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A könyvtár
ás a történetileg szemlélt teohnlka

Ezzel a címmel tartotta meg előadását a szakszervezeti bizottságunk által 
rendezett szakmai továbbképzés keretében dr. MAKRAI LÁSZLÓ, a MTA Történettudo
mányi Intézetének munkatársa, A téma újszerűsége és a szakmai továbbképzés elő
adásainak egyre növekvő népszerűsége egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a terem 
majdnem kicsinek bizonyult az érdeklődök befogadására, S a megjelentek nem is 
osalódtak, akár a könyvtári elmélet vagy gyakorlat, akár a történelem, filozófia, 
pszichológia érdekelte őket,

I, Az előadó először a technika történetének széles perspektívájába állítva 
mutatta be nekünk, hogy a technika fejlődése során hogyan jutott el az ember a 
könyvtárak felállításának eszméjéhez és szükségességéhez, s milyen uj lehetősé
geket és feladatokat állít a technika a könyvtárak és könyvtárosok elé. Ennek 
MA könyvtár a technika történetében” óimét viselő első résznek gondolatmenete a 
következőt

A teohnlkatörténet mint módszeres, a fejlődés belső törvényszerűségét vizs
gáló tudomány egészen uj. Megindulásához szükség volt a biológia forradalmára,a- 
mely az ember élettani struktúráját illetően két fontos szempontra világított rá,

1, Az ember üres kézzel és üres aggyal születik. Ez azt jelenti, hogy van
nak ugyan veleszületett adottságai /pl. ujjal és ösztönei/, azonban nem ujjaival, 
hanem a kezébe vett szerszámaival alkot, nem veleszületett ösztönei, hanem gon
dolkodásával kialakított módszerek alapján oselekszik.

Ez a megállapítás már az egymillió esztendővel ezelőtt élt zinjanthropusra 
is érvényes, akiről tudjuk, hogy egyenesen állt és járt, fogai a mienkhez hason
ló elsorvadt állapotban voltak, vagyis olyan adottságokkal rendelkezett, hogy 
csak mint gondolkodó, szerszámkészítő lény tudta megállni helyét. Valóban, agy
mérete félúton áll a gorilla és a mai emberé között. Tehát az ember kezdettől 
fogva kényszerítve volt arra, hogy üres kezét és üres agyát megtöltse,

2. Az ember egészében nem alakul, hanem alakit. Tehát üres keze nem alakul 
ásóvá, mint a vakondnak, üres agyában megszülető gondolatok nem Íródnak bele, 
hogy - mint az állatoknál a szerzett tulajdonságok - átöröklődjenek. Ehelyett 
ásót konstruál magának, vagyis elgondolását kivetíti magából objektív valósággá. 
Ilyen módon szerszámokból, könyvekből, egyáltalán alkotásaiból külön világot, Leo
nardo Vinci szavaival második természetet teremt maga körül, A kivetítés követ
kezménye viszont,hogy ez a második természet, a kultúra nem Íródik bele az emberbe,
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hanem annak kezelését, továbbépítését minden utódnak el kell sajátítania,Nem úgy, 
mint az állatoknál, ahol az utódok pl, már azzal születnének, hogy tudnak autót 
vezetni. Az állatba tehát beiródnak a változások, de ez a belródás egyben meg is 
köti, általa elveszíti szabadságát. Az ember azáltal, hogy nem magába Írja a vál
tozásokat, hanem kivetíti magából, szabad marad. Nem köti le magát egyetlen irány, 
bán, nem specializálódik, hanem megőrzi pollvalens, többértékü jellegét,

A történelem folyamán újra és újra kísérleteket tesznek ennek a szabadságnak 
az áttörésére. Megpróbálják az embert specializálni, valamilyen munkafolyamat kis 
részévé tenni. Ilyesmire azonban az ember strukturálisan alkalmatlan, ő mindig az 
egész munkafolyamat fölött akar és tud is úrrá lenni. Ez a specieshez tartozó tu
lajdonság mint szembeszegülés mindig ott áll a nagy forradalmak mögött.

Az ember ilyetén biológiai struktúrájából folynak a technika fejlődésének 
nagy fázisai. Először keze mozdulatát vetíti ki, illetve "váltja ki” és adja át 
egy szerszámnak, pl, a kőbaltának. Ez a szerszám azonban súlyt jelent, leteszi 
kezéből, hogy csak a működtetéséhez szükséges energiát kelljen adnia, így jön 
létre a kerék, csiga, csavar, csörlő stb,, amelyek azonban egyre nagyobbak lesz
nek, s a végén működtetésükhöz kevés lesz az emberi energia. Ezért már időszámí
tásunk kezdete táján megjelenik a vlzlkerék, az a szerszám, amely immár önmagát 
hajtja, A következő problémát nem tudná-e ez a gép önmagát kezelni is, nem lehet
ne-e programozni? Az első megoldást itt is régen, mór a középkorban megtaláltáki 
programozó volt a középkori malom bütykös vezérlő tengelye. Mai felfogás szerint 
már csak egy probléma vár megoldásra! hogyan vetítsük ki, hogyan adjuk át gépnek 
az ellenőrző tevékenységet, az idegmunkát?

Az ember tulajdonképpen kezdettől fogva kivetíti, objektiválja programozó, 
ellenőrző készülékét, vagyis az agyát is. Az első kivetítés volt a szó, a beszéd, 
amelyet mint produkciót, sőt kincset természetszerűen igyekezett az ember meg
őrizni, így jött létre a vers, rim, ritmus, zene, mozgások stb. A mindennapi 
élet jelenségein túlmutató dolgok megőrzésére azonban kevés a szó, Így jött lét
re az Írás, az agyból kivetített problémáknak szimbólumokba való rögzítése. Az 
Írás megteremtette a könyvet, a könyv pedig a könyvtárat, tehát azt a helyet, a- 
hol az emberiség kollektív memóriája tárolódik.

A könyvtár növekedésével szükségszerűen jelentkezett a probléma, hogy ho
gyan tartsanak rendet ebben az "objektivált memóriában”. E téren a legjelentősebb 
lépés először nem a könyvtárakban, hanem a XVT. századi könyvekben Jelentkezik! 
a tartalom és a rend egymástól való elválasztása az alfabetikus index révén. Eb
ből női ki a XVIII, század hatalmas újítása, a cédula. Ezeket tetszés szerint 
rendezhetem, ami által megadott program szerint /betűrend, évrend stb./ mechani- 
zálhatom az emberi agy munkáját,

A technika azóta lényegesen tovább fejlesztette a oédulákat. A lyukkártyák 
segítségével a gépek kiválogatják, sőt szembesítik az információkat, ami által



IX.évfolyam 5-6.agám 22

rengeteg agymunkát spórolnak meg. Ide kell elérkesnle a könyvtárnak la, ahol ma 
még a oádulák primitív késelésénél tartanak. A könyvtár osak tárol, s minden más 
munka a könyvtárosra hárul.

Már pedig as emberiség kollektív memóriájának anyaga s as ettől való infor
máció-kérés, vagyis a modern dokumentálás lassan túljut nemosak a lyukkártyén,ha
nem a tradicionális könyvtáron is. Memória-tárolásra a könyv már elavult módsser, 
amely osak mérhetetlen nagy eröfessltés árán adja le információját. A technika uj 
könyvtárat fog teremteni, amelyben as anyagot kódolva tárolják, s as Így tárolt 
anyag a feladott kérdés, illetve a betáplált program sserlnt össseáll és uj isme
retet ad.

II. Mit tud segíteni a könyvtár a teohnikatörténéssnek? Est a kérdést vizs
gálta az előadás második réssé, rávilágítva arra a tényre, hogy ebből a szempont
ból a könyvtárra különleges feladatok hárulnak. A teohnikatörténéssnek elég sze
gényes forrásanyag áll rendelkezésére, ennek okai a következők!

1. A teohnlkát túl logikusnak tartották az emberek ahhos, hogy eredményeit 
Írásban rögsitsék. Egy toll végeredményben mindent elmond önmagáról. As ókori 
Írók, filozófusok lenézték a technikát! veszendő, elavul, nem olyan, mint a vers, 
amely örökké friss tud maradni.

2. Ebből a jellegéből folyik, hogy az elavult teohnikai vívmányokat as em
ber mindig eldobta, szerszámokat nem gyűjtött, s a teohnlka eredményeit tudatosan 
osak a XVIII. század óta kezdte rögzíteni.

3. Érdekes jelenség, hogy éppen a legérdekesebb, as átmeneti típust, a pro
totípust nem őrzik meg. A "misslng link" sehol sinos meg, éppen azért, mert nem 
vált be, nem úgy, mint a szériában gyártott darab.

