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PRAGA I OSZ - A SZABÓ ERVIN TÉREN 

1983. október 13-án (csütörtökön) dé l -
előtt 11 órakor Eva Brázdová, a prágai Váro -
si Könyvtár propaganda és kiállitásrendező 
osztályának vezetője ünnepélyesen megnyitot-
ta a nagymultu testvérintézmény, a "Mestská 
Knihovna" tevékenységét bemutató kiállitást. 
A központi könyvtár lépcsőházában szépszámú 
érdeklődő hallgatta végig a megnyitó beszédet 
és Havas Judit előadóművész rövid, az alka-
lomhoz illő műsorát. 

A Kálvin tér felől közeledve már messz i -
ről látni lehetett északi szomszédunk főváro-
sának stilizált tornyait, melyek jelezték, va-
lami szokatlant, nem mindennapit láthat a 
könyvtárba betérő látogató. Valóban, néhány 
tablón és vitrinben bemutatni egy kiterjedt 
és fejlett városi könyvtárhálózat mindennap-
jait, rendkivüli, mindenképpen dicséretet é r -
demlő vállalkozás. A lépcsőház falán - a szo-
kott elrendezésben - tizenhét nagyméretű tab-
lót helyeztek el a kiállitás rendezői, melyek-
be n többnyire bordó, néhányban zöld háttér 
emelte ki a fotókat és a hozzájuk fűződő ma-
gyarázatokat. A kiállitás i tér különböző szint-
jein levő tárlók aranybarna boritása kellemes, 
meleg kontrasztként szolgált a jórészt fekete-
fehér fényképek tényszerű hidegéhez. Középen, 
az úgynevezett " fővitr in" felett a prágai Váro -
si Könyvtár hosszan elnyúló háromszintes é -

pületét láthattuk, jobbra, illetve balra az in-
tézmény életét bemutató tablók helyezkedtek 
e l . Ezeken megfigyelhettünk fotó- és képkiál-
litást, a mesék világát fel idéző, rendkivül de-
korativan diszitett gyermekrészleget, e lmé-
lyülten olvasó rövidnadrágos kamaszt és f e j -
kendős anyókát, szinházi előadást és biblio-
buszt kölcsönzés közben. A képek közelünkbe 
hozták a kerületi könyvtárak életét, a könyv-
tár-klubokat, a korszerűen fe lszerelt fonoté-
kákat, sőt, egy tabló ere jé ig , bepillanthattunk 
Közép-Európa egyik legnagyobb zenei könyv-
tárának életébe. 
A felsoroltakon kivül egy-egy tablón még lát-
hattuk a Városi Könyvtár artotékáját és az un. 
serdülőosztályt is. 

Ami a tárlókat il let, csak címszavakban 
is gazdag látnivalót kináltak a kiállított albu-
mok és egyéb müfaju könyvek. "Prága , a mű-
emlékek városa" ; "Régi és uj találkozása", 
"A történelmi Prága" , "A prágaiak kulturális 
központjai", " I V . Károly és Prága" , "A Szent 
Vitus székesegyház ablakai", "A Szent Vitus 
székesegyház kincsei" , két tárlóban felnőtt és 
gyermekirodalom, lemezek és kották, egy kö-
ze l i , de kellően még mindig nem eléggé i s -
mert kultura olvasható, hallgatható követei. 

Köszönjük Prágának, hogy eljött a Sza-
bó Ervin térre . 

- BOR -



RÖVIDEN A PÁRTOKTATÁSRÓL 

A könyvtár pártszervezetének legfonto-
sabb feladatai közé tartozik - természetsze-
rűleg - a politikai képzés és továbbképzés 
szervezése. A közvélemény érdeklődése élén-
kül az ideológiai kérdések iránt, a társada-
lomtudományi kutatások súlya növekszik a v i -
tákban, s mindez nagyobb követelményeket 
támaszt a könyvtárosokkal szemben. Ismer-
niük kell az uj kutatási eredményeket, a 
könyveket, folyóiratokat, és késznek kell len-
niük az olvasók tájékoztatására, a velük való 
beszélgetésre, vitára. 

Mindez egyre nagyobb felelősséget ró 
az oktatásra is. A szervezéskor tekintettel 
kell lenni egy ilyen nagy intézményben a f e l -
készültségbeli és érdeklődési különbségekre, 
sőt olyan gyakorlati problémákra is, mint 
amilyen a munkatársak kedvezőtlen és egy-
mástól eltérő időbeosztása. Többféle oktatási 
formával, a témák sokszínűségével próbál-
juk a párttagok és pártonkivüliek számára 
biztositani a tanulás, a vita lehetőségét. Ta-
lán az 1982/83-as oktatási év tételes ismer-
tetése is ad valamelyes képet ezirányu mun-
kánkról és céljainkról. 

A napi aktuális politikai kérdések vita-
fóruma a négy politikai vitakör, amelyek egy-
szersmind - munkánk jellegéből adódóan - a 
könyvtári problémák megbeszélésére is alkal-
masak. Itt találkoznak egymással különböző 
kerületek, osztályok vezető és beosztott mun-
katársai, akik közös gondokat, olvasói vélemé-
nyeket, politikai megnyilvánulásokat szembesí-
tenek egymással, és a vitakörök vezetőitől tá-
jékozódhatnak, vagy segítségükkel továbbithat-
ják mondandójukat a szakmai és politikai ve -
zetőkhöz. 

A pártszeminárium meghatározott tana-
nyagot dolgozott fel a szocialista kultura és 
ideológia témakörében. Élénk eszmecserék 
alakultak ki például a nemzetközi ideológiai 
harcról, a szocialista erkölcs alapelveiről. 
A résztvevők egy-egy téma kidolgozását vál-
lalták, bevezető előadásokat tartottak, tehát 
elmélyülten tanulmányozták a könyvtárosokhoz 
közelálló terület irodalmát. 

A propagandisták számára évente ünnepi 
megemlékezés és egyben továbbképzés a pro-
pagandisták napja alkalmából tartott összejö-
vetel. Ezévben az érdeklődés homlokterében 

álló gazdaságpolitikai kérdésekről és ezek 
belpolitikai hatásáról vezetett igen érdekes 
vitát Eötvös Pál , a Népszabadság rovatveze-
tője. 

Hagyományosan a legszélesebb kör szá-
mára tartott politikai rendezvény az intézeti 
oktatás keretében évenként megrendezett kon-
ferenciák sora, amely mindig egy-egy fontos 
ideológiai kérdést tüz napirendre. Ezévben 
az Országos Agitációs, Propaganda és Műve-
lődéspolitikai tanácskozás fő tanulságairól, a 
kongresszus óta eltelt időszak munkájáról 
folyt vita a kiadott dokumentumok és Agárdi 
Péter , az MSZMP KB alosztályvezetőjének 
előadása alapján. A vitában szó esett az o r -
szág gazdasági nehézségeiről, az árak és 
bérek alakulásáról, e kérdések ideológiai ve-
tületéről. A szocialista demokrácia kérdés-
körében a szakszervezeti munka megnöveke-
dett szerepe, a nagyobb felelősségvállalás je -
lentősége is szóba került. Az ifjúság vi lág-
nézetének alakulását befolyásoló tényezők kö-
zött az oktatás tartalmi és színvonalbeli prob-
lémái elvezettek a vitában a közművelődés, a 
könyvtári munka lehetőségeihez. A könyvtár 
állományával, nyitottságával, kisközösségei-
vel alkalmas a kulturális hátrányok ellensú-
lyozására, a fiatalok ideológiai nevelésére, 
az információk és ismeretek közvetítésével. 

