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IDŐSZERŰ IDEOLÓGIAI FELADATOK 
könyvtárunkban

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága ez óv márciusában irány
elvekben foglalta össze azokat az időszerű ideológiai feladatokat, amelyeknek meg
valósítása előfeltétele szocialista társadalmi rendszerünk további fejlődésének.

A mi társadalmunk anyagi viszonyai a népgazdaság minden ágában egészsége
sen fejlődnek, de ezek nem szülik automatikusan a szocialista tudatot. Szocia
lista módon élni és dolgozni csak akkor tudunk, ha eszmei harcokban tisztul és 
erősödik az a politikai egyetértés, amely a szocializmus alapvető kérdéseiben 
már létrejött és amely egyetértésen alapul a párt szövetségi politikája.

A kapitalista társadalmi rendszer osztályellentéteit és a kizsákmányolás
ból eredő ellentmondásokat megszüntettük, de számtalan ellentét összecsapása 
- a társadalom különféle rétegei, azok közvetlen érdekei, hagyományai, gondol
kodásmódja, erkölcsi felfogása között - Jellemzi azt a küzdőteret, ahol a tár
sadalmi tudat formálódik. Ezeket a harcokat meg kell vívnunk, hosszú ideig tar
tó, szívós ideológiai küzdelemben.

A küzdelem szintere a társadalmi tudat minden területe. Akarva, nem akar
va részesei vagyunk ennek a küzdelemnek akkor is, amikor kisebb és nagyobb Je
lentőségű eseményekkel, megnyilatkozásokkal kapcsolatban önmagunkban Ítéletet 
alkotunk, amikor a családban és az iskolában gyermekeinket neveljük, amikor na
pi munkánkat végezzük, amikor a felmerülő problémákban állást foglalunk, s ál
láspontunk Jó, vagy rossz irányban befolyásolja embertársainkat, szükebb bará
ti körünket, vagy munkatársi kollektivónkat.

A gondolkodás pszichológiai értelemben probléma megoldási folyamat t a prob
léma felismerése, megfogalmazása és megoldása. Mindennapi életünk, munkánk - le
gyen az fizikai, vagy szellemi tevékenység - illetve a szükebb vagy tágább kö
zösségbe való beilleszkedés, folyamatosan problémák'megoldását Jelenti. Nem min
degy, hogy ezeket az egyedi problémákat helyesen, vagy torzítva ismerjük fel, 
hogy a megoldást Jelentő logikus gondolkodási folyamatban igaz, vagy hamis té
telből indulunk-e ki.

Az egyes emberek ideológiai tisztánlátásának, szocialista tudatának össze
geződése - ha nem is egyszerű matematikai értelemben - Jelenti a közgondolkodás, 
a társadalmi tudat alakulását.

A párt által összefoglalt időszerű ideológiai feladatok lényegében azoknak 
a legfontosabb elvi-politikai kérdéseknek megoldására vonatkoznak, amelyekkel 
kapcsolatban a legtöbb zavaró elem - sőt gyakran ellenséges elem - gátolja ma 
a tisztánlátást, a helyes állásfoglalást.
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Az irányelveket tanulmányozva és mintegy önvizsgálatot végezve saját szü- 
kebb világunkban, könyvtárunkban, könnyen megállapíthatjuk, hogy azok rólunk 
is, nekünk is szólnak*

Nálunk is élnek még a kapitalizmus eszmei örökségének maradványai és hoz
zánk is eljutnak a nyugati kapitalizmus ellenséges propagandájának termékei, 
amelyekkel szemben nincs eléggé kifinomult kritikai érzékünk*

A dogmatikus szemlélet, a valóság elemzése nélküli általánosítás, az embe
rek iránti bizalmatlanság legfeljebb halvány nyomokban jelentkezik nálunk, de 
általában elmondhatjuk, hogy ez már a múlté. De nem ennyire halványak a gondol
kodásunkban még meglevő kispolgári elemek*

— A kapitalista világgal való közvetlen kapcsolatok nyomán önként adódó 
összehasonlítás a mi helyzetünkkel gyakran hiányolja a józan tárgyilagosságot, 
nehéz észrevenni a határt jelző sorompót, amelyen túl a jogos bírálat már 
egyben a mi szocialista viszonyaink lebecsülését is jelenti.

- A nacionalizmus megnyilvánulása időnként a szocialista országokból szer
zett negatív tapasztalatok, vagy információk "hazafias büszkeséggel" való szem
beállítása a magyar viszonyok "magasábbrendüségével" - amivel a nemzeti érdeke
ket állítjuk szembe a nemzetközi szocialista érdekekkel*

A kispolgári gondolkodásmód kihatásának irányát jelzi az ösztönösség le
küzdése a tervfegyelemmel és a munkafegyelemmel szemben* Kispolgári nézetek to
vábbélésére mutatnak az anyagiasság, a közélet iránti közömbösség, a semleges 
állásfoglalás a szocializmus és kapitalizmus világméretű harcában, a kispolgári 
életforma iránti nosztalgia, a liberális erkölcsi értékítéletek, mint felbukka
nó jelenségek*

A szocialista demokrácia értelmezése körül is vannak még zavarok* Egyes 
adott helyzetekben például azonosítjuk azt a liberalizmussal abból a téves né
zetből eredően, hogy az nem ellentéte a demokratizmusnak, hanem valamiféle szu- 
perlativusza. A szervilizmus, amely már kiveszőben van, ugyancsak fel-fel bukkan 
még, amikor szemtől szembe kellene megmondani az őszinte véleményt*

Folytathatnánk tovább az önvizsgálatot és egyre inkább győződnénk meg ar
ról, hogy az időszerű ideológiai feladatok bőven jelentenek tennivalón mi szá
munkra is*

Pártszervezetünk feladatának érzi, hogy kezdeményezze és tervszerűen ve
zesse a harcot könyvtárunkban az ideológiai kérdések tisztázása, a marxista- 
leninista eszmeiség erősítése érdekében, önmagunkat marasztaljuk el abban, hogy 
az utóbbi években alig foglalkoztunk elméleti kérdésekkel, a pártoktatási for
mák tartalma ellaposodott és a konferenciák iránti érdeklődés egyre csökkent.

Intézetünk kollektívájának értelmiségi jellegét tekintve főleg a tudomá
nyos és kulturális élet területén jelentkező ideológiai problémákkal és felada-
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tokkal kell foglalkoznunk. Többszörösen visszatérő igény volt munkatársaink 
részéről, hogy a pártoktatás megszervezése sorén annak tartalmát és formáit 
igyekezzünk belső szükségleteinkhez igazodóan kidolgozni, biztosítani azt a 
színvonalat, amelyet a résztvevők igényelnek.

ügy érezzük helyesen tettük meg a kezdeti lépéseket, amikor az elmúlt évek
nél jóval nagyobb arányban tettük lehetővé tudományos munkakörben dolgozóink 
számára a marxizmus—leninizmus esti egyetem elvégzését. Legtöbben a marxista 
esztétika tanulmányozására vállalkoztak és elégedtten nyilatkoztak az eddig 
elhangzott előadásokról és színvonalas szemináriumi vitákról.

Elsősorban vezető munkakörben dolgozóink számára, akik már fejlett ideo
lógiai ismeretekkel rendelkeznek, olyan elméleti konferencia sorozatot szerve
zünk az idén, ahol a szocialista tudat és formálásának filozófiai - népgazda
ságunk fejlődésének közgazdaságtudományi - a magyar társadalmi átalakulás szo
ciológiai - a szocialista művészet - a szocialista erkölcs kérdéseiről az adott 
tudományterületen képzett vitavezetőkkel biztosítjuk a tartalmas és magasszin- 
tü vitákat.

Az időszerű elvi-politikai kérdésekről széleskörű hallgatóság számára t6. 
vezünk előadásokat a szakszervezeti ismeretterjesztő előadásokkal váltakozva. 
Rendszeres, tankönyv alapján folyó oktatás során dolgozzuk fel a szocializmus 
építésének lényeges alapkérdéseit azokkal a munkatársainkkal, akik eddig még 
egyáltalán nem, vagy csak hézagosán tanulmányozták a marxizmus-leninizmust.

Szeretnénk, ha az ideológiai-politikai ismeretek szerzését, gyarapítását, 
a téves nézetek felszámolását gazdag tartalommal, változatos formákban tudnánk 
biztosítani, ügy érezzük ezzel hatékonyan elősegítjük az ideológiai irányelvek
nek megfelelő fejlődést könyvtárunkban is. - VADÁSZ FERENCNÉ
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KÖNYVTÁRUNK KOLLÉGIUMI ÜLÉSEIRŐL

A nyári szünet utáni első ülés alkalmával, szeptember 25-én a köhyvtár el
ső félévi gazdálkodásáról és a takarékossági terv végrehajtásából adódó ered
ményekről szóló beszámoló, majd azzal összefüggésben az 1966. évi költségvetés 
egyes kérdéseit ismertető tájékoztatás szerepelt a kollégium napirendjén.

A beszámoló részint az 1965* évi költségvetés, részint a második ötéves 
terv teljesitésének perspektívájában vizsgálta meg könyvtárunk első félévi gaz
dálkodásénak mutatószámait.

Ez utóbbit elsősorban az a körülmény tette lehetővé, hogy könyvtárunk 
(ugyanúgy, mint a kulturális ellátás egyéb területein országosan) már az elmúlt 
évben elérte vagy megközelítette a második ötéves terv végére tervezett fejlesz
tést. így az 1961-1965. évek távlatában vizsgálva a kérdéseket, könyvtárunk 
költségvetése 53* a dologi ellátás színvonala 64, főfoglalkozású dolgozóink 
létszáma pedig 26 százalékkal haladta meg az 1960. évi szintet.