A teohnikatörténész kincsesbányája az Aprónyomtatványok Iára. Mindig többet 
mond neki történeti vonatkozásban egy konkrét gép ismertetése, mint a tankönyvek
ben található elvi leírás, ami abban a formában talán sohasem valósult meg. A 
teohnlkatörténészek legfőbb kérdése tehát a könyvtár számárat as aprónyomtatvá
nyok gondos kezelése.

As értékes előadáshoz komoly hozzászólások kapcsolódtak.

Borsa Gedeon korreferensl hozzászólásának első részében arra mutatott rá, 
hogy milyen problémák elé állítja a modern teohnlka azt, aki as emberiség közös 
kultúrkincsének megőrzését szivén viseli. A könyvek megőrzéséről gondoskodás tör
ténik, de ott van a különféle fekete-fehér, színes, térhatású fénykép, film, mag
nótekercs stb. Legfőbb ideje lenne felmérni teendőinket e téren. Mi a megőrzésre 
méltót 8 ®*t hogyan tároljuk? A rádió hanglemezarohivuma, as MTI képarchívuma
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hatalmas anyagot őriz és állandóan selejtez. Megfelelő szerveket kellene felál
lítani az ilyen jellegű kulturértékek megőrzésére.

Hozzászólásának második részében a technikatörténetnek a könyvtárosokat lég 
közelebbről érintő fejezetével, a nyomdászat történetével foglalkozott. Gz tech
nika. és itt van. házon belül, amellett ezer szál fűzi a könyvtár feladataihoz.
A nyomdák működését feltáró, magánkezdeményezésből Indult katalógusokat ki kel
lene fejleszteni, s az OSzK katalógus-rendszerébe beépíteni.

Pezsén.71 Béla azt vizsgálta, hogy az előadó által vázolt könyvtári kivánal
maknak hogyan tudna könyvtárunk eleget tenni. A kisnyomtatványok átrendezése 
most van folyamatban. Helyes lenne biztosítani, hogy a rendezésben a történelmi 
szempont is érvényesüljön.

Gombooz István a francia dokumeDtáolós központ tervére utalt, amely könyvek 
és folyóiratcikkek helyett egy központi memória-tárolóba szeretné leadatni a ku
tatási eredményeket.

Végül az előadó a távolabbi perspektíva mellett igyekezett a jelen felada
tait is kitűznii minél pontosabb oédulák, minél több katalógus - ezekből lesznek 
majd a kódok, amelyekkel a jövő könyvtárosa fog dolgozni. Ugyanosak közelebbi 
feladat, hogy a dokumentáció terén a muzeum — könyvtár — levéltár közötti határ 
minél jobban összemosódjék. - KELBCSÉNYI GÁBOR



könyvtárunk
munkájáról

KÖMYVIÁRUHK KOLLÉGIUMI OlásEIRŐL

Könyvtárunk kollégiuma az elmúlt időszakban két alkalommal tartott Ülést. 
A május 14-én tartott ülésen azok a referátumok voltak napirenden, melyeket 
könyvtárunk az MM Könyvtár osztály felhívása alapján egy magasabb szintű ér
tekezlet anyagához dolgozott ki az országos könyvegészségügyi laboratórium 
és a könyvtári állományvédő mikrofilmezés országos fejlesztése kérdéseiben.
A junius 23-i ülés egyrészt a könyvtár könyvkötési szabályzatét, másrészt a 
könyvtár kollégiuménak 1965•évi munkájáról szóló beszámolót tárgyalta meg.
A Főigazgató a kollégium állásfoglalása alapján a könyvkötési szabályzatot 
f.évi szept.1-től részleges, 1967.Jan.1-től pedig teljes érvénnyel léptette 
életbe.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINK: dr.Faragó lészlóné osztályvezető (Könyvfeldolgozó Osz
tály), Komlós Imrené osztályvezetőhelyettes, Kovács Árpédné adm.Ugyv.dolgozó
I. (KMK Oktatási Osztály), Krúdy Zsuzsa főkönyvtáros (Könyvtárközi Kölcsön
zés), Papp József könyvtári raktáros (Könyvelősztó).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: Juhász Jánosné kisegítő IV. (nyugdíjazás), 
Magyar Istvánné könyvtári raktáros (nyugdíjazás), Totth Elemér műszaki ügy
intéző IV. (áth. Budapet’ti Városépítő Tervező Intézet).

VEZETŐI MEGBÍZATÁSOK: dr.Faragó Lászlóné a Könyvfeldolgozó Osztály, dr. 
Vermes Lészlóné osztályvezetői besorolással a KMK gazdasági és adminisztrá
ciós osztályának vezetésére nyert megbízatást.

ÁTHELYEZÉSEK: zárójelben az uJ munkaterületet jelöltük - dr.Bállá Sándor 
főkönyvtáros (Kisnyomtatvénytér), dr.Faragó Lászlóné (Könyvfeldolgozó Osztály), 
Horváth Tibor könyvtáros I. (KMK tud.és szakkönyvtárak módszertani osztálya), 
Nádai Gyuláné előadó (KMK gazdasági és adminisztrációs osztálya), dr.Wittek 
Lászlóné tud.munkatárs (Kisnyomtatvénytár).

H i r e k

Közzétette a Művelődésügyi Minisztérium könyvtárosztálya könyvtártudomá
nyi nyilvános pályázatát és az 1966-1970. évekre szóló távlati könyvtártudo
mányi kutatási programot. Az előbbit lapunk e számában, a távlati kutatási 
programot következő számunkban teljes terjedelemben ismertetjük.

Barabási Rezső, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ főigazgatóhe
ly et le s e iélévés tanulmányútra a Szovjetunióba utazott.
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Pályázati felhívás

A Müvelődé3ügyi Minisztérium KönyvtároaztÁlya könyvtártu
dományi nyilvános pályázatot hirdet egyének és munkaközösségek 
számára az alábbi témákról*

1. A közművelődési könyvtárakban jelentkező olvasói igé
nyek vizsgálatának módszertana.

2. Gyakorlati szakemberek (mérnökök, orvosok, pedagógu
sok stb.) szakirodalmi igényeinek tanulmányozása és 
értékelő elemzése.

3. A hazai tudományos kutatás és a termelés külföldi 
szakirodalommal való ellátottságának vizsgálata vala
mely szektoruleten.

4. A katalógusokkal kapcsolaton olvasói igények* (á téma 
vizsgálata főként nagy tudományos és közművelődési 
könyvtárakban kívánatos*)

3* Munka- és időelemzések, költoégszámituook ft könyvtári 
munka valamely területén.

f>. Dokumentációs szolgáltatótokkal kapcsolatos munka- és 
időelemzések, költségszámítások* A szolgáltatások fel
használásának vizsgálata.

Pályázni publikálatlan tanulmánnyal lehet.
A pályázatok benyújtásának határideje 1966. szeptember JO. 

A pályamunkákat jeligével az OSzK Könyvtártudományi és Módszerta
ni Központ elmére (Budapest, VIII. Muzeum u. J>,bz.) két példány
ban kell eljuttatni. A pályázatokat az Országos Könyvtárügyi ée 
Dokumentációs Tanács bírálja el.

Pályadijak: I. diji 5000 Ft, II. dij* 3000 Ft, III. dij: 
2000 Ft.

A pályamunkák értékétől függően több dij is kiadható. 

Budapest, 1966. május
Müve lödé siigy i M i n i r; /, t é r i u in 

Könyvtárooztá1ya

WftHÁCTr JELENTŐSEBB SZERZEMÉEnfUMRÖL

Könyvtárunk a Könyvelosífcó révén újabb - kulturhtetérial aaempontbél érdé. 
kés - kiadvánnyal gyarapodott!

10REIBASIOS] ORIBASIUS: (Iatrioai aynagogai - nadlea 
oolleotonea.) lUniua et vigintl] 21 veterum ®t ola- 
rortuo madloorua Oraeoorum varia opusoula. Ciraaoe ad., 
intarpratatlonain Latinam lo. Bapt.Hasaril ... Ohr. 
Krld. da Mát hal. Moéquaa 1808, 'ryp.ünlv. 416 1,
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Oribaaius hírneves orvos volt l.u. a negyedik században. Jullanus Apostatá- 
nak volt udvari orvosa és egyszersmind barátja. Sorsa Igen viharos volt, a sze
rencse hol felkapta, hol elhagyta, volt Idd, mikor magas méltóságot viselt, más
kor pedig távol hazájától élt száműzetésben, barbár környezetben.

Maradandóságot nevének hatalmas gyűjteményes orvosi munkája biztosított, a- 
melyhez szinte valamennyi neves orvos müvét felhasználta, aki elótte élt és mű
ködött. Munkáikat egyrészt bőven kivonatolta, másrészt meg Is jelölte forrásait 
pontos adatokkal, Így az ő müveiben él tovább számos - egyébként elveszett - hí
res orvosi munka. A teljes mű nem maradt fenn, de néhány könyv az általa Irt kb. 
hetven könyvből, különböző kéziratokban Ismert. így Könyvtárunk le őriz egy 
Orlbaslus-kézlratot, amelyet az orvostörténet jelentősként tart számon, bár pub
likálva még nlnos.

