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Nekünk már nem kell id$töltd t>esz(sd> 
Hogy mi a szabadság 
a marxizmus

Hogy testvér mindenki - 
teljes fegyverzetét 

Kl ^or4Jut» a bolsevik pírt egymaga, ^ senki, 

Sípitsea bír Amarlkín át
az expresazkupé,

▼agy menj Csuklóméba - többé
szemed elöl olel nem tűnik a> ^
s utána zárójelben a j^s 

Pulkovóból most

végigtapogatva 
Be a világnak

Marsokra vetünk.
az égi végeket.
ez a mi kis betűnk 

ssísssor Tbrísebb,

ijtankon a ni 
mint a ruha

fényesebb, 

bármily nagy a súlya,

Akaromi
kopik, Beg9zokottá vált, 

ragyogjon mindig frissen,, újra.
a legmagasztosabb szót a p á r t .

[készlet Majakovszkijt Vlagyimir Il^ies Lenin e. költeményéből}
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EGY ÚJSÁGHÍR MARGÓJÁBA

"A hamburgi DIE WEI/T cimü folyóirat mint 
riasztó jelenséget regisztrálja, hogy sok 
nyugatnémet diák Kelet-Berlinből szerez be 
könyveket. Az ‘ártalmas irodalom*, amelytől 
a fiatal, értelmiségieket Nyugat-Németország
ban féltik:Johannes BECHER, Arnold ZWEIG,
Anna SEGHERS, Ludwig RENN és a külföldi szo
cialista és haladó irók müvei", ÉLET ÉS IRO- 
JU-'úOM, 1959- okt, 16.-

" Az ifjúsági irodalom is politikum" irta'nemrégen a" BÜCHEREI UND BIL- 
DUNG" o, folyóirat abban a oikkében [l959.6.az,], amely arról számolt be, 
hogy ünnepélyes keretek között'kiosztották Berlinbe?, a Német Szövetségi Köz
társaság hár$m legjobb ifjúsági ismeretterjesztő gyermekkönyvéért odaítélt 
jutalmakat. Nem véletlen, hogy az ünnepély színhelyéül éppen Berlint válasz
tották egy Nolyan időpontban, amikor az érdeklődés előterében világszerte 
a berlini kérdés állt. Amint a cikkből is kitűnik a nyugatnémét kulturpolií- 
tikénak az volt ezzel a nem is titkolt szándéka, hogy ezt az alkalmat is a 
berlini kérdés békés, demokratikus rendezése elleni propaganda céljaira hasz
nálja fel.

Az ünnepi szónok dr, Würmeling szövetségi•család- és ifjúságügyé mi
niszter beszéde bevezetésében arra. figyelmeztette hallgatóit, hogy Nyugat- 
Bér lin"ázabadságával" áll vagy bukik a nyugat-német politikának az a remé
nye, hogy Berlint és a két Németországot bonni elképzelések szerint lehet 
egyesíteni. Eme általános bevezetés után rátért az ifjúsági irodalom kér
déseire, íróknak, kiadóknak azt tette feladatává, hogy olyan ifjúsági iro
dalommal lássák el az ifjúságot, amely "eltéríti gondolkodásmódját a mate
rializmustól" és amely a Német Demokratikus Köztársaság szocialista ifjúsá
gi irodalmával szemben a "valóságot" mutatja,meg á nyugat-német ifjúságnak. 
Különösen nagy jelentőséget tulajdonított a berlini ifjúság politikai ne
velésének, mivel, - szavai szerint - Berlin most a "politikai és világnéze
ti összehasonlítások frontvárosa". A jelenlegi politikai helyzetben a könyv 
is fegyver a "szabadság védelmében" - mondottá '— amelyről semmiképpen sem 
szabad'lemondani.

A szövetségi család és ifjuságügyi miniszter szavai arról tanúskod
nak, hogy igen határozott politikai tartalmat követel meg a nyugat—német 
kormányzat az ifjúsági irodalomtól. Különös ellentétben van ezzel a szó
noknak az á kijelentése, hogy "nem ismerünk semmiféle dirigálást a kultur— 
életben!" Hogy fér meg ez a két követelés együtt? Az egyiket nyilván nem 
szabad komolyan venni, A miniszter szónok határozott állásfoglalása az 
ifjúság politikai nevelése mellett kétséget kizáróan arra mutat, hogy a' 
politikamentesség jelszavát takaró szenvedélyes felkiáltás csupán forma,
A lényeg pedig az, hogy bizony politikai állásfoglalásra akarja nevelni a. 
a nyugat—német kultúrpolitika_az ifjúságot a. neki szánt irodalmon keresz
tül is, még pedig olyan politikái állásfoglalásra, amely ellenállna a ma
terializmusnak’ és azt fogadná el valóságnak, amiről a család- és ifjúság— 
ügyi miniszter azt állítja, hogy Valóság. Az idézett újsághír pedig adalék 
nem a miniszter, hanem az ifjúság áll4sícyTí,lásáho',í Tn.RACZ ARANKA]
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KÖZLEMÉNYÉK

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIBŐL JELETJÜK:

OKTÓBER 8-1 ÜLÉS - A Kollégium a SZECSEI GÁBOR által összeállított 
BESZÁMOLÓ AZ OSZK MIKROFILMTÁRÁNAK HELYZETÉRŐL [l959. szeptember hé] o, 
előterjesztést tárgyalta meg. Az előterjesztés alapján a Kollégium hatá
rozatot hozott a roikrofilmtár teöhnikai és személyi szükségleteinek kér
désében és JUHÁSZNÉ HAJDÚ Helga vezetésével bizottságot küldött ki a könyv
tár mikrofilmezendő anyagának felmérésére, valamint az ezzel kaposolatos 
mikxcofilmezési-terv elkészítésére.

Megtárgyalta a Kollégium a Szakszervezeti Bizottság által előterjesz
tett 11 NYELVTANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉ AZ 1959-19ŐO. OKTATÁSI ÉVBEN" o, javas
latot, A határozat alapján a tervezett nyelvtanfolyamokat munkaidőn kivül 
kell megtartani. Ugyanakkor a Kollégium hivatali utón intézkedett, hogy a 
könyvtár főosztályai mérjék fel szükségleteiket a szomszédos népek nyel
veinek ismerete terén és biztosítsák egyes dolgozik utján a ténylegesen 
szükséges nyelvismeretek elsajátítását.

KÖNYVTÁRUNK UJ ÉPÜLETÉNEK ELŐZETES TERVEIT a Kollégium elfogadta és 
azzal kapcsolatosan a kővetkezőket határozta el: 1, Az előzetes terveket 
főosztályonként az osztályvezetőkkel meg kell tárgyalni, 2. Tájékoztatni 
kell a dolgozókat a készülő tervekről. JA Szakszervezeti Bizottság okt, 
15-íán előadást rendezett, .melyen Dr, SEBESTYÉN Géza h. főigazgató nyújtott 
tájékoztatást az uj épület előzetes terveiről.,] 3, A nagykönyvtárak vezetői
nek bevonásával égy reprezentatív tanácsadó—bizottságot szerveznek, 4* A' 
sajtót is tájékoztatni kell az uj nemzeti könyvtárra vonatkozó tervekről,-

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK -

UJ MUNKATÁRSAINK: HERENDI Károly segédkönyvtáros [Hirlaptár], KAR
CAGI Alajosné közgyűjt,munkaerő [színháztörténeti Osztály]
ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL!: EEIENCSIK István fnyugdl. DURZSA Sándor

ÁTHELYEZÉSEK: [zárójelben az uj beosztási hely]: BURJÁN Ignáoné 
[Olvasószolgálat]- N. RÁCZ Aranka [KMK-Módszertani Osztály], SZÉCHE
NYI Zsigmond [RRT], SZELÉNYI Oszkár [Könyveloszté]

NEHÁNY KÖZÉRDEKŰ JOGSZABÁLYRÓL.

Az utóbbi időszak gazdag jogszabály-anyagából néhány, olyan rendel
kezésre hívjuk fel a figyelmet, amely részint általános érdekű', részint 
a könyvtár dolgozói szempontjából is külünös figyelmet érdemel.

Mindenekelőtt kell megemlékeznünk a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG POLGÁRI 
TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK megalkotásáról, a Munkaügyi Közlöny f, évi 20-21, szá
mában megjelent jellemzéséből idézzük: " A Polgári Törvénykönyv megalko
tása újabb fontos lépést jelent népi demokráciánk szocialista jogrendsze
rének kiépítése, a szocialista törvényesség biztosítása, a demokr&tizmus 
szélesítése, valamint az állampolgárok szooialista nevelése terén,,"
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Egyéb, fontosabb jogszabályok:
A MAGYAR KÖZLÖNY f„ évi október 3-i száma közli az aspiránsképzésről 

és a tudományos fokozatokról szóló kormányrendeletet, valamint a tudományos 
fokozatok és az egyetemi doktori cfm viszonyát rendezd kormányhatározatot.

A MŰVELŐDÉSÜGYI KÖZLÖNY szept, 15-i számában utasítás jelent meg a 
tanfolyami óradijak megállapitásáyól.

A PÉNZÜGYI KÖZLÖNY szept. 17, száma szerint a P.M, "a bérből élők és a 
szövetkezeti tagok életbiztositási igényének csoportos, intézményes kielé
gítése érdekében a -közös munkaterületen dolgozók részére biztosítási és 
önsegélyző csoportok létesítését" engedélyezi. A P.M. utasitás erre vonat
kozóan részletesebb szabályokat is közöl,

A PÉNZÜGYI KÖZLÖNY okt. ll-i száma pedig a közületek 19ÓO, évi hirlap- 
negrendelésről intézkedik,.

Ki r e k

— A "Központi Címjegyzék" elnevezés megváltozott, TTj neve: KÖZPONTI 
KATALÓGUS [kkJ A régi név félreérthető, volt és nem felelt meg a nemzetközi 
szóhasználatnak.

— Az utóbbi időkben történt költözködések és áthelyezések indokolttá 
teszik egy uj TELEFONNÉVJEGYZÉK kiadását. A GH a szükséges adatokat már 
összegyűjtötte, le nehány még nem átszerelt telefonállomás miatt osak no
vember első felében kerül sor megjelenésére.

