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MOKKÁNKRÓL. TERVEIMRŐL

Még az elmúlt év decemberében munkaértekezleteken tárgyalták meg könyvtá
runk osztályvezetői dolgozóinkkal az 1965* évben végzett munkát és az ez évi 
feladatokat. E munkaértekezleteken sok olyan Javaslat, észrevétel hangzott dol
gozóink részéről, mely már a munkatervek végső megfogalmazásánál felhasználást 
nyert vagy elindítója lehetett egy-egy olyan gondolatsornak, amely csak később 
fogalmazódhat ténj 1 - i » tervvé és érik majd a későbbiekben konkrét feladattá. 
Ezeket kívánjuk felw ^koztatni és megvalósulásukban nyomon követni.

Bevezetésként 1965.évi főbb feladataink teljesítésének rövid összegezését 
adjuk, ehhez kapcsolva következő számunkban a munkaértekezletek Ismertetését, 
befejezésként pedig 1966.évi tervfeladatainkat.

1965.ÉVI MUNKÁNKRÓL

Könyvtárunk munkáját - az előző évekhez hasonlóan - 1965-ben is általános
ságban a feladatoknak az a kettőssége határozta meg, mely egyrészt a könyvtár 
rekonstrukciós (leendő uj elhelyezéséből adódó felkészülési) programjából, más
részt folyamatos munkájának követelményeiből összegeződött. Bár feladataink 
megfogalmazásában a célkitűzéseknek ez a kettőssége elkülöníthető, a napi mun
ka ellátásában szorosan kapcsolódtak egymáshoz.

Állománygyarapítási munkánkban kiemelt feladataként kezeltük a leendő ké
zikönyvtárak, azon belül pedig a kísérleti Jelleggel megnyitni tervezett iro
dalomtudományi szakolvasóterem kézikönyvtári állományának beszerzését. E szek
toron belül a tervszóm 6 000 mu biztosítását irta elő, a beszerzések száma 
5 262 mü [±964-ben 6 800] volt. A lemaradást elsősorban az antikvár-könyvpiac 
egyre erősödő szűkülése magyarázza, ahol túlnyomóan olyan müvek ismétlődnek, 
amelyeket már megfelelő példányszámban beszereztünk, de részben magyarázza á 
külföldi kézikönyvek emelkedő ára is. Az irodalomtudományi szakolvasóterem ké
zikönyvtári anyaga az 1964. évi 25 százalékról 60 százalékra emelkedett, az év 
végén pedig sikerült egy olyan magánkönyvgyüjtemény megvételét előkészítenünk, 
melynek állománybavétele anyagát szinte teljessé tudja tenni.

A könyvállomány gyarapodása 17 százalékkal, az összállományé pedig 4 szá
zalékkal haladta meg a tervezettet; az előző évhez viszonyítva azonban az össz- 
gyarapodós valamivel kisebb. Jelentős eltolódás mutatkozik a beszerzések módját
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illetően. Csökkent a vétel utján beszerzett anyag mennyisége, ugyanakkor nö
vekedett az állami juttatás (Könyvelosztó) és a csere (Nemzetközi Csereszol
gálat) utján megszerzett anyag mennyisége. A jövőt illetően is egyrészt eze
ken a területeken, másrészt a megvásárolható magángyűjtemények felderítésé
ben tervezi aktivitását növelni a Gyarapítási Osztály.

A feldolgozási munkát illetően három feladat végrehajtásának eredményé
ről számolunk be. a) A könyvfeldolgozó osztály az előző évi felülvizsgálat 
előírásai alapján megvalósította a háromszintű (teljes, egyszerűsített és cso
portos) feldolgozást, a feldolgozási futószalag átszervezésével az átfutási 
időt 16-18 napra csökkentette és elkészítette ideiglenes v. végleges formában 
az átszervezésből adódó szabályzatokat, b) Elvégezte a katalóguscédulák xerox- 
ofszet sokszorosítással történő előállításának vizsgálatát, majd szept.1-től 
okt. Jl-ig üzemi jellegű kísérletet folytatott bevezetése lehetőségeinek kon- 
krótizálósára. Eredménye alkalmazását illetően, a könyvtár jelenlegi adottsá
gai között, negatív volt. Ezért, egyrészt (a xerox-rota felszerelésnek a fel
dolgozástól való távolságából következően) az átfutási idő jelentős meghosszab
bodása, másrészt a sokszorosítással előállítható katalóguscédulák alkalmatlan
sága (a jelenleginél vékonyabb karton) miatt, valamint az utólagosan szüksé
ges cédulák egyedi utánnyomása megoldatlanságából következően, bevezetésétől 
el kellett tekintenünk, o) Harmadik feladatként katalógusaink rekonstrukciós 
munirÁi atalr>nir eredményét rögzítjük. Folytatódott — ez évben már megszilárdult 
szervezeti keretben - a szolgálati betűrendes katalógus átszerkesztése. Tel
jesítménye 443 ellenőrzött v. átszerkesztett cédula beosztása volt a ter
vezett 200 000-rel szemben. A szakkatalógus rekonstrukciójában a munka megin
dulását regisztrálhatjuk. Ennek során első lépésként az 1800 előtt megjelent 
müvek céduláinak kiemelésére és külön katalógusban való felállítására, a kí
sérleti szintű miinicAk elvégzése után az átszerkesztés szabályzata általános 
részének összeállítására, a rész-szabályzatok kidolgozásának megkezdésére és 
kisebb átszerkesztési munkák végrehajtáséra került sor. A tervezettnek megfe
lelő (de mindössze évi 576 órát jelentő) munkaidő-ráfordítással folytatódott 
az olvasói betűrendes katalógus korszerűsítése.

A raktári munkát illetően elsőként az állományrevízió első szakaszának 
végrehajtásáról kívánunk számot adni. 1965. jul. 26-tól szept. 50-ig 57 munka
nap felhasználásával az állományrevíziót könyvtárunk saját dolgozóival, belső 
átcsoportosítás utján hajtotta végre. Az első szakaszra tervezett revíziót 
a Raktári Osztály, a Régi és Ritka Nyomtatványok Tára, a Zárolt Kiadványok 
Tára, valamint a Színháztörténeti Tár állományában eredményesen, a tervezett
nek megfelelően, időben v. mennyiségben túlteljesítve hajtották végre. Szám
szerű eredménye 721 227 mü (779 626 darab) volt.

Állományvédelmi munkánkat a raktári helyi javítások, az állományvédelmi 
mikrofilmezés, a könyvkötések és restaurálások csoportjaira bontottan össze
gezzük.

A Raktári Osztály az előző évek tapasztalatainak felhasználásával foly
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tatta a raktárban végzett un. helyi javítási munkákat (tókázás, jegyzetkötés, 
kartonba fűzés, kisebb javítások). Ennek során a tervezett 28 000 raktári egy
séggel szemben 32 366 darab állománymegóvó munkáját végezte el L19&4—ben 26 371 
darab]. A Hírlaptól- raktárában 1 könyvkötő szakmunkás végzett helyi javítási 
munkát, melynek rendjén 199 db ujrakötést, 396 nagy és 1 333 kisebb javítást 
hajtott végre.

Az állományvédelmi mikrofilmezés keretében a Mikrofilmtár 434 174 negatív 
(tervBzáms 373 000), 232 213 pozitív mf.kockát (tervszámt 100 000) készített.
A teljes termelése 523 253 negatív (tervszám: 465 000), 330 216 pozitív mf.koc
kát (tervszám: 300 000)> továbbá 9 892 db nagyítást és fotókópiát (tervszám:
14 000) tett ki. A tár teljesítményének egészét vizsgálva a tervteljesltés 112, 
állományvédelmi vonalon (mely a könyvtár szempontjából alapvető fontosságú) pe
dig 144 százalékos.

Eredményes-r> végezve munkáját a Könyvkötészet és a Bestauráló Láboratórium 
Is. Az állományi kötéseknél a teljesítmény 105 (terv 15 850, tény 16 699 kötés), 
a kiadvényi kötéseknél 93 százalékos volt. Figyelembe véve az év folyamán tör
tént költözködésből, átszervezésből, valamint az egyéb okokból adódó kieséseket, 
az eredményt igen jónak értékelhetjük. A restauráló munka számokba való tükröz- 
tetését részint annak egyedi jellegéből, részint a tervezett munka változásából 
következően mellőzzük.

Olvasótermeink zöme jul.26-tól szept. 30-ig, az állományrevízió időszaká
ban zárva volt v. működését szeptember folyamán korlátozta. Ebből következőleg 
az olvasók-kölosönzők, valamint a forgalmazott könyvtári egységek száma (bár 
mindkettőnél a tervezettet meghaladta) 1964-hez viszonyítva 10-15 százalékos 
csökkenést mutat. A zárvatartás ideje alatt is biztosítottuk azonban a külföl
di és a legfontosabb hazai kutatások számára a használati lehetőséget. Ennek 
eredményeként pl. a modem könyvállománynál a helyben olvasók számában a kiesés 
csak 17, a használt egységek számában pedig mindössze 5 nap átlagának megfele
lő volt. Müemlékkönyvtáraink látogatottsága (115 ezer) 6 százalékkal haladta 
meg az 1964.évit.