Az állományunkba most került kiadvány egy moszkvai kézirat alapján készült, 
amely korábban Rasarlus tulajdona volt, aki 1735-ben már ki la adta nyomtatásban. 
Értékét és kuriózumát nem tartalma biztosítja, hanem ritka voltat Graesse szerint 
ugyanis e moszkvai kiadásnak szinte valamennyi példánya elpusztult, amikor a na
póleoni háborúk Idején Moszkva tűzvész áldozata lett.

Említésre méltó még az a tény Is, hogy a Könyvelosztó állományában a moszk
vai kiadásnak két példánya szerepelt, mindkettő a kiskunhalasi volt református 
gimnázium könyvtárának anyagából került hozzánk. Az nyilvánvaló, hogy mindkét 
példány ugyanattól a possessortól került a gimnázium könyvtárába! megkockáztat- 
hatónak tartom azt az állítást, hogy ez az adományozó Szilárdy Áron lehetett, a- 
klnek értékes könyvtárával a gimnáziumi könyvtár gyarapodott. A két előkerült 
példány közül az egyik - természetesen - az Orvostörténeti Könyvtár birtokába ke
rült; a másodpéldányt Könyvtárunk kapta, egyrészt ritka voltára, másrészt a ná
lunk őrzött Oribasius-kéziratra való tekintettel. - WIX GYÖRGYIKÉ

* * *

Értékes kötetekkel gyarapodott a Régi Nyomtatványok Tára Is. Egy londoni 
árverésen szereztük meg JÁSZBERÉNYI PÁL híres "FAX NOVA LINGUAE LATINAE" o. mü
vének Londonban, 1664-ben megjelent első kiadását, amelyhez hozzá van kötve a 
szerző másik nevezetes munkájának ("Institutlonum grammaticarum pars príma [et 
secunda] *') ugyancsak első kiadása 1663-ból. Ezek az első kiadások eddig nem voL 
tak meg Magyarországon.

Jászberényi igen kitűnő pedagógus volt a maga korában. A gyulafehérvári 
kollégium elvégzése után a későbbi I. Rákóczi Ferenc nevelőjeként kezdte el pe
dagógiai pályafutását. 1653 táján külföldre került és hamarosan Londonban tele
pedett meg. Itt iskolát alapított, amelyet igen megbecsült a londoni társadalom. 
Sok növendéke lehetett, mert igen jövedelmező intézet volt. Maga az angol király 
is többször látogatást tett Jászberényi iskolájában, Basire Izsák kíséretében,
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aki korábban a gyulafehérvári kollégiumnak volt a professzora. Jászberényi vaskos 
nyelvkönyveivel uj nyelvtanitási módszert vezetett be# amelynek sikerét az is bi
zonyltja, hogy hét óv alatt mindkét munkája három kiadást ért meg.

Ugyancsak most vettük meg BENICZKY PÉTER "Magyar rithmusok” c. versesköteté
nek 1692. évi lőosei kiadását, amelyből már valószínűleg Szabó Károly sem látott 
példányt, mert a kiadás leírásakor Széchényi Fereno nyomtatott katalógusára hi
vatkozik. Ebből a kiadásból csupán a Kassai Michaells György által Wittenbergben 
alapított és később Haliéba került magyar könyvtárban volt eddig példány. - 
PAZAKAS JÓZSEF

Magyar vonatkozású 
UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEINK

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN

Antológia literaturii maghiare. Bucuresti 1965*
FÖLDES Györgyt Kak muzscsina sz muzscsinom [Karcolatok] .Moszkva 1965. 
KOLOSSÁ Istvánt Zlocsin na mosztü Margit [Hosszú séta a hídonJ. Kiev 1966. 
LENGYEL Józsefi Bosorák [Elévült tartozás]. Bratislava 1965#
MÓRICZ Zsigmondi Herrengelage [Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Pillangó, Úri 
muri]. Berlin 1965*
MÓRICZ Zsigmondi Un om fericit. [Boldog ember] Marosvásárhely 1957*
NÉMETH Lászlót Dramen. Stuttgart 1965*
NÉMETH Lászlót Sünde [Bűn]. Berlin 1965.
PETŐFI Sándort János botir [János vitéz]. Taskent 1965.
SÁNTA Ferenci Pátá peÓet [ötödik pecsét]. Práha 1966.
VIZINCZEY, Stephant In praise of older women. Toronto 1965#

MISCELLANIA HUNGARICA

ADANILOAIEfNichita - FETRIC, Áront A román fejedelemségek egyesülése (1859)• 
Bukarest 1966.
ÁKOS Károlyt Nepoznatijat szjat csoveköm [ismeretlen világ - ember]. Szófia
1966.
BEKY Halász I.L.t Bibliography of Hungárián dictionarles 1410-1965# Toronto
1966.
DIMÉOT Istvánt Stefan Szőnyl. Bucuresti 1965#
FÉRDINANDY# Georgest Contacts. Trols essals sur les influences Franco- 
Hongroises et Hungaro-Fran^alses de 956 á 1956. H.é.n.
GERSKOVICS, At Petőfi. Moszkva 1961.
GERSKOVICS, At Teatralmij Budapest. Moszkva 1961.
HARASZTI Zoltánt John Adams and the prophets of progress. New York 1964. 
HARTWIG, Dietert Rudolf Wagner-Régeny. Dér Opernkomponist. Berlin 1965* 
HOKKY, J. Charlest Ruthenia. Trenton 1966.
Italia e Ungheria nell epopea risorgimentale. Roma 1960.
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JAKUBIUK, Jerzyt Kariara wina wegierskiego w literaturze polskieJ. Wárszawa
1965.
KÁRPÁTI, Paul - 8KIRECKI, Hasat Wir lemen ungarisch spraohon. Lalpzig 1964.
LANKO, Juráit Rok alovákov na rovlno v mad’araku [Szlovák évek a magyar rónán]. 
Bratielava é.n.
LENARD, Alexandert The vallay of tha Latin baar. New York 1965.
LUKÁCS, Georgt Essays on Thomas Mann. New York 1965*
LUKÁCS, Georgt Dér historische Román. /Georg Lukácst Werka Bd.6./ Probléma 
dae Realismus III. Nauwied und Berlin 1965*
LUKÁCS, Georgt Studies in European reáliám. New York 1964.
MAGYAR Adorjánt ősmagyar rovásírás. Warten, Ohio 1961.
MÓRAWSKI, Karolt Rewolucja w$gierska 1919 roku. Warszawa 1965*
MOSKOVITS, Aront Jewish education in Hungary (1848-1948). New York 1964.
PICON, Gaetant Korunk szellemi körképe. Második Javított kiadás. Washington 
1963.

PUSKÁS, Andred Ivanovlcot Vangrija v godll vtoroj mirovoj vojníl [Magyarország 
a második világháború éveiben]. Moszkva 1966.
SANTARELLIt In memória di Béla Kun* Eatratte da "Ungheria d’Oggi" N.l. Roma
1966.
SIMION, Popt Bala Mára [Nagybánya]. Bukarest 1965.
TRALBAUT, Mark Edot Van en over Andreán Latzko. Antwerpen 1964.
[VARGA Ferenc] t Én [Sokszorosított kézirat, illusztrációkkal]. Paris 1966.

KÖNYVISMERTETÉS
Az Országes Széchényi Könyvtár évkönyve. 1963-1964.
Bp., 1966. Egyetemi Nyomda* 311 p.------------------ -—-

Könyvészeti irodalmunk eseménye az Országos Szé- 
ohényi Könyvtár uj évkönyvének megjelenése, amely ösz- 
szevontan a Könyvtár 1963-1964. évi működéséről számol 
be, és a munkatársak értékes tudományos dolgozatainak 
gazdag gyűjteményét adja. A kötet élén a nyolcvanéves 
"Kőhalmi Béla köszöntése" található, s ez a meleghangú 
méltatás ezt az évkönyvet méltán a magyar könyvtárosok 
Nesztorának szenteli.

A Könyvtár működéséről szóló beszámolót tanulmá
nyozva megállapítható, hogy a két év munkája a nagy ne
hézségek ellenére is igen eredményes volt. A lehetősé
gekhez képest Jól ellátta az alapvető folyamatos mun

kákat, a rekonstrukciós feladatok munkálósa is egyre eredményesebben fcibontako- 
zott, és az uj nemzeti könyvtár konkrét kialakításának megkezdése valóban megtör
tént. Különösen nagy Jelentőségűek a Könyvtár életében a munksmódszerek korszerű
sítésére irányuló törekvések és a modern szellemű, átfogó intézetvezetés kialakí
tása. Az összefoglaló statisztikai táblázatok a működés eredményeit kifejezően 
tükrözik. A beszámolóhoz csatlakozik Gombocz Istvánnak az UNESCO egyezményeket 
tárgyaló Jelentős tanulmánya a nemzetközi kiadványcsere szabályozóséval és az ez
zel összefüggő hazai teendőkkel kapcsolatban.