A pártnapokon a közérdekű témák szak-
avatott előadói adtak tájékoztatást bel- és 
külpolitikai kérdésekről. 

Az intézeten kivüli oktatás lehetőségei 
közül a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem 
szakosítójára, illetve speciális kollégiumokra 
jelentkezett 18 munkatársunk. Legtöbben esz-
tétikát és pszichológiát tanultak. 

Az 1983/84-es oktatási évben a formákon 
nem változtatott a pártvezetőség, a pártszemi-
náriumon társadalompolitikai kérdéseket vitat-
nak meg, a további témák kiválasztásában a 
résztvevők véleménye dominál. 

Oktatásunkról szólva feltétlenül meg kell 
említeni a Szakszervezeti Bizottság által szer -
vezett szemináriumot, amely korábbi jó ha-
gyományokat folytat és az 50-es évek politi-
kai értékelésétől hazánk jelenlegi osztálystruk-
turájáig változatos témákat tűzött napirendre. 

Gál György né 



SZOMSZÉDOLÁS 

Októberben könyvtárunk néhány munka-
társával szakmai kirándulást tettünk Bécsbe, 
hogy tapasztalatokat szerezzünk az ottani 
könyvtárak munkájáról s megtekintsük a " T ö -
rökök Bécs alatt" cimü jubileumi történeti ki-
állítást. 

A Budapest-gyűjtemény dolgozói a Bécsi 
Városi és Tartományi Könyvtárat keresték fe l , 
hogy az ottani várostörténeti munkáról tájéko-
zódjanak. A közművelődési könyvtári munka 
szakemberei pedig a Bécsi Városi Könyvtárat, 
a közművelődési könyvtárak módszertani köz-
pontját látogatták meg. 

A Városházában található B é c s i V á -
r o s i és T a r t o m á n y i K ö n y v t á r a Nem-
zeti és az Egyetemi Könyvtár után Bécs har-
madik legnagyobb tudományos és prézensz-
könyvtára. A nagy történeti múltra (első lét-
rejötte 1400 körüli időkre tehető) visszatekin-
tő gyűjteményt 1856. április 29-én alapitotta 
Bécs elöljárósága. Már alapításakor elsősor-
ban város- és kultúrtörténeti gyűjtőkörrel ren-
delkezett, ezt egészitette ki a fenntartója által 
meghatározott jogi és közigazgatási anyag be-
szerzése. A mi várostörténeti Budapest-gyűj-
teményünkhöz hasonlóan gyűjtötte és gyűjti 
Bécs történetével, gazdasági, politikai, tár-
sadalmi és kulturális életével összefüggő nyom-
tatott és (a miénkkel ellentétben) kéziratos a -
nyagot. Az 1862-ben mintegy 4000 kötettel ren-
delkező könyvtár az elmúlt 120 év alatt a vá-
ros- és kulturtörténészek, az irodalom- és 
zenetörténetet kutatók számára fontos szakiro-
dalmi gyűjtőhely lett, s ma mintegy 300.000 
egységnyi nyomtatott anyaggal (könyv, napilap, 
folyóirat, kisnyomtatvány), 120.000 plakáttal, 
210.00 kézirattal és 15.000 zenei kézirattal 
rendelkezik. 

Látogatásunkkor ismertették velünk a 
könyvtár történetét, mai munkáját, s a rész-
legek vezetői kalauzoltak bennünket gyűjtemé-
nyeikben. 

A nagyszámú és gazdag történeti anyag-
gal rendelkező n y o m t a t v á n y t á r temati-
kusán és kronológikusan tagolt egységekre bong-
ható. így a Béccsel kapcsolatos történeti mü-
vek (Viennensia), a török gyüjteméry, a joze-
finizmus története és irodalma, az 1848-as 
forradalom, az első világháború története, 
ezen kivül a színháztörténeti és az ujsággyüj-
temény. A könyvtár speciális különgyüjtemé-
nyekkel is rendelkezik: a Trenck-, Casanova-, 
Faust-irodalom, az un. "Secreta" gyűjtemény, 

az utikönyvek, népdalok, imakönyvek, gyász-
jelentések kollekciója, ezek nem minden eset-
ben csak Bécs vonatkozásúak, de fontos kor-
történeti dokumentumok. 

A könyvtár egyik leginkább védett és 
legértékesebb része a k é z i r a t t á r , amely 
1878-ban jött létre. Ebben az évben adta át 
Katharina Fröhlich, Grillparzer "örök" meny-
asszonya a városnak Ausztria nemzeti költőjé-
nek, s a Burgtheater ünnepelt szerzőjének tel-
jes hagyatékát. Ezek után kezdődött az oszt-
rák irodalmi és szinházi élet egyedülálló é r -
tékeinek gyűjtése, részben hagyatékokból, rész-
ben vásárlások utján és aukciók alkalmából 
Raimund, Nestroy, Anzengruber, Karl Kraus 
müvek, naplók kerültek igy a városi könyvtár 
tulajdonába. Legértékesebb darabjaiból láthat-
tunk néhányat; pl. Grillparzer egy 1848-ban 
rezignált hangon irt testamentumát, Nestroy 
és Raimund egy-egy drámájának színpadi uta-
sításokkal ellátott eredeti kéziratát, Lenau 
egy versét, Beethoven korai levelét, s olyan 
kortörténeti érdekességeket mint egy multszá-
zadi börtönnapló s egy biedermeier korabeli 
emlékkönyv. 

A p l a k á t t á r vezetője miután ismer-
tette gyűjtőkörűket, néhány értékes mult száza-
di politikai plakátot, szines századvégi gra f i -
kai plakátot és huszadik századi reklámplaká-
tot mutatott be. A mi plakáttárunkhoz hasonló-
an a politikai, gazdasági és kulturális élet 
szinte valamennyi területéről származó h ir -
detmények és falragaszok lelhetők fel gyűjte-
ményükben. 1977 óta filmmásolatokat készí-
tenek az állományról. A szines diafilmeket 
számitógépes adatrögzitésüre tervezett kataló-
guscédulákra montírozzák, s az olvasók egy 
helyben levő diapress gép segítségével azon-
nal kinagyítva nézhetik meg a plakátot, má-
solatot pedig a negativ alapján készíthetnek. 

A z e n e i g y ű j t e m é n y b ő l a könyv-
tár folyosóján kiállított "A bécsi tánczene tör-
ténete" cimü kollekció és kiadványaik alapján 
alkothattunk képet magunknak. A bécsi klasszi-
kus zenétől a polgári zenén át a népi zenekul-
túráig széles skálán mozog a könyvtár zenei 
gyűjteményének anyaga: kották, partitúrák, ze -
nei nyomtatványok s az ehhez kapcsolódó i ro-
dalom. Gyűjtésük a századfordulón kezdődött, 
s 1905-ben választották külön a többi gyűjte-
ménytől} feltárásuk, katalogizálásuk is ekkor 
kezdődött. Haydn, Mozart, Beethoven, Schu-
bert, a Strauss-család partitúráinak, kézira-



tainak értékes darabjait őrzik, s jubileumi 
kiállítások és kiadványok alkalmából a szé le-
sebb közönség számára is hozzáférhetővé te-
szik ezeket. 