ISMERJÜK MEG KÖNYVTÁRUNK EGÉSZÉNEK MUNKÁJÁT:

A RÉGI ÉS RITKA NYOMTATVÁNYOK TÁRA

A Tár a régiségük, vagy történeti értékük miatt gondosabb megőrzést 
igénylő, muzeális jellegű nyomtatványokat gyűjti, gondozza és tárja fel 
a tudományos kutatás- számára. Állományának jelentős része kiváló magyar 
bibliofilek gyűjteményéből került a nemzeti könyvtárba* A Tár 1934—ben 
"Muzeális Nyomtatványok Tára" néven vált a Könyvtár szervezetileg külön
álló osztályává, 1937-1944 között átmenetileg a Kézirattárral volt egye
sítve, Mai szervezete 1950-ben alakult ki j ugyanekkor indult meg a Tár 
.kezelésébe tartozó gyűjtemények anyagának tervszerű feldolgozása.

A Tár több mint 28-000 nyomtatványt számláló ÁLLOMÁNYA a következő
képpen oszlik meg; a| ős.nyomtatyány-gyüjtemény (minden 1500 előtt nyomta
tott könyv tf több mini; 1750 nyomtatvány) 3 bj Régi Magyar Könyvtár (az 
1711 előtt megjelent magyarországi nyomtatványok és magyar szerzőknek az 
említett időpontig bárhol megjelent munkái: kh, 8500 nyomtatvány) ; oj 
Régi Hungarica-gyüjtemény (egyelőre Apponyi Sándor hungariea-könyvtára 
és metszetgyüjTéménye, régi hungarioa röplapok: kb, 5000 nyomtatvány, ille
tőleg metszet) 3 df XVI. századi külföldi nyomtatványok gyűjteménye (kb. 
11.500 nyomtatvány) 3 ej Első kiadások-gyujteménye fáz ujabbkori magyar 
klasszikus Írók müveinek első"kiadásai5 kb, 1,500 nyomtatvány).

A Tár anyagának használatát a következő KATALÓGUSOK könnyítik meg*
aj az ősnyomtatvány—gyűjtemények tizenötféle sokszorosított cédula- 

katalógusa van: betűrendes szerzői, időrendi, nyomdászattörténeti rend—



szerező, nyomdászok szerinti betűrendes, megjelenési helyek szerinti betű
rendes, helyrajzi katalógus, bibliógráfiai katalógus, oimszókatalógus, oeak- 
katalógus, szerzői időrendi—, nyelvi, metszetkatalógus, festett diszek ka
talógusa, kötéskatalógus ős az egykorú tulajdonosok katalógusa,

bj A Régi Magyar Könyvtár állományáról az ősnyomtatványokéhoz hasonló 
rendszerű sokszorosított katalógusok készülnek. Azok felállításáig Szabó Ká
roly bibliográfiájának közi példánya és a kéziratos pőldánynyilvántartó 
szolgál katalógusul,

oj A Régi Hungarioa-gyüjtemény könyvanyagának többségét Apponyi Sándor 
Hungarioa oimti nyomtatott bibliográfiája leírja, A teljes anyagról oődula- 
katalógus, a régi hungarioa röplapokról Hubay Ilona nyomtatott bibliográfiá
ja ad tájékoztatást,

dj A XVI, századi külföldi nyomtatványok gyűjteményének és az ujabbkori 
első kiadások gyűjteményének anyagáról betűrendes oédulakatalógus készült.

Minthogy a gyűjtemények anyaga osak helyben használható, az osztály 
hetenkint háromszor napi 12 órában biztosit kutatólehetőséget és felvilá
gosító—szolgálatot a gyűjtemények iránt érdeklődők számára. Az osztály anya
gát évente átlagban másfél ezer kutató használja\ többségük meghatározott 
tudományos témán dolgozva hosszú időn keresztül állandó látogatója osztá
lyunknak.

Mint minden különgyüjteményben, az osztályunkon is sokrétű MUNKA folyik* 
a gyűjtemények kezelői a könyv beérkezésétől, a vételi tárgyalásoktól kezdve 
a műnek a gyűjteménybe való beiktatásáig végzik a könyv feldolgozásával kap
csolatos munkálatokat, E mellett gondoskodnak a gyűjtemények tervszerű fej
lesztéséről, az eredetiben meg aem szerezhető elsőrangú fontossága müvek 
mikrofilmjeinek beszerzéséről s az állomány konzerválásáról. Országos fel
adatként törekszik a Tár a magyarországi ősnyomtatvány-és RMK-állomány köz
ponti nyilvántartásának fokozatos kiépítésére. Az osztály megfelelő szak
embereivel résztvesz a kiadásra készülő országos ősnyomtatvány-katalógus 
és a régi magyar könyvek bibliográfiájának elkészítésében,

A Régi és Ritka Nyomtatványok Tára a Széchényi Könyvtár legrégibb és 
kivételes értékű nyomtatványait, az egyetemes-és magyar könyvkultúra ala
kulásának, a magyar irodalom és művelődés fejlődésének fontos dokumentumait 
őrzi, A Tár dolgozói könyvtári munkájukon kívül egyéni kutatásaikkal is 
részt vesznek a gondozásukra bízott nemzeti értékek tudományos feltárásá
ban, [soltész zoltínné]

könyvtárunk munkájából

VJ szerzeményeink*
[KÖNYVTÁRKÖZI Kölcsönzés] - A Gyarapítási Osztály külföldi csoportjával 

egyetértésben a következő egyebe utón hozzá nem férhető hungarioa disszer- 
táoiókat szereztük be*

DOBAI, Johannes: Das Frühwerk Gustav Klimts, Wien, 1956, — HEINRICH, H: 
Die rumanisohe und' die südölawisohe Frage in dér Politik des Gráfén Stephan 
Tisza, Offenbaoh a,í. 1953, - KAMMERER, Frithjofi Die Pressepolitik Metter- 
niohs, Versuoh einer Gesamtdarstellung, Wien, 1958, — KUDERER, Peter* Die 
"Wiener Zeitung" im Revolutionsjahr 1848, Wien, 1957, - LANTOS* Tóni* Ge- 
sohiohte dér deutsohspraohigen Literatur des Burgenlandes, Wien, 1955, - 
LIGETI, Veronika* TJntersuohung alléin stehender ung^rischer jugendlicher 
mnnnlichor Flüchtlinge mit dem Thematio Apperoeption Test, Wien, 1958, -
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NÉMET, Sophiet Problerae dér Sternenfreundschaft, Wien, 1554. - RÁCZ Emmerioh; 
Kultisohe Waschungen bei den Agyptern und'Juden und ihr Verháltnis zűr ur- 
ehristliohen Taufe, Wien, 1958. - TÖRÖK, Gertrude: Das Wiener Feuílleton 
im Vormarz. Wien, 1955. - VERZEICHNIS dér in den Püblikationen über "Die 
feierliche Inauguration des Rektora, dér Wiener Universitát" für dia Studien- 
jahre 1878—79 bis 1957-58 enthaltenen Necrologieh verstorbener Universitát- 
sangehöriger. Wien, 1958. [NAGY LAJOS]

A MAGYAR TÖRTÉNELMI KIÁLLÍTÁS SIKERE A.LIPCSEI NEMZETKÖZI KÖNYVKIÁLLITÁSON.

E hó 15-én zárta be kapuit a lipcsei Nemzetközi Könyvkiállitás. A tör
ténelmi kiállításokat már október elsejével lebontották és minden ország, 
igy mi is, hazaszállította a maga anyagát.

Mint az újságokból értesülhettünk, Magyarország 27 dijat nyert a ki
állításon é3 ezzel az NDK, a Szovjetunió és Csehszlovákia után a negyedik 
helyen végzett kiállított modern könyvanyagával.

É 27 dijon kívül KOLIEKTIV ARANYÉRMET nyertünk történelmi kiállítá
sunkkal, amelyet azok az országok kaptak meg, amelyek történelmi anyagot 
vittek ki a kiállításra. A kitüntetésről szóló elismerő oklevelet J.Dr 
HAJDÚ Helga főosztályvezető vette át az OSZK főigazgatójának képviseleté
ben a Művelődésügyi Minisztériumban rendezett ünnepélyes díjkiosztáson.

Az aranyéremről szóló DÍSZOKLEVÉL igen szép kiállítású nyomtatott 
szövegű lap, Lipose város polgármesterének aláírásával, Kötése fehér, dur- 
vaszövésü vászon, az első kötéstáblán kívül, középen a könyvkiállitás emb
lémája flBA- Internationale Buehkunst AusstellungJ aranyozással.

A díszoklevelet november 7”*én, a Nagy Októberi Szooialista Forradalom 
emlékére rendezett ünnepélyes klubestünkön fogjuk bemutatni. [CSAP0J)I CSA- 
BÁNÉ]

A HAYDN-ÜNNEFSÉGEK MÉRLEGE

Joseph Haydn (1732-1809) halálának 150* évfordulóján Budapesten 
és Fertődön (Eszterházán) felejthetetlenül szép zenei és tudományos esemé
nyeknek, lehettünk részesei. Az ünnepségek kezdőakkordjaként szeptember 
17—én nyílt meg az első magyarországi NEMZETKÖZI ZENETUDOMÁNYI KONFERENCIA,
A' tudományos ülésszak értékének, rangjának egyik jele, hogy a külföldi ze
netörténészek sorában úgyszólván az összes ma élő jelentékeny Haydn-kutató 
részt vett a konferencián, A magyar zehetudomány nemzetközi súlya jelentő
sen megnövekedett, a magyar kutatók eredményeit meglepetéssel és őszinte 
örömmel fogadták a résztvevők., A tudományos konferenoia ideje alatt nyílt 
meg a két nagy sikert aratott HAYDN—KIÁLLITÁ3 (Budapesten - és Fertődön, 
az Esterházy kastélyban, - utóbbi az OSZK Zeneműtárának rendezésében), A 
Haydn-ünnepségek kiemelkedő, azóta nagy külföldi visszhangot kiváltott ese
ménye volt a 3zepi, 20-i fertőül nap, A ritka műgonddal, hozzáértéssel hely
reállított volt Esterházy kastély, - Haydn többévtizedes működésének tör
ténelmi levegőjű szinhelye, — a csodálatos miliőben felcsendülő hangverse
ny felejthetetlen emlék maradtak, - Budapestre visszatérve Haydn* "Aki 
hűtlen, pórul jár11 o. operájának bemutatójával (melyet a gyűjteményünkben 
lévő eredeti kéziratból VÉCSEY Jenő rekonstruált) pompás hangverseny so
rozat kezdődött,

KÖNYVTÁRUNK..SOKIRÁNYÚ MUNKÁT VÉGZETT a Haydn-üanepságek idején, - de 
ugyanakkor a külföld elövti..hírünk, megbecsülésünk Í3 számottevően növekedett*
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Az OSZK úgyszólván valamennyi osztálya, különgyüjteménye részt vett a két 
kiállítás anyagának összeállításában, A Mikrofilmtár és a Kötészet rend
kívül gondosf szép és színvonalas munkával gazdagította fertőd! termein
ket.