Munkatervünk által tükrözötten is a bibliográfiai munka területén jelent
keztek mind fontosságukat, mind megoldásuk nehézségeit tekintve a legnagyobb 
feladatok. Elsőként az 1964 végéig szervezetileg elkülönült csoportokból létre
hozott, feladataiban és tagjaiban is egységessé vált Bibliográfiai Osztály meg
teremtését emeljük ki. Ez egyben a nemzeti bibliográfiák szerkesztése egységé
nek megvalósulását is jelentette. Második, már végrehajtott feladatként a Ma
gyar Folyóiratok Repertóriumának időben és házi előállításban való megjelente
tését említjük. Az addig nyomdai előállításban, 4-5 hónapos késéssel megjelenő 
kiadványt (jellemzésül: 1964. évi indexe 1965 novemberében jelent meg) 1965* 
január-március időszakban havonta egy-egy alkalommal, áprilistól pedig kétheten
kénti kiadásban tudtuk közreadni. Hasonlóképpen jelentősnek értékeljük a gazda
sági vonalon elért megtakarítást is. Harmadik feladatként összegezzük azokat 
a kurrens és retrospektív bibliográfiákat, melyek 1965 folyamán megjelentek
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v* kiadásra előkészítést nyertek• Félhavonként jelentettük meg a Magyar Nemze
ti Bibliográfia és a Magyar Folyóiratok Repertóriuma c. kiadványainkat. Meg
jelent a Magyar Könyvészet 1945-1960.c. bibliográfia 1.kötete (Általános müvek. 
Filozófia. Vallás. Társadalomtudományok. Nyelvészet), a Magyar Könyvészet 1964. 
kötete, a Grafikai plakátok és metszetek c. bibliográfia 1961-1962.évi kötete. 
Kéziratban elkészült a Magyar Könyvészet 1945-1960.c. bibliográfia 2.kötete 
(1965•novemberében nyomdába adtuk) és a Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473- 
1750.c. bibliográfia 1.kötete (1473-1600), melyet lektorálásra adtak át. Ha
sonlóképpen elkészült az Országos Ősnyomtatvány-katalógus kézirata (az Akadé
miai Kiadónak adták át) és a Grafikai plakátok és metszetek c. bibliográfia 
1963-1964. évi kötetének kézirata is.

Gyűjteményeinkkel kapcsolatos feladatok megoldása mellett nem kisebb inten
zitással végeztük azokat a munkákat, amelyek a könyvtárközi szolgáltatások el
látásából hárultak könyvtárunkra. 1. A beszolgáltatott kötelespéldányok meny- 
nyisége közel 4 százalékkal haladta meg az 1964.évit. Számszerű adatai (ezrek
ben): beérkezett 929, ©bből OSzK 170 (ide számitva a külföldi cserére átvett 
példányokat is), más könyvtárak 675, fölöspéldányként a Könyvelosztó utjáni 
továbbosztásra 86. 2. A könyvek központi katalógusával kapcsolatos kurrens és
rekonstrukciós munkák a tervezettnek megtelelőek voltak. A rekonstrukciós mun
ka során az elmúlt évben felállított szláv-katalógus továbbépítése mellett azo
kat a kísérleti munkákat végezték el, amelynek alapján elkészithetővé vált a 
katalógusok átszerkesztésének végleges szabályzata. 3* A Külföldi Könyvek Or
szágos Gyarapodási Jegyzékének 24 száma 5 017 lap terjedelemben az előirt ha
táridőnek betartásával készült el. A feldolgozott anyag mennyisége (96 458 cim) 
lényegtelen eltéréssel azonos volt az 1964. évivel. 1965 januárjától az előző 
évinél részletesebb, a növekvő külföldi érdeklődésre tekintettel pedig külön 
orosz és angol nyelvű tárgymutatót is adtak. Szerkesztésében több, a használa
tot elősegítő (élőfejen átfutó szakszámozás), kivitelezésében pedig gazdaságo
sabb változtatásokat hajtottak végre. 4. A folyóiratok központi katalógusánál 
a munka súlypontja részint a napi feladatok ellátására (12 253 tájékoztatás), 
részint a "Külföldi folyóiratok a magyar könyvtárakban" c. lelőhelyjegyzék 1966. 
évi kötete kiadásának előkészítésére esett. A lelőhelyjegyzék retrospektív kö
tetének (külföldi folyóiratok központi címjegyzéke) munkálataiban az 1964. év
hez viszonyítva lényegesebb előhaladás nem történt. 5« A könyvtárközi kölcsön
zés forgalma az 1964. évivel azonos szinten mozgott. A beérkezett kérések száma 
21 350 volt, eredményessége a hatásfok emelkedésében jelentkezett. A beérke
zett kérések 93,9 százalékát (1964-ben 90,9) pozitív eredménnyel intézték el.
37 ország könyvtáraival folytattak kölcsönzést, melynek során külföldről 9 894 
esetben szereztek be könyvet, folyóiratot, mikrofilmet v. fotókópiát, külföld
nek pedig 2 022 esetben küldtek ki anyagot. A belföldi közvetítések számai 8 150 
volt. 6. A nemzetközi csere területén 60 ország 400 intézményével állunk rend
szeres kapcsolatban. A forgalom mintegy 30 százaléka esett a Szovjetunióra, 50 
százaléka a többi szocialista országra 20 százaléka pedig az egyéb országokra. 
Számszerű adatai (ezrekben): kiküldés 69 (1964-hez viszonyítva 7 százalékkal
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csökkent, elsősorban a Könyvelosztó által rendelkezésre bocsátott fölöspéldányok 
mennyiségének apadása miatt), ugyanakkor a beérkezett anyag mennyisége 20 szá
zalékkal emelkedett (78), 7* A könyvelosztás középpontjában az előző évek során 
már megkezdett 1701-1850 közötti kiadású külföldi könyvek feldolgozásának és 
szétosztásának folytatása, valamint a közkönyvtárak fölöspéldánycseréjónek köz
vetítése állott. A feldolgozó munka mutatószámaként előirt 19 500 db egyszerű
sített címleírást 110 százalékra (21 572 db) teljesítették. Szétosztó munkája 
során könyvtáraknak,46 885 (1984-ben 2/ 214 db), értékesítésre és cserére 11 924 
+ 451 kötet könyvet és folyoirat-évfolyamot adott át. Feldolgozásra 57 875 db 
folöspéldányt vettek át és 111 jegyzékben 29 746 elmet (1964-ben 85 jegyzék,
20 844 elmj közvetítettek).

Az Igazgatás.munkaszervezés.könyvtárépítés területén végzett munkából az 
alábbiakat emeljük kit a) A munkaszervezetek és munkamódszerek korszerűsítésének 
végrehajtására tervezett elemző jellegű vizsgálatok közül szept. 4-től 20-ig 
terjedő Időszakban megtörtént a mikrofilmtár felülvizsgálata, december elején 
megkezdődött a könyvtárközi kölcsönzésé, 1966-ra nyert halasztást a zárolt ki
adványok tárának felülvizsgálata, b) Bár egészében nem fejeződött be, de lénye
gében elkészült a könyvtár rákospalotai (Czábán Samu tér) uj, 4 szintes vasrak
tára. Az 1966 első évnegyedében befejezésre kerülő feldolgozó-helyiségekben, 
valamint a vasraktárban 1966. áprilisától tervbe vettük az eddig ömlesztetten 
tárolt másodpéldányok rendezésének megkezdését. 0) Folytatódott a várbeli uj 
könyvtárépületünk kivitelezési munkája, építészeti, épületgépészeti, belsőépí
tészeti terveinek készítése. A kivitelezés során 9#2 millió forint összegű mun
kát végeztek, d) Kiadvány! tevékenységünk eredményét több, előre nem számított 
tényező határozta meg. Nyomdai kapacitás hiányában 1963-1964-i évkönyvünk ki
adását csak 1966 első negyedére tudtuk biztosítani. Sokszorosító üzemünk kapa
oltásának (a Népművelési Propaganda Iroda részére történt gépi és személyi át
adásból következő) csökkenését részint átcsoportosítással, részint túlmunkák 
beállításával pótoltuk. Az 1965. év során 6 önálló és 4 időszaki kiadványt 
1 140,5 (A5-re redukált) ivterjedelemben, 7 750 példányban jelentettünk meg.
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAIM: Balogh László műszaki ügyintéző II. (Keszthely, az épü
let-gondnokság vezetője), Bízó Mária könyvtáros II. (Országos Gyarapodási Jegy
zék), Fordán Lajosné kisegítő III. (Olvasószolgálat, ruhatár), Hörömpöll And- 
réusné könyvkötő szakmunkás (Gyarapítási Osztály), Mlrki Györgyné kisegítő III. 
(Olvasószolgálat,ruhatár), Mürschberger Tibor könyvkötő szakmunkás (Könyvköté
szet) .

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓLt Győrffy Sarolta könyvtáros III. (nyugdíjazás), 
Kertész Ivánné könyvtáros I. (áthelyezés: Gondolat Könyvkiadó), Krauszné Krón 
Ilona kisegítő III. (nyugdíjazás), Magyar! Lászlóné könyvrestaurátor II.(nyug
díjazás), Vargha Józsefné könyvtári raktáros (nyugdíjazás)

ÁTSOROLÁS: dr.Farkas László osztólyvezetőhelyettes (Hirlaptár)

UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEIM

Lapunk jelen számától kezdődően e cim alatt a GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY rendsze
res tájékoztatását adjuk a jelentősebb magyar szépirodalmi müvek könyvtárunkba 
beérkező külföldi fordításairól, valamint a külföldön, első közlésben kiadott 
magyar nyelvű szépirodalmi müvekről. Két célt kívánunk ezzel szolgálni: egyrészt 
tájékoztatást nyújtani a külföldi kiadóknak a magyar irodalom iránt megnyilvá
nuló érdeklődéséről, másrészt némi bepillantást adni a határainkon túli magyar 
irodalmi termésbe. Miscellanea Hungarica címszó alatt a külföldön kiadott egyéb 
tárgyú, fontosabb, állományunkba került müveket közöljük.

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGÉN NYELVEN

DÉRY Tibor: The giant - Behind the brick - Lőve. LAz óriás - A téglafal mögött - 
Szerelem.] London 1964.

DÉRY Tibor: Láska [Szerelem.] Praha 1965*
FEJES Endre: Vanaranahoov. [Rozsdatemető.J Tallin 1965*
ILLYÉS Gyula: Le favori. [A kegyenc.] Paris 1965.
ILLYÉS Gyula: Poporul pustelor. (Puszták népe.] Bucuresti 1952.
MÁNDY Iván: Czutak i szary kon. [Csutak és a szürke ló.] Warszawa 1964.
MESTERHÁZY Lajos: Szvidetelsztvo. [Tanúság.] Moszkva 1965*
MESTERHÁZY Lajos: Paar saramu piirini. [Pár lépés a határ.] Tallin 1963.
MOLNÁR Géza: Marta. [Márta.] Riga 1965.
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MÓRA Ferenci Varraranl thagavorö. [Elbeszélések.] Jereván 1964.
MÓRICZ Zsigmondi Giadinh. [Rokonok] Hanoi 1965.
SZABÓ Magdal Pás akiét Zofikal. [Mondják meg Zsófikénak.] Riga 1965*
SZABÓ Magda: Resentlmento. [őz.] Barcelona 1964.

