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GONDOLATOK KÖNYVTÁRUNK KISZ smVEZBTÉNBK MBGAIAKftlislHÓL

Az ellenforradalom éta eltelt három esztendő alatt sok minden történt 
az országban,úgyszintén könyvtárunkban is.

Az eltelt bárom ér alatt népünk élete egészséges irányban fejlődött és 
az a fejlődés rendszerünk komoly megszilárdulásához vezetetj, A szooializmus 
erői megedzőttek, megerősödött népünk egysége a szooializmus eszmei alapján 
és ez az egység ma erősebb, mint korábban bármikor volt.

Idestova három esztendeje annak it, hogy a fiatalok legjobbjai megalaki-* 
tották a Kommunista Ifjúsági Szövetséget, Nehéz körülmények között nagy kö
vetelményekkel indult a munka, A párt vezetésével az ifjúság gondolatvilágá
ban meglevő ellenforradalmi maradványok ellen kellett harcolni, nem hatalmi 
szóval, hanem szívós eszmei harook során lehetett kialakítani az Ifjúsági 
Szövetséget, Később az épitőmunkában vállalt 0 KISZ nagy feladatot. Ifjak 
ezrei fogtak hozzá a lanság moosarainak termőfölddé-tételéhez és eszmei haro- 
ban, munkában kováosolta eggyé az Ifjúsági Szövetség sorait, "A tapasztalat 
azt bizonyítja - mondotta Kádár elvtárs pártunk YIJ, kongresszusán - hogy 
helyes volt 1957 tavaszán a Kommunista Ifjúsági Szövetség létrehozása, A 
KISZ-nek tekintélye van az ifjúság körében, a párt politikájában támaszko
dik rá. Az Ifjúsági Szövetség tevékenysége egészséges és ez annak köszönhető, 
hegy a kommunistaellenes nézetekkel és áramlatokkal vívott harcban született 
és fejlődik."

Ennek a "harcban született és fejlődő" szervezetnek november folyamán 
könyvtárunkban is létrejött az alapszervezéte. Feladatát megalakulásakor! 
igy összegeztük: Küzdjön és segítsen a pártnak legyőzái az ellenséges néze
tek maradványait könyvtárunk ifjúságának soraiban. Ösztönözze könyvtárunk 
fiataljait szakmai továbbképzésükben tanulásra, nevelje a munka megbecsülé
sére, szeretetére és a szooializmus eszméjéhez, népi hazánkhoz valő rendít
hetetlen hűségre.

Ezeknek a célkitűzéseknek jegyében indítottuk meg könyvtárunk KISZ szer
vezetében politikád szemináriumunkat és javasoltuk tagjaink részére egy ide
gen nyelv két éven belüli megtanulásának vállalását,

KISZ szervezetünk még fiatal, tapasztalatai nincsenek. Segítsék könyv
tárunk dolgozói alapszervezetünket, támogassák fiataljainkat tanáosaikkal, 
bírálataikkal,

Mi igyekezni fogunk, hogy KISZ szrvezetünk jó munkával beilleszkedjők 
könyvtárunk életébe és szeretnénk elérni, hogy dolgozóink, idősebbek és fia
talok egyaránt magukénak érezzék szervezetünket és fiataljainkat, [NAGY LA
JOS 1
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1TAPLÓRÁ3ZLET A FENYVESEK ORSZÁGÁBÓL

A vonat kerekei egyhangúan kattogtak,, Köröskörül sik mező,, Falut alig 
látni, azt is majd elnyeli a messze iá^ol fehér homálya, Az idő múlásával, 
amint az Alföldről szaladunk kifelé a táj is ligetesebb, lombosabb, Nem 
érezzük már annyira a végtelenség varázsát Nem a látóhatár puszta széle 
vonzza tekintetünket, inkább a köz-éli fasorok,. Közeledünk a magyar vasút 
legutolsó keleti állomásához, Záhonyhoz, A határvizsgálat formaságai után 

elindulunk a határon /fculfá

Amikor a vonat lassan felgördül, a Tisza hidra, Jurij H o *j 1 ,n wKét 
tölgy11 oimü versének sorai Válnak* élménnyé bennem; " Gyors röpt.., fehér 
galambok szállnak a-taágyar s ukrán földek felett, - S-hol határjelző osz
lopok'állnak - két tölgyfa összóöleJKezettt* - - Gyűlnek tenger felől a 
fellegek, - de állnak audárján a tölgyék, - Nőm, nincs a. világon oly ferge—
teg, - mely kimenthetné a két. tölgyet»" de már-.is a Szovjetunióban va—

/
gyök, pontosabban Eárpátontitl,

Á Szoy.j.etuhi*nak ez a' területe alig 50-80 kilométer keskeny sáv, amely 

200 kilométer hosszúságban.' húz ódik á Kárpátok déli..lejtője mentén. Terüle
te mindössze .12,800 négyzetkilométer, mintegy egymillió főnyi lakossal, A 
terület kis Völgyeiben 500 falu, község, -város sorakozik sűrűn egymás mellé 
és 500 patak, folyy szabdalja apró részekre ezt a hegyes—völgyes kis orszá—

-> i

got, A lakosságnak mintegy 10—15 százaléka magyar. Látogatásom során kísér
letet tettem, hogy megismerkedjek-milyen körülmények*között élnek a magya
rok, Igyekszem röviden elmondani 'élményeimet.

Az ősztálytársadalmakban vannak .uralkod5 nemzetek" és vannak Vw>n„ kisebb
ségek,. A kárpátostul!.magyarság az r sztálytársadalom fennállásának csaknem 

egész ideje alatt ( az l>lö-Í538~a^ kort leszámítva) az uralkodó nemzethez 
tartozottj Be mit jelentett ez* á helyzet á magyarság'/dolgozó—rétegei száljá
ra? A Drugetheknekj'Knrláthűknak, Bobronylaknak, -Ilesváyaknak minden esetben 
előnyös volt, hiszen a-brv^Jth-grófoknafc a szűrtél magyar és .a s-ztrabiosói 

ukrán jobbágy egyaránt ősik arra volt j% hogy'verejtéke3 munkájával fedezze 
a grófi család fényes udvartartásának költségéit., A közelmúlt földbirtokosai, 
gyárosai, bérlői szintén.nem sek különbséget tettek •'uralkodó*' nemzetbeli 
és kisebbségi munkásaik, béreseik közt "Es volt a helyzet a Habsburgok alatt, 
ez volt- a helyzet a cseh burás oá deino*. r *cia idején és a Horthy—fasizmus évei
ben, A szovjet hatalom azonban meghozta az uj, lenini életformát, azt az 
életformát, amelyben nemcsak uralkodó nemzetek és kisebbségek nincsenek, 
de ninosenek urai kod/' és elnyomott .sztályok Azt a '-.ár o a dalinak, amely—



-3-

ben a dolgozó emberek és nemzetek egyaránt- összetartásban, egyetértésben, 
szoros barátságban élnek, s éppen ezért osodával határos dolgokat tudnak 
véghezvinni.

Ez a magyarázata annak a sok sikernek és vivmánynak, amelyet Kárpáton- 
tul egész lakőspága - Így az ott élő magyarság is - a lepergett másfélévti
zed alatt elért. Ez a magyarázata annak is, hogy a kárpátunkul! terület ma
gyarlakta részén, ahol azelőtt ritkaságszámba ment egy-egy magyar könyvnek 
a megjelenése, ahol nem volt emlitésre méltó magyar irodalmi élet, most rend—í 
szeres magyar könyvkiadás van. Szervezett magyar irócsoport működik, s a 
magyar irófc lehetőséget kapnak ahhoz, hogy müveikkel külön-kül.ön is, cso
portosan is a közönség elé lépjenek.