AZ

ORSZÁGOS
SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR
ÉVKÖNYVE
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A könyvtári munka módszertani kérdéseivel négy tanulmány foglalkozik* 
Bablczky Béla a reprográfia nemzeti könyvtárban való alkalmazásának jelentőségét 
Ismerteti* Takács Menyhért a Hirlaptár szakkatalógusának átalakításáról, Pethes 
Ivén pedig tanulmányában a zenemüvek és zenetudomány osztályozási kérdéseiről 
avatottén tájékoztat* Németh Mária a jugoszláv nemzeti könyvtárak funkcióit is
merteti tanulmányútján szerzett tapasztalatai alapján*

Értékes és maradandó becsű tanulmányok tárgyalják az Országos Széchényi 
Könyvtár gyűjteményeinek anyagát is. A Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének ki
alakulásáról, fejlődéséről, helyzetéről és katalógusairól, kitünően ir és gazdag 
irodalmi anyagra utal Soltész Zoltánná* Pazakas József immár negyedik közlemény
ben prezentálja a tudománytörténeti jelentőségű pótlásokat a RMK I-III* kötetei
hez* Forrásértékű tanulmányban számol be Durzsa Sándor egy korai olasz ars dicta- 
minis-ről; V»Windlsoh Éva pedig az OSzK Kézirattárában található magyar termé
szettudomány-, technika- és orvostudomány történeti forrásanyagot tekinti át és 
jellemzi*

Az évkönyv negyedik fejezete tizenegy könyvtár- és művelődéstörténeti tanul
mányt ölel fel* Hungarika szempontból igen figyelemreméltó Borsa Gedeon tömör ta
nulmánya a 16*sz. eleji buosunyomtatványokról* Somkutl Gabriella a természettudo
mányi anyagot vizsgálja Széchényi Ferenc és Teleki László könyvtárában s méltat
ja a tudománytörténeti jelentőségű könyvritkaságokat. Horvát István könyvtárának 
küzdelmes megszerzéséről irt jeles tanulmányában Berlász Jenő Könyvtárunk törté
netének egy fontos fejezetét dolgozta ki. Forrástörténe ti értékű Ferenczy Bndréné 
tanulmánya is az OSzK olvasószolgálatának történetéről az alapítástól 1919-ig# 
Markovlts Györgyi A Front cimü illegális lapról, erről a nagy könyvészeti ritka
ságról ir és becses adatokkal gazdagítja a József Attila-kutatást* Dán Róbert, 
Tardy Lajos, Busa Margit, Kozoosa Sándor és Térbe Lajos értékes tanulmányai is 
szervesen illeszkednek az évkönyvbe.

A forrásértékű tanulmányok a maguk egészében arról tanúskodnak, hogy nemze
ti könyvtárunk valóban a tudományok műhelye, munkatársai pedig érdemes, eredeti 
tanulmányaikkal gazdagították a könyvészetet• A gazdag tartalmú és szép köntösű 
Évkönyvet Dezsényl Béla, Bélley Pál, Haraszthy Gyula és Keresztury Dezső gondo
san és nagy tárgyszeretettel szerkesztették* - VARGA S. FRIGYES

KÖNYVTÁRUNK KIÁLLÍTÁSAIRÓL

BARTÓK-KIÁLLITÁS KESZTHELYEN - Helikon könyvtárunk már a múltban is több
ször és különféleképp hajlékot adott a zenének: nemcsak az állományában Őrzött 
értékes történeti dokumentumok alakjában, nemcsak a falai vagy parkjának fái kö
zött rendezett hangversenyekkel, hanem keszthelyi vonatkozású zenei tárgyú kiál
lításaival is. E kiállítások eddig zonetortónetünknek csak két korszakára utal
tak: a XVIII. század végéről és a XIX. század elejéről verbunkos irodalmunkból
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adtak Ízelítőt9 a romantika korszakából pedig a századvég magyar zenetörténetének 
egyik neves muzsikus-egyéniségével, Goldmark Károllyal Ismertették meg a látoga
tót.

B két évszázad zenei emlékei mellé legutóbb egy harmadik Is sorakozott a 
Helikon-Könyvtár kiállításaim a XX. század nagy folkloristájának és zeneszerző
jének, Bartók Bélának keszthelyi vonatkozásai, A keszthelyi Agrártudományi Főis
kola kezdeményezése, hogy éne k-zene-fésztiválja keretében Bartók-klállltást ren
dezzünk, nemosak arra nyújtott alkalmat, hogy Bartók Béla hatvan évvel ezelőtti 
keszthelyi gyűjtőútjára emlékezzünk, hanem arra Is, hogy a keszthelyi munkatár
saink tevékeny közreműködésével uJ, eddig Ismeretlen vonásokkal lehessen hozzájá
rulni Bartók életrajzához,

A kiállítás - amelynek április 50-án lezajlott megnyitásán a zeneköltő fia, 
lfj, Bartók Béla Is felszólalt - hat tárlóban mutatja be Bartók 1906, évi keszt
helyi népdalgyüjtő utjának dokumentumait. - (-ti)

KIÁLLÍTÁSAINKAT általában szerény méretű, rendszerint csak néhány tárlót 
jelentő keretben, rendezzük. Ezek értékét és eredményességét mindeddig osupán az 
olvasóinkra, látogatóinkra tett hatáson keresztül mérhetjük le, A közelmúltban 
azonban örvendetesen szélesedett kiállításaink hatásköre. Rövid egymásutánban, 
több helyi és vidéki Intézmény - Várpalotai Muzeum, Pécsi Muzeum, Toldy Gimná
zium, Ceglédi Muzeum kérte kölcsön a már korábban is kedvező visszhangot kapott 
kiállításaink "Toldy Ferenc” és "Zrínyi Miklós a költő" forgatókönyvét és kép
anyagát.

E kérések, azon a jóleső érzésen túlmenően, hogy a munkánk a könyvtár kere
tén túl Is elismerést aratott, más vonatkozásban Is figyelemreméltóak. Könyvtá
runk ugyanis jellegénél, funkcióinál, de jelenlegi adottságainál fogva Is csak 
korlátozottan képes közművelődési feladatok ellátására. így e kiállítások anya
gának továbbadása, ha szerény keretek között Is, de hozzájárul e feladataink 
teljesítéséhez. Ezért - úgy véljük - a továbbiakban könyvtárunknak e téren Ifl fel 
kell készülnie, s a kiállítások elkészítése során ezeket a szempontokat is figye
lembe kell vennie. - FALVY ZOLTÁNNÉ



figyelő szemmel
Szilágyi Tibor

az ajánló bibliográfiai munka Ötéves terve

A szocialista országok könyvtárügyében az ajánló bibliográfiai munka kezdet
től fogva megkülönböztetett súllyal szerepelt. Különféle elméleti és könyvtárpo
litikai megfontolások alapján egyrészt szinte a legfontosabb bibliográfiai műfaj 
rangjára emelkedett, másrészt a közművelődési könyvtárak bibliográfiai tevékeny
ségének szinte kizárólagos területévé vált.

Néhány évi kísérletezés és a "dogmatikus" korszak elmúltával szinte egyszer
re kaptak hangot a szocialista országok könyvtári sajtójában az ajánló bibliográ
fiával kaposolatos problémák /v.ö. Az ajánló bibliográfia problémái. Cikkgyűjte
mény a szocialista országok sajtójából. 1961. KMK./. Általános felismerésként Je
lentkezett az9 hogy az ajánló bibliográfiának sem oélkitüzése, sem funkciója 
nincs kielégítően tisztázva. Ennek következtében gyakran Jellemzi a senkit sem 
érdeklő, formális témaválasztás, A bibliográfiai "burjánzás" nagyobb részében 
egyszerűen a tervben előirányzott számú bibliográfiai "feladat" formális telje
sítését Jelenti,

Hazánkban az 1961. évi gödöllői bibliográfiai konferencia határozatai is 
tükrözték ezt a bizonyos fokú kiábrándultságot, de ugyanakkor fontos elvi és 
szervezeti útmutatásokat is adtak. Hangsúlyozták a konkrét szükségletek alapján 
való témaválasztást, sürgették az átfogó és tervszerű tematikai rendszer kialakí
tását, leszögezték, hogy ennek a rendszernek a megteremtése közös, országos ügy, 
amelyben az összes hálózatoknak részt kell venniük. Célul tűzték ki a közművelő
dési könyvtárak tájékoztató szolgálatainak kialakítását, amelyek egyben az aján
ló bibliográfiák készítői, legfontosabb felhasználói és terjesztői. Szervezeti 
vonatkozásban a KMK-ra bízták az egész munka előkészítését, tartalmi kérdéseinek 
kimunkálását és a koordinációt ja végül feltétlen szükségletnek Jelölték meg a meg
felelő példányszámú központi előállítás és országos terjesztés megoldását.