ANTOLÓGIÁK

Aprel’szkij veter. [Áprilisi szél. Cikkek, elbeszélések.] Moszkva 1965* 
Llrica ungherese deli’900. [A huszadik század magyar költészete.] Parma 1962. 
Ungarische Erzáhler dér Gegenwart. Stuttgart 1965.
Vengerszkaja Novella. Moszkva 1969*

KÜLFÖLDÖN MEGJELENT MAGYARNYELVŰ SZÉPIRODALOM

BEKE György: Hullámgyürü. Kisregény. Bukarest 1965*
CSÉPE Imrét Fordul a szél. Regény. Növi Sad 1965*
FARKAS Jenőt Csendorszég. Versek. Bratislava 1969*
GAJDOS Tibort Még visszajövök. Regény. Subotloa 1963*
GÁL Lászlót Lepkevirág. Versek. Növi Sad 1963*
GOBBY FEHÉR Gyulát Elrontott csodák. Novellák. Növi Sad 1965.
MAJTÉNYI Gézát Szobrot álmodtam. Versek. Bukarest 1965*
SIMKÓ Margltt Szeretlek élet. Versek. Bratislava 1965.
SULHOF Józsefi Végtelenen innen. [Elbeszélések, riportok.] Növi Sad 1965* 
SZIRMAI Károly: A osend víziói. Elbeszélések. Növi Sad 1965*

MISCELLANEA HUNGARICA

BORI Imrét Eszmék és látomások. Tanulmányok. Növi Sad 1965*
HORÁK, Ján: Kremnlcká mincovna* [A körmöcbányai pénzverde története.] Banská 
Bystrica 1965*

LUKÁCS György: Le román historique. Payot 1965.
LUKÁCS György: Teória dél romanzo. Milano 1964.
ZVARA, Jurajt A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Szlovákiában. Bratislava 

196$.

**DA3 IST PER NIBELUNGELIET,,
(Egy értékes bibliofil szerzeményünkről)

A Könyvelosztó működésének eredményeként könyvtárunk már számos jelentős 
és becses kiadvánnyal gazdagodott. A legutóbbi küldemény számos szép darabja 
közül egy különösen érdekes példányt szeretnénk most lapunk olvasóival is meg
ismertetni.

A félbörkötésü, nyolcadrét kötet a Nibelungenlied un. C-kéziratának szö
vegét tartalmazza "DAS IST DÉR NIBELUNGELIET" címmel. Eppishausenben jelent 
meg, 1821-ben; kétszinnyomásban, betűhíven közli az eredeti kéziratot. Külön
legesen értékes és hungarica szempontból érdekes voltára a címlap és a szenny
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levél közé beragasztott levélre irt ajánlás hívja fel a figyelmet! "Dem edlen 
Mlnneaanger, Johann Gráfén von Maylath, von seinem schwabischen Preunde Joseph 
von Lassberg, zu Eppishausen."

A szennylevél vérzőjén lévő kéziratos bejegyzés mindjárt magyarázattal is 
szolgál az ajánláshoz. Gróf Ma.1láth Károly, Majláth János öccse Írhatta be a 
könyvbe!

"Dleses Buch ist herausgegeben von 
Joseph Freyherm von Lassberg, Herm 
von Eppishausen, und auf dessen Kosten 
gedruokt, jedoch nur für ihn und seine 
Preunde, im Buchhandel kham es nicht.Dieses Éxemplar verehrte dér Freyherr 
dem Gráfén Johan Mallath, von dem es 
sein Brúder Kari Gráf Mallath erhielt.
Rarum opus."

Tekintve, hogy példányunknak nemcsak bibliofil volta és története érdekes, 
hanem mind ajándékozójának, mind megajándékozottjának élete és alakja, néhány 
sorral először róluk emlékezzünk meg*

Joseph,Preiherr v. Lassberg híres germanista volt, ugyanakkor Németország 
egyik nagynevű könyv- és kéziratgyttjtője is, aki korának egyik legszebb könyv
tárát gyűjtötte össze. Ezt annál könnyebben tehette, mert a Pürstenberg herce
gi család akkor uralkodó kiskorú tagjának gyámja, s az anyahercegnö, Elisabeth 
von Thura und Taxis bizalmas barátja volt, akivel az Allgemelne Deutsche Blb— 
liographle finom fogalmazása szerint "meleg és olthatatlan vonzalom fűzte össze". 
(A Nlbelungenlled-kiadást is "Eilsábethnek, a német nők hercegnőjének" ajánlot
ta.) A hercegnő tette pl* lehetővé a Nibelungenlied un. Lassberg-féle (C.) kéz
iratának megvételét is számára, amely aztán Epplshausen-i majd később Meersburg-i 
könyvtárának egyik kincse volt. Irodalomtörténeti jelentőségű munkásságán kí
vül még egy irodalomtörténeti vonatkozását érdemes megemlíteni Lassbergnek! 64 
éves korában nőül vette az akkor egész fiatal Maria Anna von Droste-Hülshoffot, 
Anetté von Droste-Hülshoffnak, a nagy Írónőnek nővérét, aki később éveket töl
tött sógora kastélyában.

Gróf Ma.1láth János még érdekesebb egyéniség, s különösebb sors. Dúsgazdag 
magyar főur, ismert történetiró, jónevü germanista, a magyar irodalom külföldön 
való megismertetéséért igen sokat tett. Ugyanakkor tulajdonképpen mégsem igazán 
komoly tudós, inkább kompilátor, mint egyéniség. Elismerést soha nem kapott 
semmiért, Bécs rendőrügynökének tartották, megbízhatatlan renegátnak, akiről 
még Szinnyei is azt jegyzi meg, hogy "politikai jellemet és függetlenséget (ek
kor már erősen elzüllött vagyoni viszonyai között) nem tanúsított." 1848-ban 
Bajorországba költözött, Erzsébet királynénak - még Ferenc Józseffel való je
gyessége idején - ő tartott előadásokat a magyar történelemből. Vagyonát tel
jesen eltékozolta - Szinnyei szerint irodalomra s annak támogatósára, ami azon
ban törökbálinti urodalmának méreteit tekintve, elég valószínűtlen - s élete 
végén olyan nyomorba jutott, hogy 1855-ben, 69 éves korában a Stahremberger 
See-be ölte magát Henrietté lányával együtt.
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Magát a Nibelungenlied e jelenleg birtokunkba jutott kiadását Graesse is 
ismerteti "Trésor de livres rares"-jában. Ez a kiadás Graesse szerint a Lass- 
berg által kiadott "Liedersaal, das ist Sammlung altdeutscher Gedichte aus 
ungedruckten Quellén" c. gyűjteményes munkájának 4. köteteképpen megjelent 
Nibelungenlied-nek egy Lassberg barátai és germanista-kollégái részére készült, 
igen ritka, bibliofil változata. A mi példányunk bibliofil becsét még emeli 
hogy a dedikációt tartalmazó lap jobb felső sarkában az ajánlással azonos kéz
től eredő "No.l#" bejegyzés is szerepel, mintha ez a könyv lenne az l.sz. pél
dány#

Érdekes és mint ilyen emlitésremélt6, hogy Farkas Gyula "Gráf Johann Mailath 
und Joseph Jfreiherr von Lassberg" cimmel, az Ungarische Jahrbücher 10. évfolya
mában külön tanulmányt szentel a két germanista levelezésének, amely 1823 és 
1825 között különösen intenzív lehetett, de egészen 1838-ig folytatódott, s 
amely azzal indulhatott, hogy Lassberg a már emlitett Liedersaal 1. kötetét 
megküldte Majláthnak, aki a germanisták között az általa kiadott "Koloczner 
Kódex" révén már ismert volt.

Farkas e tanulmányban csak Majláth leveleit ismerteti, de ezekből is ki
derül, hogy kettejük között - noha személyesen nem ismerték egymást - közvetlen 
és baráti volt a kapcsolat. Az egyik - e tanulmányban közölt - levélben, amely 
Lassberg feljegyzéseiben a 119* sz* válaszlevélként szerepel, s amely 1823.
V# 26. és 27-én kelt, Majláth éppen a mo3t birtokunkba jutott könyvet köszöni 
meg azzal, hogy sok ide-odautazás után éppen János-napkor kapta kézhez, s job
ban semminek sem örült, mint éppen ennek. Ugyancsak e levélben később arról ir, 
hogy az általa "Karlsburger Kodex"-nek nevezett kéziratból egy Nagy Károlyra 
vonatkozó rész facsimiléjét küldi, bár ez ugyancsak csekély ajándék a Nibe- 
lungenlied-hez viszonyítva. Farkas Gyula széljegyzetében e helyt Lassberg Lie
dersaal- jának 4. kötetére utal, nem tudva, hogy Majláth milyen megkülönböz- 
tetten baráti megtiszteltetésben részesült.

Habent sua fata libellir az annyi éve lappangó példány, most előkerült, 
hogy a két tudós meleg barátságát tanúsítsa és egy pillanatra emlékeztünkbe 
idézze alakjukat. - WIX GYÖRGYNÉ

A "VAS-UTCAI" MÁSODPÉLDÁNYOK RENDEZÉSÉRŐL

Már az elmúlt évi tervben kiemelt feladatként jelölte meg intézetvezetésünk 
a könyvtár másodpéldányainak rendezését és állományi átvételének előkészítését. 
Ez azonban a rákospalotai uj raktár elkészülésének kitolódása miatt nem kezdőd
hetett meg. Most 1966 első negyedében - úgy látszik - a munkahely elkészül és 
a munka megkezdhető lesz.

Mi is ez a munka, közelebbről, milyen anyagról van szó? Közönségesen csak 
a Vas-utcai könyvanyagról szoktunk beszélni. Ez a könyv és nem csekély mennyi
ségű periodika-anyag, hosszú évek folyamán gyűlt össze. A Könyvelosztó munkája 
során azokat a müveket, melyeket az erre a célra szerkesztett un. százéves-ka
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talógusában (1850-1951) lehasonlitott és arról azt állapította meg, hogy az 
OSzK-nak alsó vagy másodpéldányaként hiányzik, átadta a Gyarapítási Osztály
nak, ahol azonban ez az anyag (mennyiségéból és egyéb körülményekből követke
zően) nem kerülhetett feldolgozásra. Előbb a mai mikrofilm-laboratórium helyén 
tárolták, majd a helyiség igénybevételekor átszállították a Vas-utcai raktár
ba; jelenleg is ott található.