Ha röviden számbavesszük azokat az eredményeket és sikereket, amelye
ket az ukrajnai magyarok az utóbbi években elértek, úgy a következő képet 
kapjuk: 1557-ben a Kárpátontuli Terület—et Lenin renddel tüntették ki. És 
a terület magyarsága büszkén mondhatja el, hogy abból a nagy munkábólamely
nek elismeréseként a kitüntetést kapták, méltóképpen kivették részüket.
Ha azoknak a dolgozóknak névsorát olvassuk, akik élből az alkalomból kor— 
mánykitüntetésben részesültek, az ukrán dolgozók mellett ott találjuk Varga 
Xrpádpt, Varga Mihályt, Nagy Kálmánt, Szabó Bertalant és még sok más ma
gyart, Ezek osak a legutóbbi időben kitüntetett magyar dolgozók. És hányán 

vannak még az ukrajnai magyarok között, akik az elmúlt években kapták aeg 
j-ómunkájuk jutalmát, s nem egy Ízben a legmagasabb elismerést: a "szocialista 
munka hőse" megtisztelő óimét. Csak néhányat említek: Bácskai,Pál, Taraoközi 
József, Barát János, Bajka Pál, Ami az anyagi jelétet illeti, itt is egyfor
mán említhetnénk például a nagylucskai ukrán vagy a mezőkaszonyí magyar kol— 
hoztagok uj életét. Be nem is kell a legjobb és messzeföldön hires magyar 
kolhozfalvakat említenünk, amilyenek Muzőkaszony vagy Nagydobrony, Elegendő 
végigmenni egy olyan közepesnek számitő községen is, mint pl Kígyós. Ez a 

falu a szovjet időben -tá^-igy szeresére nőtt, s az is könnyen eltévedhet ben
ne, aki-három-négy éve járt itt utoljára.

Ugyanilyen érdekes képet mutatnak a kulturális élet adatai is, A 
Horthy-fasizmus éveiben 3 gimnázium és 3 polgári, ma 15 magyar gimnázium 
neveli a Kárpátontul magyar gyermekeit., A Horthy-fasizmus éveiben ezen a 
területen 35 hatosztályos magyar elemi iskola volt, ma 85 tízosztályos ma
gyar iskola működik, (A jövőlen 11 osztályosai lesznek). így összesen 100 
magyar általános és középiskola működik 19-02, tanulóval, Munkácson magyar
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tanitóképző,Ungváron pedig magyar tanárképző gondoskodik a nevelők utánpót
lásáról, Az ungvári egyetemen a magyar történelem kötelező tantárgy; taná
ra Váradi Sternberg János, aki Rákóczi szabadságharoáról irt disszertáció
jával szerezte a kandidátusi óimét. Az ungvári egyetemen tanítják a magyar 
irodalomtörténetet, a magyar nyelvet, s külön osoportokban a magyar isko
lák számára képeznek ki magyar és orosz szakos tanárokat. Az Ukrajnai Tan- 
könyvkiadó, a "Ragyanszka Skola” külön szerkesztőséget tart fenn a magyar 
iskolák tankönyvvel, segédkönyvekkel és szépirodalmi müvekkel való ellátá
sára (magyar kiadványainak példányszáma meghaladja az egy milliót!) De év
ről évre több magyar könyvet ad ki a Területi Kiadó is. Tan területi magyar 
lap, három kerületi újság, s ezenkívül újságot ad ki minden nagyobb kolhoz. 
Az ungvári rádió pedig naponta sugároz magyar—adást,

Beszélő számok és adatok ezek arról a lenini életformáról, a szovjet 
embereknek arról az uj társadalmáról, melyben otthont és hazát talált Kár
pát ont ul magyarsága is, [DÁNIEL GYÖRGY]
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AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜK*

NOVEMBER 19-1 ÜLÉS - A Kollégium az illetékes osztályok előterjeszté
sei alapján a KÉZIRATOK, MIKROFILMEK, valamint a RÉGI ÉS RITKA NYOMTATVÁNYOK 
KÖZPONTI KATALÓGUSAINAK KÉRDÉSEIT tárgyalta meg. Az előterjesztett Javasla
tokat a Kollégium módositásókkal elfogadta.

Megtárgyalta a Kollégium a SZÍNHÁZTÖRTÉNETI OSZTÁLY és az APRÓNYOMTAT- 
VÁNYTÁR GYŰJTŐKÖRÉNEK EGYES KÉRDÉSEIRŐL szóló előterjesztést és úgy határo
zott, hogy az Aprónyomtatványtár tartós kölcsönzés formájában a tár állomá
nyában levő. szinlapokat kezelésre a Szinházt^rténeti Osztálynak adja át.

Tudomásul vette a Kollégium a KMK Módszertani Osztályának &A HAZAFIAS 
NÉPFRONT ÉGISZE ALATT INDULÓ .ÁLTALÁNOS OLVASÓHOZ GÁLOM” c. informáoiíe elő
terjesztését.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK -

HJ MUNKATÁRSAINK* FRIEDRICH Ildikó [könyvtáros-tanuló]

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: SZECSEI Gábor [áthelyezés* Közlekedés-és 
Postaügyi Minisztérium]

ÁTHELYEZÉSEK [zárójelben az uj c >sztási hely]: DEZSÉNYI Béláné [Ol
vasószolgálat]
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Évkönyvünk legközelebbi számában hosszabb oikk keretében ismertetjük 
a Zeneműtár-történetét, gyűjtőkörének kialakulását és fejlődését az -utóbbi 
15 év alatt,, E helyen üz osztály belső munkájáról szeretnénk áttekintést 
nyújtani,

A gyűjtemény., jelenlegi profilja szerint az alábbi csoportokat tartal
mazza: zenemű-nyomtatványokzenemű -kézirat ek, hanglemezek, zenei vonatkozá
sú képanyag "es* rz egyes hagyatékozők kívánsága szerint együtt tartott vegyes 
tartalmú muzeális gyűjtömények*

A fenti tűrzsanyag és á segédkönyvtár mellett a helyszinen őrizzük a 
magyar zenei folyóiratokat is, mint a hazai kutatások egyik legfontosabb 
f orrásanyn gát„

Cyüjteményünk tehát többrétű s ennek megfelelően az osztály munkafélecé— 
gei is dáfferenoiálódcak a különböző exportok jellege szerint. Munkatársaink 
—amellett, hogy könyvtári ismeretükkel párhuzamosan állandóan zenei képzett
ségükre támaszkodnak, - valamennyien (teli, hogy értsenek valamennyi csoport
hoz, A specializálódás csak ezen az általános kettős követelményen túl fino— 
modhatik tovább,

A munkaköröket illetően mindenekelőtt a szerzeményezésről szeretnénk 
szólni, A kötelespéldányok’terén különleges szempont nem érvényesül a könyv
tár más részlegeivel szemben, - viszont a hungaricúrnők, segédkönyvek, kül
földi folyóiratok, külföldi hanglemezek, stb, desidérálásában az osztály 
aktiv és kezdeményező szerepet játszik, összhangban a Gyarapítási Osztállyal, 
A nemzetközi figyelőszolgálat a zene területén két szempontból igen fontos* 
a zene nemzetközi jel'légénél és a magyar zenének a külföldön betöltött je
lentős szerepénél fogvac

A feldolgozó munka .területén mutatkozik meg legjobban a gyűjtemény sok
rétűséget A nyomtatványok szabvány szerinti feldolgozása mellett a kézira
tos anyag katalogizálása megkívánja, hogy az adrematizálhaió leglényegesebb 
adatokat tartalmazó címleírások mellett a muzeális állomány részletesebb, 
leiró jellegű feldolgozásban is részesüljön* Ezen a ponton igen sok adat 
kívánkozik regisztrálásra., amely a mü katalógusban való megtalálásánál ta
lán nem lényeges, de a tudományos- kutatás szempontjából nagyon is fontos 
lehet, A megjegyzések, datálások, korrekciók, stb, mellett azonosítás cél
jából sokszor van szükség a nü hangnemének, ütemfajának, tempójának meg- 
dllapitásá'-a , olykor pedig a zenei tematikus kezdet felvétele is elenged
hetetlen*

A hangiemezek feldolgozásánál ismét más szempontokkal bővülnek a óim— 
leírások., A hanglemezek felvételezése általában hármas tagolást kivan s 
jelenleg ebben a formában is történik a feldolgozás* Először fel kell tün
tetnünk a mü szerzőjére és cinére voru tkoz' adatokat, majd az előadók fel
sorolására kerül sor , végül as iíapressr vu nak megfelelő adatok következnek: 
a gyártás"helyeéve, a gyár neve, mére sebesség, időtartam, gyártási 
szám, stb

A ve^gyes muzeális gyűjtérényékről külön leir -leltárak készülnek* A 
nemosak könyvtári jellegű anyagot tartalmaz' hagyatékoknál olykor igénybe
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kell vennünk külső szakértők segítségét is (festmények, metszetek, szobrok, 
iparművészeti emléktárgyak, hangszerek, stb,).