A gödöllői határozatokból 1965-ig alig valósult meg valami. E kudarcnak szá
mos oka volti a közművelődési hálózat viszonylagos gyengesége, a nagykőnyvtárak 
vonakodása, a célkitűzések még mindig nem kellően tisztázott volta, s régi szem
lélet továbbélése stb. Az átfogó program megindulását azonban elsősorban a köz
ponti előállítás és terjesztés megoldatlansága hátráltatta. 1965-re a többi fel
tételek is Jelentősen megjavultak, s megalakult a Népművelési Propaganda Iroda,
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megoldva a központi előállítás éa terjesztés régóta vajúdó problémáit, E*zol az 
átfogó program kialakítása és megindítása szabad utat kapott,

A program alapelveinek kitűzésekor a KMK a konkrét Igényekből és a reális 
lehetőségekből Indult ki, A korábbi ajánló bibliográfiák túlnyomó többsége az 
olvasóknak volt szánva, a könyvtárosok tájékoztató munkájához viszonylag kevés 
segítséget nyújtott, A korlátozott példányszám miatt azonban valójában alig ju
tottak el az olvqsókhozj de maguknak az olvasóknak a bibliográfiai igényei is 
meglehetősen minimálisak voltak, végeredményben tehát az elkészült bibliográfiák 
főleg a könyvtárak hátsó polcain porosodtak. Ugyanakkor közismert a magyar refe- 
renszkladványok gyér voltat az alakuló és részben mór megalakult közművelődési 
tájékoztató szolgálatok segédletek nélkül tehetetlenségre vannak kárhoztatva,

A program tehát abból a felismerésből Indult ki, hogy a legelső és legfon
tosabb feladat a tájékoztatás szerszámainak az elkészítése: olyan átfogó, kalauz- 
jellegű bibliográfiáké, amelyek néhány év alatt összefüggő rendszerré állnak ősz- 
sze és lefedik az Ismereteknek legalább legfontosabb területeit, A tematikus bib
liográfiákat bizonyos mértékig kiegészítő repertóriumok pedig a cikkanyagot tár
nák fel, egyelőre az irodalmi és politikai folyóiratok vonatkozásában, amelyek 
iránt a legnagyobb az érdeklődés.

Tartalmilag ezeket a bibliográfiákat a legnagyobb közművelődési /megyei/ 
könyvtárak bestére11 kellene szabni: Így bizonyos mértékig mind a kisebb közműve
lődési, mind a tudományos könyvtárakban is használhatók lennének. Témájukat átfo
góan kell feltárniok: az alapfoktól a gyakorlati szakemberek tájékozódási igénye
inek kielégítéséig kell tartalmazniok a vonatkozó irodalmat, anélkül, hogy átlép
nének a tudományos kutatást szolgáló szakbibliográfia területére. Címanyaguknak 
elsősorban a modern magyar monográfia-anyagból kell Összeállnia /természetesen 
analitikus feltárással is/, ezt a téma diktálta szükség szerint cikkekkel, régeb
bi monográfiákkal és némi külföldi irodalommal is kiegészítve.

Formailag a bibliográfiák szakítanának a szokásos r,szines, csevegő'1 stílus
sal, Elsősorban a tárgyi információk minél gazdagabb feltárására törekednének 
/évszámok, adatok/, stílusuk, annotációik rövidek, tárgyilagosak, A tárgykör meg 
világítása elsősorban a bevezető, osoportos annotációk feladata lenne, az egyes 
müveket osak az illető mü specifikumaira vonatkozó táviratstilusu közlés ismer
tetné, A bibliográfiák használatát megfelelő útmutatónak, mutatóknak és a müvek 
színvonalára utaló jeleknek kell megkönnyíteni©.

Ezt a programot mind az Országos Könyvtárügyi Tanóos, mind az MM illetékes 
főosztálya jóváhagyta. Megvalósítása moBt már elsősorban a résztvevő könyvtárak 
igyekezetén, az országos könyvtárak jóindulatú támogatásán és a KMK szervezőmun
káján múlik, A program szervezése "demokratikus" alapon folyik: a résztvevő 
könyvtárak maguk választják ki témáikat, 8 maguk szabják meg az ötéves terv ke
retein belül a kézirat elkészítésének határidejét, A továbbiakban aztán témafe-
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Idősként gondoskodnak J-5 évenként a szükséges pótlások, illetve uj kiadás el
készítéséről. A munkában résztvevő vezető munkatársak évente egyszer-kótszer kö
tetlen munkamegbeszélésen tárgyalják meg a felmerülő kérdéseket /témaegyeztetés, 
határidők, tartalmi kérdések stb./«

1966 a program indulási éve. Érthető, hogy az újszerű, nagylélegzetű vál
lalkozásban idei határidővel még osak néhány megyei könyvtár vesz részt. Termé
szetesen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár meULett, amely gazdag tapasztalataival 
éa nagy apparátusával máris jelentős részt vállalt benne. 1966-ban megjelenik 
vagy elkészül az angol, olasz, német és franola irodalom, az építészet és képző
művészet bibliográfiája| két országkalauz /Csehszlovákia és Lengyelország/t két 
személyi bibliográfia /Hippi-Rónai és Szabó Lőrinc/, továbbá az UJ írás és a 
Nagyvilág tízéves repertóriuma.

Természetesen nem várhatjuk, hogy azonnal hibátlan munkák szülessenek. Az 
uj műfaj, az uj feladat problémáit, buktatóit ki kell még kísérletezni, a tanuló
pénzt meg kell fizetni. Biztos abban, hogy a program fokozatos megvalósulása nem
csak hatékony segédeszközöket ad majd a könyvtárosok ezreinek kezébe, hanem a 
nagy feladat jelentősen emeli majd a közművelődési könyvtárak bibliográfiai-tá- 
jékoztató munkájának szinvonalát is.

KÜLFÖLDI OLVASÓINKRÓL.BARÁTAINKRÓL

Könyvtárunkat évről évre az érdeklődő látogatókon kívül több olyan tudós, 
Író, tudományos kutató keresi fel külföldről, aki tudományos munkája forrásanya
gát gyűjteményünkben találja fel. A kutatómunka, a kölcsönös tájékoztatás során 
közülök nem egy válik olyan "olvasóvá", akit barátunknak, szinte könyvtárunk 
"külső munkatársaként" tekinthetünk. Nevüket az olvasók nyilvántartása, a ven
dégkönyvek, és az egyes tárak dolgozóinak emlékezete őrzi. Ezért úgy gondoljuk 
nem lesz érdektelen, ha időről időre lapunk hasábjain is bemutatjuk őket olva
sóinknak, könyvtárunk munkatársai egészének.

Ez alkalommal Jaroslava Paslaková-t. a Bratislava-i Komensky Egyetem ma
gyar irodalmi tanszékének adjunktusát és Faludl Iván Írót mutatjuk be, aki Svéd
országból kereste fel könyvtárunkat.

JAROSLAVA PASIAKOVÁ csaknem tökéletesen beszéli nyelvünket, s legelőször is 
erről faggatjuk: hol tanult meg ilyen jól magyarul, volt-e rokoni, baráti kap
csolata, ami esetleg segítette ebben.

Amint elmondotta 1950-ben iratkozott be a prágai Károly Egyetemre, magyar 
szakra. "Nem voltak magyar rokonaim, kapcsolataim; azért választottam ezt a
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nyalvet, mert érdekelnek a szomszéd népek s az a meggyőződésem, hogy itt az ide
je a középeurópai összetartozás gondolatát oselekvéssel is megtölteni, Prágában 
Rákos Péter egyetemi dooens tanítványa voltam, sokat köszönhetek neki. Úgy érez
tem azonban, hogy magyar nyelvtudomásomat a könyvélményből élőbbé keli tennem, 
ezért egy időre a pozsonyi egyetemre mentem, ahol Jóval több alkalmam volt a 
nyelv gyakorlására. Itt a nemrég elhunyt Sas Andor tanítványa voltam. Prágában 
végeztem, szakdolgozatom témája Jókai szebadságharooal foglalkozó müvei voltak."

-Ml a munkaköre a pozsonyi egyetemen?-"Világirodalmat és irodalomelméletet 
adok elő magyarul a magyar anyanyelvű, magyar irodalomszakos hallgatóknak. Azon
kívül speoiálszemlnáriumot vezetek a XX. századi magyar Irodalomból."