A Vas-utcai anyag (egyszerűség kedvéért nevezzük Így) mennyisége, becs
lések szerint, meghaladja a 160 ezer könyvtári egységet* Ezt a tekintélyes meny- 
nyiséget kell újból rendezni és állományi átvételét előkészíteni.

Mindenki előtt világos, hogy egy ilyen mennyiségű anyag feldolgozása komoly 
feladat, nagy erők bevetését igényli, de jogos az a kérdés is, hogy érdemes-e? 
Noha az anyag összetételét egészében még nem vizsgáltuk, mégis vannak olyan tám
pontjaink, melyeknek alap jan megközelítő helyességgel mondhatunk véleményt. Ál
talában nem kétséges, hogy az itt tárolt anyag a könyvtár gyűjteményének kiegé
szítését, teljesebbé tételét eredményesen szolgámat ja. E mellett azonban nem 
kevésbé jelentős az anyag összetétele, és itt kell beszélni a feldolgozás szük
ségességéről, céljáról is. Az a várakozás ugyanis az, hogy a Vas-utcában tárolt 
másodpéldányok jelentős segítséget nyújthatnak a Várban felállítandó Irodaiom- 
Ó8 történettudományi kézikönyvtárak anyagának biztosításához. És, hogy ez a 
várakozás nem alaptalan, azt alátámasztja a Gyarapítási Osztály által kérésünk
re végzett reprezentatív felmérése.

E felmérés ugyanis, mely a leendő kézikönyvtárak címjegyzékei alapján 100 
történettudományi mü meglétét vizsgálta az un. százéves—katalógusban (ahol az 
OSzK-nak átengedett példányok jelölve vannak) arra az eredményre jutott, hogy 
a keresett 100 mü közül 64-nek kell meglennie a Vas-utcai anyagban. Ezt a ked
vező arányt még tovább javítja az, hogy a katalógus csak magyar és magyar vo
natkozású (hungarlka) anyagot tartalmaz, tehát feltételezhető (ennek vizsgála
ta nem történt meg), hogy a nem talált 56 mü — legalábbis részben — nem hungari— 
ka. Némileg kedvezőtlenebbé teszi ezt az eredményt, annak a figyelembe vétele, 
hogy az anyagot már évek óta pincében tárolják és, hogy az eddigi, valamint 
a még hátralévő szállítás az anyag egy részét esetleg felhasználásra alkalmat
lanná teszi.

E másodpéldányok feldolgozásra és felállításra vonatkozó elgondolásai az 
I/A főosztálynak - néhány gyakorlati vonatkozású részkérdéstől eltekintve - 
azonosak a Könyvelosztóéval. Ezek szerint az anyag feldolgozásánál legelőször 
azokat az egységeket kell kiiktatni, melyek állapotuknál fogva alkalmatlanok, 
vagy amelyek csak későbbi Időpontban kerülhetnek feldolgozásra. Ilymódon ala
kul ki a rendezés első fázisa, amikor 1/ formai jegyek (állapot) alapján selej
tezzük a könyvtári használatra alkalmatlan köteteket; £f leválasztjuk (későbbi 
feldolgozásra) a/ a periodikákat, b/ tankönyveket, c/ brosúrákat. így nyerjük 
tulajdonképen azt az anyagot, amelyik jelenleg feldolgozásra kerül.

Másod-<v fázisként kettéválasztjuk a kiadványokat: olyanokra) 1/ amelyekben 
az un. "kutyanyelven” vagy egyéb módon az OSzK helyrajzi száma szerepel és 2/
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amelyekben ez nincs meg. Ezt a munkát azért végezzük Így, hogy a feldolgozást 
lehetőség szerint meggyorsítsuk. Abban bízunk ugyanis, hogy az anyag legalább 
40 százalékában szerepel az OSzK helyrajzi száma, és Így megtakaríthatjuk a 
betüberendezés munkájának egy részét, mert rögtön számrendben állíthatjuk fel.

Az Így számrendezett anyagot a Könyvelosztó számrendes katalógusában, az 
®setleges hibás azonosítások felderítése, valamint a példány nyilvántartásba 
vétele végett újból kell hasonlítanunk. A címleírással azonosított müveket azu
tán szabályszerűen helyrajzi számmal látjuk el és ennek megfelelően polcra he
lyezzük. Ez jelentené a munka harmadik fázisát.

A munka negyedik fázisaként azt az anyagot kell rendezni, melyben nincsen 
OSzK helyrajzi szám. Ennek végrehajtása már összetettebb feladat, ugyanis a 
mór említett munkákon kívül azt megelőzően 1/ szoros betűrendbe kell rakni az 
anyagot, és 2/ azonosítani kell a betűrendes katalógussal.

A fentiekben - vázlatosan - ml csak a Könyvelosztó feladatait ismertettük, 
elsősorban tájékoztatásul. Azt szerettük volna elérni, hogy azok is Ismerjék 
e munka fontosságát és nagyságát, akik eddig csak tervekben vagy beszámolókban 
olvastak és hallottak a Vas-utcai anyag feldolgozásának problémájáról. - 
KQSTYÁL ISTVÁN
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JTTGO SZIA VIA TUDOMÁNYOS KÖHITTTAratRÓL

Jugoszlávia egyike azoknak a délkelet-európai országoknak, amelyekben a 
modern clvllizatorikus-kulturálls fejlődés eredményei a legszembetűnőbbek. így 
él ez a mai köztudatban. Ennek ellenére is elámultam azoknak a városoknak a 
láttán, amelyekben a közelmúltban alkalmam volt megfordulni. Növi Sad (Újvidék), 
Beograd, Szarajevó, Zágráb, Ljubjana különböző nagyságú és lélekszámú, külön
böző történeti-kulturális múlttal rendelkező városok; mégis mindegyik úgy élt 
a képzeletemben, mint kisszerű vagy éppen provinciális település, amely eset
leg jeles műemlékekkel büszkélkedik, de modern városiaséág tekintetében, élet
berendezésben távol áll az európai nagyváros típusától. Ezzel szemben megle
petve tapasztaltam, hogy a régi történelmi városok mellett többnyire óriási 
kiterjedésben mindenütt uj, nagyszerű építkezésű városrészek emelkednek; kötet
len művészeti tervek alapján merészen konstruált 16-25 emeletes toronyházak 
százai, ezrei, ragyogó idegenforgalmi intézmények, nagyszerű autósztrádák, ki
tűnő közlekedéstechnikai berendezések, a szerény vendégeket is igényesen és 
olcsón kielégítő nagyüzemü nyilvános közétkeztetési intézmények stb. - csupa 
olyasmi, amit némely nagyobb múltú, milliós középeurópai nagyvárosban még mu
tatóban is csak gyéren talál az ember. Egy fiatalos életritmusu népnek nagyvonalú, 
lendületes feltörekvése nyomja rá a bélyegét Jugoszlávia külső arculatára.

8 ugyanéi a feltörekvés, a múltból áthagyományozott kisszerüségnek, kezdet
legességnek, elmaradottságnak a felszámolása s helyette egy valóban korszerű 
berendezkedés fokozatos megteremtése figyelhető meg az ország kulturális éle
tében ist a közgyűjtemények s köztük a könyvtárak fejlődésében. Ebben a tekin
tetben is sokkal kedvezőbb állapotokat találtam, mint aminöket előre elképzel
tem.

Hint az újvidéki Uatica Srpska könyvtárának vendége Pajkossy György fő
osztályvezetővel együttesen négy héten át tartózkodtam Jugoszláviában s alkal
mam volt az ország legjelentékenyebb tudományos könyvtárait meglátogatni és 
megtekinteni. E látogatásokból számos kedvező impressziót nyertem, amelyekről 
részletesen hivatalos jelentésemben számoltam be. E helyen az adott szűk kere
tek között csak egy-két jellemző mozzanatról emlékezhetem meg, különös tekin
tettel a kéziratgyüjteményekre. (Egyéb vonatkozásokról talán majd Pajkossy 
kollégám fog tájékoztatót adni). Szeretném azonban ha ezzel a kevéssel is némi
képpen érzékeltetni tudnám a jugoszláv tudományos könyvtárak ezidőszerinti 
állapotát.
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Az ÚJVIDÉKI Matica-könyvtár a Vajdaság vezető tudományos könyvtára. Hég a 

magyar impérium Idején, a múlt században szerveződött. Épülete szintén múlt szá
zadi, de berendezése vasállványzatu, világos tiszta raktárakkal, nemzetközi jel
legű katalógusokkal - modern. Kódexei és régi nyomtatványai - a szerb kultúr
történet egyházi szláv, illetőleg cirill irásu emlékei egész a XIX.sz.közepéig 
bezárólag - gondosan kezelt különgyüjteményt alkotnak. Egyéb kéziratait önálló 
archivális intézmény őrzi a Matica keretén belül, de a könyvtáron kivül. A szerb
magyar kulturális érintkezéseknek gazdag forrásanyaga található itt persze el
sősorban szerb nyelven. A könyvtár működésének számunkra is tanulságos tényei 
közül kiemelem azt a nyomtatott kiadványsorozatot, amelyben a Matica-könyvtár 
történetének forrásait publikálják és a könyvtári prospektust, amely gazdag 
illusztrációs anyagával valóságos kis művelődéstörténeti értekezés és e nemben 
felülmúlja a mienket.

BEOGRÁDBAN az Egyetemi Könyvtár a vezető tudományos bibliotéka. Századunk 
harmincas éveiben emelt elegáns épületben van elhelyezve. Irigylésreméltó a 
nagy olvasóterme, amelynek befogadóképessége a mienknek legalább két-, két és 
félszerese. Raktárai, katalógusai a mi fogalmaink szerint korszerűek. Kézirat- 
gyűjteményét modem elvek szerint most rendezik át. - A szerb Nemzeti Könyvtár - 
épületét és berendezését tekintve - jelenleg szerény keretek között működik egy 
régi szállodaépületben. De rövidesen felépül számára a legmodernebb kívánalma
kat kielégítő uj könyvtárpalota, amelynek makettjét alkalmunk volt megtekinte
ni. A második világháborúban lebombázott könyvtár két évtized óta nagy erőfe
szítéseket tesz, hogy a szerb kultúra kódexekbe, könyvekbe foglalt emlékeit le
hetőség szerint újra összegyűjtse. Példamutató a kéziratos emlékek könyvtári 
feldolgozására irányuló erőfeszítésük: 17 tudományos munkatárs (filológus és 
történész) dolgozik egy nemzetközi nívójú katalógus létrehozásán.