Az ikonográfiái csoport nagy része elpusztult 1945—ben és 1956—ban„
A megmaradt anyagot azóta bővitettük s jelenleg betűrendben elhelyezett 
borítékokban tájoljuk.

Az osztály két legfontosabb gyűjteményéről: a nyomtatványokról és a 
kéziratokról adrematizált cédula-katalógus áll a kutatás rendelkezésére,
A beosztott oédula-ariyag az alábbi katalógus-fajtákban oszlik szét: betű
rendes, decimális szak, sorozati nyilvántartó Is szövegkezdetek katalógu
sa, (Utóbbi a magyar szövegkezdeteket öleli fel,'beleértve a magyarra for
dított vokális müvek iniciumait.)

A muzeális anya^ mikrofilmezése rendszeresen folyik $ ennek előkészitő 
és katalógizáló munkáját is osztályunk végzi. Mindenekelőtt a kéziratos 
anyag kerül felvételezésre, (Jelenleg 1200 kézirat felvételeit tartjuk nyil
ván,)

LOKUMANTÁCIÓS MUNKÁNK nagyiésze a külföldi mikrofilm-kérésekből adó
dik, Különösen nemzetközi szempontból igen jelentős 18, sz,-beli kéziratos 
anyagunk (Haydn, Pux, Süssmayr, Dittersdorf, Albrechtsberger művei, - vala
mint az egykori eszterházai opera—anyag), ” HAYDN MÜUEI AZ OSZK ZENEI GYŰJ
TEMÉNYÉBEN” oimmel, magyar és német nyelven megjelentetett s az osztály 
kollektív munkájával készült katalógusunk elterjedése óta a Haydn-müvek 
és dokumentumok terén munkánk megsokszorozódott. Ugyancsak nemzetközi ér
dekeltségű Liszt-gyűjteményünk is, (Mindezekkel kapcsolatban megjegyezzük, 
hogy a Haydn— és Mozart összkiadások számára igen jelentős anyagot és ada
tokat szolgáltattunk, a készülő keletnémet—magyar Liszt-összkiadás előké
szítő munkái pedig jelenleg folynak,)

Gyűjteményünk muzeális részének jelentősége folytán a hazai zenei ki
állítások is általában a mi anyagunkra támaszkodnak. Osztályunk az elmúlt 
évek során önálló kiállításokat is rendezett az egyes fontosabb évfordu
lókon, (Liszt, Erkel, Goldraark, Kacsoh), jelenleg is áll még az idén be
rendezett fertődi (eszterházai) Haydn-kiállitás, Több esetben más zenei 
intézményekkel közösen rendeztünk kiállításokat (Bártók,Erkel,Haydn),

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLATUNK általában két fő szempontot képvisel: a tudományos 
és a művészi irányú kutatás előmozdítását. Mindezek mellett azonban egyre 
inkább előtérbe kerülnek a zenei népművelés ránk váró feladatai. Külső lá
togatásaink az elmúlt évek során szaporodtak s egyre több csoportos lá
togatás alkalmával mutatjuk be értékeinket, amelyek közül többet mftg is 
szólaltatunk hanglemezfelvételről. Utóbbi lehetőséget kihasználva szervez
te meg osztályunk a rendszeres hanglemez-bemutatókat, melyeket dolgozóink 
és meghivott vendégeink is meghallgathatnak, [VÉCSEY JENŐ],
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UJ SZERZEMÉNYEINK

[ GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY ] - A legutóbbi vétel utján történt jelentősebb 
szerzemények közül: a párizsi Bibliothéque Nationale által kiadott ”LES 
TRÉSORS LE LA BIBLIOTHÉQUE NATIONALE” o, 200 drb, vetitésre alkalmas, szines
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di&pozitiv felvételekből álló sorozat. Ez a sorozat a VII,sz,—tói a XY, 
sz,-ig terjedő időben készült s a könyvtár tulajdonában levő francia kó
dexekből 1—1 felvételt tartalmaz, 10 dobozban elhelyezve. Minden dobozt 
nyomtatott füzettel egészítették ki, a képekre vonatkozó magyarázatokkal.

[RÉGI ÉS RITKA NYOMTATVÁNYOK TÁRA] - Értékes unikummal gyarapodott a 
Régi és Ritka Nyomtatványok Tára az elmúlt hónapban, BALASSI BÁLINT EGYIK 
MUNKÁJÁNAK ISMERETLEN ELSŐ KIADÁSÁT sikerült megvásárolnunk. Már meddig is 
ismeretes volt az a Balassi-forditas, amely a vallásháborúk korában kivég
zett Edmund CAMHON [Campianus] angol jezsuita hires vitairatát tárta kora 
olvasóközönsége elé. Az élete javarészében protestáns Balssi Bálint — amint 
köztudomású - nehány évvel halála előtt áttért a római katolikus vallásra. 
Ebben az időben, talán nem sokkal halála előtt fordította magyarra CAMPIANUS 
MTIZ QKAI'Vt, amelyet halála után gyóntatója, DOBOKAT Sándor jezsuita lel
kész rendezett sajtó alá, befejezve a nem egészen kész fordítást, A kis mun
ka Béosben jelent meg, Margaretha FORMICA, helyesebben Leonhard FORMICA 
özvegyének nyomdájában. Az 1607-ben nyomtatott kiadásból csupán egyetlen 
példány ismeretes, az Országos Széohényi Könyvtár unikuma. Most ennek a 
műnek az első, ismeretlen kiadásából bukkant fel egy oimlap nélküli példány, 
amely ugyancsak a Formica nyomdában készült, mégpedig minden bizonnyal 
1606-ban, mert ajánlása l6o6. augusztus 15-én kelt. Ez az ajántáa, amely 
egyébként azonos az 1607« évi kiadásb-n levővel, FORGÁCH Zsigmondhoz szól, 
aki BALASSI Bálint akkor már elhunyt hires szerelmének, LOSONCZY Annának 
Volt a második férje, FORGÁCH, mint mecénás, úgy látszik, készséggel vál
lalta a nagy költő postfiumus munkájának a kiadását, miután már a költő is 
és egykori szerelme is régen a sírban porladoztak, A könyvecske végéhez 
függesztett Errata-bői látható, hogy az első kiadás tele volt sajtchibá-

Íal, amelyeket a hamarosan kiadott javított kiadagban jórészt korrigáltak,
fazakas József]

[KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS] — A Gyarapítási Osztály külföldi csoport
jának- a következő egyéb tfcon hozzá nem férhető hungerioa disszertáoiókat 
szereztünk bet HEINRICH, Ferdinand:.Die Türkenzugsbestrebungen Kaiser 
Maximilians I. in den Jahren 1517 uxd 1518, jNebstJ Zufassung, Graz, 1958* 
XI, 232 p, JMasohinsohr.| Graz, phil. Diss. 11, Marz 1959, - KÜRUCZ, Jenői 
Die Opposition dér Jugend als philosohisphe Strömung in dér deutschen 
Philosophie des 19, Jahrhunderts und als politisohe Aktion in dér Ungarn- 
revolution, Saarbrücken, 1558* |Tschudy, St. Gallenj, 97 p0 - BRAUSCH, Gerds 
Deutsohland-Ungarn, Die diplomát. Bezieípgn vöm Herbst 1937 - Frühjahr 1939, 
Göttingen, 1956, - SMIATEK, Balint: Die kapitalische und die sozialistisohe 
Sozialversioherung im zeitgenössisohen Ungarn, Leipzig, 1956, 136 p„

[Térképtár] - Gyűjteménye 6 dbc értékes XVIII. századbeli Magyarorszá
got ábrázoló, külföldön megjelent hungarika-térképpel gyarapodott, A tér
képek főleg angol és holland kiadásunk és VILÁG MIKLÓS Londonban élő ma
gyar ajándékaként a Külügyminisztérium utján kerültek térképtárunkba.