A továbbiakban a r e f e r e ns z s z ol g á -
l a t egyik vezető munkatársa ismertette kata-
lógus rendszerüket és a feltárás módszereit. 
A könyvtár nyomtatott, kéziratos és zenei a -
nyagát külön-külön betűrendes /nominal/, szak-
és tárgyszókatalógus tárja f e l . A szakkataló-
gus a korábbi hagyományokat követve 126 tu-
dományági szakcsoport szerint osztályoz, mig 
a tárgy szókatalógus a modernebb módszere-
ket alkalmazza. Nagyrabecsült és értékes az 
un. Portheim-katalógus, amelyet Max von 
Portheim bécsi történész és tudós bibliográ-
fus készített több mint negyven éves gyűjtő-
munkával. Ez a kb. 425.000 kézzel irott cé -
dulából álló adattár 1937-ben került a könyv-
tár tulajdonába, s azóta nagy segítséget nyújt 
az osztrák történészeknek és a Bécs múltját 
kutatóknak. Feltárja többek között az 1470 és 
1820 közötti idők személyiségeinek, az ural-
kodó család tagjainak életrajzát, gazdasági, 
történelmi és kulturális eseményeket stb. 

A könyvtár munkatársai az uj beszerzé-
sű könyveket és egyéb dokumentumokat r ész -
ben a tárgy szókatalógusban, részben az idő-
szakonként megjelenő bibliográfiákban és egyéb 
kiadványokban tárják f e l . A napi- és hetilapok 
anyagát az un. Újságindexben dolgozták fel ; a 
kurrens lapok anyaga pedig az évente közzétett 
Bécs város krónikájában kerül nyilvánosságra. 

Érdekes a d a t t á r u k a bécsi politikai, 
társadalmi és kulturális élet neves személyi-
ségeinek, születési, foglalkozási és életrajzi 
adatait tartalmazó un. emléknapok katasztere, 
amelyet számitógép segítségével dolgoznak fel 
1976 óta. Ez nemcsak az életrajzi adatok iránt 
érdeklődőknek nyújt segítséget, hanem a jubi-
leumi ünnepségek rendezőinek is, hisz perce-
ken belül bármilyen vonatkozású anyag vissza-
kereshető. 

A könyvtár évente három-négy időszaki 
kiállítást rendez a folyosón elhelyezett v i t r i -

nekben. Kiállításaik témáját neves bécsi sze -
mélyiségek életéhez, jubileumokhoz és gyűj-
temény részlegek bemutatásához kapcsolják, 
így mutatták be többek között Beethoven, 
Schönberg, Johann Strauss életművét, a könyv-
tár török vonatkozású anyagát, uj szerzeménye-
it. A kiállításokhoz minden esetben ismertető 
füzeteket, illetve részletesebb, illusztrált adat-
tárakat készítenek, ezek segítségével népsze-
rűsítik gyűjteményeiket. 

Bécs város t ö r t é n e t i m u z e u m a 
nagyszabású kiállítást rendezett a török fe le t -
ti 1683-as győzelem 300 éves évfordulóján, a 
Karlsplatzon álló impozáns épületben. A kiál-
lítást nemcsak az osztrák főváros múzeumai-
nak és könyvtárainak, hanem Európa számos 
(köztük magyar) közgyűjteményének anyaga a -
lapján állították össze. A kiállítás az 1683-as 
év eseményein túlmenve betekintést nyújt a 
kor Európájának történelmi, társadalmi és 
kulturális életébe, elemezve a török hódítás 
századokra szóló kihatásait is. (P l . a művé-
szeti, irodalmi müvekben való tükröződést). 
A nagyszámú értékes tárgyi, irodalmi és mű-
vészeti emléken kivül a korabeli hangulatot 
csatajelenetek makettjeivel próbálták életre 
kelteni. Ezek a szokványostól eltérő látványos-
ságok különösen az ifjúság, az iskolásgyerme-
kek számára tették vonzóvá a kiállítást, amely-
nek ottlétünk alatt is nagyszámú látogatója volt. 
Számunkra elsősorban a történelmi események 
sokrétű és árnyalt ábrázolása volt tanulságos. 

Sántháné Antal Sára 

R I T K A S Á G A I N K 
Közvetlenül a Szüry-kiállítás megnyitása 

előtt, az anyag rendezése közben merült fel 
a gondolat, hogy a gyűjtemény egy ritka da-
rabját, a 18. század második felében impresz-
szum adatok nélkül megjelent, szép fametszete 

SZÉP HÁROM ÚJ VILÁGI ÉNEKEK 

tel ellátott Szép három Aj világi énekeket /mai 
jelzete: Sz 4864/ fakszimile kiadásban közre-
adjuk. Házi nyomdánk dicséretes gyorsasággal 
állította elő a négyleveles nyomtatvány jó minő-
ségű másolatát, mely már a kiállítás első nap-



jaiban kapható volt. A sietség miatt azonban ar. 
ra már nem volt idő, hogy bármily szerény u-
tószóval lássak el a kiadványt. A bibliográfiai-
lag eddig leíratlan régi magyarországi nyomtat-
vány azonban, mely egyúttal becses irodalom-
történeti és néprajzi értéket is képvisel, meg-
érdemli, hogy mulasztásunkat legalább ezdton 
pótoljuk. 

A ftizetke az alábbi szerelmi énekeket 
tartalmazza: 1. Vulkánus itten üss tüzet f r i s -
sen. 2. Vale szívem, én szerelmem, vale é -
des kegyesem. Egy közönséges lengyel nótá-
ra. 3. Bii-bánattal bé-bor(t s szomorít a víg 
szerelem. A 2. és 3. énekről megállapítható, 
hogy erdélyi eredetűek, mivel 18. századi e r -
délyi énekeskönyvekben maradtak fenn, míg 
az elsőnek csak nyomtatott változatait találtuk. 
A megjelenés körülményeire vonatkozólag azt 
a feltételezést merjük megkockáztatni, hogy a 
nyomtatvány esetleg Landerer Lipót Ferenc 
budai nyomdájából került ki, tehát 1751 és 
1771 között, de legkésőbb a hatvanas évek e -
lején, 

A "világi énekek" kifejezés a 18. század 
második felében megjelent kiadványokon több-
nyire szerelmi éneket jelöl, mig a vallásos 
ihletésű dalok címének legtöbbjében az " is te-
nes énekek" megnevezéssel találkozunk. A 
névtelen magyar szerelmi líra emlékei a 15. 
század végétől maradtak fenn /Soproni virág-
ének/, a szabadon formált változatokat kézira-
tos énekeskönyvek vagy más kéziratos forrá-
sok őrizték meg. Nyomtatásban az 1750-60-as 
évek olcsó vásári terjesztésre szánt ponyva-
kiadványaiban látjuk e dalokat először. Több-
ségük azonban - miként a mi példányunk is -
címlapján csak ezt a megjelölést viseli: Nyom-
tattatott ebben az esztendőben. így a kiadvány 
éveken át megtartotta aktualitását, tíjként volt 
eladható. A pár lapos kis füzetkéket azonban 
vásárlóik nemigen őrizték meg, ezért igen 
értékesek a szórványosan fennmaradt példá-
nyok . 