Az OSZK Zeneműtára a felszabadulás óta a Haydn-kutatás legfontosabb 
forrásgyűjteményének számit, A rezidenoiális kottagyűjtemények (elsősor
ban az Esterházy- és a Festetics7anyag) állománybavétele révén a legnagyobb 
és legértékesebb Haydn autográf-., egykorú másolat- és nyomtatvány-anyag a 
Zeneműtár birtokában van. Ezeknek első könyvtári, - és ezen túlmenően tu
dományos rendezését (százötven év adósságát) a közelmúltban törlesztettük, 
(Ennek-a munkának első, a külföldi kutatók előtt is nagy sikert aratott 
eredménye a Zeneműtár munkatársai által összeállítottt "HAYDN MÜVEI AZ OR
SZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN" [u.a. németül is) $ ~ továbbá az u,ne "BT7- 
CSU-SZIMFÓNIA" FAKSZIMILE KIADASA, és a Haydn operáit'! összeválogatott 
ÁRIA-ANTOLÓGIA,)

A zenetudományi konferencia ideje alatt és utána számos neves zene- 
történés z napokon át kutatott a Zeneműtárban, örömmel fedezve fel', hogy 
minden (a háború előtti magángyűjteményekből ismert) értékes kotta túl
élte 1944 ás 1956 viharait, hogy Haydn több mint félszá* eredeti kézira
ta a legmodernebb és mégis stílusos, tetszetős tárolási formában áll — 
most már az egész világ Haydn—kutatóinak rendelkezésére, A Zeneműtára 1 
véndégkönyvének bejegyzései, az azóta kapott köszönőlevelek — J.P., LARSEN 
(Koppenhága), K, GEIRINGER (Boston), H«C,R, LANDON (Bécs)y a Haydn-kuta
tás ma élő legnagyobbjai, továbbá G, KNEPLER (Eerlin) , E,F. SCHMID (Augsburg) 
H, FEDERHOFER (Gráz), TERÁJOVÁ (Bratislava), stfe,,.- a szokásos udvarias for
mulákon túl az osztály munkatársainak szakképzettségét, az anyag zenetudo
mányi színvonalú ismeretét megkövetelő referensz—szolgálatát különösen 
nagyj»a értékelték - a Zeneműtár dolgozóinak őszinte örömére« Számos uj kül
földi kapcsolat épült ki ezekben a napokban, melyeknek eredményeképpen már 
eddig is jelentékeny mennyiségű csere- és ajándékanyaggal gyarapodott állo
mányunk., [s,L,]

KÜLFÖLDI KAPCSOLATAINK ÉS A NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT HÍREIBŐL

A Haydn-ünnepségek újabb lehetőséget nyújtottak külföldi kapcsolataink 
ápolására és gyarapítására, így kiterjedtebb kutatási segítséget nyújtot
tunk Peter RIETHUS béosi zenetudományi kutatónak aki Mahler Gusztáv zene— 
-szerző magyarországi szereplésének adatait kereotec A különböző osztályo
kon és más budapesti gyűjteményekben végzett kutatásainak eredményeit mik
rofilmen juttatjuk el oimére, Ugyanosak a Haydn ünnepségekkel kapcsolat
ban folytak tárgyalások M, LESURE zenetudóssal, a párizsi Nemzeti Könyv
tár zenei gyűjteményének munkatársával, a ZENEI FORRÁSGYŰJTEMÉNYEK c, nagy 
műben való magyar részvétel, valamint a kőt könyvtár' közötti zene.1 kiad
vány csere tárgyában.

Felkereste osztályunkat a MINSZKI ÁLLAMI KÖNYVTÁR két munkatársnője 
[Koljada és Korzenko elvtársnőkj akik a könyvtáraink közötti csere élén
kítése ügyében’tárgyaltak.

Könyvtárunk közreműködése folytán a N0U73LLES BI3LI0GRAPIIIQÜES c(. 
Unesco—folyóirat két alkalommal is foglalkozott a magyarországi könyvtá
ri eseményekkel és fontosabb kiadványaxnkkal- Hir jelent meg a K0rí^Ke 
ás az Országos Pedagógiai Könyvtár megalakulásár '1, az OSZK és az OMK 
évkönyveiről^ megjelent az TTnesoo Albizottsíg teljes névsora, továbbá



á'z 1958-ban kiadott fontosabb magyar bibliográfiai kiadványoknak és az Q.K.T, 
eddig kiadott sorozatának jegyzéke,

AZ ELMÚLT NEGYEDÉ? - csere utján történt - JELENTŐSEBB SZERZEMÉNYEI kő
iül kiemeljük a nemzetközi duplumoserében beérkezett 800 drb, orvosi és mű
szaki folyóirat-számot, melyekkel a Budapesti Műszaki Egyetem, a Budapesti 
Egyetemi Könyvtár, és az Orvostud, Egyetem Központi Könyvtárának hiányait 
tudtuk devizamentesen pótolni. Az OSZK számára a HELSINKI-I EGYETEMI KÖNYV- 
TÁRTÓL 140 drb-bél állé irodalmi, nyelvészeti és bibliográfiai sorozatot 
kaptunk, többek között a SŰOMEN KANSAN VANHAT RUNOT o, igen értékes soro
zatot, [gombocz István]

KEDVEZŐEN FOGADTÁK KÖNYVTÁRUNK l?57-es ÉVKÖNYVÉT A KÜLFÖLDI KÖNYVTÁRAK, 
melyet Caeneszolgálatunk 35Q példányban juttatott el külföldre, A kiküldés 
nyomán számos elismerően nyilatkozó levél érkezett és igen sók könyvtár kér
te, hogy a jövőben is biztosítsuk számára a kiadványt. Ez utóbbiak között 
kell emliténünk többek között a LENINGRÁDr TUDOMÁNYOS AKADÉMIA könyvtárát 
is,Az évkönyv hire érdekes módon egészen távoli vidékekre is eljutott, így 
pld, az Uraiban fekvő CSELJABINSZKI TARTOMÁNYI KÖNYVTÁR külön levélben for
dult hozzánk az évkönyv megszerzése érdekében.

Az. évkönyv kiküldése nyomán sok uj kapcsolat létesült és értékes vi
szonzásokban is részesültünk. Az utóbbiak között említést érdemelnek többek 
között az UNIVERSITY UBRARY, CAMBRIDGE részéről érkezett ”Annual Biblio- 
graphy of English Languagé and Literat-ure" c, kiadvány. Igen értékes viszon
zásnak tartjuk továbbá a UNIVERSITY OF LONDON, UNIVERSITY OF SIDNEY és 
PUBLIC LIBRARY OF VICTORIA, MELBOURNE által küldött kiadványokat.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy évkönyvünk, amely a jövőben remélhetőleg 
még gazdagabb tartalommal fog megjelenni, eredményesen szolgálja a magyar 
könyvtárügyet és nemzetközi kapcsolatainkat,

NÖVEKSZIK A SZOVJET MŰSZAKI IRODALOM ARÁNYA A NEMZEr’ T)ZI CSERE ANYA
GÁBAN, A szovjet műszaki tudományok kimagasló világsiki, k e napjaiban 
jólesik regisztrálnunk azt a kedvező helyzetet,amelyben .-azánk a gazdag 
szovjet műszaki irodalom elérhetése szempontjából van, E tekintetben nem 
jelentéktelen szerepet tölt he-a nemzetközi csere keretében érkező szov
jet anyag sem. Külön örvendetes számunkra, hogy az utóbbi időben a világ- 
érdeklődés előterében álló szovjet műszaki, irodalom növekvő mértékben ér
kezik a Csereszolgálat oimére, E vonatkozásban igen gazdag forrás számunk
ra a Szovjetunió egyik legjelentősebb könyvtára: a SZALTÜKOV-SCSEDRIN KÖNYV
TÁR, amelynek ezért nagy hálával tartozunk,, Ebben az anyagban az OSZK köz
vetlenül nem érdekelt, s igy azt nagyrészben a vezető magyar műszaki könyv
táraknak: az Országos Műszaki Könyvtárnak és a Budapesti Műszaki Egyetem 
Könyvtájának juttatjuk; de részesednek abban a vidéki műszaki egyetemek 
könyvtárai is. Meggyőződésünk, hogy a magyar műszaki tudományos kutatás 
és közvetve a magyar ipari termelés számára nagy hasznot Jelentenek a ma
gyar könyvtárak állományában kerülő szovjet műszaki kiadványok, [BECK OSZ
KÁR]

MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL:
[ALBERT GÁBCR-D.SZEMZŐ PIROSKA-VIZKE LETT ANDRÁS] - Schiller, [Friedrieh] 

Magyarországon. [Bibll ográfiajjösszeáll. Albert Gábor, D. *3zemzö Piroska, 
Vizkelety András, Bev. Turóczy-'Trostler József, [Kiad. az]'Országos Széché
nyi Könyvtár, Bp, 277 P» juj bibliográfiai füzetek 3.. ]
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[CSAPODI CSABÁNÉ] — A berlini Német Tudományos Akadémia kiadásában meg- 

jelenéi BIBLIOTHECA CLA3SICA ORIENTAUS 1959. évi 3. füzetének 130-131.1. meg
jelent Csapodi Csabáné a Magyar Könyvszemlében közölt cikkének azerzői refe
rátuma ”Ein neu entdeckter Corvina - Kódex in dér Vaticana" oimmel.

