkozni, 
amihez nem ért. Én is megkaptam a kórt, elvállaltam a témavezetést, megter
veztem a programot.

Mindezzel együtt sok előnye van annak, ha az ember laikust olyan program
tervet készithet, amilyen szakértő sosem merne. Az ón műsoromban sincs zene
történeti sorrend. Azt vettem alapul, hogy milyen müvek hallgatásától válhat 
a közömbös ember zenerajongóvá; milyen sorrendben kell megismerkednie a zene
irodalom alkotásaival, hogy ez bekövetkezzék.

így talán érthető, hogy először a programzenével foglalkoztunkt Vivaldi, 
Beethoven, Rimszkij Korszakov, Musszorgszkij könnyen érthető, prózára könnyen 
lefordítható müvei voltak műsoron.

Tervem, hogy a programzenétől fokozatosan elszakadva a hallgatók megkö
zelítsék és megszeressék az elvontabban fogalmazó mesterek művészetét,
Bachot, Mozartot, sőt a XX. század zenéjét és a legrégibb gregorián, liturgi
kus müveket is.

Módszerem rávezető jellegű. Igyekszem úgy magyarázni, hogy inkább kér
dezzek* "Miből állapítod meg, hogy a hallott mű ezt és ezt 

fejezi ki?”
"Milyen szerepe van a kifejezésben a hangszernek, a hangnemnek, a 
tempónak,a dinamikának stb.?"

"Miből állapítható meg, hogy mikor született a zenemű?”
Ilyen és hasonló kérdésekre keressük együtt a választ.

Olvassátok a faliújságokat, mindig ott szerepel rajtuk a legközelebbi 
összejövetel időpontja. Várok mindenkit szeretettel. - BALOGH JUDIT

IR0DA1MI Kfo

"Az iró müve még nem készült el azzal, hogy megír
ták és kinyomtatták. A Raffaello-kép sötét szobá
ban, vagy a IX. Szimfónia kottája olyan házban, 
ahol senki sem ért a muzsikához, vagy a ház leánya 
kuplékat dönget a zongorán* halott kincs. Az iro
dalmi műbe is csak akkor költözik élet, ha van, 
aki el tudja olvasni. Mert ez technikailag jóval 
könnyebb ugyan, mint a IX. Szimfónia zenekari és 
énekszólamait megszólaltatni, de művészet kell 
ehhez is." - Benedek Marcell

... indítását tervezzük a KISZ keretében, de nem csak KISZ tagoknak! Minden 
igazán ember vágya, hogy gondolatait kicserélje, hogy valamit adjon s kapjon 
is. Mindkét gondolathoz szegődőket szeretnénk bevonni, segítséget nyújtani, 
és biztatást, ötleteket, vágyakat hallani. S mert "minden embert fenség. 
Észak-fok, titok, idegenségt Lidérces, messze fény*', nem vállalkozhatunk ar
ra, hogy kizárólag saját gondolatvilágunknak, asszociációinknak megfelelően
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alakítsunk ki programot.
8 főként, ha egy műsor mindenkinek készül.
Akinek segíteni kell, érdeklődését felkeltenit másként kell kapcsolatot., kö
zös utat keresni, mint aki már maga megtette ezt. Távolról sem "kezdő és ha
ladó99 fokról van itt szó, csupán az egymás iránti megértésről, emberségről*
Mindenkit örömmel várunk, akiben csak egy csepp de is megvan a szépség, a tar
talom iránti vágynak. S akiben egy egész tenger vám érezze emberi kötelessé
gének, hogy érnék, pataknak, folyónak egyaránt juttasson belőle.
B humanizmus jegyében kívánjuk működtetni ezt az irodalmi kört. Nem szerelmi 
lírát akarunk - Bab érti torz és alabástrom arcút, Gondolatot* tiszta forrás
ból és örvénylő óceánból, Esanóket* gyököseket és hirtelen felbukkanókat.
Bzt a gondolatot Szabolcsi Bence fogta meg csodálatosan, Bartók Béla Cantate 
Prof áriájának kapcsán*
"itt csak egyetlen gondolat világit a természet erdején keresztül - az a gon
dolat, amely miatt ki kell tömi az emberi világból, ami miatt a Szarvas-Ba- 
berek félresöpörték a társadalom minden hazugságát, ez az eszme a Szabadság, 
Bartók alapeszméje, a hitvallás • ••" Szemünkbe tág világot* "ÉgbőiU-eső már
ványt" és "Fekete Szivárványt fogni!"
Teljesség vágyára való törekvést szeretnénk sokaknak átadni, sokaktól meg
kapni.
Szebb, emberibb, szabadabb világot teremteni a fejekben és lelkekben, ahogy 
Ady Endre irta Holnapra gyógyuló bánat cimü versében:

h, Végzet véges szörnyűsége, h, Élet, röndes, dőre,
Miért nem figyelsz szemmel, vas-marokkal 
A gyenge, tétova Időre?
Óh, örökös zárt határosság,
Dalos húr, mely elpattan.
Hát nem lehet semmiképp élni 
Tágabban, mindig szabadabban?

E költői hangvételű sorok után szeretnénk tájékoztatást adni arról a té
makörről, amelyet sok töprengés után kiválasztottunk.

A XT. század történelmének eseményei, hatalmas társadalmi átalakulásaif 
a világméretű válságok, megrázkódtatások és katasztrófák tanulmányaink során 
túlságosan is közel kerültek hozzánk, hogy ne ismernénk őket. Emiatt a tör
ténelmi szituáció, amelyből a XX, század művészete kibontakozott, részletes 
elemzésre nem szorul. Fel kell azonban figyelnünk azokra a különböző eszmei 
tényezőkre, amelyek sokszor az őket létrehozó körülményektől sajátosan füg
getlenülve, döntő befolyással voltak a kor tudatának, s igy kifejező művésze
tének alakulására is.

Ilyen fontos tényezők a társadalomban kialakult polarizációk, az impe-
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rlalizaius kibontakozása, a szocialista forradalom győzelme, majd fokozatos 
térhódítása, a nemzeti és antikolonialista mozgalmak. Nagyon fontosak a tech
nika és tudomány terén végbement változások is, a Newton-i fizika világképé
nek megrendülése, a relativitás elmélet, a kvantum-elmélet, a magfizika ered
ményei, s ezek hatására az uj fizikai rendszerelméletekkel együtt járó bizony
talansági érzés a hagyományos kutatás és megismerhetőség lehetőségeit illető
leg.

A másik nagy jelentőségű tényező az emberre vonatkozó uj elgondolások 
térhódítása, elsősorban a pszichológia terén kialakult elméletek (főleg az 
un. pszichoanalízis), amelyek bár tudományosan nem mindig állták meg helyü
ket, mint uj mítoszt kínáló lehetőségek nagy hatással voltak a művészetek 
fejlődésére. A technika, amelynek gyors fejlődése mindannyiunkat megszédlt, 
nem csupán eszközeinket és környezetünket változtatta meg, de szintén témává 
vált, sőt uj művészetek kibontakozását, a művészetek elterjedését segítette 
elő (film, színes fotó, rádió, televízió ...). A XX. század művészetének a 
fentiek alapján nincs és nem is lehetséges egységes stílusa. Stílusok, 
esztétikák egymástól elszigetelődve és mégis egymással élnek, egymás mellett, 
s hogy a jelenkori irodalma minden aspektusában járatosak legyünk!
1. Az olyan zeneszerzői tendenciákkal, mint I. Sztravinszkij, Bartók,

A Schönberg, G. Mahler, A. Honegger, ... stb. ismerkedünk, hiszen müveik 
felvilágosító analógiát kínálnak a modem irodalomhoz. (Kübianus, 
konstruktivizmus - a modem polifónikus zene - irodalmi equivalensek 
analíziséhez vezet.)

2. Futuristák, szimultaneisták - G. Apollinaire, F. V. Marlnetti, V. Maja
kovszkij ... stb.

3. Expresszionisták, proto-szürrealisták: Kassák, F.Kafka, J.Cocteau ...
4. Dadaisták: I. Tzara, H. Arp ... stb.
5. Szürrealisták - James Joyce.

Bz lenne az elképzelésünk, s egyúttal azt is szeretnénk bejelenteni, 
hogy első összejövetelünket január közepére tervezzük. Szeretettel várunk 
mindenkiti

SZAZAT MÁRIA
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