Az első félévi gazdálkodás legfőbb eredményének azt Ítéltük, hogy bár ez 
évi feladattervünk a takarékossági csökkentés előtti költségvetésre épült, ez 
ideig nem kellett törölnünk v. csökkentettünk munkatervi feladatainkat és to
vábbra is bizhatunk abban, hogy a takarékossági tervünkben foglalt intézkedé
sek olyan anyagi és pénzügyi eszközök felszabadítását tették és teszik lehető
vé, amelyek elégségesek lesznek eredeti terveink teljesítésére.

Csak példaként említjük, mint már realizált feladatokat: a Magyar Folyó
iratok Repertóriumának házi előállításban való kiadását, a Magyar Könyvészet 
1964.évi kötetének és a grafikai plakátok és metszetek 1961-1962.évi biblio
gráfiájának november első felében történő megjelentetését, mint mindezeket le
hetővé tevő tényként pedig azt, hogy sokszorosítónk azonos, majd csökkenő lét
szám mellett 50 százalékkal tudta emelni termelését. Ide tartozik rákospalotai 
uj épületünk négyszintes vasraktárának elkészülése is és az, hogy könyvjóvá— 
Írással átvett polcokból (mintegy 30 ezer forint vállalati értékben) házilag 
készítettük el a KMK tömör-raktárát, valamint az is, hogy hasonlóképpen készül
nek rákospalotai épületünk vasraktáron kívüli egyéb munkái is.

SZEMÉLYI HÍREK SS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINK: Batári Gyula tud. munkatárs (Hirlaptár), Ispánki Ferenc
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könyvtári raktáros (Raktári Osztály), Kisfalvi Mária könyvtáros II. (Gyarapí
tási Osztály), Kovács Dezső osztályvezető (Mikrofilmtár), ICrona-hn-tn Gábor könyv
táros I. (Könyvek Központi Katalógusa)

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL• Krausz Jánosné kisegítő III.(munkaviszonyának 
határozott időre való átalakításával), Papp István osztályvezetőhelyettes (át
helyezést MM könyvtárosztály)

MUNKATÁRSAINK ES VENDÉGEINK TANUIMÁNYUTJAIRÓL

A szovjet-magyar kulturális csereegyezmény keretében volt vendégünk F08ZTRE- 
MOVA TATYJANA LEÓNYIDOVNA, a moszkvai Állami Lenin Könyvtár tudományos titkára. 
Cseretársként dr.Fajcsek Magda, az olvasószolgálat vezetője volt tanulmányúton 
a Szovjetunióban.

A Jugoszláv-magyar kulturális csereegyezmény keretében előbb ANIOA KAÖANSKI 
és MILANA BIKICKI, majd LÁZÁR ÖURÓlC igazgatóhelyettes kereste fel könyvtárun
kat a Növi Sad-i Matica Srpska könyvtárából. Cseretársakként dr.Berlász Jenő 
tud.főmunkatárs és dr.Pa.lkossy György főosztályvezető voltak Jugoszláviában.

Könyvtérépitési tapasztalatcserére láttuk vendégül a kassai Állami Tudomá
nyos Könyvtár igazgatóját, RUDOLF LUKÁC és LADISLAS SOTÁK igazgatóhelyettes elv
társakat, majd mérnök munkatársaikat is. Első ütjük alkalmával várbeli épitke- 
zásünket és több vidéki könyvtárat, második ütjük alkalmából pedig rákospalo
tai uj raktárépületünket tanulmányozták.

A szocialista országok könyvtárépitési szakértőinek Varsóban tartandó II. 
konferenciájára (október 19-23.) utazott dr.Tombor Tibor osztályvezető és Ha- 
vassy Pál építész, könyvtárunk várbeli uj épületének tervezője.

A magyarországi középkori német kéziratok leiró-katalógusával kapcsolatos 
mnnváv helyszíni tanulmányozáséra - a Deutscher Akademisoher Austausohdienst 
által felajánlott három havi ösztöndíj elfogadásával - a Német Szövetségi Köz
társaságba utazott dr.Vizkelety András, kézirattárunk tud.munkatársa.

T.UTKER—UNIKUMOK KÖNYVTÁRUNKBAN

Dr. Josef Benzing, a mainzi Egyetemi Könyvtár helyettes igazgatója, a XVI. 
századi németországi nyomtatványok elismerten első szakértője még korrektúra 
alakjában Juttatta el hozzám kiadás előtt álló Luther-bibliográfiáját. Ebben a 
monumentális összeállításban 3&95 olyan kiadást ismertet, amelyek - eltekintve 
bibliafordítása valamennyi kiadásától - Luthernak 1546-ban bekövetkezett halá
la előtt jelentek meg. Óriási szám ez, ami Luther elemi erejű hatására utal. 
Aligha van még valaki, akinek életében müvei ilyen magas kiadásszámot értek
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volna el. Benzing nem csupán regisztrálta az egyes kiadásokat, de azok nyomdá
szait is meghatározta, ami nem kis feladatot jelentett, hiszen azokban az idők
ben a nyomtatványok jelentős része hamis impresszummal, vagy minden megjelölés 
nélkül jelent meg. így derült fény - többek között - arra is, hogy még olyan 
hagyományosan katolikus városban, mint Bécs, az 1519-21. években több mint egy 
tuoat Luther mü került ki titokban a Singrenius műhelyből.

Benzing arra kért, hogy vessük össze a korrektúráját könyvtárunk gazdag, 
de külföldön nagyrészt ismeretlen anyagával. A több mint 300 példány megvizs
gálása után derült ki, hogy több olyan kiadás található gyűjteményünkben, amely
ből külföldön csupán egyetlen példányt tartottak eddig nemzetközileg számon.

Két olyan kiadást is találtunk, amelyet ugyan a szakirodalom ismert, de 
a bibliográfia összeállítója egyetlen gyűjteményben sem akadt rájuk. Ezek kö
zül az egyik (Ant. 5063) Luther 1525* szeptember 9-én VIII. Henrik angol ki
rályhoz intézett levele, amely a híres angol humanista, Leonard Cox előszavá
val jelent meg 1527-ben Krakkóban Hieronymus Vietor nyomdájában, ahol később 
számos magyar nyelvű nyomtatvány is készült. A másikban (Ant. 2821) Luther ful- 
mináns támadást intéz a mainzi, pápához hü klérus ellen. Ez a mü - bár a negye
dik Ívvel példányunk megszakad - annál értékesebb, mert szövege csupán ebből 
az egyetlen korabeli (1526) kiadásból ismeretes.

Benzing bibliográfiájának korrektúrájából két kiadás teljesen hiányzott, 
amelyekből könyvtárunk egy-egy példányt őriz. Az egyik - Ant.5902(1) - Luther 
híres kis kátéja, amelynek ezt a latin nyelvű kiadását a nürnbergi Peypus 1531 
júliusában jelentette meg. A másik a tízparancsolatról Wittembergben tartott 
prédikáció latin kiadósa, amely a lipcsei Schumann nyomdából 1521-ben került 
ki. Ez különben a műhelynek eddig ismert Luther-kiadványai közül a legkorábbi.

A fenti eset is igazolja, hogy könyvtárunk gazdag, jóval több mint tízezer 
XVI. századi nyomtatványt tartalmazó állománya milyen kimagasló értékeket és 
érdekességeket tartalmaz. így különösen fontos és örvendetes, hogy ez a kiilön- 
gyü jtemény most korszerű és szakszerű feldolgozást és adréma-levonat ok formá
jában sokrétű feltárást nyer. - BORSA GEDEON

TAPASZTALATOK, JAVASLATOK 
az állománvreviziós munkából

A revízió lezajlott, a vártnál jóval nagyobb szélességben, amint azt mór 
az első hetek lelkes, a terveket messze túlszárnyaló munkatempójából sejteni 
lehetett. Hogy mekkora mélységben és milyen eredményekkel, ennek felmérésére 
statisztikai számok birtokában a munka katonás megszervezői és vezetői lesznek 
illetékesek. E sorokban a revízió egy szeletében szerzett, tisztén magánjelle
gű észrevételeinket, megjegyzéseinket próbáljuk rögzíteni.

A revízió munkájába azzal a lelkesítő tudattal álltunk he, hogy.Így egyre— másra rengeteg olyan könyv fordul meg majd kezünk között, amiről különben az
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életben nem szereztünk volna tudomást. Kinyitásukra természetesen nem volt idő 
- ilyenkor az ember általában azt szokta csinálni, hogy felírja egy darab pa- 
pirra a számot, amely munka végeztével máris elkeveredik, hogy 3oha többé meg 

^^alja. Ezért dicsérendő a revízió szervezőinek ötlete, hogy minden revíziós brigád kapott egy füzetet, amelybe fel tudta Jegyezni a legkülönbözőbb 
dolgokat (kisebb cimleirasi Javítások, munka közbeni észrevételek, maszek feljegyzések stb.). #

Kezdettől fogva előttünk lebegett egy másik gondolat is: vajon kapunk-e 
feleletet a revízió sorén arra a rendkívül bosszantó, de sajnos valós jelenség
re f hogy néha egy-egy kutatónap során tiz kikért könyv közül felénél többnek 
is> azzal a megjegyzéssel jön vissza a kérőlapja, hogy ••nincs a helyén”. Nos, er
re a kérdésre nem kaptunk feleletet. A könyvek ugyanis túlnyomórészt a helyü
kön voltak! A 500 000-es kurrens szamok huszezemyi kötetet revidiálva azt ta
pasztaltuk, hogy a hiány is, az elosztás is lényegesen kevesebb, mintsem azt 
az üresen visszaérkező kérőlapok alapján sejteni lehetett volna. A könyvtárnak 
ez,en a polcain legalább is az elosztás százaléka nem volt nagyobb egynél - «nH 
olyan hibaarány, amit minden emberi munkánál meg lehet engedni.