[j,HAJDÚ HELGA] - Das Wiener Symposium dér National-bibliotheken Europas, 
Klny. 0ENTRALLBLATT FÜR BIBUOTHEKSWESEN, Jg.73.|l959| Heft 2., 112-117.P.

[HERNADy FERENC] - Contrituto fiorentino intorno alla pub licita della 
bibliotéoa di Pécs in Uhghorla, LA BIBLIOFILLÁ 1959.1. ez. [Ua. Klny. Firen
ze 1959»vOlsohki, 55-60.p.

[KERESZTÚRIT DEZSŐ] - A* Európa Könyvkiadónál jelent meg válogatásában 
és szerkesztésében "A nemet lira kinosesháza" c. kiadványa.

[RUDAS KLÁRA] - Gábor Imréné - Rudas Klára* üjségrajzok. 1919. Forra
dalmi szatira az egykorú újságok rajzaiban. (Vál; és összeáll. - — . [Bev] 
Máté György.) Bp. 1959* Képzőmüv. Alap. XI, 17 p., 55 t.

[VÉCSEY JENŐ] - Haydn, Joseph müvei az Országos Széchényi Könyvtár zenei 
gyűjteményében. (Szerk. [és bev.] Vécsey Jenó, Közrem. Falvy Zoltán, Kecske
méti István, Somfai László, Uhareozky Klára.) Bp. 1959, Akad. Kiadó, Akad. 
ny. XXIII, 167 P. [német nyelvű kiadása is megjelent,]

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL 

KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEKRE VÁLASZOLUNK:

Lapunk előző számában [il. évf. 17—18*sz*] a közérdekű kérdések során 
Dr, Pálinkás Sándornak, könyvtárunk gazdasági vezetőjének a dolgozók jogos 
köpenyigényeinek kérdésében adott tájékoztatását közöltük. Az alábbiakban 
kiegészítésül a MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM KÖNYVTÁRI OSZTÁLYÁNAK, lapunk 
szerkesztőségéhez beküldött hozzászólását közöljük:

" A Hiradó 1959. szept, 20-i KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEKRE VÁLASZOLUNK rovat
ban közöltekhez az alábbiakat szeretnénk hozzátenni: Az OSZK eredetileg mun
ka- és védőruhákra 18 000 Ft—t tervezett, ezt az összeget, —mivel a közpon
ti keretet is csökkentették, - kénytelenek voltunk 15 OÖO Ft.-ra leszállí
tani. Az 599-YIJ1959. sz. felterjesztésre junius 16-án 78351 sz. alatt vála
szoltunk és további 2 000 Ft.—t hagytunk jóvá munka' és védő ruhákra. így az 
eredeti összeg mindössze 1 000 Ft-tal lett kevesebb. - Kérjük a fentiek köz
lését, mivel nem óhajtjuk azt a látszatot, mintha az Országos Széchényi Könyv
tár felterjesztéseit válasz nélkül hagynánk és a lehetőségekhez képest nem 
igyekeznénk az*igényeket kielégíteni. Szives közlésüket előre is köszönjük. 
Budapest, 1959. október 2. Dr. Faragó Lászlóné sk. főelőadó,”

DR, HAZAY LÁSZLÓ-tól, könyvtárunk személyügyi előadójától az alábbi 
kérdésre kértünk választ: ” KÖNYVTÁRUNKBAN A DOLGOZÓK KÖZÖTT OLYAN HÍREK 
VANNAK ELTERJEDVE, HOGY JANUÁR ELSEJÉVEL NAGYOBB ARÁNYÚ NYUGDÍJAZÁSOKRA 
KERÜL SOR. MI A HELYZET EZEN A TÉREN?

Válasz: A kérdés a feltett formában nem felel meg a valóságnak, Nin- 
oaen azé és nem tervez az Intízetvezetés "nagyobb arányú nyugdíjazást". Két
ségtelen azonban az, hogy egy oly*.nagy létszámú tudományos intézetben mint 
könyvtárunk, a személyzeti állományban mindig vannak változások. Ezért éppen 
Úgy mint' a múltban, úgy ez év folyamán is egyes dolgozók nyugdíjazására sor 
kerülhet,
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FIGYEÍŐ SZEMMEL

Lapunk szeptember 20-i számában "Raktári őrjárat" címmel Mátyás Fereno 
tervezett oikk>-soroz.a tának .első részét közöltük. Ezzel kapcsolatosan közöl
jük az alábbi hozzászólást:

" A KÖNYVEK PANASZA " cimen — mf - aláírással kapcsolatos, közleményre 
válaszolva közölhetjük,hogy bizony addig amig az állományvédelemmel foglalkozó 
könyvkötő—és könyvrestauráló műhelyünk csak a jelenlegi létszámú személyzet
tel dolgozik, könyvállományunk igen nagy része még sokáig nyithatja - száját 
panaszra és vágyakozhatik gyógyír után.

Ami pedig a száz bekötött könyv — csepp a tengerben - megjegyzést ille
ti ajánlatos lett volna ha -mf- oikke megírása előtt illetékes helyről hite
les adatokat szerzett völna be, A f, év háromnegyedévé folyamán 10 024 köt, 
könyvtári darab talált panaszának meghallgatására, gyógyirt betegsége gyógyí
tására .és uj köntöst testének megvédéséra. Bizonyára a hiteles adatok beszer
zése után eikkiró gondolt Volna arra is, hogy könyvtárunknak lő osztálya van 
és minden osztályon panaszkodnak a könyvek, A cikkíró bizonyára abból a szán
dékból irta közleményét, hogy segítsen a helyzeten. Szeretnénk hozzáfűzni, 
hogy külföldi könyvtárak általában évi bputtó költségvetéseik 2Ó—25 százalé
kát költik állományvédelemre, vagyis könyvkötésié. Sajnos könyvtárunk legfel
jebb az 5 százaléknál tart ebben a kérdésben.

A valóban szép kötészetben működő kis és nagy mesterek, immár évek 
óta értekezletről, értekezleten tették szóvá e hiányosságot, de mindezidáig 
osak "csepp,a tengerben" lehetőséget kaptunk, A könyvek gyógyítása és uj 
köntösbe való öltöztetése helyett pedig munkaidejük igen tekintélyes részét 
különböző sürgős munkálatokkal, táblakasirozásokkal, boritékkészitéssel, 
papirvágással töltik, vagy kleiszteres fazékkal a .hátukon', külső ráktárakbanÍándor kasírozó munkát kénytelenek végezni. Persze erre is szükség ván%- S3J r

L A "FIGYELŐ SZEMMEL" o, rovatunkban közölt cikkekkel nem mindenben 
és nem mindig értünk egyet, így volt ez Mátyás Fereno cikkének egy-két ki
tételével kapcsolatban is. De egyetértettünk cikke szándékával, a segíteni 
akarással és a kérdés felvetésével. A Könyvkötészet-SD aláirásu cikkét is 
közöljük, bár annak hangjával nem érthetünk egyet, "A harag nem jó tanácsi
adé" közmondás — úgy véljük — jelen esetben is érvényes, Szerk,]

OLVASÓINK ÍRJÁK*

- A FERTÖDI ESZTERHÁZI-KASÍÉLYT államunk nagy költséggel állította 
helyre, E csodálatos palota négy termében az Országos Széchényi Könyvtár 
Haydn emlékkiállítást rendezett a zeneszerző halálának 150, évfordulójá
ra, A meghívott vendégek nagy elismeréssel fogadták ezt a remekül.össze
állított kiállítást, A csodálatos környezet,•a gyönyörű kastély még pompá
sa bbá tette a Zeneműtár hasznos és érdekes munkáját.

Érdemes volna Fertődre is egy tanulmányi kirándulást szervezni, — A 
kiállítás sorsa még nem dőlt el. Olyan hangokat is lehet hallani, hogy 
megszüntetik. Reméljük alaptalan a híresztelés. Végre egy reprezentatív 
létesítmény, aminek igaz, hogy külföldön nagyobb a propagandája, mint ha
zánkban, de bízunk abban, hogy végre nálunk is megbecsülik értékeinket ős 
a helyes kezdeményezést támogatják. [bÖRCS JÁNOS]



-11-
"KÉRDEI.1 SZÉPEIT11' -—“A nyár ©lején a Szakszervezet közölte, hogy munkaidő

ben tartanáé nyelvtanfolyamokat indít, Az érdeklődők megjelentek a Muzeum 
utoai épületben és minthogy elegendő szánra, tanerő állott rendelkezésre, meg
alakultak a csoportok*- A nyár végén egy sokszorositvány tudtul adta, hogy 
a nyár elején történt jelentkezés érvénytelen, most újból, ez iv kitöltésé
vel és aláírásával lehet a nyelvtanfolyamokra jelentkezni. Az érdekeltek az 
ivet kitöltették, s egyik nap reggel 8-kor megjelentek az ebédlőben, ahol 
ismét megalakultak a csoportok [már nem olyan simán mint első alkalommal].

Október 9-én hivatalosan közölték, hogy a Kollégium nem járult hozzá 
a nyelvtanfolyamok munkaidő alatt való megtartásához, KÉRDEM SZÉFEK, KÉM 
LETT VOLNA OKOSABB ELŐBB A KOLLÉGIUM ÁLLÁSPONTJÁT TISZTÁZNI ÉS CSAK AZUTÁN 
TOBOROZNI? |M,Z#] — [Ld,a nyelvtanfolyamokra vonatkozó tájékoztatást la
punk más helyén, Szerk,]

—"A GH-RÓL VAGY ROSSZAT, VAGY SEMMIT1' állítólagos elvét szeretném át
törni azzal, tíbgy köszönetét mondok BJBTJTSCH BÉLÁNÉ kartársnőnek azért a 
gyors intézkedésért, melynek eredményeként a Kötelespéldány—Csoport szál
kás, a dolgozók kezét felsértő és az anyagot rongáló asztallapjait tetsze
tős és sima műanyaglappal fedték be, [meDREY ZOLTÁN]

— A Könyvelosztó Rokolya utoai részlegének dolgozói ezúton is köszöne
tét mondanak MENCSIK PÁL és ZVOLENSZKY JÁNOS kartár ©almiak, akik a részleg 
munkahelye házi átalakításánál jó munkát végeztek.