SZARAJEVÓBAN a bosznia-hercegovinai Nemzeti Könyvtár az Osztrák-Magyar 
Uonarohla korában épült történelmi nevezetességű városházában kapott helyet. 
Raktárak, katalógusok itt is színvonalon vannak. A tisztviselői kar nem nagy, 
mégis módját találták már, hogy megirassák intézményük történetét. Ez a kiadvá
nyuk éppen ott tartózkodásunk alatt jelent meg. Szerény valami, de mégis meg
van.

ZÁGRÁBBAN a 200 éves múltú Egyetemi Könyvtár látja el a horvátok Nemzeti 
Könyvtárának feladatait is. Századunk első évtizedében, szecessziós stílusban 
emelt önálló könyvtárépülete van. Gyűjteményei gazdagok, katalógusai sokoldalúak. 
Olvasótermei tágasak, tiszták, levegősek, kényelmesek. Kéziratgyüjteményének 
nyomtatásra szánt katalógusán egy évtized óta dolgoznak} a következő években 
sajtó alá adják.

UUBJÁNÁBAN ugyancsak egyazon intézmény keretében egyesül a Nemzeti és 
Egyetemi Könyvtár. Ennek is százados múltja van. Épülete mintegy 40 éves lehet; 
komoly, tágas márványpalota, amelynek belső berendezése és apparátusa dunatájl 
viszonylatban minden igényt kielégít. Kézirattára különösen mintaszerű. Az 
egész kéziratgyüjtemény nagyméretű modem páncélszekrényekben (20 db) van
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elhelyezve.

Csak pár kiragadott külsőleg©# adattal próbáltam érzékeltetni, milyenek 
Jugoszlávia tudományos könyvtári viszonyai. Egészen bizonyos, hogy nem hason
líthatók kontinensünk és a világ vezető nagy államainak könyvtáraihoz, de igenis 
bátran összevethetők Délkelet-Európa többi államainak e nemű intézményeivel.
Úgy tűnik nekem, mintha a magyar könyvtárak öregek, nehézkesek, megállapodot
tak lennének a Jelenleg talán még kisszerűbb, de állandóan felfelé törő és a 
Jövőre sokat Ígérő Jugoszláv könyvtárakhoz képest. - BERLASZ JENŐ

L*ART MÉDléVAL EK HONGRIE
(Magyar kiállítás Svájcban)

A Jura-hegység enyhe éghajlatú lejtőin, 
szemben a Berni Alpok hófödte láncolatéval, 
a hasonnevű tó partján fekszik Neuchátel 
városa. Nem messze a várostól, a tó észak
keleti partvidékén találhatók az európai 
kultúra legrégibb un. La Tene-kori emlékeit 
cölöpépitmények és temetkezési helyek nyo
mai. A mintegy 30 ezer lakosú Neuchátel-nek 
egyeteme, sok Jó isKoláJa mellett egyik ne
vezetessége az 1796-ban Ch.D. de Meuron 

ezredes által alapított néprajzi múzeuma, amely hiven őrzi a vidék ősi kultu
rális hagyományait. E muzeum Jelenlegi igazgatója Jean Gábus professzor min
den évben hosszabb időt tölt külföldön - Nigériában, Mexikóban, az eszkimók 
földjén - és útjairól mindég gazdag tapasztalatokkal tér vissza. Mikor otthon 
van, oktatja az egyetemi ifjúságot, rendezi és kiállítja az összegyűjtött tár
gyakat. Kiállításaiban mindég kifejezésre juttatja egy-egy téma lényegét. Nem
csak ismeri, de szinte ő találja fel a kiállítási technikának a mai ember szá
mára oly fontos, kultúrát megelevenítő formáit, a "musóe speotacle"-t, amely 
a tárgyakat nemcsak egymás mellé helyezi, hanem mindenki száméra érthető, ele
ven élményt ad.

Gabus professzor utjai során 1964-ben hazánkban is ellátogatott és itt 
megragadta őt a Szépművészeti Múzeumban látott magyar renaissance-kiállitás. 
Elhatározta, hogy magyar kultúrtörténeti kiállítást rendez Neuchátel-ben és 
minthogy tudása, kultúrája és Ízlése egyúttal ellenállhatatlan szuggesztiv 
akaraterővel is párosul, tervét sikerült - a Kulturk&pcsolatok Intézetén és a 
Művelődésügyi Minisztériumon keresztül - megvalósítania. így történt, hogy a 
neucháteli Musée d’Ethnographie látogatói 1965-ben egy fél éven át eredeti 
magyar műkincsekben is gyönyörködhettek.

Mikor a múlt év december 7-án magam is részesülhettem abban az élmény
ben, amit a "L’art módiéval en HongrieH elmen rendezett kiállítás nyújtott,
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kellemes meglepetésként egy csapat 14-15 év körüli iskolás leányt és fiút ta
láltam ott, akik - ki törökülésben, ki hasonfekve, ki állva - a kiállítás egyes 
tárgyalt rajzolták-festették. Ez nyilvánvalóan Gábus professzor figyelmességé
ből történt Így, hogy - hétköznap délelőtt lévén - ne tűnjenek üresnek és el
hagyatottnak a helyiségek. így is kedves, jóleső figyelem volt.

A kiállítás maga egy nagy, szabálytalan alakú, felerészben egy magasabb 
és egy két emeletre tagolt, helyiségben volt elhelyezve. A magasabb részben, 
modern üvegtárlókban különböző képzőművészeti tárgyaink, ötvösmunkák, érmek 
foglaltak helyet. Ugyanitt a falon felnagyított formában kivetítve a Képes Kró
nika néhány lapja diszlett. A helyiség másik, két emeletre osztott részének 
felső helyiségében románkori és gótikus megmaradt épületeinkről fényképanyag 
került kiállításra. Lehet, hogy szakmai elfogultság részemről, de meg kell val
lanom, hogy a kiállítás legszebb részének azt az alacsonyabb magasságú terem
részt láttam, amelyben különböző szinü - méregzöld, piros, palackzöld - bár
sonnyal alábélelt tárlókban kódexeink voltak elhelyezve, falán a kizárólag mes
terséges fénnyel való megvilágítás is tette, hogy itt olyan meghitt egységbe 
folytak össze a minlaturák és a falon elhelyezett táblaképek meleg színei. A 
két teremrészt egymástól körülüveg tárlók választották el, amelyekben üvegpol- 
ookon vagy láthatatlan szálakon felfüggesztve ivókürtök, miseruhák, arany- és 
ezüstkelyhek elevenedtek meg régi fényükben. Mindehhez aláfestésül - ez is hoz
zátartozik a modem kiállításhoz - hanglemezről halk, stílusban jól kiválasz
tott zene járult.

A kiállításnak december 10-ig bezárólag 11 554 látogatója volt és a meg
nyitáskor nagy sajtója. Mintegy 25-50 újságcikket futottam át, amelyek mind ez
zel a kiállítással foglalkoznak. Ezekből az tűnt ki, hogy a svájciak számára 
a magyar mükinosek láttán a legnagyobb élményt az jelentette, hogy a mi kultú
ránk szerves része volt már a középkorban is az egyetemes európai kultúrának.
A legtöbb újságcikk különösen kiemelte annak jelentőségét, hogy ezer év óta 
ez az első eset, hogy a magyar műkincsek elhagyták hazájuk területét kiállí
tás céljából. Ahhoz az osztatlan elismeréshez, amellyel az összes lapok Gábus 
professzor munkájáról szóltak, azt gondolom a magunk részéről mi is csatlakoz
hatunk, hozzáfűzve ehhez még meleg köszönetünket is.

A neucháteli ut alkalmat nyújtott nekem arra is, hogy még néhány más svájci 
városba is ellátogassak.

Bem-ben. Svájc fővárosában két nagy élményben volt részem. Az egyik az 
volt, hogy délben ragyogó napsütésben a Bundesterrasseról megláthattam a Berni 
Alpok csodálatosan szép hegyláncolatát. A másik élményt itt a Historisches Mu- 
seum egyetlen magyarvonatkozásu darabja nyújtottál III. Endre házi oltárkája, 
egy drágakövekkel kirakott velencei ötvösmunka, amelyet a király özvegye ho
zott el Svájeba, az általa alapított Königsfelden-i kolostorba. A kolostort 
1528-ban feloszlatták, Így került az értékes darab a berni múzeumba.

Zürich-ben felkerestem az ottani Városi Könyvtárt, amelyet minden Igazolás
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vagy ellenszolgáltatás nélkül bárki használhat s amelyben az olvasó könnyen 
eligazodik, anélkül, hogy bárkit meg kellene kérdeznie. Felkerestem ugyanitt 
a kézirattárat Is, amelynek problémái - bár egészen más anyagról és helyzetről 
van szó - alapjában véve hasonlóak a mieinkhez. Felkerestem a Thomaa Mnrm Ar
chív-ót Is, amely az lró életében használt tárgyaiból berendezett helyiségek
ből, könyvtárának az ő bejegyzéseivel ellátott darabjaiból és néhány kézirat
nak, fényképnek tárlókban való bemutatásából áll. Mégis talán legjobban meg
ragadott itt az egyetemi hallgató korából való, müncheni előadásokon készített 
jegyzete Hartmann von Aue Gregorius-áról, amely a Dér Erwahlte c. regényének 
lett a főforrása és egy Ifjúkori levele 1889-ből, ezzel az aláírással: Thomas 
Mann, lyrisoh-dramatischer Dichter.

Luzem-1 kirándulásom elsősorban a város és a táj szépségének szólt. A 
Vierwaldstátter-See-n hajókázva természetesen Teli Vilmosra és Rossini zenéjé
re - annak alpesi-kürt motívumára - kellett gondolnom. Vitznau-ból meredeken 
vitt föl a Rigi-Bahn az 1800 méteres hegycsúcsra, de sajnos, az utolsó ötven 
méteren nemcsak bokáig érő hó, hanem sűrű köd is fogadott.