Számos esetben tapasztaltuk azt is, hogy a beosztás nem a hibás szómu cím
ke, hanem a könyvbe belül benyomott 3zám alapján történt helyesen. Ugyanis a 
címkézés mai módja semmiképpen sem megfelelő. A bélyegzővel ráütött számok ne
hezen, vagy félrevezetőén olvashatók, a cimkék könnyen leszakadnak stb. Szerin
tünk a revízió egyik tanulságaként a címkézés kérdését kellene sürgősen revideálni.

Az elosztásokat illetően van egy másik érdekes tapasztalatunk is, az 
••abyssus abyssum invocat” elve, vagyis hogy a rendetlenség rendetlenséget szül. 
A raktárnak abban a sarkában, ahol a takarítóeszközök és egyéb kellékek kevés
bé katonás halmaza áll, ugrásszerűen megnövekedett az elosztott müvek száma.

Még a müvek eredménytelen kikérése során alakult ki bennünk az az olvasói 
gyakorlat, hogy a ”nincs a helyén1* müveket pár hót múlva újra kérjük. A tapasz
talat szerint előbb-utóbb meg is kaptuk őket - csak sokszor féltünk visszaad
ni, mert ugyancsak tapasztalat szerint erre sokszor újabb "nincs a helyén” kor
szak következett. így járt e sorok Írója például Szegedi Gergely énekeskönyvének Szilády Áron-féle betűhív kiadásával - amelyet több mint egy éve hiába kó- 
regetett ki, nem volt a helyén. A revízió lezajlásával örömmel állapítottuk 
meg, hogy a könyv a helyén van. a helyrajzi napló tanúsága szerint annak rend
je Ó3 módja szerint ott is találták, sőt M példány is van belőle. Egy másik, 
ugyancsak lelkes szivósággal kikért könyv helyére a revízió során hiány-őrjegy 
került.

Az őrjegyek bevezetése igen hasznos erodményc lesz a revíziónak. A segéd- 
könyvtárakban, külön gyűjteményekben levő könyvek raktári helyére őrjegy ke
rült, s igy a raktárban (és a helyrajzi naplóban is) minden műről megállapít
ható, hogy hol mennyi példány van belőle.

A 300 000-es numerus currens befejeztével a RE állomány őrjegyezésébe fog
tunk, vagyis a raktári helyre beiktatandó őrjegyeket készítettünk a ritka és 
első kiadású könyvek külön kezelt gyűjteményéről. Órjegyzése során merült fel 
az a gondolat, hogy vajon a gyűjtemény ebben a formájában megfelel-e céljának, 
s milyen változtatásokat lehetne rajta végbevinni?
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S végül néhány szót a porról, a raktárnak azon a részén, ahol dolgoztunk. 
Többre számítottunk! Szinte sorokban akadtak régi, fel sem vágott könyvek anél
kül, hogy szállt volna a por belőlük, amikor kézbevettük őket. Voltak aztán po
rosabb részek is - talán a raktári léghuzat irányának megfelelően. Mindeneset
re a revízió nem volt olyan poros, ásatag feladat, mint első pillanatban gondol
hatta az ember. - KELECSENYI GÁBOR

UJ SZKRZEUENYE3UK — Több értékes darabbal gyarapodott a Régi és Ritka Nyom
tatványok Tárának gyűjteménye. Különösen érdekes két vásárolt széphistória-tö- 
redék. Az egyik egy XVII.sz.—i lőcsei Árgirus—kiadás, amelynél eddig csupán egy 
régebbi kiadás a volt ismeretes (RMK I. 570a). A mániir töredék Leucippe és Cli- 
tophon széphistóriájának szintén Lőcsén, 1627-1650 között megjelent kiadása 
(RMK 1.5706). Megvettük Temesvári Pelbárt Pomerlum sermonum de sanctis 1504. 
évi hagenaui kiadását, amelyből eddig csak egy csonka példányunk volt. ősnyom
tatványok közül figyelemreméltó vétel volt Petrus de Crescentiis Ruralia commoda 
c., 1466-ban Strassburgban megjelent munkája, a legrégibb nyomtatott mezőgazda
sági mü. A XVI. sz. eleji orvosi szakirodalom egyik legjelentősebb alkotása 
Hieronymus Brunschwiok (vagy Braunschweig) Das Buoch zu Distillieren-je, amely
nek 1519.évi strassburgi kiadását vettük meg. Gazdag metszetanyaga teszi érté
kessé Georg Rüxner Thurnierbuch-ját (Frankfurt 1566). - VEKERDI JÓZSEF

UJ TIPUSP OLVASÓvfezULfo™-- gyarapodott mikrofilmtárunk. Az olvasókészülék 
a legmodernebb típusok egyike, angol gyártmány. Könnyen hordozható, alig na
gyobb egy Írógépnél, bármilyen asztalon felállítható. A film továbbítása auto
matikusan, elektromotor segítségével történik. A vetített szöveg az olvasó előtt 
az asztallapon jelenik meg. A gyakorlat azt mutatja, hogy a kutatók jobban ked
velik régebbi készülékeiknél, mert az általa vetített szöveg olvasása megköze
líti a nyomtatott szövegről való olvasás élményét. - AK

KÉSZÜLŐ UJ KTAT)VÁNYAINKRÓL - Néhány napon belül forgalomba kerül a MAGYAR 
KÖNYVÉSZET 1964 és a GRAFIKAI PLAKÁTOK ES METSZETEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1961-1962 c. 
kiadványunk. Terjesztését az ÁKV könyvtárellátó osztálya végzi. A MAGYAR KÖNY- 
VESZET 1945-1960.C. kiadványunk 1.kötetének megjelenésével az év végével számo
lunk. Megindultak a KURRENS KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK A MAGYAR KÖNYVTÁRAKBAN 1966. 
évi kötetének szerkesztési munkái is. E lelőhelyjegyzék - az előző évi kötetek
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hez hasonlóan - az országba előfizetés és a budapesti könyvtárakhoz osere utján 
beérkező külföldi folyóiratok és hírlapok elmeit tartalmazza# Megjelentetését 
1966 harmadik negyedére tervezzük.

Az Országos Ugyvltelgépesltésl Felügyelet oktatási osztálya LYUKKÁRTYA 
SZERVEZŐI TAR FOLYAMOT Indított 9 melyen dokumentallsták és könyvtárosok Is 
résztvesznek. Könyvtárunkból Óvári Sándor (Raktári Osztály) és dr.Tóth Lajos 
(Kötelespéldány Csoport) vesznek részt a tanfolyamon.



Hozzászólás 
A SZAKKATALÓGUS HASZNÁLATÁNAK VITÁJÁHOZ

Katalógusmunkánk eredményességének izgató kérdésére próbált könyvtárunk 
szakszervezeti szakmai munkája során választ kapái, amikor könyvtárunkat hasz
náló, ismert nevű szakemberek véleményét kérte ki arról, hogy munkájukhoz mi
lyen segítséget kapnak a szakkatalógustól (ld. az OSzK Híradó 1965. 5/6 és 7/8. 
számaiban) •

A válasz lesújtó lenne, ha katalógusunk kizárólag élvonalbeli kutatók igé
nyeinek kielégítésére szoritkozna.Ugyanis a tudományos kutatóknak ez a viszony
lag kis létszámú rétege saját irodalomismeretére és a speciális bibliográfiai 
feltárásokra biztosabban támaszkodhat, mint egy általános gyűjtőkörű könyvtár 
minden tudományágra kiterjedő szakkatalógusára és csak kivételesen fordul elő, 
hogy bonyolult részletkérdésekben, mikor a többi segédeszköz már csődöt mond, 
fordulnak az ETO-hoz. És ez természetes is, mert e szakrendszer nevében az 
"egyetemes" - többek között - azt is jelzi, hogy az összes szaktudományokra ki
terjed, ennélfogva nem részesít előnyben egyes kutatási területeket. Igaz 
ugyan, hogy a szakozásnál lehetőség nyílhat a kiemelt szakágak mélyebb és töbtr 
oldala feltárására, de mivel a szakkönyvtári törekvések könyv
tárunkban rövid múltra tekintenek vissza, ez a részrehajló magyar történeti 
és irodalomtörténeti szakozás még nem tükröződhet a szakkatalógusban. A jövő
ben azonban feltétlenül nagyobb súlyt kell fektetnünk e szakok teljesebb fel
tárására.

Az alábbiakban csak néhány, a hozzászólások során felvetett kérdéshez sze
retnénk hozzászólni.

Mind történész, mind irodalomtörténész oldalról komoly igényt jelentettek 
be könyvtárunkban feltáró munkájára a magyar biográfiai irodalom terén. Ennek 
szükségességét a könyvtár részéről hozzászólók is alátámasztották.

A szakkatalógus jelenleg a 92 Életrajzok szakban nyilvántartja az összes 
önállóan megjelent életrajzi tárgyú könyveket (akkor is, ha az életrajz csak 
része a műnek, pl .bevezetés). Mindazáltal sem most, sem a jövőben nem pótolhat
ja a felállításra váró életrajzi adattárat, egyrészt a Borsa Gedeon által emlí
tett formai korlátok (könyv—periodika) miatt, másrészt azért sem, mert egy ilyen 
adattár nem elégedhet meg a szokásos feldolgozásmóddal, bár őzt felhasználhat
ja. így alkalmazhatná pl. az MNB elemző címleírásait is, amelyeket - sajnos -
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katalógusaink jelenleg nem hasznosítanak. De lehetnek egészen más jellegű forrá
sai* pl. a könyvek borítólapján található rövid ismertetésekf amelyek sokszor 
igen lényeges és - külföldi hungarikák esetében - sehol máshol meg nem találha
tó adatokat is tartalmazhatnak készen.