Hírek
MÁS KÖNYVTÁRAK ÉLETÉRŐL ÉS MUNKÁJÁRÓL 

[A KMK KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI ]

Egyhasábos kis közlemény jelent meg a Hétfői Hírek okt, 12—i számában,
A r(jvid cikk*azonban széles távlatokat mutat fővárosunk könyvtárügyének 
fejlődésében. Megtudjuk, hogy 1265-ig a FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR TOVÁB
BI 10 FIÓKOT LÉTESÍT, Erre az időre minden kerületnek külön önálló gyermek
könyvtára lesz, 1562—re tervezik a város központjában a művészeti könyvtár 
megnyitását. Ezenkívül egy zenei könyvtár létesítését is tervezik, ahol a 
látogatók magnetofonról hallgathatják le a kívánt zeneszámokat,

A BUDAPESTI EGYETEMI KÖNYVTÁRAK életéről két oikk tájékoztat* Az egyik 
az Egyetemi Lapok-ban jelent meg szept* 14-én (Vár bennünket az Egyetemi 
Könyvtár,) A másikat pedig az Orvosegyetem oimü lap kt, 1-i száma közöl
te, Mindkét cikkben hasznos tájékoztatások vannak a könyvtárak szolgáltatá
sairól és használatáról

A MEGYEI KÖNYVTÁRAK életéről az elmúlt hetekben is szines képet fes
tenek a napilapok cikkei és közleményei, Tatabányán megkezdte működését a 
®©gyei szakmaközi könyvtár’, amely a megye szakszervezeti könyvtárainak mód
szertani irányítását látja el„ (Komárommegyei Dolgozók Lapja, szept„l6,) 
Ngyanosak e lap hasábjairól értesülünk arról, hogy a megyei könyvtár mellett 
könyvkötészetet létesítettek^ (oktr9f)

A Sonogymegyei Néplap szept., 27—i számában Kellner Béla a Megyei Könyv
tár vezetője beszámolót irt a SOMOGYIÉ GYEI TANÁCS VÉGREEA JTÓBIZOTTSÁGÁNAK 
ARRÓL ^ AZ ÉRTEKEZLETÉRŐL, AHOL A KÖNYVTÁROS MUNKÁJÁVAL FOGLALKOZTAK, Az 
igen érdekes beszámolóból idézzük a következőket: " A jövőben a Kaposvá
rott épülő nagyobb háztömbök, a- falusi művelődési otthonok terveiben könyv
tárhelyiségnek, plvasószobának is kell szerepelnie,i!
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A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK fokozottabb használatára utalnak azpk a 
hirek, melyek szerint az olvasók számos helyen NEMCSAK A KÖLCSÖNZÉST, HA
NEM A HELYBENOLVASÁST is igénylik, Erről szél a Petőfi Népe szept, 27-i szá
mának "Könyvtári gondok" c, oikke, A Hajdu-Biharmegyei Napié okt, 6-i szá
mában pedig beszámolót közöl arié5l, hógy a megyei könyvtár Debreoenben 
ünnepélyes keret, között nyitotta meg olvasótermét, A Fejérmegyei Hirlap 
okt, 9—i száma "Százezer könyv" c, cikkében megirja, hogy a Székesfehérvár-i 
M^gynl Könyvtárban ugynnoHak megnyílt az olvasóterem bőséges kézikönyvtár- 
íhl felszerelve,

TERJEDELMESEBB CIKKÉK láttak napvilágot még a következő közművelődési 
könyvtárakról: Abaujszántó-i Járási Könyvtár (Északmagyarország, szept, 13,) 
Hatyan-i Járási Könyvtár (Hevesmegyei Képújság; szept, 17.) Tiszaföldvári 
községi könyvtár (szol'nőkmegyei Néplap, okt, 7,)

A KÖNYVTÁRHELYISÉG PROBLÉMÁJA mint az előbbiekben, most sem maradhat 
ki sajtőszemlénkből, A Pestmegyei Hirlap szept, 31-i számában "Mi fontosabb?" 
óimén glosszával ostorozzák az illetékeseket a Nagykörösi Városi Könyvtár 
hely problémáinak mostoha kezelése miatt. Szövetkezeti bolt - Italbolt - 
Könyvtárhelyiség; ez az állandóan felszínre kerülő hármasság jelentke zik., a 
glossza alaphangjaként,

ÜZEMI, DE A TANÁCSI KÖNYVTÁRHÁLÓZATBAN is egyre i^rakrabban találkozunk 
azzal a jelenséggel, hogy az olvasók csoportjait aktiv segítő munkára nyerik 
meg ezek a könyvtárak, A Kőbányai Textil okt, 6—i. A Budapesti Konzerv okt,
8—i számában valamint a Népművelés idei 10. számában találunk ilyen könyv
tári baráti körökről beszámolókat,

Mig néhány hónappal ezelőtt a lapok a KULTUR-AUTÓK MŰKÖDÉSÉRŐL szen
zációként számoltak be addig most már a mindennapi munkájukról- közölnek 
híradásokat, (Tolnamegyei Népújság, szept, 20, Vas Népe, szept, 20, Észak
magyarország, szept* 22,, Komárommegyei Dolgozók Lapja, szept, ló,)

Az elmúlt hetekben ELVI JELLEGŰ CIKK igen kevés jelent meg a sajtóban,
A Népművelés októberi száma "Két szomszédvár" cimen hozzászólásokat közöl 
Szekeres Pálnak hasonló óimén megjelent cikkéhez, melyben annak idején a 
kultúrotthon és könyvtárak viszonyát fejtegette.

Végül pedig néhány szó a SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRRÓL. A múltkori beszámoló
ban örömmel állapítottuk meg, hogy a könyvtárüggyel kapcsolatban (akkor más 
könyvtárról volt szó) már a Ludas Matyi is foglalkozik. Most hirt kell ad
ni arról, hogy a Ludas Matyi 15. évfolyamának 42, száma könyvtárunkat is 
tollára vette. [bÓMY PÁL]

Beszámoló
A KÖNYVTÁRÜGY NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁSAIRÓL 

FID ÉS IFLA KONFERENCIA VARSÓBAN

Pezsgő nemzetközi élet folyt Varsóban augusztusban és szeptemberben.
Az Interparlamentális Unió, a Tudományos Munkások Világszövetsége és más 
hasonló jellegű nemzetközi szervek konferenciái mellett került sor szeptem
berben a FID és az IFLA konferenciáira, amelyen magyar részről MÁTRAI LÁSZ
LÓ, az Egyetemi Könyvtár igazgatója (IFLA}, JÁNSZKY LAJOS, az Országos Mű
szaki Könyvtár főigazgatója^(IFLA,FID) , LÁZÁR PÉTER, a KMK Könyvtárosztályá
nak vezetője (IFLA.FID), SZÉKELY SÁNDOR, az Orvostudományi Dokumentáoi's Köz
pont igazgatóhelyettese (FID) és NÉMETH BÉLA az Építésügyi Dokumentáoíóa 
Vállalat igazgatója (FID) vett részt.
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AZ IFLA ÜLÉSSZAKÁN főként a szakbizottságokban folyt rendszeres mwnka. 

Ennek keretében ki kell emelni az ősnyomtatványokkal foglalkozó szakbia^ft- 
ság ülését, amelyen értékes megállapodás jött létre a szooialista országok 
Is a nyugati országok könyvtárosai között, a nemzetközi ősnyomtatványka
talógus munkálatainak tovább folytatásáról, A 43 ország 72 tagegyesületé« 
nek.képviseletében megjelent résztvevők Jelenlétében lefolyt plénumon az 
IFLA tagegyesülétei beszámoltak tevékenységükről. Magyar részről MÁTRAI 
elvtárs térjesztoTt b'e Jelentést, a magyar könyvtárügy helyzetéről és, el
múlt időszakbeli fejlődéséről, A magyar küldöttség értékes kapcsolatokat 
létesített a külföldi könyvtárügy Jelentős képviselőivel. Külön ki kell 
emelni azokat a megbeszéléseket, amelyeket Hoffman-nal (NSzK), az IFLA 
1958—bán Madridban megválasztott elnökévelj továbbá a baráti szooialista 
országokat képviselő könyvtárosokkal folytattunk,

A FID KONFERENCIÁJÁNAK NAPIRENDJÉN a társadalomtudományok osztályozá
si kérdései, valamint a Szövetség távlati munkaprogramja szerepelt 24 tag
államnak mintegy 100 delegátusa Jelenlétében, Bennünket közelről érintett 
a társadalomtudományok osztályozásának problémája, mivel a FID érintett 
ETO bizottsága ez alkalommal ült össze első Ízben a szocialista államok 
képviselőivel, hogy elkezdjék az ETO 3 Társadalomtudományok főosztályának 
közös felülvizsgálatát.

Ismeretes, hogy a f, év júliusában Budapesten megtartott nemzetközi 
konferenoián a szooialista országok kialakították az ETO 3 Társadalomtudo
mányok főosztályának módosítására vonatkozó elgondolásaikat és alapelveiket, 
A varsói értekezleten megvitattuk ezeket az alapelveket, amelyek — egy ki
vételével - elfogadásra találtak a FID illetékes bizottsága részéről, sőt 
egyik javaslatunkat - á szooialista jelenségeknek bizonyos körülmények kö
zött közös alosztással való jelölését - még ki is bővítették és elhatároz
ták egy uj segédtáblázat kidolgozását az ideológiai szempontok megjelölé
sére.