A nyomdára vonatkozó feltételezésünket 
az alábbiakra alapozzuk. A "Vulkánus itten" 
és a "Vale szivem" kezdetű énekeket közli 
egy szintén "Szép három Aj világi énekek" 
cimü, de datált, 1760-ban hely és nyomda 
feltüntetése nélkül megjelent ponyvákiadváiy 
is /Id. Petrik I . 639./, melyben a harmadik 

- ének: "El-mentem vólt tőled szivem." Kicsi-
nyített hasonmás címlapját közli Pogány P é -
ter A magyar ponyva tükörében /Bp. 1978/ 
a 109. ábrán. A címlapot diszitő fametszeten 
a lantot pengető ifjil és legyezős hölgy alakja 
Agy tűnik, azonos diicról készült a mi példá-
nyunk hasonló ábrázolásával, csupán a nálunk 
kopott dupla keretvonal hiányzik /sokszor hasz-
nált dAc!/ és eltérő a metszet két oldalán sti-
lizált virágokból alkotott keretdisz. Ha elfogad-
juk azt a feltételezést /ld. Petrik VI. 40./, 
hogy e jelenleg az OSZK-ban nem hozzáférhető 
ponyvakiadvány valóban a budai Landerer L i -
pót Ferenc-féle nyomda terméke, akkor nagy 
valószínűséggel állitható, hogy a mi változatunk 
is e nyomdából származik. E feltételezésből ki-
indulva vizsgálódást folytattunk a nyomda könyv-
tárunkban megtalálható kiadványain és egyes je l -
lemző betűk és helyesírási sajátosságok azonos-
ságán kivül egyikben megtaláltuk azt a virágok 
egymásutánjából álló dupla diszitő sort, amely 
csekély különbséggel /közbeékelt kettőspontok 
nélkül/ a mi énekeskönyvünk verzójának lapfe-
jét is ékesíti, illetve egysorosán a cimlap fa-
metszetének két oldatán függőleges elhelyezés-
ben látható. /Az emiitett nyomtatvány: Haller 
János; Nagy Sándornak.. .históriája. Buda, 
Landerer, 1757. Jelzete; Sz 2877. Koll. 4./ 
Ugyanez a "sorminta" szerepel egy Landerer 
Ferenc I^opold nevével jelzett, más három 
éneket tartalmazó Szép három Aj világi énekek 
címlapján egy háromalakos fametszet két olda-
lán és a verzó lapfején, a miénkhez hasonló 
elhelyezésben /Petrik I. 639. é.n. /175q7, 
OSZK ponyvagyüjt. 2945 72/21/. 
Mivel azonban e nyomdai disz nem fametszet, 
csak öntvény, melyet más nyomda is megvá-
sárolhatott, alkalmazása nem meghatározó a 
nyomdára nézve. 

Kéziratos forrását csak a 2. és 3. éneknek 
közli Stoll Béla A magyar kéziratos énekes-
könyvek és versgyűjtemények bibliográfiájá-
ban /Bp. 1963./. Eszerint a "Vale szivem" 
szövege a Stoll által 205. sz . alatt leirt Kis-
marjai György-énekeskönyv /Kolozsvár/ kelet-
kezése idején, 1742-ben már ismert volt. De 
szerepel az ének az 1770-ben Erdélyben ösz-
szeírt "Szíveket djltó bokréta" című énekes-
könyvben is /Stoll 299/. Az ismeretlen helyen 
lappangó kéziratot egykori tulajdonosa, Versé-



nyi György 1914-ben kiadta /Régi magyar 
könyvtár 35./, igy módunk volt a szöveget a 
miénkkel összevetni. A Versényi által XL . 
sz . alatt /p. 91-93./ közölt, "Vale szivem, 
s z é p szerelmem" kezdetű dal 15 versből ál-
ló szövege csekély eltéréssel azonos a mien-
kével. A htítlen kedvesétől bácsAzó legény és 
volt szerelmese párbeszédében az egymásnak 
felelgető strófákat a nyomdász nálunk "Legény" 
és "Leány" felirattal látta e l . 

Ponyvafüze tünk legszebb verse a "BA-
bánattal bé-borít" kezdetű. Stoll Béla a 455. 
sz . alatt ismertetett, 18. század második f e -
léből származó kolozsvári "Énekek" cimü kéz-
iratnál emliti, de ez a dal is megtalálható a 
"Szíveket újitó bokrétában" is, a Versényi-fé-
le közlés XXXIX. énekeként /p. 88-91/. Ve r -
sényinél azonban csak 16 strófából áll az é -
nek, hiányzik a "Nálam hidgyed, aszszony-
kám, rósátskám, vagyon olly hiv sziv" kezde-
tű szakasz, mely nálunk sorrendben a 12. 
/tévesen ismételt 11-gyel jelölve/. Eltérést 
mutat a 8. /nálunk tévesen 9./ szakasz, mely 
az emiitett szövegközlésben igy kezdődik: 
"Bennem nyit szerelmet, vig kedvet piros o r -
cája" , mig nálunk ez áll; "Bennem Ajit sze-
relmet piros ortzája; mint annyi angyali kép, 
kellő s szép, nintsen hibája: alabástrom nyaka, 
kláris szép ajaka, dereka, hajtván hozzája." 
Néhány szóban és a helyesírásban a többi sza-
kaszban is találunk kisebb eltérést. Feltételez-

zük, hogy nyomtatványunk szövegének forrása 
vagy a Stoll 455. s z . , a kolozsvári akadémiai 
levéltárban őrzött kézirat, mely talán mind a 
17 strófát tartalmazza, vagy más, előttünk is -
meretlen szövegváltozat. 

Ami a füzetke prove nie ne iáját illeti, va-
lószínűleg nem az eredeti Szüry-gyüjtemény-
ből származik, hanem Ballagi Aladár 1930-ban 
vásárolt hagyatékából, melynek anyagából -
mint Szentkuty Pál irja a gyűjtemény ismerte-
tésében /M. Kvszle 1943/ - sikerült az e re -
deti Szüry-gyűjtemény "gyérecske népiratka-
ponyva-anyagát ritka teljességüvé" kiegészíte-
ni. Tény, hogy a Szüry Dénes halála előtt két 
évvel, 1907-ben megjelent "Száz év" cimü nyom-
tatott katalógus "népregék" csoportjában még 
nem szerepel. Egykorú évkönyveink a Szüry-
gyüjtemény gyarapodásáról csak számszerű a-
datokat közölnek, a válogatott gyarapodási jegy-
zékekben hiába keresünk hasonló tételeket. 
Nem ad támpontot a régi napló sem, melynek 
üresen hagyott rovatába csak később, elütő kéz-
irással jegyezték be viszonylag alacsony jelzet 
mellé /Sz 438/ a cimet. Ugyanakkor bejegyzés, 
pecsét nem tanisitja Ballagi Aladár egykori tu-
lajdonát sem, holott más nyomtatványokon ezt 
megtaláltuk. Bármint került is könyvtárunkba, 
legalább félszázada a gyűjtemény jeles darabjg, 
melynek másodpéldányáról mindeddig nincs tu-
domásunk. 

Klinda Mária 

EZ TÖRTÉNT 
Az I. kerületi főkönyvtár gyermekrész-

legében október 6-án az Attila uti általános 
iskola negyedikesei vettek részt a "Népkölté-
szet, népi játék, mondák" cimet viselő fog-
lalkozáson. 17-én a második osztályosok Her-
man Ottóról és a madarak világáról hallhattak 
előadást, a hónap utolsó napján pedig - a IV. 
a-s és a IV. c-és tanulók a Rákóczi-szabad-
ságharcról való ismereteiket bővitették ki. 

A Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtár 
munkatársai szeptember-október folyamán 18 
alkalommal 446 gyerek részére tartottak könyv-
tárbemutató foglalkozást. Szeptember 22-én 
meseórán vettek részt a Bajza utcai másodi-
kosok. 26-án és 28-án pedagógus munkaközös-
ségi értekezletekre került sor . Október 18-án 
a Lovag utcai ötödikesek a Kalevaláról hall-
gattak előadást, ugyanaznap volt Elek László-
nak, az Állatkert munkatársának a "Barátunk a 
természet" akcióhoz kapcsolódón - a madarak 

A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

életét és szokásait bemutató vetitettképes e lő-
adása. 22-én Lévai Sándor a "Süsü" filmek 
bábtervezője tartott játékos-rajzos foglalkozást 
a gyerekeknek. 25-én a Szinházbarát kör Ka-
utzky Ervint és Kopetty Liât látta vendégül. 
29-én "A kertészkedő meg a várúr" cimü me-
sefilmet tekintették meg az ifjú könyvtárláto-
gatók . 

A X. kerületi főkönyvtár októberben kü-
lönösen gazdag kinálattal várta gyermekolvasó-
it. 3-án az időjárásról beszélgettek (a Bölcs 
bagoly könyvek segitségével), valamint könyv-
tárbemutató volt a Kőbányai uti harmadikosok 
számára. 4-én könyvtárbemutatót rendeztek, 
továbbá "Népmese-műmese" cimmel az Újhe-
gyi uti negyedikesek hallgathattak előadást. 
5-én a Történelmi klub első foglalkozása za j -
lott le. Október 10-én iró-olvasó találkozó 
szinhelye volt a könyvtár, ez alkalommal Bá-
lint Ágnes válaszolt olvasói kérdéseire. 



13-án könyvtárbemutató, olvasódélutánnal egy-
bekötött osztálylátogatás szinhelye volt a könyv-
tár, ezen kivül előadás hangzott el Afrika ál-
latvilágáról és az évszakokról. 14-én két fog-
lalkozást tartottak: az egyik a "Hogyan kelet-
kezett a népmese?" , a másik az "Egri cBilla-
gok" cimet viselte. 18-án a Kalevalán keresz-
tül a világ eredetmondáival ismerkedtek a gye-
rekek, nyelvi játékokat játszottak és olvasódé-
lutánon vettek részt. Október 20-án a népme-
se keletkezése, az Egri csillagok és egy könyv-
tárbemutató tartoztak a nap eseményeihez. 
24-én könyvtárbemutató foglalkozást tartottak 
és egy előadást "Magyarok Afrikában" cimmel. 
28-án könyvtárbemutató volt, előadás hangzott 
el a középkori Európáról, a Kalevaláról, és a 
népmese keletkezéséről. Október 31-én "Erdő-
mező növényeivel és állataival" ismerkedtek és 
nyelvi játékokban vettek részt a gyerekek. 

A XI. kerületi főkönyvtárban október 
4-én a várható időjárásról adtak tájékoztatást 
és klubfoglalkozást tartottak. 5-én Toldi Mik-
lós történetével ismerkedtek a kisegítő isko-
lások. 18-án a Rákóczi-szabadságharc téma-
körét felölelő előadást hallgattak az érdeklő-
dők, 19-én a gyógynövények titkaival ismer-
kedhettek a gyerekek. Október 20-án a me-
sék világával ismerkedtek a gyerekek, vala-
mint könyvtárbemutatót tartottak. 27-én a ka-
talógussal ismerkedtek a pajtások, 28-án "Ma-
nók tánca" volt a cime a mesék apró embe-
reiről folytatott beszélgetésnek. A hónap utol-
só napján "Libbenj, lobogó!" cimen Leninről 
és november 7 -ről beszélgettek. 
A Karinthy Frigyes uti XI. kerületi könyvtár-
ban október 13-án az 1918-19-es magyaror-
szági forradalmakhoz gyűjtöttek anyagot a gye-
rekek. 14-én Afrika élővilágával, 18-án a ma-
gyar népdalok kialakulásának körülményeivel 
ismerkedtek. 28-án a nagycsoportos óvodások 
számára diavetítéssel egybekötött játékos fog-
lalkozást rendeztek a könyvtár munkatársai. 
November 8-án Zrínyi Ilona és Thököly Imre 
életével és a magyar szabadságküzdelmekben 
játszott szerepével ismerkedtek a Bogdánfy 
uti iskola negyedikesei. 

Az albertfalvi XI/l-es könyvtárban októ-
ber 4-én az irás történetéről hangzott el e lő-
adás, 4-én és 11-én több izben tartottak könyv-
tárismertető foglalkozást. 6-án, 7-én, 13-án 
és 28-án Weöres Sándor költészetének szépsé-
geit Ízlelgették a legkisebbek. 12-én, 13-án, 
valamint 17-én Móricz Zsigmond "Légy jó, 
mindhalálig" cimü könyvéről beszélgettek a 
nyolcadikos pajtások. 14-én és 19-én a "Bölcs 
bagoly" könyvek világát tárgyalták az alsós 
napközisek, 18-án, 20-án, 27-én pedig a nép-

költészet szépségeiben gyönyörködtek a negye-
dikes olvasás óra résztvevői. Az Albertfalva 
utcai XI/2-es fiókkönyvtárban október 4-én az 
ötödikes napközisek könyvtári játékon vettek 
részt. 4-én, 6-án és 7-én - a feladatlap alap-
ján - a negyedikesek gyarapították a könyvtár-
ról szóló ismereteiket. Október 5-én az e lső-
osztályos kicsiknek mutatták be a könyvek bi -
rodalmát. 7-én Benedek Elek meséi szereztek 
örömöt a harmadikos napköziseknek, 13-án 
pedig Micimackó látogatott el a másodikosok-
hoz. 25-én és 27-én a "nevek világába" - k i -
rándultak a hatodikosok. 26-án "Barátunk a 
könyv" cimmel a negyedikesek foglalkozásának 
adott otthont a XI/2-es fiókkönyvtár. Remé-
lem, nem babonásak a Dagály utcában: október 
folyamán ugyanis 13 alkalommal tartottak könyv-
tárbemutató foglalkozást. Október 11-én a ke-
rület általános iskolai könyvtárosai és az osz-
tályfőnöki munkaközösség-vezetek szakmai meg-
beszélést tartottak a könyvtárban. Október 20-
án a könyvről, a könyvnyomtatásról és a könyv-
höz fűződő élmétyékről beszélgettek a negyedi-
kes napközisek. 

A Lehel utcai fiókkönyvtárban egész ok-
tóberben tartott a "Csontváry és én" c. pá-
lyázatra való fdkészí tés. Október 13-án a 
harmadikosok (a Tüzér utcából) számára "Ősz 
a képzőművészetben" cimmel tartottak előadást, 
14-én pedig a Dózsa György útiak festették új-
ra szavaikkal az ősz színeit. Mindkét alkalom-
mal kiállítás is várta a kis látogatókat. 