összetett, sokrétű feladat lenne a magyar biográfiai adattár folyamatos 
szerkesztése, melyet OSzK-n kívüli kezdeményezések aligha tudnának eredményesen 
elvégezni. így ennek szerves beleillesztése a könyvtár munkájába igen kívána
tos lehetne. fc>őt, a kettős szakkönyvtári funkció mellett mint harmadik (de fon
tosságban nem utolsó) betöltésre váró feladat is megfontolandó lenne.

A megkérdezett kutatók a következő konkrét esetekben fordultak eredményte
lenül a szakkatalógushoz*

1. Hiányzik a betűrendes-katalógusban meg tál ál hatat lan szabadkőműves iro
dalom feltárása (Benda Kámán).

Bátran mondhatjuk, hogy a szakkatalógusban 266.1 szakjelzet alatt talál
ható mintegy 1300 cédula (ebből kb. 180 a katalógus 1800-előtti részében) a fel
dolgozott szabadkőműves könyvirodalmat teljességében tartalmazza. (A rekatalo- 
gizálatlan állományrészben természetesen még sok idevágó mű lappanghat.) Igaz 
ezzel szemben, hogy az ittlevő anyag további tagolása nem kielégítő.

2. XVIII. századi Magyarországon nyomtatott latin poétikák (Irodalomtörté
nészek) .

A 871.08-1/-9 Latin irodalmi műfajok technikája c. választólap mögött a 
-1 Poétika szak 38 cédulát tartalmaz. Ebből 11 db a XVIII.században Magyarorszá
gon megjelent müvekről készült. A megtalálás elé tehát nem a szakkatalógus ta
golatlansága gördített akadályt. A panasz azért érdekes, mert rávilágít arra, 
hogy milyen kérdésekre várnak választ a szakkatalógustól. Bár közismert tétel, 
újból le kell szögezni: a szakkatalógus a müveket tárgyuk, tartalmuk szerint 
igyekszik feltárni. Nem feladata a müvek megjelenésének külső körülményeit is 
tekintetbe venni. De ez nem is lenne kívánatos, gondoljunk csak arra, hogy min
den egyes újabb szempontú feltárás duplázódást eredményezne. A Benda Kálmán ál
tal javasolt nyomtatási hely szerinti katalógus is csak az egyik felmerült i— 
gényt elégítené ki.

3. Anekdotagyüjtemények (Irodalomtörténészek). Hiányolja a kutató, hogy a 
nemzeti irodalmak anekdotagyüjteményeit nem együtt tartjuk nyilván.

Ez valóban igy is van. A szakozó munkája során számtalanszor áll nehéz dön
tés előtt* melyik szempontot tartsa fontosabbnak. Ilyen a történelemben a hely 
és az idő dilemmája. A kérdés a hely (terület) javára dőlt el, mert ez a fonto
sabb. Hasonló a helyzet az irodalom szakozásánál. Főszempontunk a nemzeti iro
dalmak együttartása, a műfajok itt már csak második helyre szorulnak. Az egyes 
irodalmaknál a -36 jelzet alatt együtt találhatók az anekdotagyüjtemények. Föl-
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merülhetne még számos egyéb szempont, Igény Is (kritikák, korszpkok, iskolák, 
nyelv stb.) Az ETO német kiadása az irodalom szaknál 8 hasábon át foglalkozik 
a különböző szempontú osztályozási lehetőségekkel. Ha mindezeket egyenrangú 
elemeknek tekintenénk, úgy megsokszoroznánk a katalógust terjedelemben, hasz
nálhatóságát viszont csökkentenénk. Az összes szempontok egyenrangú feltárá
sára tehát csak a gépi válogatás jövőbeni fejlődése, alkalmazása nyújthatna 
módot. - SCHNELLER KÁROLY

Kelecsónyi Gábor
AZ 1848—49—ES MAGYAR SZABADSÁGHARC 
a szakkatalógus történelem szakjában

Lapunk ez évi 4. számában már áttekintést adtunk a magyar szabadságharc 
történelmi szakcéduláinak és a történelmi bibliográfia adatainak viszonyáról. 
Ennek során a szakcédulákat a történelmi bibliográfia 10 csoportjának megfe
lelően rendeztük el (azon belül is még az alcsoportok szerint) azzal a szán
dékkal, hogy megpróbáljuk valamiképpen a csoportokat összevonva megtartani, 
s megfelelő ETO-számokkal biztosítani az egyes cédulák helyét s csoportokon 
belül, valamint a jövőbeni szakcédulák megfeleld helyre jutását.

(1) Csoportok alkotása. Az alapul vett bibliográfia 10 főcsoportja és 
azon belül számos alcsoportja túlságosan sok volt ahhoz, hogy mindegyiket ETO 
számmal kifejezve érdemes lett volna megtartani, s eléggé komplikált jelzete
lést tett volna szükségessé. Az összevetés során viszont elég jó áttekintést 
nyertünk a rendelkezésre álló cédulákról, s kialakult az ökonomikusán felállít
ható csoportok képe, amit aztán a cédulák egyenkinti csoportba rakása némileg 
módosított.

(2) A cédulák csoportokba rakása. Ehhez a munkához a meglévő szakjelzet 
szinte semminemű támpontot nem nyújtott. Oka ennek egyrészt az, hogy a DK a 
magyar történelem pont-nullás alosztásánál 1848-at jelölte meg határvonalként, 
azzal a bizonytalansággal, hogy a .05 korszak végét és a .06 korszak elejét 
egyaránt 1848 jelzi. Könyvtárunk szakozási gyakorlata ezt a nehézséget úgy hi
dalta át, hogy a 48-as szabadságharc céduláit pont-nullás elosztás nélkül egy
szerűen "1848/1849" vagy esetleg "1848" ill. "1849" időalosztással látta el,
s helyenkint, esetenkint tartalomra ill. nagyságra utaló formai elosztást al
kalmazott. Így a cédulák csoportokba rakását a meglévő szakjelzetektől füg
getlenül végeztük el.

(3) Természetesen gondoskodni kellett az egyes csoportok megfelelő szak
jelzetéről is, ami egyben biztosit ja, hogy a jövőben a megfelelő szakjelzet
a cédulákat a megfelelő osztólapok felé irányítsa. Ezeknek kialakításánál egy
ben azt a szempontot is figyelembe vettük, hogy lehetőleg egyéb történelmi 
fiókokban is felhasználható, egységes megoldásokat találjunk.

így alakultak ki a következő jelzetek és csoportok:
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943.9 "1848/1849” -------
943.9 "1848/1849" (093.2)
943.9 "1848/1849" (093.3)
943.9 "1848/1849" (093.5)

ÁLTALÁNOS MÜVEK 
Források, okmányok 
Emlékiratok
Ereklyék, múzeumi katalógusok

943.9 "1848/1849" [323]------------- TÁRSADAIMI RÉTEGEK
POLITIKAI IRÁNYOK VEZETŐ SZEMÉLYISÉGEK

943.9 "1848/1849" [323] (093.2) Források, okmányok

943.9 ”1848/1849" [327J------------- KÜLPOLITIKAI KÉRITEK
943.9 "1848/1849” 1327] (093.2) Források, okmányok

943.9 "1848/1849" * 327.3 0 ------- KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK (földrajzi el
osztással)

943.9 "1848/1849" t 327.3 0 (093.2)- Források, okmányok

943.9 "1848"------------------------ EGYES, HELYI ESEMÉNYEK, CSATÁK stb.
943.9 "1848.03.15"------------------ MÁRCIUS 15. ESEMÉNYEI
943.9 "1848" (093.2) ---------------- Források, okmányok

943.9 "1849" ------------------------ EGYES, HELYI ESEMÉNYEK, CSATÁK stb.
943.9 "1849" (093.2) ---------------- Források, okmányok

Az első csoportba kerültek a szabadságharc eseményeit általában tárgyaló 
müvek} itt formai elosztás különíti el a kisebb terjedelmű vagy igényű müveket 
Ennél a csoportnál célszerűnek látszott a forrásanyag három részre bontása, 
míg a többinél elegendő egy forráscsoport.

A második csoportba a különféle pártok, reakciós Irányok, nemzetiségek, 
társadalmi rétegek és osztályok, azoknak vezéreit tárgyaló müvek kerültek. Az 
életrajzok besorolása ide látszott legcélszerűbbnek, hiszen ezek tárgyalják 
légid após abban a különféle mozgalmakat, pártokat.

A külpolitikai kérdések közé nemcsak a szabadságharc kormányának külpoli
tikai tevékenységét tárgyaló müveket tettük, hanem általában azokat, amelyek 
a magyar szabadságharccal kapcsolatos külpolitikai kérdésekkel foglalkoznak.

Pil?iü ünülnek ezektől azok a müvek, amelyek nem a hivatalos külpolitikával 
diplomáciai tevékenységgel, külföldieknek a szabadságharcban való részvételé
vel t pji 1 :: kontra állásfoglalásával foglalkoznak. Itt a kettőspontos viszo—
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nyités (földrajzi alosztással) abból a szempontból is nagyon célszerűnek lát
szik, mert következetes megvalósitása esetén a 327.3 0 i 943.9 Jelzetnél or- 
szágonkint tagolva együtt lehet találni a különféle országokkal való ilyen "ma
gánjellegű” kapcsolatainkat, s ugyanez a megoldás más országok esetében is meg- 
valósitható.

Az utolsó két csoport az egyes eseményekkel, csatákkal foglalkozó anyagot 
gyújtja, ide került a helytörténeti anyag is, ami Jelenleg olyan csekély,hogy 
külön csoport alkotása nem látszott szükségesnek. Lehet, hogy ebben a kérdés
ben később más megoldást kell keresni. Az utolsóba kerülnek végül részletesebb 
időalosztással az október 6-án és még azután, de abban az évben történt megtor- 
lási események.