A beszélgetés most hirtelen felgyorsul, hiszen Pasiaková kedveno területé
re érkeztünk élt a modern magyar irodalomhoz. Kevés ilyen lelkes értője és ter
jesztője van mai irodalmunknak, mint ez a osupatüz, osupa lobogás fiatal ad
junktus. Tudjuk róla, hogy állandó reoenzense és kritikusa a oseh nyelvre for
dított magyar müveknek. Déry Tibor "Q.A. ur X-ben" o. regényéből az ő fordítá
sában közölt egy részletet a "Pianem", a osehszlovákiai világirodalmi folyóirat 
a ennek az "előzetesének Jelentős része volt abban, hogy most már a teljes re
gény lefordításán dolgoznak. Sánta Ferencet is ő fedezte fel a oseh olvasóközön
ségnek.

-Különösen érdekes és nagy élmény volt számomra - mondja - "Az áruló" o. 
kisregénye, melyben Sánta a mai élet egyik legfontosabb dilemmáját ábrázolja a 
huszitizmus talaján, aktualizálva, de nem hamisítva. "A huszitizmus a modern ma
gyar irodalomban” olmmel Írtam is egy tanulmányt erről a regényről és Németh 
László "Húsz János" olmü drámájáról, mely ugyanosak a "Planem"-ben Jelent meg. 
Mint érdekességet említi meg, hogy Sánta regényében ugyanazt a formai megoldást 
választja, amit 1938-ban K.Öapek "Az anya" o. drámájában.

Pasiaková mindenütt a párhuzamokat kutatja, mindazt, ami összekapcsol, ami 
közös a két szomszédnép múltjában és Jelenében, irodalmában és történelmében. 
Ezért választotta kandidátusi dlsszertáoiója témájául is a magyar avantgarde 
történetét. - Sas Andor halála után Dobossy László vállalta a magyar irodalom- 
történet aspiránsainak tudományos vezetését. így kerültem én félévre Budapestre, 
s Így nyílt lehetőségem arra, hogy az itteni könyvtárakban az eredeti források, 
a magyar avantgarde-ista folyóiratok alapján megírjam értekezésemet. Munkámban 
igyekeztem az összehasonlító módszert alkalmazni, párhuzamba állítva a magyar és 
a oseh avantgarde fejlődését. Utóbbi erősebb volt, igaz, kifutási lehetősége is 
nagyobb volt.

Pasiaková valóban egyik legszorgalmasabb olvasója volt az utóbbi hónapok
ban a Hirlaptárnakt nap mint nap itt láthattuk, a "Ma", a "Tett", a "Dokumentum" 
és a többi avantgarde—ista folyóiratban búvárkodva. Érdeklődését elsősorban a 
fiatal Kassák és Illyés kötötte le. Kutatási területéről már számos publikáoió-
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ja plent meg az "Irodalomtörténeti Közlemények", az "Uj írás", a "Nagyvilág" 
és a pozsonyi "Irodalmi Szemle" hasábjain. Az "Apolló" o. folyóiratról szóló ta
nulmányát a "Tanulmányok a osehszlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből" o. 
kötet közölte. Aktiv résztvevője volt az 1965-ben Csehszlovákiában megrendezett 
és az avantgarde problémáival foglalkozó konferenoiának is.

'Kikkel épített ki kapcsolatokat az itt eltöltött félév alatt? Nevetve vála
szolt "Csaknem mindenkivel: Sok irodalomtörténésszel, kritikussal, nyelvésszel, 
Íróval - és természetesen könyvtárosokkal is. A Széchényi Könyvtáron kivül jár- 
tára és dolgoztam az egyetemi, az akadémiai és a Gorkij könyvtárban is. Nagyon 
kérem, Írják meg, hogy mindenütt segítőkész emberekkel találkoztam s nagyon kö
szönöm a magyar kollégák támogatását. Hálával gondolok az Eötvös Egyetemre s 
természetesen elsősorban Dobossy professzorra. Nagyon szeretném, ha disszertá
cióm megvédésére Budapesten kerülhetne sor.

Ezt mi is nagyon szeretnénk. De hadd kérdezzük még meg, hogy volt-e alkalma 
találkozni a budapesti egyetem cseh-szakos hallgatóival is?

Igen, sőt tanítottam is őkett cseh nyelven adtam elő részükre cseh leiró 
nyelvtant. Nagy élmény volt számomra felfedezni a magyar diákokban ugyanazt az 
érdeklődést, ami valamikor engem is elindított Prágában. Közös célunk osak egy 
leheti egymás megismerésén keresztül közelebb hozni a két népet egymáshoz,Ez már 
nem "hidverés", ez már a hétköznapokban való munkás együttélés, a kapcsolatok 
spontán, szabad klbomlósa,

Egyetértünk vendégünkkel s magunkban még hozzátesszük, hogy mindehhez ilyen 
közvetlen egyéniségű s ilyen komoly felkészültségű szakemberek kellenek, amilyen 
"Járká", akit hat hónap alatt nagyon megszerettünk,s akitől most nehéz szívvel 
buosuzunk. De "Járká"-t hazaszólitja munkája és hazavárja férje, a Szlovák Akadé
mia szociológus kutatója és két kisfia is.

FALUDI IVÁN, Kassák Lajos régi barátja és haroostársa, több mint harminc éve 
Svédországban ól^s most a Kulturális Kapcsolatok Intézetének meghívására tiz na
pot töltött Magyarországon. Faludi Ivánnak 8 huszas években még itthon több szép- 
irodalmi fordítása jelent meg orosz Íróktól, Dosztojevszkijtől, Tolsztojból, 
Bioktól - ezeket örömmel fedezte fel katalógusunkban -?de azóta Stockholmban 
"svéd Író" lett,s több mint huszonöt éve szinte évente publikál egy-egy müvet,me
lyet időnként más nyelvekre is lefordítanak. Ezek közül csak kettő van meg könyv
tárunkban - azóta, amióta a svéd nemzeti bibliográfiát is átnézik hungarika 
szempontból. Faludi Iván most gyarapítási osztályunknak átadta legfontosabb mü
veinek jegyzékét - a Gorkijról szóló tanulmánya különösen érdekes lehet számunk
ra - s Ígérte müvei teljes listájának elküldését is.

Ha valaki most azt gondolná, hogy mindez a hivatalos program keretében tör
tént, igen tévedne. Vendégünk maga akarta fölkeresni könyvtárunkat, hogy az "Uj
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Előré"-ben éa a "Kassal Munkás"-bán annakidején publikált és kivágat formájában 
megőrzött olkkelt nekünk ajándékozza. Szép és szives szándékát megköszöntük - 
átvételére azonban nem került sor, mivel a HÍrlaptárnak kivágat-gyüjtöménye nin- 
osen.s az említett lapok megtalálhatók könyvtárunkban, talán ha ez a szándék nin
csen, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének oslnos munkatársnője sem kísérte vol
na el Faludl Ivánt a széohényl Könyvtárba, Ezért Is gondolunk arra, hogy könyv
tárunknak az eddigieknél Is szorosabbra kellene fűznie kapcsolatait a Kulturális 
Kapósolatok Intézetével, a Magyarok Világszövetségével és mindazokkal, akik se
gítséget nyújthatnának könyvtárunknak a külföldi hungarlkák felkutatásában, szá
montartásában és összegyűjtésében, - SOMKUTI GABRIELLA



SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK
---------------------J&íWtW --------------------------

MOKKÁNKRÓL - RENDEZVÉNYEINKRŐL - MEGBESZÉLÉSEINKRŐL

A havonkénti SzB üléseink közötti vezetőségi megbeszéléseinket má.lus 2-án, 
10-én, 16-An és 30, továbbá Június 13-án és 27-én tartottuk meg. E megbeszélé
sek anyagából a közérdekű kérdéseket, miután azok az SzB ülések napirendjén Is 
szerepeltek, ez alkalommal külön nem Ismertetjük.

ÁPRILIS 25. - SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGI ÜLÉS

Megtárgyalta az SzB a mérő.29 -ápr.24-. közötti Időszak vezetőségi Intézke
déseit és azokat Jóváh? ■ ,/ta.

Hoffer Rezaőné szerv, titkár tájékoztatása alapján megtárgyalta az SzB a 
könyvtár táppénz-helyzetének alakulását. Ugyanis a Budapesti Bizottság átirata 
alapján e kérdés abból a szempontból került megvizsgálására, hogy ml a magyará
zata az utóbbi hónapokban a táppénz átlagon felüli emelkedésének. Megállapítása 
szerint a betegállományban levők számának emelkedése nlnos összefüggésben a mun
kakörülményekkel, a táppénzesek százalékos emelkedése e hónapokban 10-12 dolgo
zónak hosszabb Ideig tartó megbetegedéséből adódott.