Hazautazáskor gyönyörű, napsütésben megláthattam ugyan szinte valamennyi 
svájci hegyet, de sajnos, 6-7000 méter magasból majdnem mind egyformáknak lát
szanak. Osak a távoli láthatár szélén emelkedett ki piramisszerűen a Matter- 
horn.

Mint Neuchatel, Bern és Zürich, úgy Luzern is a karácsonyi előkészületek 
ezüstösen csillogó fényében ragyogott, de feldíszített fenyőfák álltak szinte 
minden lakott hely közelében a vonat mentén Is, ami különösen az esti kivilá
gításban volt hatásos.

Ezen az utón harmonikusan egészítette ki egymást a svájci tájak természeti 
szépsége, a látott műkincsek megismerésének és viszontlátásának öröme és a szü- 
kebb szakmai tapasztalatok gazdagsága. - CSAPODI CSABÁKÉ

A "RÜBELPOL-AKCIÓRÓL,t ÉS MÁSRÓL
A berlini Staatsbibliothek pártbizottsági lapjának, 

a "Das Stichwort—nak 1965* 25•számában a német politi
ka aktuális kérdései és a könyvtári munka problémái 
egyenlő arányban kaptak helyet. Ez a szám (amelyet osak 

megkésve kaptunk kézhez) a Német Demokratikus Köztársaság megalapításának hu
szadik évfordulója után jelent meg, s e történelmileg rövid Idő alatt elért 
eredmények feletti jogos büszkeség csendül meg a lap vezércikkében, mely a 
legutóbbi NDK-választások jelentőségét is méltatja. Hangsúlyozza a cikk, hogy 
az okos és jogos bírálat, mely a hibák kiküszöbölésére is utat mutat, mennyire 
hozzájárul az ország gazdasági és szellemi fellendüléséhez, és örömmel állapít
ja meg, hogy a Nemzeti Könyvtárban is megszólalt a nyilt és pozitív kritika 
hangja. Szemlénkben e szám könyvtári vonatkozású cikkeit ismertetjük.
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A "RÜBEPOL-AKCIÓ" (Aktion RÜckführung dér BEstande aus POLen) - A berli
ni Nemzeti könyvtárban már meghonosodott ez a jólhangzó rövidítés, amellyel a 
könyvtárosok a lengyel Felsőoktatási Minisztériummal létrejött megegyezés sze
rint Lengyelországból visszakapott német könyvanyagnak a Staatsbibliothek ál
lományába való bedolgozását jelölik. Több mint 76 tonna súlyú könyv- és folyó- 
lratanyagról van szó, nagyrészt a Freussisohe Staatsbibliothek állományából, 
amely a háború alatt Lengyelországba került. Lódz-ban gyűjtötték össze ezt az 
anyagot, és a lódz-i Egyetemi Könyvtár igazgatónőjének és könyvtárosainak ki
tűnő szervezőképességét és áldozatkész szorgalmát dicséri a szállításra való 
előkészítés s a szállítás zökkenésmentes lebonyolítása. Most már a berlini 
könyvtárosokon van a sor, hogy a folyamtosan érkező könyv- és folyóiratanyagot 
osztályozzák és a könyvtár állományába besorolják. Hogy egy számot is megem
lítsünk: 12 hét 2326 munkaórájában 33 403 kötetet egyeztettek a munkatársak 
a régi szakkatalógussal. 1963 szeptemberétől kétszer hetenként túlórában dol
goznak a Staatsbibliothek könyvtárosai, raktárosai a RUBEPOL-akoió keretében 
s ebben a nagy munkában hathatósan támogatják őket a berlini Stadtbibllothek 
munkatársai is.

A tájékoztatás és a dokumentáció kérdésével két cikkben (Zimmer 120a - 
was steckt dahinter? és Bibliotheken und gesellschaftswissenschaftliche Infor
mation und Dokumentation) is foglalkozik a Stlchwort. Az utóbbi évtizedek 
olyan mértékben felduzzasztottók a szakirodalmi publikációk számát, hogy kizá
rólag csak szelektált és koordinált dokumentációval lehet a kutatói igényeket 
kielégíteni. A jövő kétségtelenül a computereké, az elektronikus adatfeldolgo
zó berendezéseké, a könyvtárak feladata azonban addig is, hogy az anyag feltá
rását a lehető legalaposabban elvégezzék. A Staatsbibliothek-ban már régebben 
is ott állt a műszaki olvasóteremben a nemzetközi tizedes rendszer szerint fel
állított technikai dokumentációs kartoték. Az NDK Minisztertanácsának a társa
dalomtudományok népszerűsítésével és fejlesztésével kapcsolatos könyvtári fel
adatokról szóló rendelkezése értelmében, 1963 elejétől, már hatalmas és állan
dóan épülő társadalomtudományi kartoték is megkönnyíti a Staatsbibliothek ku
tatóinak munkáját. Ez a kartoték nem szakrendben, hanem a elmek betűrendjében 
áll, ami az anyag sajátságainak jobban megfelel. A levelezólapnagyságu karto
nokon a szükséges bibliográfiai adatokon kivül rövid annotáció is szerepel, s 
a kartotékhoz csatolt füzetalaku szak- és tárgymutatók is elősegítik a tájé
kozódást. A kartotékokban található anyag természetesen a könyvtár anyaga, 
amelynek feladata, hogy a gyűjtőkörébe tartozó legfontosabb forrásokat besze
rezze és feltárja. Az általános dokumentációs munkát a dokumentációs állomá
sok látják el, s a Deutsche Akadémia dér Wissenschaften zu Berlin központi 
irányító szervet fog létrehozni a társadalomtudományi információs és dokumen
tációs tevékenység koordinálására és fejlesztésére. A tudományos könyvtárak 
legfontosabb feladata, és célja, hogy együttműködve ezekkel a dokumentációs 
központokkal elobbrevigyék és támogassák a tudományos munkát az egész ország
ban. - (R.M.)



SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK
---------------------------------------------

MUNKÁMRÓL * MEGBESZÉLÉSEIMRŐL * RENDEZVÉNYEINKRŐL

Miután szakszervezeti munkánk irányítása szempontjából az eddigi havonta 
egy alkalommal tartott szakszervezeti bizottsági ülés helyett eredményesebb
nek bizonyult, e hónap folyamán is (esetenként az illetékes reszortfelelösök 
bevonásával) hetenként tartottunk vezetőségi üléseket* Napirendjén a szakszer
vezeti munka napi kérdései, a megbeszélések és rendezvények előkészítései sze
repeltek* Az üléseken tárgyalt jelentősebb kérdésekről krónikánkban, híreink
ben v* külön cikkek keretében számolunk be*

JANUÁR 5. * SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELLENŐRZÉSE

Alapszerveztünk pénz-és értékcikk nyilvántartását és kezelését ellenőriz
tük. Az SzB pénztárkönyvének 1965.dec.31-i egyenleget készpénz s 281,59 Ft, 
követelés * 51,- Ft, OTP számlán = 8 414,80 Ft, tagdijbélyegben » 8 711,- Pt, 
összesen b 17 459*50 Pt.

JANUÁR 11. * SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

A szerkesztő bizottság két tagjának távollétében (Ónódy Miklós szolgála- 
tilag volt távol, óvári Sándor pedig szabadságon) az ülésre konzultánsokként 
Borsa Gedeon és Csapódj Csábáné szakszervezeti bizottsági tagokat hívtuk meg.
Az ülésen az 1965. óvl 12.szám értékelését és lapunk jelen számának tervét 
beszéltük meg.

JANUÁR 13. * TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ÜLÉSE

Az ülés elsősorban segélyezési és üdülési kérdésekkel foglalkozott. Munka
adói segélyre javasolták: temetés elmén Gajai Jánosné (200 Pt) és Nagy Kérolyné 
(400 Ft); betegség elmén Hegedűs Károly (250 Ft), Herendy Károlyné (250 Ft), 
Magyar Istvánná (300 Ft) és Tóth Bálint (250 Ft); szociális szempontból Szász 
Géza (250 Ft) dolgozókat. Szakszervezeti rendkívüli segélyben részesítették 
Baráth Mária (házasságkötés alkalmából 200 Ft), Keresztes Antal (hallókészülé
kének beszerzéséhez 400 Ft) és Kovács József (temetés alkalmából 500 Ft) szak- 
szervezeti tagokat. Az üdülési beutalásokat külön rovatban ismertetjük.

JANUÁR 20. * ÉRTEKEZLET
Könyvtári munkakollektiváink kérdéseit figyelemmel a Kormény és a SZOT
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együttes rendeletében, valamint a Közalkalmazottak Szakszervezete Elnökségének 
ide vonatkozó állásfoglalás jellegű határozatéban foglaltakra* értekezleten be
széltük meg. A megbeszélésen a Közalkalmazottak Szakszervezete budapesti bi
zottságának képviseletében Koltav Istvénné és Lajka László, az MSzMP szervezet 
részéről Hámori Béla párttitkár, valamint a könyvtári munkakollektivák vezetői 
v.képviselői (Ambrus Jánosné, Kastaly Beatrix, Koncz Bélámé, Kovács Béláné,
Máte.lka Jánosné és Nagy Éva) vettek részt. Az SzB részéről Csapódj Csabáné el
nök és Horváth Viktor titkár voltak jelen. Az értekezleten történt megállapodás 
szerint a munkakollektivák soron kivül készítik el 1965* évi vállalásaik tel
jesítéséről szóló jelentéseiket. A jan. 24-én tartott vezetőségi ülés a jelen
tések és az azok alapján történő értékeléssel Csapod! Csabámé, Gyulai Árpád 
és Milhoffer Alajos elvtársakat bízta meg.