Az idő rövidsége és a kellő előkészületek hiánya nem tette lehetővé 
azon javaslatunk Részletes megtárgyalását, hogy a marxizmus-leninizmus 
legkiemelkedőbb fogaí.-maira különleges Jelzeteket állapitsunk meg az ETO 
keretében,. Az éles szakmai és ideológiai viták ellenére -is nagyon barátsá
gos hangulatban lefolyt tárgyalások eredményeként hivatalosan tudomásul 
Vette a FID illetékes bizottsága, hogy ennek a kérdésnek a minden fél 
részére megnyugtató rendezéséig a szocialista országok a marxizmus-leni- 
nizmus legkiemelkedőbb fogalmainak osztályozásához -saját .jelöléseket al
kalmaznak.

Nagyon érdekes és tanulságos volt a FID távlati munkaprogramjának 
megvitatása, A fő feladatokat az egyes munkaterületek nemzetközileg el
ismert szakértői tömör előadásban ismertették a plénum előtt, majd vita 
alapján alakultak ki a következő években napirendre tűzendő legfontosabb 
teendők, BERNAL PROFESSZOR (Anglia), a Béke Világtanáos elnöke, a Tudomá
nyos Munkások Világszövetségének alelnöke a tudományos kiadványok jelen
legi kuszáit helyzetének rendezéséről, ADKINSON (USA)? a FID olnolce, a 
referálószolgálatok megjavításáról, FOSKETT (Anglia) az osatályozáselmé- 
let- terén előttünk állé feladatokról, FINK (Dánia) a FID alelnöke a fordí
tási és nyelvi problémákról. KING (Anglia), a FID elnöke, a dokumentációs 
Szolgáltatásokról, HEUMANN (USA) a gépi dokumentációról, Máf D'J3KI (Lengyel- 
ország), a FID alelnöke, a dokumentalisták képzéséről, PROTIC (Jxigoszlá- 
Via), a FID alelnöke, a fejlődésben lemaradt államok dokumentációs prob
lémáiról, VOORHCEVE Hollandia), a FID ügyvezető főtitkára, pedig a doku— 
■aentáoiő szabványosítási kérdéseiről tartott előadást,
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Az előadások és a viták számos könyvtártudományi kutatási kérdést 
vetettek fel, amelynek közeli megoldása elengedhetetlen a dokumentáoió 
nemzeti és nemzetközi keretben való fejlődése és hasznosítása céljából.

Mind az IFLA, mind a FID konferenciája megerősítette azt az érzé
sünket, hogy a könyvtártudományi kutatások helyzete és tematikai megosz
lása hazánkban nemzetközi összehasonlítás alapján sem megnyugtató. Tehet
séges könyvtárosaink és dokumentációs szakembereink sokkal aktívabban 
közreműködhetnének mind az IFLA, mind a FID keretében olyan tudományos 
kérdések feldolgozásában és megoldásában, amelyek a; nemzetközi könyvtári 
ésydokumentációs közvéleményt foglalkoztatják. Reméljük, hogy erre a kö
zeljövőben szervezetten sor is kerülhet és a magyar könyvtárügy fokozottabb- 
nemzetközi együttműködésre találhat, [LÁZÁR PÉTER]

Tájékoztató 
ELŐADÁSOKRÓL, MÚZEUMOKRÓL, KIÁLLÍTÁSOKRÓL

A MUNKÁSAKADÉMIA OKTÓBER HAVI ELŐADÁSAI

A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII, kér Bizottságának Munkásakadé
miája októberben a következő előadásokat tártját

FILOZÓFIÁBÓL - "A materialista világnézet természettudományi alapjai”. 
Előadót Róka Gedeon, Ideje* okt. 26-án 17 óra. - A MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM 
TÖRTÉNETÉBŐL - Lenint A baloldaliság a kommunizmus gyermekbetegsége c. 
munkájáról. Előadót Dósa Rudolfné. Ideje* okt, 27-én 17 óra.

Az előadásokat a könyvtár dolgozóinak figyelmébe ajánljuk. Az előadá
sok egy—egy előadássorozatnak bevezető részei. A sorozatok 8-9 előadásból 
állanak, melyeket havonta 1 alkalommal tartanak. Fenti .előadásokon kivül A 
NEMZETI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL és POLITIKAI GAZDASÁGTANBÓL tartanak 
előadássorozatot,

Akik az előadássorozat iránt érdeklődnek, bővebb tájékoztatásért a 
pártszervezet ágit, prop, felelőséhez [sZECSEI GÁBOR, Mikrofilmtár] for
dulhatnak,

MÚZEUMOKt

A DREZDAI KÉPTÁR VENDÉGKIÁLLITÁSA A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN, - Az 
Európa képzőművészeti gyűjteményei között igen jelentős helyet elfoglaló 
Drezdai Állami Képtár ez év októberében a Szépművészeti Muzeumben vendég- 
kiállitást rendez, A kiállítás rendelkezésre boosájtása nemosak azért nagy 
eseménye a budapesti képzőművészeti életnek, mert arra még példa nem volt, 
hogy kiváló régi müvekben olyan gazdag muzeum, mint a Drezdai Képtár szá
mottevő anyagot, 54 képből álló válogatást Budapestre küldjön, hanem azért 
is, mert a kiválasztás rendkívül bőkezűen történik, A fasiszták a. drezdai 
anyagot 1945-ben megfelelő osomagolás és a szükséges óvintézkedések meg^ 
tétele nélkül végighurcolták az országon, majd egy részét nedves pincék
be rejtették. Az anyagot a szovjet—hadsereg megmentette a pusztulástól 
és biztos helyre szállította a kievi és a moszkvai múzeumba, ahol a leg
szükségesebb javításokat azonnal megkezdték, A Szovjetunió az 1,240 fest
ményből álló anyagot példátlan nagylelkűséggel visszaadta a Német Demok
ratikus Köz társa sárinak, ahol a lebombázott képtárépület pgy részének hely
reállítása után, 1956 nyarán, a legfontosabb 475 képet kiállították, A
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kiállitásnak ae oisó félévben csaknem félmillió látogatója volt. A hely
szűke miatt egyelőre még ki nem állított festményekből a képtár időszaki, 
kiállításokat rendezett,. Ebből az anyagból küldi most el a képtár kitűnő 
mesterek jelentős alkotásaiból álló vendégkiállitását Budapestre.

AZ ESZTERGOMI KERESZTÉNY MÚZEUMBÓL 1957-ben ellopott kisméretű XIV. 
századbeli táblakép, mely Ézsaiás prófétát ábrázolja előkerült, A kép 
Valószínűleg a sienai DUCCIO Dl BUONINSEGNÁNAK egyik tanítványától származik. 
A képet az esztergomi Keresztény Múzeumba való visszajuttatása előtt most 
A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN fogják bemutatni a közönségnek, MEGTEKINTHETŐ 
naponta Jhétfő kivételévelj 10-10 óráig,

SZAKSZERVEZETI KRÓNIKA

[Hirek szakszervezetünk mindennapi munkájáról,J 

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG,ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL:

SZEPT, 22-1 ÜLÉS - Az SZB az 1959, SZEPT-DEC, IDŐSZAKI MUNKATERVÉT 
tárgyalta meg,, — Elfogadta DURZSA S-ÁNDOR-nak a? SZB-tagságáról való 
lemondásátaki a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárához nyert 
áthelyezést.; Az SZB jegyzőkönyvileg mondott köszönetét Durzsa Sándor
nak a Szakszervezeti Bizottságban végzett jő munkájáért és helyt
állásáért,, — Az SZB a megüresedett helyre KISS JENŐ póttagot hivta 
be éa megbízta a szakmai munkabizottságban a titkári teendők ellá
tásával.-. — Az SZB póttagként - tanácskozási joggal CSAPODI CSABÁMÉT 
hivta be a Szakszervezeti Bizottságba és megbizta a nemzetközi fe
lelősi teendők ellátásával,
0::íc 6-1 ÜLÉS — Az SZB megtárgyalta és elfogadta a szakmai munka- 

bizottságnak a NYELVTANFOLYAMOK szervezésére vonatkozó, az OSZK 
Kollégiuma részére készített javaslatát. —

jÁRSADALCMBlZTOSITÁSI TANÁCS

ÜDÜLÉS - Elmúlott az esős nyár, vége felé közeledik a verőfényes szép 
ősz, dolgozóín*: jó kedvvel, friss erővel és -ami a ''legfontosabb** lehető 
legsötétebbre barnulva- tértek vissza nmnkájukhoz, Nézzük meg, mennyiben 
volt segítségünkre a Szakszervezet, abban hogy szabadságunkat minél olcsób
ban és szebb helyen tudjuk eltölteni?

Eddig 25 dolgozót részesítettünk 2 hetes KEDVEZMÉNYES [l4 frt-os] 
ÜDÜLÉSBEN, Ezek között 1 két gyermekes és osere alapján 5 házastársi 4 
dolgozót kéthetes, 1 dolgozót pedig háror hetes gyégyüdültetésben részesí
tettünk,,

A Dobogókő alatt fekvő, általánosan kedvelt PILISSZENTSER3SZTEN 22 
dolgozónk üdült 15 hozzátartozójával 20 Ft~og kedvezményes áron, Ezek kö
zött 10 dolgozónk családjával üdült. Kitűnő ellátás, nagyszerű hegyi levegő, 
szép séta és turalehotőségek frissítették fel dolgozóinkéi; akik egyve szí
vesebben keresik fel ezt az üdülőhelyet,.

Eleken kívül dolgozónk, (7családos) 1.4 hozzátartozójával nyaralt 
napi 52 frt-os ÖNKÖLTSÉGI ÍROK különböző minisztériumi üdülőkben. Két gyer
mek is nyaralt 6 frt,.-os napi térítés ellenében a Közalkalmazottak Szak—



szervezetének fonyódi gyermeküdülőjében*
INTÉZETÜNK KESZTHELYI ÉS ZIHCI VENDÉGSZOBÁIBAN pedig 25 dolgozónknak 

és 44 családtagnak biztositottunk csekély ágynemű használati és takarítá
si dij mellett üdülést,

HA MÉRLEGET KÉSZÍTÜNK — úgy véljük - nem kell szégyenkeznünk^ 79 DŐL— 
GOZé és 7.? CSALÁDTAG ÖSSZESEN 152 SZEMÉLY üdültetése van az üdülési felelő
sök tarsolyában* Jól üdültünk és felelőseink jó munkát végeztek.