Az SzB határozatot hozott, mely szerint közelebbi üléseinek egyikét a 
Pártszervezet Vezetőségével együttesen tartja meg a szakszervezet munkájával 
összefüggő egyes aktuális kérdések megtárgyalására.

ÁPRILIS 27-MÁJUS 1. - KELET-SZLOVÁKIAI KIRÁNDULÁS

E napokon 44 résztvevővel autóbusz-körutazást rendeztünk. Kirándulásunk
ról külön cikkben számolunk be.

MÁJUS 1. - MÁJUS ELSEJEI FELVONULÁS

Könyvtárunk pártszervezetével és KISz-szervezetével együttesen rendeztük 
meg dolgozóink részvételét a VIII.kerület dolgozóinak felvonulásában.
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MÁJUS 5. - SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELLENŐRZÉSE

AlapazervesetUnk pénz- és értékcikk nyilvántartását és kezelését ellenőriz
tük, Az SzB pénztárkönyvének 1966* április 30-1 egyenleget készpénz ■ 251*39 Ft* 
kinnlevő követelés » 2031*-Ftf OTP betétben * 8616,30 Ft, tagdíjbélyegben ■
8094,-Ft, összesen ■ 18 992,69 Ft, Az SzVB egyidejűleg ellenőrizte a tagdíj nyil
vántartás naprakész állapotát* és azt az előírásokkal megegyezőnek tartotta.

UA.NAPON - MEGBESZÉLÉS

A Könyvtárközi Kölosönzés és a Könyvkötészet-Sokszorosító üzem vezetőinek, 
szakszervezeti bizalmijainak és a megalakítandó szocialista brigádok leendő ve
zetőinek réaztvételével megbeszéltük a munkabrlgádok felajánlásainak megszövege
zését és az azokkal kapcsolatos még függőben levő kérdéseket.

MÁJUS 12. - SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

Az "OSzK Híradó" 4.számának értékelését és lapunk jelen számának tervét 
tárgyaltuk meg.

MÁJUS 17. - TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ÜLÉSE

A Tanáos ezen az ülésén osak segélykórelmeket tárgyalt. Munkadói segélyre 
a következőket javasoltáki Berel Géza /250 Ft/, Sajtós Endre /100 Ft tanulmányi/, 
Szivák Lajos /200 Ft/ és Tardy Lajos /300 Ft/. Szakszervezeti rendkívüli segély
ben részesítették: Auer Ferenoné /200 Ft/, Debulay Imréné /200 Ft/ és Magyar 
Istvánná /200 Ft/ szakszervezeti tagokat.

MÁJUS 20. - ÜNNEPSÉG

A Budapesti Bizottság jóváhagyása alapján könyvtárunk Főigazgatója, az 
MSzMP Vezetőségével és a Szakszervezeti Bizottsággal egyetértésben, a Könyvelosz
tó Beloiannisz utoai részlege és a Könyvtárközi Kölosönzés szooialista munka- 
kollektíváinak - 1965.évi teljesítményeik alapján - harmadlzben Ítélte oda a 
"szooialista munkakollektiva" óimét oklevéllel és zászlóval, tagjainak pedig ok
levelet és jelvénytj a Raktári Osztály munkakollektlvájának pedig elsőlzben a 
"szooialista munkakollektiva" olmet. Az oklevelek és zászlók átadása ünnepélyes 
keretek között történt.
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MÁJUS 21. - ELŐADÁS

Szakmai továbbképzésünk sorozatában az oktatási év utolsó előadását: "Könyv
tár és technikatörténet" elmen dr.Makkal László kandidátus, az MTA Tik ténottudo
mányi Intézetének tud.főmunkatársa tartotta. Az előadásról külön cikkbon számolunk 
be.

MÁJUS 24. - KESZTHELY

Az SzB részéről dr.Gordon Miklósné a T elnöke és Hoffer Rezsőné szerv.tit
kár, a Gazdasági Hivatal részéről Bolgár Pálné gazd.vezotőhelyottes Keszthelyen 
a nyári üdültetést készítették elő. A gondnoki teendők ellátásával ez évben is 
Epres Antal elvtársat bízták meg.

JUNIUS 3. - ZIRC

A ny<iri üdültetés előkészítését Horváth Viktor titkár végezte. A gondnoki 
teendőket ez évben Is Bíbor Jenőné elvtársnő látja el.

JÜNIUS 4. - SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELLENŐRZÉSE

Alapszervezetünk pénz- és értékoikk nyilvántartását és kezelését ellenőriz
tük. Az SzB pénztárkönyvének 1966.május 31-1 egyenlege: készpénz = 2149,09 Ft, 
klnnlevő követelés = 51»-Ft, OTP betétben a 7792,30 Ft, tagdíjbélyegben =
8119,-Ft, összesen 18 111,39 Ft. A tagdijnyilvántartást az SzVB naprakész álla
potban találta.

JUNIUS 6. - SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGI ÜLÉS

Megtárgyalta az SzB az ápr.25-jun.5. közötti időszak vezetőségi intézkedé
seit és azokat jóváhagyta.

Az ülés napirendjén szerepelt kérdéseket és az SzB által hozott határozato
kat az alábbiakban Ismertetjük.

1. Keszthelyi és zirci üdültetés - a/ A zirci vendégszobákat a Gazdasági 
Hivatal uj bútorzattal látta elf Így az ottani üdültetés is elérte a keszthelyi 
- minden tekintetben kielégítőnek tartható - színvonalát, b/ A Budapesti Bizott
ságtól a osalédi üdültetés elősegítésére kapott 5000 Ft segély, továbbá a költ
ségvetésben e célra előirányzott éiitelkeret terhére 6619 Ft értékben ógynemühu-
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zatot szereztünk be. Ide számítva az elmúlt végén 2835 Ft értékben vásárolt és a 
Gazdasági Hivatal által kiegészített paplanhuzatokat, a vendégszobák elegendő 
ágynemühuzattal rendelkeznek. A vendégszobák egyéb felszerelése is kielégítő, 
c/ Az üdülések megszervezése az elmúlt évinek megfelelően történt és Junius Íj
ától szeptember 18-ig 7 turnusban kerül lebonyolításra. Az SzB a tett intézkedé
seket és az azzal kaposolatos kiadásokat jóváhagyta.

2. A szakszervezeti könyvtár állományrevíziója. - a/ A Könyvelosztó a szak- 
szervezeti könyvtár állományrevízióját az SzB felkérésére tételes leltározással 
ez év március-április folyamán hajtotta végre, b/ A leltári napló zárása az ál
lományrevízió alkalmával 4217 tétel, ennek megfelelően 4217 mü 4359 kötetben,
99 532,10 Ft értékkel. 0/ A tételes leltározással megállapított hiány: kölcsön
zött, de vissza nem szolgáltatott könyvek és folyóiratok száma 53 mü 55 kötet
ben, 1 125,40 Ft értékkel; a nem talált - a szabadpolcos tárolásból és az önki
szolgálásból következően eltűnt - könyvek és folyóiratok száma 36 mü 37 kötet
ben, 1 238,50 Ft értékkel, d/ Az SzB által előirt állományapasztás /szükségletei 
felüli többospéldányok, nem keresett müvek, használatra alkalmatlanná vált kiad
ványok/ 1750 tétel 30 625,10 Ft értékben. Az SzB a szabályszerű okmányokkal do
kumentált Jelentéssel kapcsolatosan az alábbi határozatót hozta: a/-hoz - Köszö
netét fojozi ki a Könyvelosztónak és Vén Tiborné szakszervezeti könyvtárosnak 
az elvégzett lelkiismeretes és pontos munkáért. o/-hez - A szakszervezeti könyv
tárnak vissza nem szolgáltatott könyvek és folyóiratok kölcsönzőit az általuk 
elvoszhett könyvtári anyag beszerzési árának megfizetésére kötelezi. Az állomány
revízió alkalmával nem talált 36 műnek a leltári naplóból való törlését rendeli 
el, Megállapítva azt, hogy annak az 1963-1965. évek forgalmához viszonyított,
3 ezreléket Jelentő mennyisége az engedélyezhető veszteségen belül van. d/-hez:
A végrehajtott álloraónyapasztással az SzB egyetértett, azoknak a leltári napló
bél való törlését elrendelte,és felhasználásra fölöspéldányként a Könyvelosztó- 
nak adta át.

3* Szocialista munkabrigádok. Az SzB a Budapesti Bizottság hozzájárulása 
alapján a Könyvtárközi Kölosönzés szocialista brigádjának alakulását 1966. Ja
nuár 1., a Könyvkötészet és a Sokszorosító Üzem szocialista brigádjainak megala
kulását pedig 1966.május 1. időponttal hagyta Jóvá.