KÜLFÖLDI VÉLEMÉNYEK KIADVÁNYAINpÓL

Sohiller Magyarországon, összeáll ALBERT Gábor - D,Szemző 
Piroska - VIZKELETY András.Bev.tan.irta: TURÓCZI-TROSTLER József,
Bp.1959, Orsz.Széohényi Kvt, 277 P.jUj bibliográfiai füzetek

A DEUTSCHE STAATSBIBLIOTHEK leveléből: " Voltak szivesek megküldeni ré
szünkre Friedrich Schillerrel összeállított átfogó igényű bibliográfiájukat,



amely a nagy német költő egyéniségének Magyarországra val' kihatását van 
hivatva visszatükrözni, - Nagyon örülünk; hogy ezt az értékes munkát olva
sóink rendelkezésére boosájthatjuk, Germanistáink számára külön jelentősége 
van annak, hogy a munka magában foglalja a korai Schiller-kiadásokat is„
A gazdagon illusztrált bibliográfia első betekintésre is tanúságot :esz 
arról, milyen élénk kutatói tevékenység folyik az Önök országában Schiller
rel kapcsolatban,"

AZ INSTITUT FÜR THEATERWISSENSCHAFT AN DÉR ÜNIVERSITáT WIEN Írja*
" Fogadják legmelegebb köszönetünket "Schiller Magyarországon" c, könyvük 
szives megküldéséért, A mti a Schiller jubileumi év alkalmából megjelent 
kiadványok között jelentős helyet foglal el és számunkra nem utolsó sor
ban kitűnő illusztrálása miatt' értékes, A "Zűr Wirküngagespchichte Schillers 
in Ungarn " c, bevezető cikk tárgyát tekintve osatlakozik a "Maske und 
Kothurn" c, folyóiratunkban egyidejűleg megjelent, más országokból származó 
közleményekhez. Hallgatóink szempontjából különösen szerencsésnek tartjuk, 
hogy a müvet német nyelven adták ki,."

A Gesell^chaft dér Musikfreunde, Wien levelébőlt," E munka valóban 
nagyszerű alkotás és nagyon köszönjük Önöknek ezt a pompás ajándékot. Nagy 
élvezőt lesz könyvtárunk látogat'! számára, hogy ezt az érdekes müvet ol
vashatják,"

H_i_r_e_k_:

AZ TJJ SZERZEMÉNYEK BEMUTATÁSÁT . az Olvasószolgálati és Tájékoztató 
Osztály minden hétfőn 11—1—ig rendezi meg a Tudományos Olvasóteremben, Ki
állításra kerülnek a beérkezett kötelespéldányok, a külföldi szerzemények, 
valamint a segédkönyvtárakba kerülő könyvek. Munkatársaink sajnálatos mó
don nem élnek ezzel a lehetőséggel, s gyakran előfordul, hogy csak nehány 
dolgozó jön el a bemutatókra. Szeretnénk uj'lag felhivni nrunkatársaink 
figyelmét ezekre a kiállításokra, ahol a,könyvekkel közvetlen kapcsolat
ba nem kerülő dolgozók számára is lehetővé válik, hogy figyelemmel kisér
jék napjaink könyvkiadását, megismerkedjenek azokkal a legfontosabb össze
foglaló kézikönyvekkel, modem szövegkiadásokkal, tudományos munkákkal, 
magyar vonatkozású külföldi kiadványokkal, melyek hétről hétre könyvtárunk 
állományába kerülnek,

TÉRKÉPTÁRUNK MUNKATÁRSAI dec0 4-én az.ELTE térképész-szakos hallgatói 
részére bemutatással egybekötött kartográfia-történeti előadást tartottak.
Az előadáson nemcsak az e<gyetemes es a magyar térképészettürtónet dokumen
tumait mutatták bey hanem átfog:' képet igyekeztek nyújtani a Térképtár 
állományár-'1 is, mely segitséget nyújthat a, történeti és technikai kutató
munkához,

AZ APRÓNYOMTATVÁNYTÁR GYÁSZJELENTÉS-GYŰJTEMÉNYÉRŐL, - Érek óta vajúdó 
probléma megoldására nyilott alkal >n ez év második felében. Lehetőséget 
kapott az Aprónyomtatványt ár a gyászjelentés--gyűjtemény újra rendezésére, 
amely a háború és azután bekövetkezett költözködések következtében, ömlesz
tett állapotba került. Könyvtárunk •/vzctősége a rendezésre egy 4 órás dol
gozót alkalmazott, A nyári hónapok alatt pedig ezenkívül egy—egy diák foglal
kozott az anyaggal, A. gyászjelentéseket betűrendbe állitják fel. Kiemelik 
a külön kezelt anyagként raktározzák a neves személyek gyászjelentéseit 
(tudósok, irókv költők, politikusok stb*. t. a 4ö-as honvédekvalamint a 
gyászjelentés formájában kiadott tréfás ór*e-ütésekébe [sZ„G\».j



A KÖNYVKÖTÉSZET dolgozói részére SASVÁRI Dezső kéthavonként kötéstör
téneti előadást tart "bemutatókkal. Az előadásokra más osztályokról vendégeket 
•szívesen látnak.

ffiAIN^I RÁSAIBÓ L: •

[SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ]-------- : Seltene Wiegendrucke in dér ungarischen
Nationalbibliothek, Gutenberg-Jahrbuch 1959. 60-72,p.

..SZEMZŐ PIROSKA]-------- t Vándorló képek illusztrációnk történetében.
Magyar Könyvszemle 1959* okt-dec, 367-380,p,

KÖNYVTÁRUNK P03TÁJÁBÓL

A Teohnlka Házában rendezett KARTOGRÁFIAI KIÁLLÍTÁSON könyvtárunk Tér
képtára is több térképészettörténeti dokumentum kiállításával vett részt.
A kiállítást szervező GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLET levelét az' alábbiak
ban közöljük*

"Az egyesület vezetősége, nevében köszönetünket fejefczük ki szives közre
működésükért, mellyel hozzájárultak a Kartográfiai Kiállítás sikeres meg
rendezéséhez, RAUM Frigyes-sk. főtitkár, TÁRCZY H£lRNOOH.Antal sk. elnök,"

A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM és a MAGYARORSZÁGI HAYDN EMLÉKBIZOTTSÁG 
az alábbi levelet intézte VÉCSEY Jenőhöz, zeneműtárunk vezetőjéhez:

"A magyarországi Haydn Emlékünnepségek befejezése után nem mulaszthatjuk 
el, hogy őszinte elismerésünknek és köszünetünknek adjunk kifejezést azért 
a sok segítségért és munkáért, mellyel minden vonalon elősegítette a Haydn 
rendezvények sikerét. - A belföldi és külföldi sajtó egyaránt a legnagyobb 
elismerés gangján ir az operabemutatóról, a kiállításról, a kiadványokról, 
a konferencia szervezéséről és a vendéglátásról. Az ünnepség sikere azok
nak köszönhető, akik fáradságot nem kiméivé., lelkesen dolgoztak és tudásuk 
legjavát adták az ügy érdekében. - Engedje meg, hogy ismételten őszinte 
köszönetét mondjunk fáradozásáért, őszinte tisztelettel: A Művelődésügyi 
Minisztérium nevében BARNA Andrásné sk,, a Magyarországi Haydn Emlékbizott
ság nevében: Dr, SZABOLCSI Bence sk. [Hasonló levélben mondtak köszönetét 
Zeneműtárunk munkatársainak is,]
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Lapunk novemberi számában arról a készülő dokumentációról adtunk tájé

koztatást, amelynek alapján könyvtárunk uj’ épületének műszaki tervezését 
az arra illetékes szervek végezni fogják. Most már arról számolhatunk be, hogy 
ez a DOKUMENTÁCIÓ elkészült. Több fejezetre tagolva tárgyalja az OSZK egész 
helyiségszükségletének, az épület külső megközelítésének és belső útvonalai
nak kérdését, továbbá a könyvraktárak, a nyilvános szolgálati helységek, 
a feldolgozó szolgálati helyiségek, üzemek,:laboratóriumok, a külön gyüjte-
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mények, valamint a mozgalmi, társadalmi és jóléti helyiségek elhelyezésé
nek problémáit, A helyiségszükségletre vonatkozó kimutatás'és az elhelye
zésre vonatkozó tervvázlatok egészítik ki a dokumentum szövegét, amely- 
egyébként sokszorosított formában is kiadásra kerül.