------------- NMEIT NYELVŰ KLUBDÉLUTÁN

Klubdólutónunknak érdekes vendége volt. A Német Demokratikus Köztársaság 
UNESCO-Bizottságának Magyarországon időző főtitkára DR.KARL GADOW látogatott 
meg bennünket és tartott számunkra színes, gondolatokban gazdag előadást. Elő
adónk, mint hazájának kulturattaséja öt évet töltött az Egyesült Arab Köztár
saságban. Messzi földről jött, ahová ilyen hosszú időre európai ember csak rit
kán juthat el. Néhány személyes élménnyel idézte fel előttünk ottani emlékeit. 
Egy régi kultúra emlékei elevenedtek meg szavaiban, egy ország, ahol az élet 
azóta sokat változott és ma is átalakulásban van. Példákon szemléltette, hogyan 
tör át a régi világrendjén és szokásain az uj élet uj követelménye. Hogyan vál
tozik meg a nők helyzete, tanulási lehetősége. Európai méretekkel mérten is 
hatalmas műszaki alkotásokról, az aoszuáni gátról, korszerű iskolákról, modem 
intézményekről számolt be. A végtelen sivatagról, annak vonzó szépségeiről és 
sokszor tragikus veszedelmeiről is szólt. Tetszéssel fogadott előadása klub- 
délutánjaink kedves emléke marad.

MEGVÁLTOZOTT CÍMMEL indul az uj évben rovatunk! 
az "OSzK 65” az idő múlásával kérlelhetetlenül 
"OSzK 66”-tá öregedett. Persze nekünk könnyű. A vál
tozó rovatcim nem zavarja a könyvtárosokat - de mit 
fognak csinál ni késő utódaink az ilyen folyóiratcí
mekkel! IM65, IM66, IM67 és Így tovább? ... Mennyit 
izzadnak majd szegények az olyan elmekkel, mint 
"INFORGA 65" ? ... Na és a datálás! Egy századon belül 
még csak megjárja a két számjegy, de azután? ügy vél
jük, szükséges egy biztató üzenetet intéznünk az el
jövendő könyvtáros generációhoz! ”KK 06b! PAP! NENG 

48! PMBK! U OSzK 66.” (azazi Kedves Kartársak 2066-ban! Pel a fejjel! Ne en
gedjetek a negyvennyolcból! Pejtsétek meg bonyolult korunkat! Üdvözlettel! 
az Országos Széchényi Könyvtár, 1966—ból.J
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Ha már az Időszámítás problémáit feszegetjük, nem hallgathatjuk el azt a 
többek által vitatott problémát, hogy hol végződik egy évszázad, illetve hol 
kezdődik az uj? Bár a kisdiákok is tudják, hogy a 100 a századik egységgel lesz 
kerek s a következő száz a 101-el kezdődik - szakkatalógusaink tudósai a XVIII. századot mégis 1799-oel zárták. Ők tudják, miért? Csak nem a takarékosság je
gyében? I...

"HÍRÜNK A VILÁGBAN" cim alatt ezúttal sok érdekességről számolhatunk be. 
Magyarország és az UNESCO kapcsolatairól olvashatunk cikket főigazgatónk, Jóboru 
Magda tollából az "Ungarisohe Rundschau" 1965* 12. számában. "Ungam und dle 
UNESCO" címmel. A "Feuille d’Avis de Neuchátel” 1965* december 11-1 száma be
számol arról az előadásról, amit Csapódj Csabáné a Kézirattár osztályvezetője 
tartott Neuchátelben a Korvinákról. A színes dlapozitivek vetítésével kísért 
előadás, melyet a magyar kiállítást bemutató muzeum előadótermében tartottak, 
igen nagy sikert aratott. Idézzük a cikk befejező soraitt "Pár ses applaudisse- 
ments partiéuliérement chaleureux, le publio tint a témoigner sa reconnaissanoe 
a Mme Csapodl pour l’lntéressante soirée passée gráoe a sa compagnie." (A kö
zönség különösen meleg tetszésnyilvánítással fejezte ki elismerését az érdeke
sen eltöltött estéért, melyet Madame Csapodlnak köszönhetett.) Az előadás után 
a helyi szokás szerint a hallgatóság, mely Neuchátel szellemi elitjéből állt, 
az előadó vezetésével megtekintette a kiállítást.

Lapunk múlt évi 10.számában Borsa Gedeon cikket Irt a könyvtárunkban fel
fedezett Luther-unikumokról. A MTI nirszolgálata átvette a hirt a a Magyar Tá
virat Irodára hivatkozva, a Hamburgban megjelenő "Dle Welt" o. napilap is megemlékezett a Luther nyomtatványokról. (1965«dec. 3“i számában.) A világhír utján azonban nincs megállási december 13-én a "St.Gallér Tagblatt", 31-én az 
"Amriswiler Anzeiger", 1966. jan.4—én a "Thurgauer Tagblatt" számolt be a Buda
pesten felfedezett Luther-dokumentumokról. Ezekután jogos büszkeséggel álla
píthatjuk meg. hogy a Híradó hasábjai a "világsajtó kapuit" nyitják meg munka
társaink részéről A dicsőségből szerény rovatunk sem maradt kit az MTI külföldi 
szolgálata kért bővebb anyagot Van dér Woude professzorról, akinek könyvtárunk
ban végzett kutatásairól lapunk 12. számában közöltünk beszámolót.

Mindazoknak, okik türelmetlenül várják "ÉPÜLŐ UJ OTTHONUNK" híreit, elmond
juk, hogy "épülő ideiglenes otthonunk", azaz a rákospalotai raktárépületünk, 
befejezéséhez közeleg. A vasraktári rész már teljesen kész, jelenleg szakipari 
munkák folynak. A Gazdasági Hivatal kitűnő szervezésének és a műhelyek dolgozói 
lelkes munkájának köszönhető, hogy a szakipari munkák mind házilag készültek el. 
Kazánt az épület központi fűtéséhez már régebben egy Tolna megyei tsz-től sike
rült szerezni - s ha nincs ez a szerencsés vétel, ki tudja, meddig kellett vol
na várni szállítására. Az uj raktár a Vas-utcai másodpéldányok) kb. 160-180 
ezer kötet rendezését biztosítja. Itt nyer majd elhelyezést a Kisnyomtatvány
tár és a Térképtár is.

INNEN-ONNAN HALLOTTUK! - A közelmúltban könyvtárunk közösségi életében a 
legnagyobb szenzációt bizonyára a "DÍSZÍTSÜK ÍRÓASZTALUNKAT" mozgalom elindítá
sa jelentette. A díszítésre legalkalmasabb egy bekeretezett, nagyalakú fénykép. 
Úgy hírlik, a példát egyelőre kevesen követték s a vállalkozás veszélyes vol
tát hangsúlyozták. - Január 12-én "FEKETE NAPJUK" volt a Széchényi Könyvtár ol-
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vaséinak: mert délután 6 óra tájban az épületre teljes sötétség borult. A gaz
dasági vonalon Illetékesek jóvoltából a Hirlaptárban egyetlen zseblámpa volt, 
de az sem működött. Vaksötétben várakoztak tehát a könyvtárosok a türelmes s 
kevésbé türelmes olvasókkal, amíg sikerült egy máshonnan kölcsönkért lámpával 
megoldani a helyzetet, ügy hírlik, hogy az eseten okulva, azóta már 4 zseblám
pát szereztek be a Hirlaptár részére az olcsóbb fajtából. A hlrlaptáriak már ezt 
is haladásként értékelik, mert decemberben még más volt a gazdaságiak véleménye.

RÖVID HÍRKÉNT itt hívjuk fel olvasóink figyelmét arra, hogy Januártól kezd
ve Búzás János (Hirlaptár) a szakszervezeti könyvbizoményos. Naponként 14 órá
tól 16 óráig személyesen v.telefonon a 20-as melléken a Hirlaptérban kereshető 
meg könyvügyben. Ugyanosak igy tolmáosoljuk könyvtárostanulóink köszönetét is 
Komornlk Zoltánnénak a Központi Katalógus munkatársának,aki vizsgál felkészülé
sükhöz nyújtott segítséget.

A könyvtár folyosóin uj színfolt Jelent meg: a KISZ HÍRADÓJA, faliújság 
formájában. Amennyire örömmel látjuk a fiatalok aktivizálódásét, annyira rezig- 
náltan állapítjuk meg, hogy már hosszabb ideje nem sikerült a KISZ-től beszá
molót, illetve híreket kapni lapunk részére. Pedig valamikor a KISZ—nek állandó 
rovata volt a Híradóban s úgy véljük, ennek a KISZ is és a könyvtár egész kö
zössége is hasznát látná, mert őszintén szólva nem hisszük, hogy a hideg fo
lyosón állva bárkinek is kedve volna faliújság cikkeket olvasni. Egyszóval: 
lapunk hasábjai tehát továbbra is nyitva állnak a fiatalok előtt.

*

BEMUTATJUK UJ MUNKATÁRSAINKAT IS! - Vavrineoz Veronika "visszatérő” munka
társa a Zeneműtárnak, ugyanis mér régebben is dolgozója könyvtárunknak. 1961- 
ben végezte a Zeneművészeti Főiskola zenetudományi tanszakát s könyvtárunkon 
kivül még a Gorkij Könyvtárban és a Bartók Archívumban dolgozott. Rövidesen 
könyvtárosi oklevelet is szerez az egyetem könyvtártudományi tanszékén. - 
Mürschberger Tibor könyvtárunkban tanulta ki a könyvkötő szakmát, itt szabadult 
fel. Uj munkatárs vele együtt Bízó Mária is, aki egy évvel ezelőtt é-
rettségizett s első munkahelye a Statisztikai Könyvtár volt. - A ruhatárban 
"teljes őrségváltás" volt: mindkét dolgozója, Fordán Lajosné és Mirkl Györgyné 
most kerültek hozzánk. - Uj munkatársainkat a közösség nevében szeretettel kö
szönt jük és mindnyájuknak eredményes, jó munkát kívánunk.

Ugyanakkor búcsúzunk nyugdijba ment dolgozóinktól is: Győrffy Saroltától. 
Krausz Jánosnétól. Magyarl Lászlónétól és Varga Józsefnétól. Kívánjuk nekik, 
hogy a jól megérdemelt pihenést zavartalanul élvezhessék s kérjük, ne szakad
janak el tőlünk véglegesen. - Ezúttal csak egy házasági hírről számolhatunk 
be: Baráth Mária kötött házasságot Hörömpei Andrással. Gratulálunk!