A magyar történeti bibliográfiával való összehasonlítás során úgy tapasz
taltuk, hogy bitonyos müvekről a szakkatalógusnak ez a fiókja nem ad számot. 
Elég alaposan felmértük e szempontból a 3-as szak számba Jöhető területeit 
(belpolitika, külpolitika, nemzetiségi kérdés, magyarországi népek története, 
forradalom) s általában azt tapasztaltuk, hogy az ott meglévő cédulák itt, a 
szabadságharc történeténél is szerepelnek .Leginkább vizsgálatra szorul itt a 
335*46 hadtörténet szak, ahol több mint 100 cédula sorakozik a magyar szabad- 
ságharo eseményeire vonatkozóan, s ezek közül sok nincs meg a szabadságharc 
történeténél. Méginkább elgondolkoztató a helytörténet szakja. Erdély e kor
szakbeli történetével foglalkozó müvek a magyar történelem szakjában nem talál
hatók.

Bár a cédulákat eléggé megnyugtatóan sikerült Így elrendezni, korai lenne 
kijelenteni, hogy a végleges megoldást sikerült megtalálni. Ez a korszak bizo
nyos szempontból egyszerűbb, könnyebb volt az elrendezés, s a továbbiak során 
a következő korszak céduláival próbáljuk meg, nikerül-e és milyen mértékben 
az itt kialakított és bevált szempontokat alkalmazni.



FIGYELŐ SZEMEL

A ZENEI KÖNYVTÁRAK NMZETKÖZI EGYESÜLETÉNEK 
hetedik kongresszusa Dijonban 

(1965.julius 1-6.)

"... a középen egy arany-, ezüst, kristály- és drágakőedényektől roskadozó 
magas pohárszék s egy hatalmas oszlop, nőalak szobrával, melynek kebléből fűsze
res *?or lövellt a magasba, mig csak a lakoma tartott. Három nagy asztalon kü
lönböző pompás asztaldíszek helyezkedtek el. Az elsőn egy szinesablaku üvegből 
készült templom, melyben harang kongott s négy énekes énekelt és orgonázott, 
ha rájuk került a sor; a másodikon óriási pástétomban huszonnyolc, különböző 
hangszereken játszó eleven személy...” így irja le Olivier de la Marche és 
Mathieu d’Esyouchy 1454-ben a burgundi hercegek lakomáját (idézi Szabolcsi Ben
ce: Régi muzsika kerje, 28.1.).

Ha a burgundi hercegek dicsőségével el is vesztette egykori fényűzését, ha ma nincsenek is zenélő pástétomok és eleven asztaldíszek a terített asztalokon 
- Dijon ez az elragadó, 120 ezer lakosú város ma sem csupán Burgundia, hanem egyben a bor, a gasztronómia fővárosa.

Az időszámítás előtti korban alapították s 1477-ig Franciaország egyik 
centruma volt. Olyan templomokkal büszkélkedhetik, mint az 1229 és 1250 közt 
épült Notre-Dame, a jelenlegi formájában 1280 és 1J14 közt készült St.Bónigne 
katedrális (kriptája 1007-bol, egyes részei a IX. századból), a XV-XVI. száza
di, gót-reneszánsz stilusu St.Michel templom. Ma is áll a burgundi hercegek 
palotájának tornya, a híres XIV. századi Tour de Bar, melyben egykor Jó Fülöp 
király tartotta fogva Anjou René nápolyi uralkodót ... De az utcákon, kisebb 
palotákon és lakóhazakon is nyoma maradt a középkori, s a XVI-XVIII. századi 
mecénások müvészetszeretetónek, jellegzetes Ízlésének. A város múzeuma igen 
gazdag! különösen Sluter szobraiból, a primitív németalföldi, svájci és rajnai 
német mesterek képeiből álló gyűjteménye jelentős, sőt kivételes Franciaország
ban. A muzeum gótikus termében, a ”Salle des Gardes”-ban ott látható Merész Fu- 
löp és Félolemnélküli János - Jó Fülöp idejében készült - eredeti síremléke. 
Dijon a XVIII. század óta egyetemi város.

A közelmúltban teljesen modern, igen szép uj egyetemi városrésze is épült: 
bölcsész—, természettudományi—, jogi és orvoskar működik ezekben a ragyogóan 
felszerelt, korszerű épületekben, egyetemi könyvtár, remek előadótermek és tel
jes kényelmet biztositó. gyönyörű diákszállók (egyszemélyes, erkélyes, hideg
melegvizes szobákkal) állnak a hallgatók rendelkezésére. (A kongresszusi kül
döttek legnagyobb része - köztük ón is - ezekben lakott, itt zajlottak az elő
adások s itt működött a kongresszus irodája is.)

Ebben a városban tartotta tehát VII. kongresszusát az Association Inter
nationale des Bibliothóques Musicales, a Zenei Könyvtárosok Nemzetközi Egye
sülete. Bár zeneműt árunk évek óta tagja e szervezetnek és rendszeresen közöl 
bibliográfiát folyóiratában, a "Fontos Artis Musicae”-ben,kongresszusain első 
Ízben vettünk részt.

Ez a találkozó természeténél fogva sem létszámát, sem rendezését tekint
ve nem volt, nem lehetett olyan nagyszabású, mint a tavalyi római könyvtáros-
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kongresszus. A megjelent házastérsakat Is beszámítva mintegy 130 résztvevője 
volt és Így igen kellemes, kollégiális-baráti légkörben zajlott le. Csehszlo
vákia és Lengyelország, Németország (az NDK és az NSZK is), Anglia, Olaszor
szág, Belgium, Hollandia, Svájc, Dánia, Norvégia, Svédország és a vendéglátó 
Franciaország küldöttein kiviül az Egyesült Államokból, Kanadából, Braziliából 
és Izraelből jöttek el kollégák. Zenei tudományos és nyilvános könyvtárak, nem
zeti fonotékák (azaz önálló hangmuzeumok), nagy rádiótársaságok könyv- (azaz 
kotta— és hanglemez—) tárai, valamint különböző nemzeti zenei dokumentációs 
és információs központok képviseltették magokat. A kongresszus elnöke a beteg 
Vladimír Fédorov (Párizs) helyett André Jures. a holland "Musio Information 
Center" vezetője volt. Francia,angol, német - elsősorban az első kettő - volt 
a találkozó hivatalos nyelve; a nálunk is szokásos tolmácsrendszert nem alkal
mazták, A ozervezet irodája és végrehajtóbizottsága, valamint egyes munkabi- 
ottsógai (fonotékák, forráskiadvány [RISM], zenei információs központok, nyil

vános , tudományos és rádiós zenei könyvtárak stb.) zártkörű üléseket tartottak. 
A fonotékák tanácskozásán, a vezetőség meghívására, magam is résztvehettem. A 
nálunk újabban meghonosított, xerox-rota módszerrel sokszorositott-kiosinyl- 
tett hanglemez-címfelvételeket érdeklődéssel, sőt helyeslőén nézegették a je
lenlevők. Kérésükre néhány mintát és nyilvántartási rendszerünk ismertetését 
át is adtam a Fhonothéque Nationale képviselőinek. Cserébe én is kaptam néhány 
érdekes és tanulságos kiadványt.

Maguk a nyilvános ülések kerekasztal-konferencia formájában zajlottak le, 
ezek tematikáját előre megküldték a résztvevőknek. Az első ilyen "roud táble" 
előadást "A zenei dokumentációs központok és sajátos módszereik" címmel tar-, 
tották. Nálunk Magyarországon ilyen különálló dokumentációs és információs, 
elsősorban a modem zene propagálását szolgáló intézmény nincsen, de pl. Cseh
szlovákiában eredményesen működik. Egy másik kerekasztal-ülés a zenei dokumen
táció audio-vizuális eszközeit tárgyalta.

Nagy szerepet kapott a kongresszuson a gépi adatfeldolgozásnak, a compu
ter—eknek a zenei könyvtárakban való felhasználási lehetősége. Híradónk hasáb
jain nemrégen szó esett arról, hogy a zenemüvek azonosítása érdekében (különö
sen persze egyes kéziratok, illetve opusz—szám, tematikus katalógus stb. alap
ján még nem azonosítható müvek esetében) szükséges lenne a kompozíciók incipit— 
jének a katalóguscédulán való jelzése. Ugyancsak a Híradóban ismertettük Barry 
S. Brook professzornak a hangjegyirást betűkkel és számokkal helyettesitő code- 
ját is. Nos, ez a code éppen azt a feladatot hivatott megoldani, hogy a compu
ter segítségével gépi utón feldolgozhatók, rendszerezhetők (sőt, anonim müvek 
esetében esetleg azonosíthatók!) legyenek az incipites címfelvételek. Több i- 
gen érdekes előadás foglalkozott ezzel a témával. Brook professzor először 
eode-rendszerét ismertette (örömmel értesült róla, hogy Magyarországon erről 
már cikkek jelentek meg), majd a gépi feldolgozásnak a zenei dokumentációban 
való •fai><nqgTiéiAa<irAi beszélt. Hasonló témát fejtegetett Dr.Waltér Reckzlegel, 
aacheni tudományos kutató is, "Musikbibliographie und Datenspeicher" cimü elő-
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•dósában, ő a zenemüvek gépi rendszerezésének konkrét mód jóra 1p rámutatott: 
a zenemüvekről készült cimlelrósokat és betüirósos lncipiteket valamilyen gépi 
szómolóközpont sokszorosítanÁf a kész, hangjegyirásos cédulákat visszaküldené 
a könyvtárnak. Az adatok (számok alakjában) a központi feldolgozóban is megma
radnának és egy napon Itt létrejönne pl. az ország valamennyi zenemüvének pon
tos, automatikus nyilvántartása, Brook professzor már egy megszervezendő nem
zetközi nyilvántartás, egy Bépertoire Internationale de la Littérature Musi
cale (RILM) megszervezését is felvetette. Szó esett persze a gépi adatfeldol
gozás korlátáiról, hibáiról, nehézségeiről is,A computernek a zenetudományos 
kutatómunkában való eredményeiről is hallhattunk beszámolókat.