Most - egyrészt tájékoztatás céljából — másrészt azért, hogy munkatár
saink észrevételeit, javaslatait is megismerjük, elsőnek kivonatosan a 
MOZGALMI, TÍRSAUALMI ÉS JÓt&I HELYISÉGEKRŐL szóló fejezetet ismertetjük.

“Fontos követelmény - olvasható a fejezet általános részében - hogy 
megfelelő helyiségek álljanak rendelkezésre mozgalmi és társadalmi oélokra,
továbbá olyan létesítmények és berendezések céljára, amelyek egyrészt biz
tosítják a könyvtár dolgozói részére az egészséges munkafeltételeket, más
részt, lehetővé teszik részükre jóléti és kulturális szolgáltatások nyuj- 
tápát,"

Ez az a helyiségosöpört, amit mozgalmi, társadalmi és jóléti helyiségek 
megnevezéssel jelöltünk meg. Ide tartoznak a párt, a szákszervezet és a 
KISZ helyiségei, valamint az étkezde,, konyha, fürdő, tussolóhelyiségek, 
gyengélkedő—szoba, klubhelyiség, előadóterem, stb. Könyvtárunk jelenlegi 
elhelyezésében ilyen qélu helyiségek vagy egyáltalán nem, vagy csak igen 
szerény s a jogos kivánalmaknak nem megfelelő mértékben és formában áll
nak dolgozóink rendelkezésére. Pedig-a dolgozók létszámának megfelelő, 
kellően felszerelt mosdó'és fürdő, valamint egyéb egészségügyi helyiségek 
létesítését a Munkatörvénykönyve is kötelezően előírja, és a törvényből 
folyó kötelesség a jóléti berendezések létesítése s a dolgozók társadalmi 
tevékenységének előmozdítása is.

Ezeknek a helyiségeknek azt a részét, amelyek egy helyre összpontosit— 

hatók, - előadótermek, mozgalmi helyiségek, konyha, étkezde, klub, és gyen
gélkedő szoba - a dokumentumban vázolt elképzelés szerint az épületnek a 

központi nagy előcsarnok, illetve lépcsőház felett tervezett III, emeleti 

szintjén lehet elhelyezni.

Hangsúlyozza a tervezet, hogy a könyvtári mubka sajátos körülményeire 
tekintettel, a könyvtári dolgozók részére az épület minden szintjén meg
felelő számú öltöző és mosdóhelyiséget kell megtervezni. Szó van a továbbiak
ban arról is, hogy különösen a váltakozó műszakban dolgozó alkalmazottak 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ételüket felmelegitsek 
vagy maguknak meleg teát, kávét főzzenek. Kívánatos ezért az épület mindén
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szintjén egy~egy kis teakonyha és étkezőszoba létesitése is.

A munkaegészségügyi követélményeknek a tervezés során való gondos 
figyelembevételét egyébként a dokumentum az egyes helyiségcsoportoknál 
külön is hangsúlyozza (világitás, szellőztetés, légkondicionálás stb.J 

Reméljük, hogy könyvtárunk uj elhelyezése e tekintetben is a korszerű 
követelményeknek megfeleld leszc

A MINÉL JOBB MEGOLDÁSOK ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK ÉS TÁRJUK MUNKATÁRSAINKNAK
A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGHOZ KÜLDENDŐ EZZEL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEIT,

\

JAVASLATAIT. [FARKAS LÁSZLÓ]

H i r e k :

SAJTÓFOGADÁST tartott intézetünk főigazgatója november 30-án, Könyvtá
runk munkájáról éc terveiről Dr. JÓBORÚ Magda főigazgató, a Várban elhelye
zendő uj épületünk terveiről Dr, SEBESTYÉN Géza h, főigazgató nyújtott 
tájékoztatást a sajtó képviselőinek..

UJ ÉPÜLETÜNK TERVEINEK E LÓKÉ SZÍTÉ SEVEL kapcsolatosan HÁMORI Béla •-fő
osztályvezető • és PAJKOSSY György h. főosztályvezető a>Középülettervező 
Vállalat munkatársaival déc. 12-én kéthetes tanulmányútra MOSZKVÁBA utaz
tak az ottani könyvtárak épületeinek, berendezéseinek és'felszereléseinek 
tanulmányozására, Moszkvából LENGYELORSZÁGBA utaznak a VARSÓI KULTÚRA HÁ
ZÁNAK és a KRAKKÓI JAGELLÓ KÖNYVTÁR megtekintésére.

H i r e k
MÁS KÖNYVTÁRAK ÉLETÉRŐL ÉS MUNKÁJÁRÓL

[A KMK KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ŐSZI íiiYÁNAK KÖZLEMÉNYE]

A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT tízéves jubileuma alkalmával néhány 
statisztikai adat közlésével kezdjük ismertetésünket:

BARANYA MEGYÉBEN 1549-ben 50 könyvtár működött 26,375 kötet könyv
vel és 2 875 olvasóval. Ezek 35 705 kötetet kölcsönöztek., 1958 végén a 
könyvtárak száma 356-ra, a könyvek száma 275 984 kötetre, az olvasók 
száma pedig 38 956—ra, mig a kölcsönzött kötetek száma 766 560-ra emel
kedett, A megye 324 községéből 317-ben van már könyvtár (Dunántúli Nap
ló, nov. 3.)

HEVES MEGYÉBEN, a helyzet a következő: 1949-ben 123 könyvtár működött 
12 000 kötettel, 1958-ban pedig 134 könyvtár 153 000 kötettel. (Hevesme
gyei Népújság, nov, 25.)

Ehhez a két megyei adathoz közöljük a Művelődésügyi Minisztérium 
közművelődési főosztálya vezetőjénektBÍRÓ Vera elvtársnőnek tájékozta
tását (megjelent a lapok október végi számaiban) a JELENLEGI ORSZÁGOS 
HELYZETRŐL: Magyarországon- jelenleg 13 777 nyilvános könyvtár van, mint
egy negyven millió kötettel

A számszerű adatok.mellett a KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT további 
SZERVEZETI FÉJLŐDÉSÉuőj -i <. közölnek a lapok. E hirek arról



tudósítanak, hogy az egyes községek és járások tanácsai jelentős összeg
gel járultak hozzá a - most már saját kezelésükben lévő - könyvtáraik 
fejlesztéséhez, A "Pestmegyei Hírlap" október 30*-i száma pedig három
hasábos cikket közöl a községi könyvtárak tanácsi kezelésbe való átadá
sáról.

Egyre több - bár még nem elég magvas - oikk jelenik még az OLVASÁS 
ELEMZÉSÉNEK KÉRDÉSEIRŐL is. "Szolnokmegyei Hírlap" okt. 30,-i számában 
egy gyári könyvtár olvasói érdeklődéséről számol be, A "Népszava" novem
ber l*-i száma a CSEPELI VASMŰ könyvtárában szerzett tapasztalatokról ir 
"Regényeket, történelmi és tudományos müveket kérnek elsősorban az ország 
legnagyobb munkáskönyvtárában" cimü cikkében,'"Mit olvasnak Pilisszent- 
lászlón" címen a "Pestmegyei Hírlap" nor, 17#-i, a "Fejérmegyei Hírlap" 
pedig "Az olvasás gyümölcse" oimü'beszámolójában foglalkozik hasonló kér
désekkel, Az "Esti Hirlap" dec, 1,-i száma a Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tárról ir " Mit olvas 130 ezer ember - és mit olvasott húsz és félezer" 
óimén,

A "Népművelés" nöV.-i számában P4LDT Róbert szól hozzá "A KÉT SZOM— 
SZÉDVÁR" cim alatt már hónapok óta folyó vitához, amely a könyvtár és a 
művelődési ház együttműködésének kérdései körül alakult ki,

A Mcgyar Nemzet "A kultúra vára" oimü cikkében könyvtárunk uj, vár
beli elhelyezéséről is ir. Az "Esti Hírlap" nov, 22-én hosszabb cikkben 
számol be a Műszaki Könyvtár munkájáról,

ÉRDEKES ÉS IDŐSZERŰ PROBLÉMÁHOZ szól hozzá a "Népszava" nov. 6-i cikke 
"Jusson el az irás minden munkáslakásba!" cimü cikkében. Arról van itt 
szó — amiről könyvtárosi sSakkörökben is elég gyakran beszélnek - hogy 
a szakszervezeti üzemi könyvtárak és a közművelődési könyvtárak közötti 
együttműködést feltétlenül meg kell teremteni, G, SZABÓ László, a cikk 
szerzője számos példát hoz fel arraj hogy nagy szakszervezeti könyvtárak, 
aránylagkihasználatlan állományával szemben sok olyan túlterhelt közművelő
dési könyvtár van, amelyik már nőm tudja az olvasóit kielégíteni, A kér
déssel kapcsolatban említjük meg a "Petőfi Népe" nov, 20.-i számában nap
világot látott beszámolót, mely egy olyan javaslattal foglalkozik, hogy 
az egyes községek állami intézményei adják át kiolvasás után az általuk 
járatott újság- és folyóiratszámokat megőrzés végett a községi könyvtá
raknak.