*

Itt tájékoztatjuk dolgozóinkat áriról, hogy a Munkaügyi Döntőbizottság a közelmúltban két panaszt tárgyalt: Szabó István szakmunkás, valamint felesé— 
Szabó Istvánná házfelügyelönének ügyét. Mindkét panasz felebbezés folytán
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a Területi Munkaügyi Döntőbizottság elé került, ahol az első fokon hozott határozatot helybenhagyták, azaz kötelezték gazdasági hivatalunkat arra, hogy 
Szabó István munkakörét pontosabban határozza meg, hogy feladatai és ezzel iá
ró felelőssége ne keresztezzék egymást. Szabó Istvánná ügyében, aki mellék
foglalkozású munkaviszonyának megszüntetése tárgyában fellebbezett, de armaV 
helyreállítását nem igényelte, a TMDB az eljárást megszüntette.

Befejezésül - szomorú kötelességként - halottalnkról emlékezünk. Deoember- 
ben Kövénél Dénest, Szekeres Pált és Kováosné Süveges Ilonát, januárban pedig 
Kapoosi Mihályt temettük.

Kövendi Dénes könyvtárunknak közel két évtizeden keresztül volt dolgozó
ja. Az irodalomtudományok kandidátusaként, mint a Hégi és Ritka Nyomtatványok 
Tára tudományos munkatársa ment nyugdíjba és 71 éves korában hunyt el. Szekeres 
Pál a munkásmozgalom régi harcosa, a Művelődésügyi Minisztérium könyvtáross- 
tályának volt nyugállománya vezetője. Előbb a Szegedi Egyetem, majd a Közgaz
daságtudományi Egyetem könyvtárainak igazgatója, végül az MM könyvtárosztá
lya vezetőjeként sok éven keresztül volt aktív résztvevője és irányítója a 
magyar könyvtári életnek.

Ziroről, közvetlenül karácsony előtt érkezett a gyászhirs tragikus hir
telenséggel hunyt el Kováoa Józsefné Süveges Ilona, zirci náleml ékkönyvtárunk 
vezetőjének felesége, ő maga is éveken keresztül volt könyvtárunk dolgozója. 
Csendes, szerény egyéniségére, a közösségi munkára mindig kász magatartására 
mindannyian jól emlékezünk. Januárban pedig "Kapoosi bácsit", Puskin utoai 
épületünk már nyugállományban levő portását, Kapocs! Mihályt kisértük utolsó 
útjára. EMLÉKÜKET KEGYELETTEL ŐRIZZÜKI

*
HOZZÁSZÓLÁS
Az alábbiakban könyvtárunk gazdasági vezetőjének, SOLTÉSZ ANDRÁS gazdasá

gi igazgatónak lapunk szerkesztőségéhez beküldött Írását közöljük.

Az OSzK Híradó 1965* 11.számának "OSzK 69" cimU rovatában kis hír közöl
te, hogy a Gazdasági Hivatal nem értékelte megfelelően - forintban! - a KISz- 
Szervezet munkáját és azért "ami az idén kevesebbe került volna, az most in
gyen történt azért, hogy jövőre és azutánra sokkal többe kerüljön ..."

Azt hiszem, nem kell külön igazolni, hogy a Gazdasági Hivatal a törvénye
sen kifizethető legmagasabb bért akarta elszámolni, tehát a KISz-flzervezet 
munkáját "forintban" a maximális lehetőségig igyekezett honorálni. De nézzük 
a másik oldalt is.

Először az OSzK külső szállításra és rakodásra igen nagy keretösszeget 
kap, amely a feladatok ellátására teljesen elegendő. Ezen a rovaton egyébként 
a múlt évben kb. 10 ezer forint maradt meg, amelyet más óéira felhasználni 
nem lehet. Ugyanakkor, mint közismert, az úgynevezett 02—es rovaton, melyből 
a tiszteletdijakat, napszámbéreket fizetjük, elég rosszul állunk, és a rendel
kezésre álló keret a feladatok elvégzésére csak szűkösen elegendő. Tehát az 
OSzK-nak az első megoldás az olcsóbb ...
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Másodszor a népgazdaságnak Is előnyösebb, ha a dolgozó osak agy munka
kört tölt ba ás 8 óránál többet nem dolgozik* Ezt alággá bizonyltja az a tény 
is, hogy milyen szervezett harcot folytat államunk a másodállások, mellékfog
lalkozások, túlórák ellen akkor, ha a feladat elvégzése más módon, saját dol
gozóval munkaidőn belül vagy vállalati utón megoldható. Tehát a népgazdaság
nak Is oiosóbb ...

Végezetült Ha valamilyen októl mégsem akadna vállalat, amely adott idő
pontban ezt a munkát elvégezné, higyje el a KI8s-Szervezet, hogy a Gazdasági 
Hivatal felnőtt dolgozói ugyanezt a munkát, ugyanilyen forintért, "lelkesen" 
elvállalnák.

A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottsága még az elmúlt év 
utoisO negyedében foglalkozott a CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM időszerű problé
máival. Ugyanakkor kezdték meg az állami gondozottak budapesti nevelőszülői 
hálózatának kiépítését is. A családi körülményeik miatt állami gondozásba ke
rült gyermekek számára hiányzó családi közösséget kívánják a nevelőszülői in
tézmény bevezetésével enyhíteni, vagyis a gyermekeket családoknál elhelyezni. 
A kihelyezett gyermekek után az állam megfelelő pénzbeli támogatást ad a ne
velőszülőknek. Akik úgy érzik, vállalni tudnák egy otthontalan gyermek szere
tő gondozását, a szakszervezeti bizalmiak utján jelentkezzenek a TT elnöké
nél (Gordon Mikiósné, Hlrlaptár), ahol a szükséges tájékoztatást megkaphat
ják.

KÖLCSÖNÖS SEGÍTŐ TAKARÉKPÉNZTÁRUNK 1965. évi adatait az alábbiakban kö
zöljük! tagok száma - 140, kifizetett betétek összege - 206 080 Ft, a beté
tek után fizetett kamat összege - 4 720,30 Ft, kölcsönt 129 esetben folyósí
tottak 149 100 Ft összegben.

ADATOK ÉS SZÁMOK - Alapszervezetünk pénzügyi jelentéséből. Az elmúlt év
ről készített tájékoztató jelentésünk szerint 1965-ben bavétsiünv 35 204,80 
Ft volt. Ebbőit tagdijrészesedés 30 056 Ft, egyéb bevétel pedig 5 148,80 Ft. 
Költségvetésünkhöz viszonyítva a bevétel 107,8 százalékos. Kiadásaink az 
alábbiak szerint osztódtak meg [zárójelben a tervezethez viszonyított száza
lékot tüntettük fel]s rendkívüli segélyre 5 700 Ft (107,3 százalék), egyéb 
szociális célra 7 653,25 Ft (82,6 százalék), kulturális kiadásokra 15 904,53 
Ft (82,6 százalék), sport célokra 687,40 Ft (10,4 százalék), ügyviteli és 
szervezési kiadásokra 6 948,12 Ft (86,9 százalék), összesen 36 893,30 Ft 
(76,2 százalék). A százalékos lemaradást, amint azt a bevételek és kiadások 
összegének párhuzamba állítása is mutatja, a tartalékalapból tervezett fel- 
használás elmaradása okozta.- Alapszervezetünk statisztikai jelentéséből) 
Szakszervezeti tagságunk létszáma 1965«dec*31-én 394 fő volt. A nők arány



24 OSzK Híradó

száma 64,9 százalék, a 30 éven aluliaké pedig 20 százalék.- Szakszervezeti ak
tíváink száma 73, ebbőit 54 választás, 19 pedig meghívás alapján végzi munká
ját. - Szakszervezeti könyvtárunk állománya 4122 kötet, beiratkozott olvasói
nak száma 269, kikölcsönzött müvek száma 4693 volt. - Szakszervezeti kedvez
ményes üdültetésben vett részt 21 gyermek és 70 felnőtt. SZOT-szanatóriumi be
utalást 1 gyermek és 5 felnőtt kapott. Keszthelyi és ziroi üdültetésünkben 34 
gyermek és 80 felnőtt vett részt.

ÜDÜLÉSEK — Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók kaptak üdülési beu
talást.

1905•NOVEMBER—DECEMBER FOLYAMÁN 1 — Szakszervezeti kedvezményes üdültetés 
- LILLAFÜREDI Körtéé Júlia deo.9-től 22-ig; MÁTRAHÁZA. Bódav Pál és felesége 
nov.25**től dec.8-ig| PILISSZENTKERESZTI Meggyest Jánosné és férje deo. 8-tól 
14-ig, Tóth Zoltánná és leánya dec*30-tól jan.4-igj SIÓFOKI Osáti Lajos és 
felesége (nyugd.) dec.1-től 14-ig, Virághalmy Ferencné és férje dec. 15-től 
28-ig. - SZOT szanatórium - BALATONFÜRED Hajmást Sándorné dec. 3-tól 23-ig. 
Szakszervezeti gyermeküdültetés - MIKOSDFUSZTAt Komorráv Zoltánná László ne
vű gyermeke deo.17-től 30-ig, RöJTÖKMUZSAJt Komornlk Zoltánná Katalin nevű 
gyermeke deo. 17-től 30-ig.

1966.JANUÁR FOLYAMÁN! - Szakszervezeti kedvezményes üdültetés - DEBRECEN- 
NAOYERDÖi Frledmann Zsigmondné jan. 6-tól 19-ig, HÉVÍZ1 Nádassy Lészlóné és 
óvári Sándor jan.b-tól 19-ig» Németh János jan.20-tól febr.2-igt SZILVÁSVÁRADt 
Sándor Erzsébet jan.13-tól 26-lg.

SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRUNKBAN állományrevíziót hajtunk végre. Ezért feb
ruár 15-től a kölcsönzés szünetel. Kérjük szakszervezeti könyvtárunk haszná
lóit, hogy kölcsönzött könyveiket fenti időpontig juttassák vissza a könyvtár
ba. A kölcsönzés szünetelésének időtartama attól is függ, hogy a kikölcsönzött 
könyveket mikor kapjuk vissza. Ezért kérjük kölcsönzőinket, hogy ne várjanak 
sürgetést.

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG kéri a szakszervezeti bizalmiakat, hogy a tagdíj- 
bélyegek árával minden hó 10-ig számoljanak el a gazdasági felelősnél.