A XV/4-es gyerekkönyvtár szeptember 
27-én könyvtárismertetéssel várta a harmadi-
kosokat. 13-án a könyvtárszakkör tagjai a ka-
talógus használatát gyakorolták, 18-án pedig 34 
másodikos ismerkedett a könyvtárral. 

A XVI. kerületi főkönyvtárban szeptember 
16-án a negyedikes napközisek a népmesék és 
népmondák világában végeztek kutatómunkát, 
20-án pedig a napközis korrekciós csoport is-
merkedett a Veres Péter uti könyvtárral. 
21-én harmadikos napközisek látogattak a 
könyvtárba, 22-én ugyancsak harmadikosok, 
nyári olvasmányélményeiket elevenítették fel 
szóban, rajzban és zenével. 23-án és 28-án 
könyvtárbemutatás volt. Október 4-én a német 
nyelvű könyveket és lemezeket ismertették a 
tagozatos napközisek számára, 5-én audiovi-
zuális felmérést végeztek, miközben elbeszél-
gettek a korrekciós napközis gyerekekkel ked-
venc tévéműsoraikról, illetve diafilmjükről. 
7-én az Ablak-Zsiráf és betűrendes játék volt 
soron, 11-én könyvtárbemutatót tartottak. Ok-
tóber 18-án az Ablak-Zsiráf Lexikon haszná-
latát gyakorolták, valamint mese- és őszilluszt-
rációkat készítettek. Október 20-án "Ősz" cim-



mel komplex foglalkozásra került sor, ezen fe -
lül még 2 bemutató foglalkozást is tartottak. 

A XVf/2-es fiókkönyvtárban október 4-én 
a másodikosok részére volt könyvtárbemutató 
foglalkozás, 6-án az ötödikesek tanulták - já-
tékos formában - a kézikönyvek használatát. 
11-én a harmadikosok a magyarság származá-
sát, honfoglaló őseink életmódját vizsgálták, 
12-én pedig az ötödikesek tanulmányozták az 
irás történetét. Október 13-án a legkisebbek, 
az elsősök ismerkedtek a könyvtárral, 18-án 
a negyedikesek a Rákóczi-szabadságharc korá-
ba látogattak el. Ugyancsak 18-án a hatodiko-
sok a könyv történetével ismerkedtek. A he-
tedik osztályosok 20-án játékos földrajzi ve-
télkedőn vettek részt, 25-én pedig a negyedi-
kesek számára tartottak könyvtárbemutató fog-
lalkozást. Végül, október 27-én az ötödikesek 
a katalógus, illetve a szakkatalógus használa-
tát gyakorolták. 

A XVni/l-es fiókkönyvtárba szeptember 
15-én a Kandó téri általános iskola másodi-
kosai látogattak e l , 28-án pedig a Kisfaludy 
utcai óvoda nagycsoportosai vettek részt az 
őszről, a madarakról, a szüretről és az erdő-
ről szóló előadáson. 20-án a Kapocs utcai ne-
gyedikesek ismerkedtek a népköltészet, a bal-
ladák és a népdalok világával. 

A XIX. kerületi főkönyvtárban október 
4-én "Tavasz, nyár, ősz, tél" cimmel ren-
deztek képzeletbeli utazást, 5-én, 19-én és 
20-án "Utazás Meseországba" cimen játékos 
vetélkedőkre került sor. Október 6-án "A 
könyv művészete" cimü művelődéstörténeti ve-
télkedőre került sor, majd 11-én az Eötvös 
utcai hatodikosok a művészi visszatükrözés 
fő törvényszerűségeinek megfogalmazását ki-
sérelték meg. Ugyanezen a napon került sor 
az "Ismerkedjünk a zenekarral" cimü játékos 
vetélkedőre a Kossuth téri iskola negyedikes 
napköziseinek részvételével. Október 13-án 
az Eötvös utcai nyolcadikosok Móricz Zsig-
mond "Légy jó mindhalálig" cimü regényét be-
szélték meg, majd 25-én "Erdei esztendő" 
cimmel környezetismereti foglalkozást tartot-
tak. 

A XIX/3-as könyvtár októberi programja 
az alábbiak szerint alakult; 5-én a Csokonai ut-
cai negyedikesek vettek részt könyvtárbemuta-
tón, majd - szintén 5-én - a Hikádé utcai e l -
sősök látogattak el a mesék világába. 12-én 
az Ady utcai nyolcadikosok egy csoportja az 
"energia" fogalmához gyűjtött anyagot. Októ-
ber 25-én került sor Kovács Lajos zenetanár-
nak a primitiv népek és az ókor zenéjét fe l -
ölelő előadására, melyet a 3-5. osztályos hall-
gatóság nagy érdeklődéssel hallgatott végig. 

A XIX/4-es könyvtárban október folya-
mán 20 magyar nyelv- és irodalom órát tar-
tottak . 

A soroksári 35-ös könyvtárban szeptem-
ber utolsó hetében a madarak világáról beszél-
gettek. Szeptember 23-án a Marx Károly uti 
iskola honismereti szakkörének foglalkozására 
került sor, 29-én pedig középső csoportos óvo-
dásoknak mutatták be a könyvtárat és a fonoté-
kát. Ugyancsak 29-én az állatokról beszélget-
tek a Zalka utcai elsősök, akiknek egy másik 
csoportja a fonotékát tekintette meg. 

Erzsébeten, a XX/l-es könyvtárat októ-
ber negyedikén harmadikos és negyedikes nap-
közisek keresték föl. 14-én a Tátra téri ötö-
dikesek tanulmányozták a lexikonokat és a szó-
tárakat, 18-án pedig a Lázár utcai nagycsopor-
tos óvodások ismerkedtek meg a könyvtárral. 
Október 19-én a Tátra téri negyedikesek könyv-
tári órán vettek részt, 21-én a Mártirok utcai 
napköziseknek mutatták meg a könyvtárat. 
26-án ujabb könyvtárbemutatóra került sor, 
végül a Tátra téri ötödikesek 28-án a kézi-
könyvek és a katalógusok használatát gyakorol-
ták. 

A XX/3-as könyvtárban október 4-én a 
Nyir utcai másodikosok részére tartottak könyv-
tárbemutató foglalkozást, • 

A FELNŐTT KÖNYVTÁRAKBAN 

Az I . kerületi főkönyvtárban a Szilágyi 
Erzsébet Gimnázium elsősei október 6-ra em-
lékeztek. Október 11-én és november 1-én 4 
alkalommal tartottak könyvtárismereti órát a 
Petőfi Sándor Gimnázium másodikosai számá-
ra. Október 18-án és 25-én a Dallos Ida Szak-
munkásképző Intézet fodrász és kozmetikus 
osztálya ismerkedett a könyvtárral, november 
8-án pedig ugyancsak a Dallos Ida Szakmun-
kásképző kozmetikus tanulói emlékeztek meg 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom év-
fordulójáról. 

Az V. kerületi főkönyvtár a Kossuth 
Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola negye-
dikeseinek számára öt izben tartott általános 
jellegű tájékoztatót a Szabó Ervin könyvtári 
hálózatról és a különböző szolgáltatásokról. 
A 44-es számú kerületi könyvtárban október 
1 - é n tartottak könyvtárhasználati bemutató 
foglalkozást. 