FŐBIZOTTSÁG

A Nőbizottság a könyvtárban dolgozó nők otthoni munkájának megkönnyí
tésére különböző lehetőségeket keres* A múlt hónapban pl* közvéleménykuta
tás oéljábő*L kérdőiveket boosátott ki háztartási gépek kollektív megvásár
lás árat kisgyermekes dolgozóink részére ^pótmama" beállítására stb.

Ugyanekkor EGYRE ÉRTHETETLENEBB A KÖZÖMBÖSSÉG, mely a Nőbizottság mun
kájával szemben mutatkozik* Most, amikor szeretnénk — ha osak részben is - 
megvalósítani dolgozóink javaslatait, még a kezdeményezők is hallgatnak,
MI ENNEK AZ OKA? Azt hittük örömmel fogadják majd «* gidai, bevásárlá
si lehetőséget* A meéadott telefonszámon megérdeklŐdE'etik, hogy a keresett 
oikkek kaphatók-e (pl* mirelit-áru, tojás stb,) utána meghatározott időben 
beadhatják a rendelést a-portánkra, s ugyanott a nap folyamán átvehetik 
a leszállított rendelést* Nagyobb mennyiséget házhoz szállítanak. Reméltük, 
hogy ezt dolgozóink örömmel veszik majd igénybe,'Erre mi történik? A kér
dőíveket osak egy főbizalmitól kaptuk vissza (kfc, 50. dolgozótól), A többi
ek még osak feleletre sem méltatták. Lehet, hogy egyes bizalmiak is hibá
sak, de szeretnénk tudni, mi a magyarázata a Nőbizottság munkája iránti 
érdektelenségnek?

TERVEZZÜK, hogy külső szakemberekkel "nevelési szaktanápsádást”, koz
metikai előadást stb, szervezünk, MERJÜK? Félő, hogy nő dolgozóink érdek- 
telensége mia11 szégyenben maradunk.

LEHET, HOGY A NŐBIZOTTSÁG A HIBÁS, DE HOGYAN JAVÍTSUK KI, HA NEM FI
GYELMEZTETNEK?! [g.g.J

BÉR-ÉS MUNKAÜGYI BIZOTTSÁG

Tervszerű munkáról eddig még nem számolhatunk be, A bizottság leg
utóbbi munkába során FELMÉRTE a könyvtár minden területén a TÚLÓRA—IGÉNYE
KET ÉS SZÜKSÉGLETEKET. Alapos mérlegelés után a túlórafelhasználások egy 
részével nem értett egyet. A Munka törvénykönyve szellemébe^., a könyvtár 
ős a dolgozók érdekeit szemelőtt tartva csökkentette a túlóra felhasználá
sokat s ezzel hozzájárult a könyvtár takarékossági tervének sikeréhez* Ellen
őrizte a KÖNYVTÁR SZABADSÁGOLÁSI TERVÉNEK teljesítését, és megállapította, 
hogy eddig az ütemtervnek megfelelően hajtották végre*

Albizottság SORONLEVŐ FELADATAI az SZB munkaterve alapján?
1,1 A könyvtár MUNKAFEGYELMI és MÜNKAERKÖLCSI kérdéseinek figyelemmel 

kisérése állandó feladata. Az OSZK Kollégiuma által ez év febru
árjában elfogadott SZB előterjesztés és határozat alapján felül 
kell vizsgálni a jelenlegi helyzetet és annak tapasztalatairól 
az OSZK Kollégiumának jelentést kell tenni.. 2a| A könyvtár TA
KARÉKOSSÁGI FELABATTER7ÉNEK elősegítésére fel kell mérni a feladat
terv végrehajtásának eredményeit* 3,| A BÉR- és MUNKAÜGYI serei—
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mok számbavételére a bizalmiakkal rendszeres kapcsolatot kell kiépí
teni. Felül kell vizsgálni osztályonként a bárügyi helyzetet és arról 
Írásbeli tájékoztatást kell készíteni án OSZK Kollégiumának.[m.A.]

FELHÍVJUK A FIGYELMETJ 
Szakszervezeti hirek nehány - mondatban.

- SZAKSZERVEZETI TAGGYŰLÉST tartunk november 2-án [hétfőn]. Napirendje* 
Titkári beszámoló és a Számvizsgáló Bizottság jelentése. Az SZB 1959i szep
tember-december időszaki munkatervét megküldjük'a szakszervezeti csoportok
nak, A taggyűlés helyét és pontos idejét külön meghívóban közöljük.

A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM 42. ÉVFORDULÓJA alkalmából no- 
vember ti—án [pénteken] 17 órai kezdettel az MSZMP szervezet^ az .MSZBT és a 
Szakszervezeti Bizottság az Itatézétvezetéssel egyetértésben klubösssejövetel 
keretében ÜNNEPI ESTET rendez [Puskin u. diszterem]

- A tervezett NYELVTANFOLYAMOKAT munkaidőn.kiVül tartjuk. A "KÉRDEM SZÉ
PEN" o, levél Írójának látszólagosan abban van igaza, hogy helyesebb lett vol
na előre tisztázni a lehetőségeket. Ebben azonban nem az SZB, de — úgy véljük — 
senki nem volt hibás* A munkaidőn belüli tanfolyamok tartása eddig, ^ha nem
is helyes, de eléggé általános gyakorlat volt ...AKIKNÉL KOMOLY ELHATÁROZÁS 
VOLT A NYELVTANFOLYAMOKRA VALÓ JELENTKEZÉS, AZOK MUNKAIDŐN KÍVÜL IS V^LLALr 
TÁK. ÖRVENDETES, HOGY SZÁMUK JEIENTŐS. Számszerint 37-ea, az eredetileg je
lentkezettek 51 százaléka vállalta a munkaidőn kívüli nyelvtanulást is.

- A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS TÁRGYALÁSOKAT FOLYTAT a Gazdasági Hiva
tallal, hogy épületenként 1—1 központi heiyen, valamint a külső munkahelyeken 
a tűzrendészet! előírásoknak megfelelő teafőzési lehetőséget biztosítsanak*

- Az URÁNIA CSILLAGVIZSGÁLÓBA okt. 27-én [kedden] látogatást szervezünk 
megfelelő számú jelentkező esetén. A tájékoztató előadást SINKA ISTVÁN csil
lagász tartja. Találkozás IS órakor a Csillagvizsgáló Sánc utcai bejárata előtt. Jelentkezni KISZELY OLIVÉR-nél [Hirlaptár] lehet.

- OSZTÁLYÉRTEKEZLETEKÉN VETŐDÖTT FÉL, hogy vannak még akik még mindig 
nem ismerik a Társadalombiztosítási Tanács felelőseit, íme: SEGÉLYEZÉSI 
FELELŐS: Deli Györgyné [Gyarapítási Osztály], MUNKAVÉDELMI FEIELŐS* Viz- 
kelety András [Kézirattár], MUNKÁSÉLLATÁSÍ FELELŐS [étkezés, munkaruhák, 
egyéni juttatások] : Markos Béláné [KMK Módszertani Osztály], ÜDÜLÉSI FE
LELŐS: Fóris Anna [Könyvieldolgozó Osztály], EGÉSZSÉGÜGYI FELELŐS* Kovács 
Mária [Könyvelosztó]. BETEGLÁTOGATÁSI FELELŐS: Hajmási Sándorrié [Olvasó- 
szolgálat], a, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ELNÖKE* Hoffer Re-zsőné [Bibliográ
fiai Osztály]

- Az lp60, ÉVI TAGDÍJAKAT még ez év folyamán megállapítjuk* Célja* a 
szakszervezeti köitségvetés bevételi rovatának helyes megállapítása. A 
tagdijak megállapításához szükséges kimutatásokat a jövő hét folyamán 
juttatjuk el a bizalmiakhoz,.
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SZAKSZEBVEZBTI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍRÉIBŐL.

BEMUTATJUK UJ MUNKATÁRSAINKAT J

A riporter őszintén bevallja, hogy. "dobodé szívvel, óriási füzettel 
és előre megfogalmazott kérdésekkel* kopogott be Dr„ PAJKOS SY GYÖRGY fŐ- 
oaztályrezetóhelyettes ajtaján* Belépve a szobába a süppedi szinpompás 
perzsaszőnyeg-felfogta léptei zaját és a hatalmas, imponzáns fekete Író
asztal szinte lenyűgözte*,* Így folytatná a riportot, de féket vet csapon
gó fantáziájának* Mert hiszen talált* ott. szőnyeget is, meg Íróasztalt is,1 
de nem süppedt az egyik és nem töltötte be a szobát terjedelmével a másik* 
Egyszerűség - ez jellemzi a szobát és ez nyomta rá bélyegét a riportnak 
készüli szűkszavú beszélgetésre is* - Nem szeretném, ha többet Írnának 
rólad mint a Széchényi Könyvtár bármelyik uj dolgozójáról - hangzott a 
kérés, és így a riporter nagyon szerény, csak száraz adatokat tartalmazó 
"zsákmánnyal* jött ki á szobából* És nem tehet mást, színes riport helyett 
újból adatokat közöl,

Pajkossy György 1942-45-ban Budapesten gimnáziumban tanított. 1943- 
ban lépett az Egyetemi Könyvtár szolgálatába, ott 1943-44-t>en szerzeméi^e- 
zéssel, majd 1944 második felében pedig katalogizálással foglalkozott* 
1945—til 1952 végéig igazgatói titkár, 1953 elejetii, pedig a Szerzemény! 
Osztály vezetije volt. Már 1957 ászén közelebbi kapcsolatba került könyv
táriunkkal, ugyanis egy évig -1958 ászéig - a ni Gyarapítási Osztályunk
nak külső munkatársa vol't* [BÉ]