A jövő foto-lehetősógeivel kombinálva a computer valóban hihetetlenül ké
nyelmessé tenné a tudományos munkát. “Álmodhatunk még arról a kis, fekete do
bozról is, amely, azonnal megtalálható módon, tartalmazza a Library of Congress, 
vagy a Bibliotheque Nationale teljes anyagát"- mondta Barry S. Brook. "A tisz
tes, gépesitett ("computerized") uj világ kutató-könyvtárosa hivatalában, vagy 
otthon ül a vetitővászon előtt, egyik kezével gombokat nyom, mig a másikban 
vermuthos poharat tart. Jegyzetelnie nem kell, hiszen bármelyik előtte megje
lenő lap azonnal reprodukálható papíron, vagy visszaidézhető később."

Ezt a - bár nem napjaink hétköznapi munkájából merített, de valóban utó
pisztikusán izgalmas tematikát néhány zenetörténeti előadás s a kongresszuso
kon szokásos kellemes fogadások, vacsorák, ebédek, kirándulások és művészi 
események sora egészítette ki. Volt városnézés, Ínyenceknek való gyertyafé
nyes vacsora egy XII. századi boltíves pincében, népi táncosok közreműködésé
vel. A kongresszus tiszteletére a dijoni muzeum kiállítást rendezett "A zene 
a művészetben" címmel. Hallottunk egyházi hangversenyt a St.Bénigne székesegy
házban, kiránduláson megtekintettük a Bussy-Rabutin-i kastélyt, a Fontenay-1 
apátságot, Semur-en Auxois városát, a Saint-Thibault-ról elnevezett szép gó
tikus templomot, elhangzott egy rendkívül értelmes illusztrált előadás a fran
cia experimentális zenéről. Kirándultunk Nuits-Saint-Georges-ba, Beaune-ba (itt roppant érdekes középkori kórházat láthattunk, Van dér Weyden néhány nagy
szerű eredeti festményét s müveiből készült reprodukciós kiállítást) és a 
Chateau du Cloo de Vougeot-ba. És persze láthattunk a bor múltjára és jelené
re vonatkozó dokumentumokat, sőt, több Ízben a gyakorlatban is informálódhattunk 
a burgundi bortermesztés jelenlegi állapotáról és minőségéről ...

Julius 6-án késő este, a második, kitűnő hangulatú egésznapos kirándulás 
után ért véget a kongresszus. Azokat, akik a következő napokban Párizsban tar— 
zózkodtak, még két, fogadással egybekötött bemutató-látogatásra hívták: igy 
láthattam Európa legmodernebb rádióját, az ORTF-et és benne a "Centre National 
de Documentation Musicale11—t, azaz a hatalmas és igen korszerű kotta- és hang- 
lemeztárat, másnap pedig a Bibliothöque Nationale nemrégen uj épületbe költö
zött, modern zeneműtárát. Francia testvórintézményünkben már megvalósították, 
azt, amit mi "majd a Várban" szeretnénk: a raktárak és dolgozószobák korszerű
ek, tágasak, nagy és kényelmes olvasóterem, két-két hangszigetelt, ablakon át 
ellenőrizhető zongorán, illetve lehallgatófülke áll a kutatók rendelkezésére.

Élményekben és tapasztalatokban gazdag kongresszus volt ez, tanulságos 
előadásokkal és magánbeszélgetésekkel, amelynek eredményei bizonyára itthoni 
munkánkat és nemzetközi kapcsolatainkat egyaránt gazdagítani fogják. Köszönet 
illeti francia kollégáinkat a példás szervezésért, kedves fogadtatásért, öröm
mel számolhatok be a hazánk iránti, mindenfelől megnyilvánuló őszinte rokon- 
szenvről és baráti érdeklődésről, amely könyvtárunk munkáján túl kiterjedt 
kottakiadványainkra, hangi emezgyart ás unkra, mai zeneszerzőink művészetére is, 
egységesen pedig abban jutott kifejezésre, hogy a legkülönbözőbb országokból
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érkező kollégák nyilvánították ki azt az óhajukat, hogy szeretnének Uagyaror- 
szágon la kongresszust tartani. 1 jövő évi kongresszus Tarsóban lesz. vannak már 
távolabbi tervek is, de igen jó és hasznos lenne, ha ennek az egységes kíván
ságnak hamarosan eleget tehetnénk. - HAMBURGER rr.Apf 6

A címzetti
a* ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

Dr.Bándl Emil né, könyvtárunk munkatársa tartós külföldi szolgálaton levő 
férje kíséretében, családjával együtt az afrikai Ghana-ban tartózkodik az el
múlt óv nyarától kezdve. Könyvtárunk munkatársaihoz Intézett levelét az aláb
biakban közöljük!

KEDVES KOLLÉGÁK, régóta készülődöm az Íráshoz, de mindig azzal halogat
tam, hogy "majd a jövő héten" már többet Írhatok. Az utóbbi időben könnyebben 
juthattam el a városba, könyvtárakba, végre beszámolhatok a "Hlradó"-nak.

Bár Kalmár György nemrég megjelent könyve nehézzé teszi, hogy röviden 
újat mondhassak erről az országról, ahol éppen egy éve élek, de valami keve
set azonban elmondanék azok számára is, akik a könyvet nem olvasták.

Aocra merőben más, mint az európai városok. Lazán összefüggő települések
ből alakult ki, a "Ga"törzs hat hajdani községéből. Egységes képet ma sem nyújt, 
tengerparti festői halásznegyedek - európai luxusvillák sora - zeg-zugos siká
torok - mozlim karavanszerájok - modem kormányzati és üzleti negyed! mindez 
egymás mellett, együtt jelenti Accrát. A különböző jellegű városrészeket csak 
az autóutak kötik össze, számtalan gépkocsi és teherautó között cikázik az 
a bátor ember, aki gyalogosan akar elérni egy távolabbi utcába. Járda csak itt- 
ott készült, főleg a belvárosban, európaiak számára megszokott közjármű nin
csen. A távolságok nagyok. Ili a ghanai Tudományos Akadémia egyik lakótelepén 
élünk, gyönyörű környezetben, de Igen messze a belvárostól és a kulturális 
intézményektől. Általában hetente egyszer jutok el a centrumba hosszabb idő
re, Ilyenkor bevásárolok egy hétre, ez az oka, hogy a könyvtárakat aránylag 
későn Ismerhettem meg.

Sok szépet, érdekeset láttunk ugyan Így is. Hétvégén bejárjuk a környé
ket, megnéztük a tengerparti várakat (a XVI-XVII. században építették ezeket 
a holland, portugál és svéd hajósok), a csodálatos aburii parkot, Hyugat-Af- 
rika legszebb arborétumát. Hétköznap csak estefelé kerülhet sor egy kis sétá
ra. Többnyire a régi kikötőig megyünk autóval, onnan indulunk el felfedező 
útjainkra. Az udvarokból, házakból, gyakran hallatszik ki a jellegzetes rit
musú afrikai zene. 11a is a hagyományos ősi hangszereken játszók az alkalmi
lag összeverődő muzsikusok. Az arra járók is betérnek egy kis tánora. Az ud
varias távolságból nézegető fehéreket is szives mosollyal invitálják befelé 
a háziak (kislányomat mér többször táncba is kérték a helybeli gyerekek). Tán-
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calk, zenéjük, faragásaik megkapóan szépek. Minderről azonban nehezen irhatok 
néhány sorban. Fénykép és magnófelvételeken szeretném majd bemutatni az érdek- 
lödő otthoniaknak •

Megpróbálok elmondani valamit a könyvtárakról is. Accrában két nagy, Je
lentős könyvtár van. A Central Llbrary. amelyik elsősorban közművelődési fel
adatokat lát el. Szoros kapcsolatot tart fenn a közelében épült Librarian 
Schoollal, segíti a könyvtárosképzést és a vidéki könyvtárhálózatot. Modern, 
Ízléses épület, korszerű raktárakkal, kiállítási helységgel, szabadpolcos ol
vasóterem és reference könyvtárral rendelkezik. Külön szárnyban helyezték el a 
kölcsönző részleget. Igen olcsó a beiratkozás (félhavonként 4 shillingért 3 
könyv kérhető, ill. cserélhető). Különösen szép a gyermekkönyvtár különálló é- 
pülete, berendezése. Erről azonban máskor szeretnék Írni, mellékelve néhány fény
képet is.

A naüKet'i könyvtár feadatkörét Accra közelében, a Legoni Egyetemi Város 
területén épült Balm Llbrary tölti be. Építészeti megoldása szokatlan volt 
számomra. Egy, frontálisán hangsúlyozott épület helyett, több, egy-két emele
tes épület, amelyek kis udvarokat vesznek körül (igy a helyiségek ablakait egy
mással szemközti falakon helyezhették el, maximális kereszthuzatot biztosítva, 
mert légkondicionálást nem használnak). A tájba simuló fehérfalu épületcsopor
tokat finoman kiemelik az égő - élénk szinekt Afrika dús növényzete, virágai.

Az épületek belső kiképzésében szerephez Jut Nyugat-Afrika egyik legneme
sebb építőanyaga, a mahagóni, más nemes fák és finom kovácsolt vasdlszek*. Kényel
mes, korszerű bútorok, világítótestek teszik otthonossá az olvasók számára szol
gáló helységeket. A bejáratnál helyezték el, a földszinti előcsarnokban D.Mowbray 
Balm. angol könyvtáros mellszobrát, aki a könyvtár szervezője és első igazgató
ja volt (1946-1957-ig) • Róla nevezték el a nemzeti könyvtárat és ezen Ghana füg
getlenségének kikiáltása után sem változtattak. A Balm Llbrary 1948 októberében 
nyitotta meg kapuit az olvasók számára, kezdetben csak az Achimota kollégium 
6500 kötetes letétanysgával. Rövidesen több jelentős adomány bővítette az állo
mányt. Különösen értékes Mr.J.T.Furley térkép, kézirat és foto-dokumentációs 
hagyatéka. Ez az anyag vetette meg az Africana-gyüjtemény alapját. Ma már mind
azt a könyvet, periodikát, foto-és térképanyagot gyűjtik, amelyek Afrikára vo
natkoznak.