A XI. kerületi főkönyvtárban október 8-
án dr. Szörényi László irodalomtörténész a 
reneszánsz irodalmáról tartott előadást, 22-
én dr. Tátrai Vilmos művészettörténész az 



olasz reneszánsz festészet remekeit ismertet-
te az érdeklődő hallgatósággal. 25-én Kurtán 
Sándor ELTE tanársegéd vezetésével témaja-
vaslat-megbeszélés volt a könyvtárban, majd 
26-án könyvtárbemutató foglalkozásra került 
sor. 

A xn i . kerületi főkönyvtárban október 
13-án került sor a kerületi iskolaigazgatók 
és helyetteseik értekezletére. 15-én tartották 
"Vernisszázs helyett" cimmel a Kocsis Lász-
ló-e mlékkiállitás alkalmával rendezett baráti 
találkozót. Október 28-án könyvtárbemutatót, 
31-én ugyancsak könyvtárbemutatót és iroda-
lomórát tartottak. 

A XVIII. kerületi főkönyvtárban dr. Va-
sy Géza tartott előadást "A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom tükröződése a szovjet 
irodalonb an" cimmel. A XIX/3-as fiókkönyv-
tárban október 12-én és 19-én Gáspár János 
muzeológus a hajózás történetéről beszélt a 
MüM 4. sz. Szakmunkásképző Intézet tanulói-

nak, 18-án és 26-án pedig az irás, a könyv 
és a könyvtár történetével ismer fedtek meg 
a leendő szakmunkások. 

A ZENEI KÖNYVTÁRBAN 

Október 19-én a Táncsics Mihály Gim-
názium zenei tagozatos l/a osztálya részére 
könyvtárbemutatót, könyvtárhasználati órát tar-
tottak a zenei gyűjteményben. 

Október 20-án a Szombathelyi "Berzse-
nyi Dániel" Megyei Könyvtár 10 munkatársa 
látogatott el a zenei gyűjteménybe szakmai ta-
pasztalatcserére. 

Október 26-án a FSZEK hálózat gyermek 
és zenei könyvtárosai részére a zenei gyűjte-
ményben a gyermek és vizuális műhely "Zene 
és látvány" cimmel rendezvényt szervezett. 
Meghívott előadó Lukin László tanár volt. 

- y - r 

JÁTSZOTTUNK, SZÓRAKOZTUNK, NYERTÜNK 

1982-ben a Muzeumi Hónap alkalmából, 
a Központi Muzeumi Igazgatóság felnőttek szá-
mára egy fővárosi szintű közművelődési vetél-
kedőt hirdetett, mely a M u z e u m r ó l M ú -
z e u m r a cimet viselte. A felhívás célja az 
volt, hogy megismertessék a fővárosi muzeu-
mok kiállítás a it, rendezvényeit. Növeljék az 
értő látogatók számát, minél többen ismerjék 
és szeressék a mult és a jelen értékőrző in-
tézményeit. 

Beneveztek a budapesti üzemek, intézmé-
nyek, fegyveres erők és a különböző klubok. 
Kb. 300 csapat indult, a feladatot közel 200 
teljesítette, a döntőben pedig 16 versenyzett. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár háló-
zata 1983 februárjában kapcsolódott be. Egyes 
könyvtárak szervező tevékenységet végeztek 
saját kerületük üzemeiben, intézményeiben, 
segítették a brigádok játékban való részvéte-
lét. A 7. sz. és a 12. sz . főkönyvtárak kol_ 
lektivája nemcsak szervező munkát fejtett ki, 
hanem.maguk is vetélkedtek. 

A programot a Budapesti Történeti Mu-
zeum Közművelődési Osztálya állitotta össze. 
Két forduló volt. Az első 1982. október 1-től 
1983. október l - i g tartott. A feladat az volt, 
hogy a központilag megjelölt 14 muzeum közül 
tetszés szerint 6-ot látogassanak meg és az 

állandó kiállításokat nézzék meg. Külön pont-
szerzési lehetőség volt egyéb kiállítások meg-
tekintése. Az állandó kiállításokat mindig tár-
latvezető mutatta be. Ezt követően feladatlapot 
kellett kitölteni, mely a látottakra vonatkozó 
kérdéseket tartalmazta. A válaszokat pontoz-
ták, az igy szerzett pontok alapján dőlt el , 
hogy a második fordulóban melyik 16 csapat 
folytatja tovább a versenyt. A muzeumi látoga-
tásokon minimum 8 személy alkotott egy csa-
patot, a döntőben már csak 3 fő. Az utóbbi a 
Hadtörténeti Muzeumban zajlott le. A játék 
győztese a 12. sz . főkönyvtár lett, melyet B i -
ró Ferenc, Nyúzó Eszter és Rohács Iván kép-
viselt. 

Az a véleményem, hogy akik részt vettek 
a muzeumi látogatásokon, még ha nem is ju-
tottak be a döntőbe, jól szórakoztak, művelő-
déstörténeti ismereteiket gazdagították. Egy-
egy óráig csodálói lehettek az egyetemes és 
nemzeti kultura felbecsülhetetlen értékeinek, 
melyek történelemre, irodalomra, művészet-
re tanították őket. Kitágult előttük a tér és 
az idő; az emberiség fejlődését követhették, és 
végigélhették az ősi társadalmaktól egészen 
napjainkig. 

Nyúzó Eszter 



VITA A ZENEI BIBLIOGRÁFIÁRÓL 

A Magyar Könytárosok Egyesületének Ze-
nei Szekciója október 12-én tartotta soros ülé-
sét, amelynek házigazdája a zenei gyűjtemény 
volt. Az összejövetelen a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár és az MTA Zenetudományi Intézet kö-
zös kiadásában megjelent zenei bibliográfiáról 
cserélték ki véleményüket a szakemberek. 

A Könyvtáros 1977. szeptemberi számában 
jelent meg Krutzler Ferenc felhívása "Zenei 
analitikus katalógust!" cimmel. Ebben a szom-
bathelyi kolléga olyan segédeszköz létrehozását 
sürgette, amely a könyvtárak tájékoztató appa-
rátusában már meglévő irodalmi és társadalom-
tudományi elemző katalógus mintájára a zenei 
témájú irodalom leírását közli. A jelentkező 
igényt örvendetesen gyorsan követte a megvaló-
sulás. Az 1978-as próbaszám után megje len j 
az egész magyar zenei szakirodalmat felölelő 
jelen kiadvány. 

Gyimes Ferenc rövid bevezetője után a 
kötet szerkesztője Zimáné Lengyel Vera a f e l -
merülő tartalmi és módszertani kérdésekről 
beszélt. Bejelentette, hogy már elkészült a kö-
vetkező , az 1981-es tárgyév anyagát összegyűj-
tő bibliográfia. Ebben, a munka folyamán hasz-
nosították jelenlegi tapasztalataikat. A gyűjtő-
kört 130 periodikára szélesítették ki. A kotta 
és hanglemezkritikákat a zeneszerzők és nem 
a recenzióirók nevénél közlik, segítve evvel a 
gyorsabb tájékozódást. A Bartókról szóló Írá-
sok, amelyek a jubileumi év miatt különösen 
nagy súllyal szerepelnek, önálló fejezetet alkot-
nak majd. így kötetről kötetre csiszolódik a ki-
advány, amig elnyeri végleges formáját. 