Számos oikk és közlemény foglalkozik a különféle formában létreho
zott OLVASÓMOZGALMAKKAL* A "Magyar Nemzet" nov, 7t.-i számában részletesen 
leírja ezeknek az olvasómozgalmaknak a szervezetét. Ebből megtudjuk, hogy 
a^HAZAFIAS,NÉPFRONT nemcsak TÁMOGATJA, hanem EGYBE IS HANGOLJA A KÜLÖN
BÖZŐ OLVASÓMOZGALMAKAT, mint amilyen a KISZ József Attila olvasómozgalma, 
a NŐTANÁCS és az MSZBT keretében folyó különféle könyvismertető acígal- 
mak. November 28-án pedig ugyancsak a "Magyar Nemzet" arról számol be, 
hogy megalakult a Hazafias Népfront olvasómozgalmának társadalmi bizott
sága.

Az "Élet és Irodalom" nov. 10,-i számában "Szabálytalan riport" címen 
SZABÓ György valóban szabálytalan, de élvezetes Írásban szárad be a BICSKEI 
ClGÁNYKÖNYVTÁR megalakulásáról.

Végül a "Pestmegyei Hirlap" nov LO,—i száménak "őszinte levél a 
művelődési autóról" oimü cikkére hívjuk fel olvadóink figyelmét* GARAMI 
László a cikk szerzője erősen megnyomta a tollát, amikor a Pestmegyei Könyv
tár művelődési autójának kérdéséről ir, Az autó ugyanis a cikkivó szerint 
nem a rendeltetősonek megfelelő célokat szolgál. Valószínű, hogy a kérdéshez 
a Pestmegyei Könyvtár Í3 hozzászól majd, [bÓDAY PÁlJ
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A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLLSEREKETYAG^BÓL

NOVEMBER 30-1 ÜLÉS - Az SZB megtárgyalta az ÜZEMI ÉTKEZTETÉSBEN f. 
évi nov., 24~en TÖRTÉNT RENDELLENESSÉGET és azzal kapcsolatosan a 
következő határozatokat hoztai 1, Szükségesnek tartotta és javasolta 
könyvtárunk főigazgatój.ánák e fegyelmi eljárás megindítását az eset 
kivizsgálására, 2V. Az esettél kapcsolatosan a szakszervezet szere
pét illető félreértések tisztázlaára. pedig Dr, PÁLINKÁS Sándort, könyv
tárunk gazdasági vezetőjét 3.a $2$ jfce. 2—i- ülésére meghívta, [e kér
désről lapunk más helyén közlünk tájékoztatást.}

Szakszervezetünk BUDAPESTI BIZOTTSÁGii az ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁRRAL 
együttesen Szakszervezeti Bizottságunkat az OáK egyik mvinkatáradnák 
a szakszervezeti székházban de>,. i-én tartott HÁZASSÁGKÖTÉSI ÜNNEPSÉ
GÉRE hivta meg, Az SZB szakszói ,-zetünknek ez újabb kezdeményezését 
helyesnek tartotta és az >uj házaspárnak az OSZK szakszervezete nevé
ben egy 4 személyes kávéfőzőt nyújtott, át ajándékképpen, A házasság
kötésnél az SZB-t SIMON Mária Anipj képviselte,

DECEMBER 14-1 ÜLÉS - Az SZB a DECEMBER 24-1 MUNKANAPPAL kapcsolatosan' 
tett javaslatot könyvtárunk Főigazgatójának, majd a dec, 19-én tar
tandó TÉLAPÓ-ÜNNEPSÉG megrendezésébe és 140. ajándékcsomag elkészíté
sére 2 700 Ft., költségkeretet biztosított a Nőbizottság résiére, az 
ülés egyéb határozatait lapunk más cikkeiben ismertetjük,,

SZAKMAI MUNKABIZOTTSÁG

Szakmai munkabizottságunk dec, l_én ülést tartott, melyen az intézet 
újítási előadójához beérkezett-ÚJÍTÁSI JAVASLATOKAT tárgyalta meg, Az újí
tások és a szakmai munkabizottság határozatának ismertetésére visszatérünk e

Éz év szeptemberében meghirdetett KÖNYVIÁB TUDOMÁNYI PÁLYÁZATUNKKAL 
kapcsolatosan az SZB december 14-i ülésében megállapította, hogy az I,,
[a könyvtár uj épületének olvasótermi rendszere] PÁLYATÉTELRE PÁLYAMUNKA 

NEM ÉRKEZETT BE, Az SZB az Intézet-vezetéssel egyetértésben úgy határozott, 
hogy a határidőt e p<lyatételnél nem hosszabbítja meg. Valószínű, hogy e 
pályatételnél — mostani vagy módosított;formában a közel, jövőben ORSZÁGOS 
PÁLYÁZAT kiírására kőéül sor.

ÜDÜLÉS - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beuta
lást,

a| Szakszervezeti kedvezményes italosok:

BAKONYBÉLCsákvári E.lekné [.dec . 3-17], H.ÉVJZ -- Szebeny Gyuliíné [dec, 
17-31], MÁTRAFÜRED"'- Kiss Jen- [dec,2-16]PÁRÁT) SZOT SZANATÓRIUM - Pálin
kás Sándor [dec,11—31J
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SZAKSZERVEZETI POLITIKAI OKTATÁSUNK NÉHÁNY TAPASZTALATA

November 25~ón jöttünk össze els<5 Ízben a Muzeum utcai tanácsteremben 
és hallgattuk meg a szakszervezeti politikai oktatás első előadását. Témája 
az osztályok és az osztályharc problémája volt. Előadónk, NYAKÓ István ezt 
a hatalmas anyagot nagyszerű tömörséggel fogta össze. Előadás után került 
sor a csoportos szemináriumokra. Itt - bár élénk vita nem fejlődött ki - 
eléggé felszínre kerültek azok a kérdések, melyeket az előadás csak érin
tett, s amelyek nagyobbrészt a mai magyar helyzetre vonatkoztak.

Hogy milyenek a tapasztalatok? Nem régen kezdődött az egész s igy túl 
sokat nem tapasztalhattunk, de egy—két dolog már kitűnt.

Előadásunkat különféle általános műveltséggel és nagyon különböző fokú 
marxista ismeretekkel rendelkező dolgozók hallgatták meg. Az előadó ezért 
igyekezett a tudományos színvonal szempontjából valamilyen középutat talál
ni. Ennek ellenőre voltak, akik nem mindent értettek meg, s voltak mások, 
akiknek az egész előadás csak ismétlés volt. Úgy hisszük, nem lehet ugyan
olyan formában ugyanazt az anyagot leadni azoknak is, akik eddig mindössze 
néhány szemináriumot hallgattak, vagy éppen semmiféle marxista előképzett
ségük ninos, és például azoknak, akik az egyetemen négy hosszú esztendőn 
keresztül minden héten 2—4 érában foglalkoztak marxizmussal és számos egyéb 
tantárgy keretében is nyertek ideológiai képzést. Ez utóbbiaknak feltétle
nül valami másra, valami újra van szükségük ahhoz, hogy a politikai oktatás 
ne legyen puszta ismétlés. Az oktatási csoportok felállításánál, beosztásá
nál valószínűleg felmerült ez a szempont is, de gyakorlatilag kevéssé si
került megvalósítani. - Ha a politikai oktatás irányításában illetékesek 
is igy vélekednek e kérdésben, akkor - bizonyos átcsoportosítással — még 
könnyű ezen segíteni.