A könyvtár többi különgyüjteményo: 1. jogi anyag. 2. EHSz kiadványok és az 
ezekre vonatkozó irodalom, 3• főiskolások reference könyvtára (ez több példány
ban tartalmazza az egyetemi oktatáshoz szükséges tankönyveket, segédkönyveket, 
melyeket kölcsönözni is lehet, sőti külön "week-end kölcsönzés” is lehetséges 
az egyébként nem kölcsönözhető, uj anyagból is), 4. zárt gyűjtemény (csak külön
legesen, kutatók által vehető igénybe , nem kölcsönöz) 5.mikrofilm (itt látják 
el a fotószolgálatot is) és 6. időszaki kiadványok.

Mind a hat részlegnek külön olvasóterme van 400 férőhellyel, külön referen
ce—szolgálattal és katalógussal. A bejárathoz legközelebb eső teremben helyez—
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ték el a központi-katalógust. A különböző gyűjtemények anyagát egyesítve tartal
mazza, szerző>témakör és cinek szerint.

Szakozásuk alapja nem a Dewey-féle tizedes rendszer, hanem a Llbrary of 
Oongress List of Subjeot Headlngs csoportosítása. Érdekes megoldás, hogy a kü
lönböző részlegekben alig néhány szakember irányítja a munkát, ás Africana gyűj
teményben irodaiomszakosok, történészek, etnográfusok, a jogi könyvtárban jogá
szok stb. A Könyvtáros Főiskolából kikerült könyvtárosok középkáderként, főleg 
a feldolgozó munka egyes területein dolgoznak tudományoa könyvtárakban.

Könyvállományuk jelenleg 180 ezer kötetszámot érte el. Baktáraikban azonban 
több millió kötet számára teremtettek helyet. A férőhely azonban szinte korlát
lanul növelhető, mert az épületek pavilon-rendszere és az óriási telek lehető
vé teszi újabb és újabb melléképületek építését. Állományuk a kötelespéldány 
szolgáltatáson kívül vásárlás és csere utján gyarapodik.

Szeretnék még beszámolni egy, számunkra igen érdekes középiskolai tankönyv
ről. Gyermekeim a ghanal International School-ba járnak, amelyben az angol isko
lák tankönyveit használják. Fiam könyvei között találtam egy olyant is, amelyet 
talán érdemes lenne beszerezni a KUK részére is. Rónáid Rldouti English Today. 
London. 1959* Ginn and Comp. I.-II. (első kiadása 1947-ben jelent meg). Ez a két 
kis kötet azokat a fontos tudnivalókat Ismerteti, amelyek nélkülözhetetlenek a 
modem életben de a hagyományos tantárgyak keretében nem taníthatják. A gyakor
lati teendőkön (utazás, osomagfeladás stb.) kívül> ismerteti a kulturális Intéz
ményeket és azok szerepét a társadalomban. Leghosszabb fejezetének elmet "Az ol
vasás.” Ez a rész összefoglaljá a könyvtárról, könyvtárakról a legjelentősebb 
ismereteket. A fejezet 149. lapja pl. részletesen ismerteti a könyvtári szakozói 
rendeltetését, a Dewey-féle decimális rendszert és alkalmazását. A könyv alap
ján tanítják a szakozást, gyakorlati példákat, feladatokat adnak a gyerekeknek 
(19-16 éveseknek). Ilyen kérdések találhatók a fejezet összefoglalójábant "Mi
lyen könyveld vannak otthon? Sorolj fel néhányat és csoportosítsd azokat szak 
szerint." Azt hiszem az otthoni középiskolásoknak Is hasznára válna Ilyesfajta 
ismeretek taníttatása, nem is szólva az egyetemi hallgatókról.

Késve Írtam, de legalább hosszan - az aocral múzeumról, egyetemi városról, 
ifjusógi könyvtárról is szívesen Írtam volna, de arra már nem futja a hely és 
az idő. Vásárolgatok azonban érdekes könyveket, kiadványokat és azokat örömmel 
kölcsönzőm majd az érdeklődő kollégáknak, úgy hat hónap múlva. Addig is szép 
hosszú őszt, kellemes utazásokat, tapasztalatoseréket kívánok a Híradó olvasói
nak, jó munkát és egészséget, szeretettel üdvözli mindnyájukat:
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SZEPTEMBER 27. * MBQBTCj7.fer.-ftfl

A Társadalombiztosítási Tanács koratában a könyvtár munkavédelmi megbí
zott jának bevonásával elkáseitatték az 1966.évi egészségügyi tervet, mely egész
ségvédelmi, munkavédelmi és munkásellátásl területen konkrétieálta a végrehaj
tandó feladatokat.

OKTÓBER 6. * TABBADALOMBIZTOSITIhT TAWÁca tlT.frHlii

A Tanács részint a közétkeztetéssel, részint segélyezéssel kapcsolatos kér
déseket tárgyalt. Az étkeztetéssel összefüggően Janik Qyőzöné adott tájékozta- 
tást az ebédek minőségét illetően tett észrevételeink eredményéről (Ígéretet 
kaptunk és annak alapján a Tanács is Ígéri az étkezés minőségének Javulását), 
valamint arról, .hogy az utóbbi időben, lehetőségeinket meghaladóan növekedett 
meg az étkezők száma (átl. napi 160-180 főre). Ez utóbbit érintően a Tanáoe úgy 
határozott, hogy a továbbiakban a hozzátartozók közül csak a gyermekek étkezé
sének engedélyezésére tesz esetenként Javaslatot a főigazgatónak.

Munkaadói segélyre Javasolták szooiális v. egyéb körülményekből adódóan 
Fodor Armandné (200 Ft), Papp Pere no né (200 Ft), Szilvássy Zoltánná (200 Ft) 
és Totth Elemér (250 Ft); betegség óimén Balogh György (200 Ft), Hémeth Imré- 
né (250 Ft) és Slnkó Pálné (250 Ft); születés, házasság alkalmából Ferenczfy 
Klára (200 Ft) és Hegyi András né (250 Ft) dolgozókat. Szakszervezeti rendkívüli 
segélyben részesítették Kovács Béláné (betegség óimén 200 Ft) és Matejka János- 
né (betegség elmén 250 Ft) szakszervezeti tagokat.

A Tanács ezúton is felhívja a nyugdíjazásra kerülő dolgozók figyelmét arra, 
hogy saját érdekükben tartsák fenn szakszervezeti tagságukat.

OKTÓBER 12. * Mvnwr.fl7.frr.tia

Ez első Ízben, ezt követőleg pedig okt. 27-én tárgyaltuk meg a
Hagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója alkalmából tartandó ünnepsé
günk tervét.

Az ünnepséget - az évek során kialakult műsorral és tánccal egybekötött ün
nepi-est formájában - november 6-án este 8 órai kezdettel rendezzük meg dísztér
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műnkben. A műsorban az 1965* évi budapesti nemzetközi zenei versenyeken első he
lyezést nyert Magyar Fúvósötös és Jenesé Adrienné előadóművész szerepel. Az ün
nepi beszédet Óvéri Sándor osztályvezető, a pártszervezet vezetőségének tagja 
tartja, ünnepségünkre ezúton Is meghívjuk könyvtárunk dolgozóit hozzátartozóik
kal együtt.

OKTÓBER 13. * SZERKESZTŐ BIZOTTRÁftf tlT.te

Lapunk szerkesztő bizottsága ez alkalommal "soraiban megfogyatkozva" tart
hatta meg szokásos megbeszélését. Ónódv Miklós augusztus óta katonai szolgála
tot teljesít, Papp István pedig okt.l—ével a Művelődésügyi Minisztérium könyv
tárosztályához nyert áthelyezést. A szerkesztő bizottság e helyen is szeretné 
köszönetét kifejezni Papp Istvánnak azért a lelkes és odaadó munkájáért, mely- 
lyel lapunk szerkesztésében 1962 októberétől részt vett. Munkáját beesültük, 
sokra értékeltük és uj munkaterületén végzendő munkájához sok sikert kívánunk.

OKTÓBER 20. * TAPAflETAT^TfiSEpB
Könyvelosztónk szocialista munkakollektlvája - meghívás alapján - tapasz

talatcserére a tatabányai Megyei Könyvtár néhány hónappal ezelőtt alakult könyv
tári munkákon aktíváját látogatta meg. Látogatásukról az alábbiakban számolunk 
be.

TAPABZTA3SSBKE TíTABÍWYAH

A Könyvelosztó szocialista munkakollektlvája egy régebbi kedves meghívásnak 
tett eleget október 20-án. Ugyanis még májusban kereste fel kollektívánkat a ta
tabányai megyei könyvtárból Börcs János, könyvtárunk volt dolgozóJa,tanácsot kér
ve leendő kollektívájuk szervezéséhez, ugyanakkor meg is hivott bennünket egy ké
sőbbi időben teendő tapasztalarcserére.

Most nagy várakozással tekintettünk az ut elé, melyet hosszas készülődés 
előzött meg. Korán reggel indultunk Csapodi Osabáné elvtársnővel, szakszerveze
ti elnökünkkel és kollektívánk tagjaival. Tatabányára való megérkezésünkkor, ked
ves fogadtatás után, hamarosan megpillantottuk a könyvtár szép, modern épületét, 
melyet az elmúlt év szeptemberében adtak át rendeltetésének.Bár mindnyájan tud
tuk, hogy nagyon szép, mégis nem kis irigységgel szemléltük a tágas, világos, Íz
lésesen berendezett helyiségeit.