Vajon sikerült-e a bibliográfia szerkesztői-
nek a közművelődési és tudományos igények ösz-
szeegyeztetése ? Megfelelő arányu-e a könnyűze-

nét tárgyaló cikkek szerepeltetése? A könyv 
szakrendje, tagolása, rövidítés- és tartalom-
jegyzéke megkönnyiti-e a segédeszköz haszná-
latát? 
A vitában résztvevők hozzászólásai alapján ugy 
gondolhatjuk, hogy igen. Valamennyien hangoz-
tatták a bibliográfia szükségességét, dicsérték 
feldolgozásmódját, szerkezeti és formai meg-
oldásait. Ugyanakkor Wilheim András lektor, 
Krutzler Ferenc, dr. Benkő Csabáné, Vavr i -
necz Veronika és Gyimes Ferenc hasznos bí-
ráló megjegyzéseket is tett a tárgyszavazás, 
a megjelenés gyakorisága vagy az idegen ne-
vek írásmódja kérdésében. Abban a résztvevők 
valamennyien egyetértettek, hogy ha a tárgyév 
és a megjelenés dátuma közötti idő nem is 
csökkenthető, hiszen ez a jelenlegi szerkesz-
tői létszámot és a 130 szepilézett folyóiratot 
tekintve igy is bravúrosan gyors, a legfonto-
sabb további feladat a kitűnő kiadvány érdeké-
ben a sorozat folyamatosságának biztositása. 
Ebben a tekintetben reményekre jogosít Kiss 
Jenő főigazgató hozzászólása, aki elmondotta, 
hogy a FSZEK jövő évi tervében is szerepel 
a bibliográfia, és készek emelni a példányszá-
mot, amennyiben ezt a könyvtárak igénylik. 
Ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy szé-
les körökben kellene ismertté tenni a kiadványt, 
sőt gondolni lehet az esetleges külföldi ter jesz-
tés lehetőségére is. Evvel a célzattal a megje-
lenő következő számhoz már angol nyelvű e lő-
szó is készült. A kötet igy nemcsak a hazai 
zenét értők, zenét tanítók és zenét közvetítők 
számára lenne szakszerű segitség, hanem tük-
röt tarthatna a magyar zenei élet iránt érdek-
lődők elé határainkon tul is. 

Kertész Istvánné 

HÍREK 
A gyakorlati tapasztalatok alapján a fő -

igazgató ugy döntött, hogy a jövőben külön 
tartja a vezetői értekezletet és külön a társa-
dalmi szervezetek vezetőinek értekezletét. 
Ezáltal több részletkérdés megbeszélésére 
nyilik alkalom, valamint alaposabb lehet a 
kölcsönös tájékoztatás. A vezetői testület ülé-
sein ezentúl részt vesz Szabó Jánosné, a 
HFO vezetője is. 

A Fővárosi Tanács - a FSZEK javasla-
tára - értekezletet hiv össze az un. kettős 
funkcióju könyvtárak ügyében érdekelt szerve-
zetek számára, hogy tisztázza a feladatokat 
és kötelezettségeket, mivel a jelenlegi ötéves 
tervben hat ilyen könyvtár létesítése szerepel. 

Középtávú tervjavaslat született a könyv-
és könyvtárpropaganda fejlesztésére, amelynek 
megtárgyalására a minisztérium könyvtári osz-
tálya bizottságot hivott össze. A terv előkészí-
tésében könyvtárunk is részt vállalt. 

Az uj' könyvraktárba (Bocskai mozi) ren-
delt polcok megérkeztek, összeszerelésük ok-
tóber hónap végére elkészült. 



A X . kerületi főkönyvtárban létesítendő 
artotéka kialakításáról irásos összeállítás ké-
szült a HFO részvételével. A továbbiakban a 
Képzőművészeti Alappal és a Művészeti Szö-
vetséggel folytatott tárgyalás után az anyag 
osztályvezetői értekezlet elé kerül. A tervek 
szerint az artotéka megnyitására 1984 őszén 
kerül sor . 

Novemberben elkészült a szociológiai 
SDI (Selective Dissemination of Information) 
szolgáltatás első számitógéppel összeállított 
példánya. Januártól a szolgáltatás megrendel-
hető lesz. 

S Z A K S Z E R V E Z E T I H ÍREK 

A november 8-án megtartott SZB értekez-
letre meghívtuk a KISZ alapszervezet vezető-
ségét. Megbeszéltük a jövő évi közös sport és 
kulturális programok lehetőségeit. 

December 7-én Bizalmi Testületi ülést 
tartunk. A középvezetők véleményezésének e l -
készítéséről kapnak tájékoztatást a Bizalmi 
Testület tagjai. 

S Z E M É L Y I H ÍREK 

K i t ü n t e t é s 

Bárány Lajost, a 35-ös könyvtár vezetőjét és Maruszki Józsefet, DC. kerületi főkönyv-
tárunk vezetőjét KIVALO TÁRSADALMI MUNKÁÉRT kitüntetésben részesítette a Hazafias Nép-
front Budapesti Bizottsága. 

Jakubecz Hona X . kerületi főkönyvtárunk vezető helyettese a Magyar Úttörő Szövetség X 
kerületi elnökségétől DICSÉRŐ OKLEVELET kapott. 

\ 

J u t a l m a z á s 

November 7-én jutalmat kapott 662 dolgozó /2.931.000,-Ft/. Céljutalomban részesült 9 
munkatárs. 

V é g l e g e s í t é s e k november 7-e alkalmából 

Borsa Piroska könyvtárkezelőt /48-as főkönyvtár/, Gyenge Katalin könyvtárkezelőt /háló-
zat! és felügyeleti osztály/, Lévay Noémi könyvtárkezelőt / l -es gyermekkönyvtár/ MUllerné 
Takács Erika szakképzett könyvtárkezelőt /38-as főkönyvtár/, Pap Györgyi könyvtárkezelőt /há-
lózati és felügyeleti osztály/ és Takács Irén könyvtárkezelőt /48-as főkönyvtár/ 1983 november 
1 —tol véglegesítették. 

K i n e v e z é s 

Móricz Katalint, a 44-es köpyvtár megbízott vezetőjét 1983. november 1-től könyvtár-
vezetővé nevezték ki. 

M e g b í z á s 

Berta Máriát a 25-ös főkönyvtár munkatársát, 1983. november 1-től megbízták a fő-
könyvtárvezetőhelyettesi teendők ellátásával. 



Á t h e l y e z é s 

Kollár Ágnes szakképzett könyvtárkezelőt a 32-es főkönyvtárból a Mozgó könyvtárba Szi-
lágyi Judit könyvtárost az l - e s főkönyvtárból a szerzeményezési és feldolgozó f f ^ r a , Tóth-
né Rajnai Mária könyvtárost a 34-es főkönyvtárból az 5-ös könyvtárba és Vargáné Nánási Má-
ria köpyvtárost a 11 ̂ s könyvtárból a 7-es főkönyvtárba helyezték át. 

Ú j m u n k a t á r s 

Takács László könyvtáros /30-as főkönyvtár/. 

K i l é p t e k 

Almási Gyöngyi könyvtáros /28-as könyvtár/. Juhász Sándorné könyvtáros / I 2 ^ s főkönyv-

tár/. 

S z ü l e t é s 

Csiszérné Hegyi Juditnak /3-as főkönyvtár/ Péter rBVÜ kisfia, Hegedűs Györgynének /rak-
tári osztály/ György nevü kisfia és Lengyelné Mészáros Katalinnak /6-os könyvtár/ Levente ne-

vü kisfia született. 
A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kivánunk! 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 
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