UJ TAGOKKAL GYARAPODOTT SZAKSZERVEZETÜNKt
Átigazolást nyertek alapszervezetünkhőzt FUT A LA Tibor [Bibi,Osztály], 

PAJKOSSY György [i.Főosztály]; PÉTERI Irzsébet [Könyvkötészet],
Uj tagok: KOVÁCS Gyuléné [Gondnokság]* NAGY Lajos [Könyvtárközi Köl

csönzés]

SZEMÉLYI HÍREK:

Kórházban vannak: 3ECK Lajos, DTJBOIS Sarolta, SCHNELLER Károly, 
VÉCS3Y Jenő,

AMI A 3IZALMI TANFOLYAMBÓL KIMARADT

[A szept* 29-30-í bizalmi-tanfolyam anyagának 
kiegészítéséül közöljük]

Az évenként megtartott bizalmi tanfolyamok általában kevés időt és 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy a bizalmiak széleskörű munkájával kapcso
latos kérdésekkel behatóan foglalkozhassunk, A pár héttel előbb lezajlott 
tanfolyamunk azonban feltűnően kevés lehetőséget biztosított erre, mert 
a GH—val kaposolatos panaszok sokasága igen sok időt rabolt el*

A TT javaslata alapján a segélyezési felelős ismertetni akarta a 
bizalmiak előtt a SEGÉLYEZÉS KÜLÖNBÖZŐ LEHETŐSÉGEIT ÉS FORMÁIT, azért, 
hogy megkönnyítse a bizalmiak munkáját. Erre ott azonban nem kerülhetett 
sor,

így most a Híradó hasábjain mondjuk el röviden, hogy a szocializmust 
építő társadalmunkban a szakszervezetek munkájának egyik jelentős, sok
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körültekintőst, szociális igazságérzetet, humanista emberszeretetet igény
li munkája ez. Formailag háromféle segélyt különböztetünk meg: l„j A SZOT 
ORSZÁGOS táblázata alapján folyésitható segély, melynek összege szülés, 
vagy elhalálozás esetén vehető igénybe s a szakszervezeti tagsági évekÍ zárna, valamint a befizetett tagdíj összege alapján kerül kifizetésre, SZAKSZERVEZETI SEGÉLY] 2,j A szakmai szakszervezeti központ által Jóvá-

Sagyott összeg, mely a'havonta befolyt tagdíjösszegének bizonyos hányada, rendkívüli segélyJ 3#f A munkaadó által költségvetésileg biztosított 
vi keret, mely a béralapnak bizonyos százaléka Jmunkaadói segély],,

A fent említett esetek közül a legkönnyebb a TT helyzete az l#j pont 
alapján nyújtott segélyeknél, sokkal nehezebb már az u,n, rendkívüli segély, 
valamint a munkaadói segély kifizetésére teendő Javaslatoknál, mert a havi, 
negyedévi kereteket pontosan be kell tartani, a dolgozók előre nem látott 
betegségei, egyéb anyagi vonatkozású megrázkódtatásait pedig nem lehet 
negyedévenként, vagy havonként "betervezni". így a TT tagjaira hárul a fel
adat, hogy rászoruló munkatársainkon idejében, és megfelelő összeggel hat
hatósan segítsenek. Ezt igyekszik a 7 tagból álló Tanács a lehető legjob
ban elvégezni a bizalmiak bevonásával.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a SEGÉLYKÉRELEM ELINT ÍZESNEK

ÍZ A HELYES ÚTJA, ha a bizalmi Javaslatával a TT segélyezési felelőséhez BELINÉ, FŐÉPÜLET fdszt, 38] Jut el a kérelem.

Az okt* 3-5-i észak-magyarországi tanulmányút 
margójára:

KIS KIRÁNDULÁS, KIS KIRUCCANÁS, SZEBB, MIRT BÁRMI MÁS, BEM VITÁS!

Bizony nem vitás, hogy szép volt. Be az’ sem vitás, hogy erről a kirán
dulásról nehéz beszámolni,Mert beszámolhatok úgy, hogy szárazon felsorolom 
utiprogramunkat. Szombaton EGER* a vár és az érseki könyvtár, majd SZILVÁS- 
VÁRAB* Szalajka-völgy a pisztrángos tavakkal és a vízeséssel, sőt vállal
kozó szellemű egyének számára az istállóskőár barlang megtekintésével* Va
sárnap ÓZB: Kohászati Üzemek, majd JQSVAFŐ: oseppkőbarlang és tengerszem 
megtekintése. Hétfőn: AGGTELEK* oseppkőbarlang, majd ULLAFÜREB, végül 
GYÖNGYÖS* Könyvtár és Mátra-muzeum és utoljára de nem utolsósorban a 
"Keoskée-féle borpinoe", Ebből a felsorolásból is megtudja mindenki, hogy 
igen sok szépet láttunk, de semmiképpen nem kap Ízelítőt élményeinkből, 
még akkor sem, ha az ilyenkor szokásos Jelzőket, mint gyönyörű, felejt
hetetlen, csodálatos stb,, hozzáteszem.

Beszámolhatok erről a kirándulásról úgy is, hogy egyik kirándulótár
sunk igen találó észrevételét idézem: "EZ A HÁROM NAP AZÉRT VOLT OLYAN 
HENEK, MERT A LÁTOTTAK. JfENB SZÉPEK VOLTAK, BE MINBEGYIK MÁSFÉLEKÉPPEN 
VOLT SZÉP, MINDEGYIK ÉLMÉNY MÁST ÉS MÁST NYÚJTOTT. Egerben a történelmi 
múlt szépsége hatott ránk,,SzalaJka-völgyben és a bükki autóúton a hegyvidék 
és az őszi erdő természeti szépségeit csodálhattuk meg. Ózdon az ember 
alkotó munkáját, az ipari munka monumentalitását é^tük át, a esapolás' 
lenyűgöző, dante-i látványától az automatika precizitásának csodájáig, 
Jősvafőn és Aggteleken a természeti erők sok millióéves alkotásaiban gyö
nyörködtünk ós megismertük azt a veszélyes és fáradságos munkát, ahogyan 
az ember ezeket a természeti csodákat feltárja. Lillafüreden azt láttuk, 
hogyan alakítja az emberi kéz a természet szépségeit, Gyöngyösön pedig 
a kulturhistériai emlékek gyűjtő és feltáró munkájának eredményeit élvez
tük," [No meg a szőlőtermelő munka eredményeit is. - Az én kiemelésem,]
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AZONBAN MINDEN ILYEN ÉLMÉNYNEK KÉT OLDALA VAN, egy vizuális és egy ér

zelmi, Beszámolni arról nehéz, hogy a látottak szépségei mellett mi tette . 
még olyan felejthetetlenné ezt a három napot, mért ez már érzelmi-hangulati 
élmény, amit lehetetlen Visszaadni annak, aki nem iró, Olyan összetett él
mény ez, amelyben része volt a kirándulás pontos szervezettségétől a sok 
apró, derűs közjátékig efeer kis momentumnak, Ide tartozik a fiatalok éjsza
kai tánoa az autóbusz tetején, ide kívánkozik a -tréfás barlangkutatő-^avatás, 
és Jakuts Lásziő színes és érdekfeszitő barlangvezétése, ?zt az-élményt erő
sítette az'istállóskői hegymászáskor elhangzott számtalan nyögés, sóhaj és 
káromkodás, de az autóbuszbeli vidám nótázás is. Ehhez járult hozzá ’a fiatal 
ózdi kohómérnök ügyszeretettől fütött lelkes magyarázata, autóbuszvezetőnk 
számtalan apró figyelmessége, turavezetőnk, Polgár Tamás kedves és talpra
esett utikala.uzolása. Nem lehet itt megfeledkezni szakszervezeti bizottsá
gunk titkáráról sem, aki derűs kedéllyel fogadta a hozzáfordulók legkülön
legesebb óluijait is, amelyek borpincében és cseppkőbarlangban, gyárban és 
étkezéskor egyaránt bőven akadtak, a-z elszállásolás problémáiról nem is be
szélve, * •

De ezt a hangulati—érzelmi élményt sokszorozta magának a kiránduló—tár
saságnak a magatartása is, amely ugyanosak megérdemli, hogy itt megemlítsék, 
Fegyelmezett magatartás, egymás érzékeny pontjainak figyelembe vétele, pon
tosság az indulásokkor és sok más apró figyelmesség, a közösség érdekeinek 
szem előtt tartása jellemezte Ikarus-buszunk utasait, így az ő érdemüknek 
is része van abban, hogy maradéktalanul kellemes élményként él bennünk még 
sokáig ez a három nap.

Csak egy kívánságunk maradt, amely még teljesítésre vár: MÉG SOK HASON
LÓ KIRÁNDULÁST SZERVEZZEN A SZAKSZERVEZETI bizottság, [wb]

KABTÍRSNÓK, IFJAK ÉS IDŐSEBBEKI - Szól ez a pár sorom mindazokhoz, 
akik szép számmal jelentkeztek NŐI EGÉSZSÉGÜGYI TORNÁRA majd távollétükkel 
tüntettetek. Négyen akik megjelentünk tanúskodhatunk arról, hogy valóban 
osak köszönettel tartozunk a.Szakszervezetnek amiért ezt a kérésünket tá
mogatta és megvalósította, nem kívánhatjuk azonban, hogy helyettünk tor
násszanak is.- Ne Vegyük kedvét a sportfelelősnék a továbbiakhoz azzal 
hogy a nyújtott kedvezményt nem vesszük igénybe, A torna rendkívül jól esett 
- a JÖVŐ KEDDEN. USGYETEK TI IS OTT - AKIK JELENTKEZTETEK! - [EGY A MEGJE
LENT négy közül]

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZáKSZExtVEZETI BIZOTTSÁGA. Föl, szerk. 
ős kiadó.* Horváth Viktor. Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság,- prsSágos Sző— 
ohénjrl Könyvtár [Budapest VIII, Muzeüm u, 3,] házi sokszorositásaT Lapzártai 
1959* okt, 17, Megj, 300 példányban, Nytsz. 213,