A klubhelyiségben ismerkedtünk meg a könyvtár olvasószolgálati munkakollek- 
tivájának tagjaival, s hamarosan megindult az eszmecsere. Csapó diné elvtársnő 
a könyvtárunkban működő szocialista kollektívákról beszélt, majd Bajor Lászlómé, 
kollektívánk vezetője közösségünk történetét, problémáit, eredményeit ismertette. 
A tatabányaiak munkakollektivéjának megalakulását pedig Horváth Mária és szép 
munkanaplójuk tárta elénk.
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Kimondották, hogy Tatabányán a Szénbányászati Trösztnél sok szocialista 
brigád működik, ahol az egyes kollektívák gyakran csoportosan Is felkeresik 
a könyvtárat. így kaptak kedvet az olvasószolgálat dolgozói kollektívájuk meg
szervezésére, mely április 4—én alakult meg. Kollektívájuk is a szocialista 
brigádmozgalom hármas jelszavának megfelelően tette meg felajánlását. Ami szá
munkra uj, és érdekes volt, hogy együttműködési szerződést kötöttek a Szénbá
nyászati Tröszt Építészeti és Vegyesüzem egyik szocialista brigádjával.

Együttműködési szerződésük szerint: a megyei könyvtár munkakollektivája 
vállalta: a szabványok és műszaki könyvek egyéni vásárlásának elősegítését; 
azt, hogy a könyvtár műszaki állományából - a brigád igényének megfelelően - 
letéti anyagot adnak át, melyet időnként ujább szerzeményekkel újítanak fel; 
valamint azt, hogy a brigád tagokat tanulmányaikban segítik. A Szénbányászati 
Tröszt szocialista brigádja pedig a könyvtár karbantartási munkálatainak műsza
ki ellenőrzését; a kiállítások kivitelezésében való segítségnyújtást vállalta; 
valamint azt, hogy az esetleges karbantartási munkáknál segítenek a szerző
déskötésben, a költségvetés elkészítésében, éa a számlák ellenőrzésében. Szere
pelt a szerződésben kölcsönös tapasztalatcsere szervezése, rendezvények közös 
látogatása és rendezése.

A beszélgetés során a kollektíva tagjainak kérésére Csapodlné az QSzK kéz
irattárának gyűjteményét ismertette, amit mindnyájan nagy érdeklődéssel hall
gattunk meg.

Délután az épülő uj városnegyedet néztük meg, majd visszatérve a könyvtár
ba Horváth Géza Igazgató és az SZB titkára, Lajos László elvtársak mondották 
el tapasztalataikat és kedvezd véleményüket a kollektíva féléves munkájáról és 
eredményeiről«

Tatára a könyvtár mikrobusza át vitt bennünket, ahol a várat és az öreg
tavat néztük meg, majd jó hangulatban azzal a meggyőződéssel szálltunk vonat
ra, hogy ez a látogatás mindkét kollektíva számára igen hasznos volt, melynek 
eredményét is látjuk majd munkánkban. — NAGY ÉVA

IDEGEN NYELVŰ KLUBDÉLPT.ÁHOK

KÖNYVTÜRDNK szakszervezeti bizottsága az idegen nyelvű klubdélutánok ren
dezését, mint az idegen nyelv gyakorlásának egyik bevált formáját alkalmazza, 
s ezzel is az intézmény munkáját kívánja segíteni.

Célunk az volt. hogy a könyvtár dolgozói megfelelő formában és színvonalon gyakorolhassák egy-egy idegeTnyelv használatit, gyarapítsák a Majom
ra vonatkozó ismereteiket, és kellő készséget szerezzenek az olyan tudományos 
vitában való részvételhez, amely nem anyanyel vükön folyik.

mvon témákat igyekszünk választani, melyek a számításba vehető résztve- 
éwiaklAdásét felkelthették, másrészt esetenként olyan előadót kellett keres- Sdkfw illet! SJelv tö?éie?es ismeretén túl az adott témakörben szakte

kint Ilynek is Bzámit. Tájékoztatásként néhány elhangzott előadás elmét ism-r-
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tétjüki "The activities and organisation of UNESCO". "Novüe Javlenija v ocenke 
literaturü XIX. véka", Les origines de la préssé capitaliste moderné”, "Tradi- tlon und Fortschritt in dér Literatur (Ein Berioht über die Sitzung des Inter
national en FEN Clubs)".

AZ IDEGEN NYELVŰ klubdélutánokat a reszortfelelős irányításával a bizalmiak készítik elő. ők közllk a soron következő előadár témakörét és tervezett 
időpontját azokkal a munkatársakkal, akik Jártasak abban a nyelvben. A részvé
telre Jelentkezők a klubdólutánra az Illető nyelven szővegezett, névre szóló meghívót kapnak. A meghívásnak ez a formája is hangsúlyozza, hogy nem egy kel
lemetlen vizsgáztatásról van szó, hanom a könyvtár társadalmi életének szakmai 
szempontból is érdekes eseményéről. Az előkészítéshez tartozik az is, hogy a 
résztvevőket szóban tájékoztatjuk azokról a kérdésekről, amelyeket az előadó 
előreláthatóan érint, hogy a kérdésekről gondolkozzanak, és felkészülve tevé
kenyen bekapcsolódhassanak a vitába.

A vita a tapasztalat szerint sokszor még akkor Is nehezen indul meg, ha 
anyanyelvűnkön folyik. Ezt a kínos zökkenőt azzal igyekeztünk kiküszöbölni, 
hogy kerültünk minden olyan mozzanatot vagy külsőséget, amely a résztvevőket, hivatali értekezletre emlékeztetné. Ennek a ml esetünkben bevált módja az volt, 
hogy "vendégeinket" úgy fogadjuk, miként azt a háziasszony társas összejövete
leken szokta. Uinden érkezőhöz személy szerint szólunk, igyekszünk őt az ide
gen nyelven megszólalásra bírni és ebbe az előzetes társalgásba az előadót is 
bevonjuk. Ez kellemes, barátságos légkört teremt és hamarosan fesztelen hangulatot alakit ki. Az előadást csak akkor - és nem előbb - kezdjük, amikor a kez
deti merevség már feloldodótt. A kedvező légkör kialakításában segít az is,ha 
a résztvevőket valami csekélységgel megkínáljuk. A feketekávé kevergetése már 
sokakat átsegített a kezdeti elfogódottságon.

Néha szükség lehet arra is, hogy az előadást kisebb megjegyzésekkel egy- 
egy pillanatra megszakítsuk, ha úgy látjuk, hogy a gyorsabban előadott anyag, 
a választékos vagy tömör nyelv egyik-másik hallgatót fárasztJa. vagy figyelmét lankasztja. Tapasztalatunk szerint igen fontos, hogy a vitat irányító re
szortfelelős az előadás után még rövid szünetet se engedjen. Ha más önként és 
azonnal nem szól, neki kell valami olyant felvetnie, ami érdeklődést kelt, meg
szólaltat.

A KLUBDÉLÜTÁNOK ismertetett formájával, azoknak gondos előkészítésével 
és levezetésével sikerült megközelítenünk célunkat. Klubdélutánjaink élénkek 
és kellemesek, színvonalasak, tartalmuk pedig hasznoB. A kísérlet most már 
állandó formává vált.

így váltak az idegen nyelvű klubdélutánok szakszervezeti társadalmi életünk részévé és szakmai továbbképzésünk hasznos eszközévé. — PUSZTAI JÁNOSNÉ
[Megjelent a Közalkalmazott 1965.szept.13~i számában.]

ÜDÜLÉSI HÍREK

Az alábbiakban lapunk megjelenéséig kiadott beutalásokat ismertetjük!

Kedvezményes üdültetés: BALATONBOGLÁR [családos] - Miklósi János, felesé
ge és gyermekük jul.7-től 20-ig; HÉVÍZ [szanatórium] - Győrffy Sarolta szept, 
17-től okt. 7-ig; HÉVÍZ Balázs Miklósné és férje szept. 22-töl okt. 5-ig« Él- 
I,TftS7-knm'kEmre7.T - Radnal Márta és édesanyja szept. 22-től okt. 5-ig; SIÓFOK - 
Tátiig péter szept. 8-tól 21-ig; [kontingensen kivül]: BALATONFÖLDVÁR - Pálmai 
Éva aug. 27-től szept. 9-ig; MÍTRAFÜRED - Krause Etelka és édesanyja szept.
24—tői okt. 7-ig, Kecskemétby István okt. 27—tői nov. 9-ig• PÁRÁD [szanatórium] 
Belencsik Lajos okt. 13-tól nov. 2-ig; PILISSZENTKERESZT - Béllez Pál, feleeé- 
sége és 2 gyermeke szept. 8-tól 21-ig, Nemere Zoltánná szülei (2 személy) szept. 
22—tői okt. 5—ig; Kozocsa Sándor és felesége (nyugd.) okt. 20-tól nov.3-Í6í 
SOLT [családos] Schneller Károly, felesége és gyermeke szept. 2-től 15-ig*



Önköltséges üdültetési KESZTHELY - aug. 23-tól szept. 6-igi Papp István 
és hozzátartozói (2 felnőtt és 2 gyermek). Vermes Lászlóná és leánya (2 fel
nőtt), Nedoczky Zsuzéánna és testvére (1 felnőtt és 1 gyermek), Major Árpád- 
né [PM Könyvtára] és Rozgonvi Györgyné [PSzEK] (2 felnőtt), Ürögdv Györgyné 
és hozzátartozói (4 felnőtt); ZIRC - Bzept. 15* és 27. közötti Csapódj Csabá
dé és leánya (2 felnőtt), Mészáros Pálné [PSzEK] és hozzátartozói (3 felnőtt)