Valószínűleg jól beválik majd az, hogy témakörönként más és más elő
adót, az illető terület szakemberét hívjuk meg. A szemináriumoknál viszont 
sok előnye van annak, ha a vezető mindig ugyanaz. A tagság bátrabban fel 
meri vetni az esetleges kényes kérdéseket, a vezető jobban megérti és igy 
jobban megválaszolhatja a nem mindig szabatosan megfogalmazott problémá
kat, ha kölcsönösen ismerik egymást. Ha sikerült alapos politikai képzett
ségű, szellemileg mindig ütőképes szemináriumvezetőt találni - mint ahogy 
nálunk sikerült - akkor jó volna talán nála megmaradni, még akkor is, ha 
az előadó esetleg résztvesz a szemináriumon.

Körülbelül ennyi az, amit már, ma elmondhatunk. Ez a néhány gondolat 
nem akar a politikai oktatás értékelése lenni, csak az eddigi rövid gya
korlat során kapott néhány észrevétel felvetése a sergiteniakarás igényével, [Csa] - [SZERETNÉNK, ha a CIKKBEN FOGLALTAKHOZ MINÉL TÖBBEN HOZZÁ SZÓL
NÁNAK És Észrevételeikkel segítenék politikai oktatásunk eredményességét, 
így a hozzászólások sorát megnyitjuk, a cikkben foglaltakra VISSZATÉRÜNK.
Szerk.]

—c --



54^1? OTT _HQZ ZÁSZ0LÁ SOKHOZ [i I ]

A november 2-i taggyűlésünkön hangzott hozzászólásokkal foglalkozunk 
és lapunkban folyamatosan [most má - j áizben] közöljük tett intézkedéseinket 
vagy az azokkal kapcsolatos állásfoglalásunkat*

EF.RNÁDY FERENC javaslataival kapcsolatosan közöljük, hogy az SZB deo. 
14—i ülésében az 1960, évi idényre 1 kétpárevezős csónak bérletét biztosí
totta a Belkereskedelmi kölcsönző Vállalatnál

MONORI ERZSÉBET a Muzcum utcai portán az állandó szolgálat biztosításá
nak szükségességét vetette felu December 1-től a GH az éjjel-nappali szol
gálatot biztosította.

DIÓSSY DÁNIELíTÉ-ttbk az üzemi étkeztetéssel kapcsolatos észrevételei: 
egy része orvoslást nyert, Az ezaal kapcsolatos intézkedéseket külön cikk
ben közöljük* Felszólalásának más részeire visszatérünk. [FOLYTATJUK]
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TISZTÁZTUK A KÉRDÉSTv

DE LEGYEN EGYSZER S MINDENKORRA KENI :3SMI ÉTKEZTETÉSÜNKBEN,,Ez utóbbi volt 
Szakszervezeti Bizottságunk álláspont ;ia ás egyben az üzemi étkeztetésben 
résztvevők jogos kívánsága is azzal a november 24-i ebédnél történt rend
ellenességgel kapcsolatosan., melynek elintézéséről most kivánunk beszámolni.

Ezzel az esettel kapcsolatosan - melynek részleteit dolgozóink ismerik — 
SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGUNK ÁLLÁSFOGLALÁSA és az Intózetvezetésnek tett ja
vaslata fegyelmi eljárás lefolytatását tartotta szükségesnek. Indokolásunk 
szerint fegyelmi vizsgálattal volt tisztázh ti- a megtörtént eset és azok 
a körülmények- melyek annak bekövetkezését lehetővé tették. De fegyelmi 
utón való intézési; tartottunk szükségesnek dolgozóink megnyugtatása szem
pontjából is. Elmondottuk, hogy dolgoz'Lnk többsége kisebb rendellenességek 
miatt már eddig is bizonyos fenntartással ólt üzemi étkeztetésünkkel szem
ben, melyet ez az eset a nyilt biza.a tlanságig fokozott, Ezt felszámolni 
és üzemi étkeztetésünkben rendet teremteni csak ily módon lehet,

INTÉZETVEZETÉSÜNK A FEGYELMI ELJÁRÁST LEFOLYTATTA> A vizsgálat fegyel
mi vétséget állapított meg és annak elkövetőit fegyelmi büntetésben része
sítette,, A fegyelmi büntetés lciróvásánál a vizsgálat által megállapított 
enyhítő körülményeket Hz Intő ze tvez été s tekintetbe vette*

Az ügy minden további kommentár nélkül formailag igy is lezárható lenne, 
de ebben az esetben a TANULSÁGOK JJ3VONÁSA még fontosabb0 Ezek pedig a követ
kezők:.

1. A DOLGOZÓK ÉLETKÖRÜLMÉNYEIT ÉRINTŐ BÁRMILYEN KÉRDÉSNEK, a dolgozók 
jogait ős törvényes érdekei* biztosit '' jogszabályok megtartásának ELLENŐR
ZÉSE olyan feladat, amely SZOROSAN ÖSSZEFÜGG A SZAKSZERVEZET HATÁSKÖRÉVEL,
A Munkatörvénykönyve külön is felsorolja azokat a kérdéseket, amelyekkel 
kaposolatbnn különös jelentősége van a szakszervezetek ellenőrző tevékeny
ségének. Ezek között szerepel •-> jelen esetre vonatkoztatva - az üzemi ét
keztetés ellenőrzése is.

C. Az ÜZEMI ÉTKEZTETÉS és az azzal k'inos^latos előírások, szabályok 
betartásának és betartatásának biztosítása a Gazdasági Hivatal feladata. 
Nyilvánvalóan, szükséges, hogy megtegyenek mindent [az eddiginél többetJp 
hogy üzemi étkeztetésünk minél jobban megfeleljen a követélményeknek.



3. Szakszervezeti Bizottságunknak is az eddigieknél sokkal többet 
kell tennie az ellenérzés, a segités vonalán, hogy teljesüljön dolgozóink 
jogos kivánsága: és EGYSZER S MINDENKORRA REND LEGYEN ÜZEMI ÉTKEZTETÉSÜNK
BEN.
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GOFTOLATOK EGY KELLEMES KLUBESTÉRŐL

A. nyelvtanulás gondja szakadatlanul foglalkoztatja könyvtárunk dol
gozóit. Érzik, hogy nagy szükségük rá, szivesen vállalják az azzal já

ró áldozatot, erőfeszítésük jutalmául pedig örömet is találnak benne,Csak 
az alkalom, az idő és a forma megtalálása körül vannak bajok. Most Szak- 
szervezetünk ügyes lehetőséget teremtett a nyelvismeretek fejlesztésére* 
KLUBESTEKET fehér asztal mellett, feketével és süteménnyel, közvetlen han
gulattal és szives házigazdákkal. Az ELSŐ OROSZ NYELVŰ KLUBESTE a napokban 
volt. Kedves vendégeink anyanyelvükön igyekeztek a tudást belénk csepeg
tetni, humorról és vidámságról pedig magunk gondoskodtunk, A gyorsan és 
jól eltelt estről valamennyien azzal a meggyőződéssel tértünk haza, hogy a 
klubestéket feltétlenül folytatnunk kell, orosszul pedig meg kell tanulnunk! 
Az igy kikristályosodott meggyőződéshez akaratlanul halk sóhajtás csatla
kozott* több időt a nyelvtanuláshoz! Szálljon, suhanjon ez a s<5hajtás most 
mint szerény kérés feletteseink felé: igyekezzenek enyhíteni az illetéke
sek kemény szigorán* eszközöljék ki, acgy a nyelvi továbbképzésünkre ismét 
heti két órát fordíthassunk a munkaidőnkből! Erre a két órára készséggel 
áldoznánk további órákat szűkös szabad időnkből. Ami pedig a nyelvi klub- 
estéket illeti, köszöntjük az ötlet szerencséskezü gazdáját és ügyes kivi
telezőit! [pusztai JÁNOSNÉ]

— [szakszervezeti Bizottságunk ezúton i3 köszönetét mond BORKA Sándorné 
KRIZSANOVSZKI Erzsébet elvtársnőnek, a Gorkij Könyvtár munkatársának, va
lamint PBRCZE József mérnök elvtársink és feleségének INNA NIKOLAÉVNA 
elvtársnőnek, akik orosz i^relvü klubesténken részt vettek és segítették 
munkatársaink nyelvtanulását,]

LÁTOGATÁS BERNÁTH AURÉL KOSSUTH-DIJA5 FESTŐMŰVÉSZ MŰTERMIBEN.

Többnyire csak munkaruhában és kissé borzasán, sáros-vizes cipők
ben éö kissé izgatottan csengettünk be egy dunaparti bérház harmadik eme
letén. Csakhamar tágas, egymásbariyiló szobákba, szép képek, könyvek, kényel
mes bútorok közé kerültünk. Ünnepélyes bevonulásunk és bemutatkozásunk első 
negyedórája — attól tartok - nem volt Valami fényes* Ügyefogyottan áll—
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dogáltunk, szőnyegbe, asztalba botlottunk, székeket keresve serénykedtünk, 
mig végre sikerült valamiféle jrenbe-karikába leülnünk* Hamarjában felöl
töttük légtudósabb és legmüértőbb ábrázatunkatigyekezve okos dolgokat 
kérdezge tni-mondani, áhogy azt könyvtárosoktól méltán el is várhatja a 
nagyvilág. És miközben a beszélgetés szekere, ha egy kicsit döcögve is, 
de mégis csak haladt, hellyel-közzel egymásra hunyorgattünk egy—egy kép 
felé kacsintva, valami olyasmit fejezve ki ezzel a hangtalan jelbeszéddel, 
hogy "Látom, te is észrevetted azt a képet ott a sarokban", vagy* " Azt 
az ablakos tájat ott, a lebbenő függönnyel és sötét háttérrel, azt nem 
mondom, hogy nem vinném haza, ha rámcrőszakolnák",,.

Mire feleszméltünk, már a beszélgetés is nagyobb, biztosabb lendüle
tet vett. Valaki az "így éltünk Pannóniában"*-ra terelte a szét, és máris 
mindegyikünk egyszerre akarta elmondani, hogy mi s miért tetszett neki 
a könyvben, kérdezve, hogy ki kioaoda.bpnne, ez miért igy, az pedig miért 
amúgy Íródott, Még társaságunk legfélénkebb hölgytagjai is, - akik eddig 
szemlesütve s roppant gondokba merülten kavargatták feketéjüket és nápolyi 
ropogtatáson. túl nemigen zavarták a csendet - egyszeriben megelevenedtek 
és kérdések özönével ostromolták meg a házigazdát. Hamarosan kiderült az 
is f - mert hát ki rejthet el könyvtárosok elől egy kéziratot? — [j, hogy 
a készülő félben lévé második kötetnek épp kéznél van egy fogalmazványa.
És ki áklhátna ellen hevesvérű olvasók rohamának, akik arra kérik áz irót, 
hogy olvasson főj egy-két részletet a készülő munkából? Házigazdánk kész
séggel kötélnek állott azzal az udvarias gesztussal, hogy a jelenlevők 
tanácsát kéri egy s más tekintetében. És olvasott. Arról, hogy hogyan 
küzdött az egyre makacsabbnak érzett anyaggal első tanítómestere, Thorma 
János, és nagy vállalkozásainak kudarca hogy fájt, nemcsak neki, hanem 
a tanítványnak is, - és arról,-hogy egy komor, asetalrakönyöklős koo-smai 
mulatás estéjén, hogyan érezte, sejtette meg egy szegény kis szolgálólány 
az oda betévedt keserű, szótlan, már-már mogorva idegenben, akit Egry 
Józsefnek hivta.k, a léleknek és emberségnek azt a rejtett tüaét, melyet 
kortársai.^ - és-azok közül is csak kevesen - csak képein fedeztek, fedez
hettek fel.

Hogy e második történetnek is végeszakadt, újra hallgatagon, kissé 
megilietódve ültünk körben, A felolvasás varázsa alatt egyikünk már éppen 
azt akarta javasolni, hogy jobb volna ha az Írók, ahelyett hogy leirják, 
inkább (hangszalagra' mondanák müveiket, - de házigazdánk felállt, s 
ezúttal néhány kép bemutatására került a sor. Ha rajtunk múlott volna, 
úgy hiszem akadt volna valamennyinek gazdája, - áe nem rajtunk múlott,
IGY CSAK EMLÉKÜKET HOZTUK EL, - A KÉPEKÉT, A HALLOTTAKÉT, AZ EGÉSZ ES
TÉJÉT, GAZDAGNAK ÉREZTÜK IGY IS MAGUNKAT.

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMEIÉI HÍREIBŐL 

BEMUTATJUK TIJ MUNKATÁRSAINKAT:

FODQR ANDRÁS - Ez év áprilisa óta dolgozik könyvtárunknál, de csak 
most vették fel a könyvtár személyi állományába, A KMK Módszertani Osztá
lyán dolgozik és a közművelődési könyvtárak állománygyarapítási ügyeivel 
foglalkozik,

1951-ben az ELTE könyvtár-magyar szakán nyert oklevelet. Előbb az M«M, 
könyvtáros iskolájának, majd a Móricz Zsigmond népművelési iskola,; .nak 
volt irodalomszakos tanára, 1954—tői a "Csillag" munkatársa volt,Saját 
bevallása szerint "mellékfoglalkozása" költő.
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FELEJTEI TIBOR - A KMK Módszertani Osztályának munkatársa és a közműve
lődési könyvtárak olvasószolgálati kérdéseivel foglalkozik.* Közel 10 év óta 
dolgozik a közművelődési könyvtárügy területén. Előző munkahelye a Fővárosi 
Saabé Ervin Könyvtár - a XIII,ker. fiák vezetője volt.

ÜJ TAGOKKAL GYARAPODOTT SZAKSZERVEZETÜNKs

Átigazolást nyertek alap^zervezetünkhőz: K0VÁCS Zoltán [Gyár,Osztály], 
PETRÓCZY László [KKK], SOMOGYI Andrásné [Bibliográfiai Osztály],

ÜJ tagok: FODOR András [KMK], HARSÁNYI Eszter [könyvtáros-tanuló], LÜNK 
Ildiké [könyvtáros tanuló]

SZEMÉLYI HÍREK:

BÉLLEY Pál édesapját gyászolja. Könyvtárunk régi munkatársa dr, SZOM-
BATFÁLVY György elhunyt;
..KÓRHÁZBAN VANNAK: KEMÉNY Mária, KONCZ Béláné, SZELÉNYI Oszkár.

FELHÍVJUK A FIGYELMETJ 
Hirek ^közlemény ek nehány mondatban

----- A SZAKSZERVEZETI POLITIKAI OKTATÁS keretében dec.lí-án Dr.VARRÓ
TIBOR'egyetem! dooens, a Közalkalmazottak Szakszervezetének elnöke 
tartott előadást,

KÖNYVTÁRUNK KISZ SZERVEZETE Január közepén nyilvános taggyűlést tart, me
lyen ünnepélyes keretek között osztják ki a tagkönyveket, A taggyűlés után 
műsoros klubestet tartanak. Könyvtárunk dolgozóit ez összejövetelekre ezúton 
is meghívják,

-— A ZENEMŰTÁR a Jövőben gyakrabban kiván HANGLEMEZ-BEMUTATÓKAT rendezni. 
Ezúton kérik a könyvtár dolgozóit, hogy a műsorok'összeállításával 
kapcsolatos kívánságaikat közöljék a Zeneműtárral,

TÉLAPÓ ÜZENI A DOLGOZÓKNAK! December 15-én .. szombaton 17*30 érakor könyv
tárunk dísztermében FENYŐFA-ÜNNEPSÉGET rendezünk a dolgozók gyermekei részé
re, Minden dolgozónkat szívesen látjuk!

— HELYESBÍTÉS: Lapunk 8, oldalán a "Gesellachaft dér Musikfreunde,
Wien" leveléből idézett sorok a "Haydns Werke in dér Natíonálbib- 
liothek széohényi in Budapest" e, kiadványunkra vonatkoznak.

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA,Fel, szerk, 
és kiadósHorváth Viktor.Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság.-Országos Széchényi 
Könyvtár [Budapest VIII.Muzeum u.3] házi sokszorosítása. Lapzárta* 1555* 
december 14,MegJ* 320 példányban. Nytsz, 328,—