JUNIUS 11. - társadalombiztosítási tanács ülése

A Tanács ezen az illésén üdülési és segély ügyeket tárgyalt meg. Munkaadói 
sortólyre javasolta Bétsch Elemérné /J00 Ft/, Horváth István /300 Ft/ és Nagy 
Séndornó /200 Ft/ dolgozókat. Szakszervezeti rendkívüli segélyben részesítette 
Szüos Ilona /300 Ft/ és Vizkelety András /300 Ft/ szakszervezeti tagokat.
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kelet-szlovákiAban jártunk

A turista-idény beköszöntével Könyvtárunk dolgozói le régi szokás szerint 
kezükbe vették a vándorbotot - azaz beültek a kényelmes Ikarusz-autóbuszba - 
és elindultak országot-vllágot látni - azaz négy és fél nap alatt megismerni Ke- 
let-Szlovákia városait és legszebb tájait.

Április 27-én, szerdán délben sürü zsebkendőlengetés közepette gördült ki a 
Pollack Mihály térről az az autóbuszf amelyik már harmadlzben szolgálta könyvtá
runk szakszervezeti kirándulásait s kitűnő vezetőjével, Simon János "pilóta-kar- 
társsal" együtt most is ötösre vizsgázott a hosszú és nehéz ut alatt,

Kassáig utunk simán zajlott le s bizony késő este lett, mire szálláshelyün
ket elértük, A "Bankov” turistaszálló minden tekintetben megfelelt fáradt tag
jainknak, osak egy nagy baja volts egy kissé messze esett a várostól s Így Kassa 
éjszakai életét - és kirakatait I - aznap már nem tanulmányozhatták a tudásra 
szomjas könyvtárosok,

8 most átadjuk a szót a kirándulás többi résztvevőjének s megkérjük FALVY 
ZOLTÁNlíÉT, hogy számoljon be olvasóinknak az első napról.

Első napi KOSICE-PRESOV-SíVA BRADA

A kassal nap úgy kezdődött, hogy felébredtünk, no 
- nem saját jószántunkból - hanem a kis turistaház fa- 
léposőin kora hajnalban ledübörgő szomszédainktól. Bi
zony kissé váratlan és hangos ébresztő volt ez, az elő
ző fárasztó naphoz képest, de rögtön utána kárpótlásul 
élvezhettük azt a valóban felejthetetlen kis erdei sé
tát, amelyet a kis hotelt övező erdőkbeh tettünk az In
dulásig, Olvastuk is, hallottuk is, hogy Kassa környéke 
gyönyörű, de akkor a friss korareggelt napsütésben,pom
pás fenyőerdők között, mégis kápráztatónak tűnt. JJem 
sokáig élveztük, valóban osak egy kis körülcsodálkozás 
volt és már csomagoltunk, indultunk Kassára, ahol várt 
minket a ‘‘városnézés".

Első utunk a bankba vezetett, hogy osekkjeinket beválthassuk. Könnyen, gyor
san végeztünk, bár ugyancsak féltünk a második sorbanállástói a valutáért. - 
Utána mindenki szétszéledt, ugylátszik nem vagyok egyedülálló, azzal a szokásom
mal, hogy először “testközelbe” engedem az idegen várost. Gyönyörű idő volt, ezt 
elmondtuk egymásnak sokszor, boldogan is, hálásan is, viooesen is, de ez valóban 
lényeges tényező. - Ragyogott a gyönyörű főtér. A dóm még szebb volt mint amilyen
re számítottam. Képekről nem érzékelhetők pontoson az arányai. Mivel a szabad
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program még tartott, vásároltunk, sétálgattunk, majd 11 órakor elindultunk egy 
kassai idegenvezetővel városnézésre* Itt mindazt elmondták nekünk, amit ez úti
könyvben már úgyis olvastunk* Ezt valóban kár lenne ismételni* Mindössze arról 
szeretnék még szólani, hogy milyen benyomást keltett a város összképe egy mai 
szemlélőben* A szép régi belváros ellentéte a sok szép, nagyméretű, uj lakótelep* 
A népesség a háború után sokszoroséra nőtt és mivel mindenre ott sem telik, úgy 
döntöttek és nem is rosszul, hogy először az égető lakáskérdést oldják meg* Mű
emlékeiken látszik, hogy ma még csak a legszükségesebb karbantartást végzik raj
tuk* - Hamar eltelt az a szíikreszabott pár óra, amit Kassán töltöttünk, és ml fá
radtan, kimelegedve ültünk fél kettőkor a nap által Jól átfűtött autóbuszba,hogy 
Eperjesre induljunk* Mire megérkeztünk egész Jól kipihentük magunkat*

Eperjes nagyon szép kis felvidéki városka, forgalmas, élénk ipari város. 
Szépek a műemlékei, a templomok, középületek és a régi polgárházak* lelkes ide
genvezetőt kaptunk, aki pontosan kétszer annyit akart elmagyarázni, mint amennyi
nek ilyen rövid idő alatt a befogadáséra alkalmasak voltunk. Már ismét gyülekez
tünk az autóbusz előtt*és még mindig nem volt estei Ez igazán érdekes volt, hogy 
egy szűk hivatali napba mennyi minden belefért* - Rohantunk tovább versenyt az 
idővel, mert még világosban akartuk látni a Szepesség erdős, völgyea tájait, Sze- 
pesvárt és a szepesi káptalant* Persze ez a nap sem volt gumiból! A hullámvasútra 
emlékeztető útra még tellett a napfényből, sőt a szépséges várat is lencsevégre 
kaphatták a bősz fényképezők, de a szepesi káptalannak már csak a gótikus körvo
nalai rajzolódtak a sötétedő égre, bemenni már nem tudtunk* - Bánatunkban leittuk 
magunkat a savanyuvlzes kutnál, majd begördültünk a Siva Bradán lévő kis turista- 
ház elé* Sokat nem láttunk belőle, mert már öreg este volt, de utunk fáradhatat
lan szervezői és vezetői megnyugtattak bennünket, hogy meleg vacsora vár, és Jók 
az ágyak* Fáradtan, Jókedvűen és nagyon éhesen ültünk vacsorához.*és komolyan mon
dom utána senkit sem kellett ringatni! Magunkat az álomnak adtuk át, a beszámoló
mat pedig HERENDI KÁROLYNÉ-nak*

MflTWT------- -----------PB Második napt SIVA BRADA-LEVOCA-KEZMARDK-TATRANSKÁ
| LOMNICA

Péntek reggel. A társaság zöme mér hat óra ©lőtt 
[fenn lézeng, ellepik a ház környékét, Séltélnak, néze
lődnek a reggeli gyér napsütésben, többen odaadóan 
cosztolnak. A szokásos reggeli közjáték: osomaghegyok 

|a busz körül. A gépkooslvezető vakarja a füle tövét, 
aajd megadóan mászik fel a tetőre, és megindul a sport

táskák, bőröndök, kempingágyak áradata*.. Elindulunk, 
nap még majdhogynem súrolja a fák tetejét, és máris 

Sósén vagyunk, A főtéren állunk mag, és miután elragad
tatott pillantást vetünk a templomra, 'aog a !ühurzó~héz- 
ra, máris rohanunk - bevásárolni. Érdemes volna lefény- 
cépeznl a látványt. A nép a felfedezők Ihletett elszánt

ságával és a konkvisztádorok rendlthetetlenségével intézi a bevásárlást. Kemping-
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Agyak, étel termoszok, melegítők, tornaoipők stb. lélegzőtelóllltó halmazát hordjuk 
össze a busz köré* Falvy Évivel rohanunk egyik boltból a másikba... Mire befejez
zük a vásárlást és clpekedve megérkezünk a buszhoz, ott találjuk a pádon elterül
ve B.J. kartársunkat. Zavartan nézi csomagjainkat és teljesen feleslegesen megkér
di* - Bevásároltak?! - Falvy Évi görögös profilja kissé osuforxlárossá válik ós meg
jegyzi* - Hogy elkeserítsük kissé azt a puritán lelkét...

A nap már magasan van az égen, mikor elindulunk, hogy végre megnézzük Lőcsét. 
És újra kezdetét veszi a művészettörténeti orgia. Kábulatba esik az emberfia. Gó
tikus templomhajók, ivek, oszlopok, szárnyasoltárok, az erény és a bűn megszemélye
sítői a falakon, osodálatos realizmussal és naiv bájjal faragott szobrok, színes 
ablakokon étzuhanó napsugár. Aztán* reneszánsz házak udvara, Jókai regényeinek fel
idézése, csattogó és szolgálatot felmondó fényképezőgépek, futás színes, fordítós 
film után. Közben a városháza épülete. Olyanképpen mint gyerekkorom kacsalábon for
gó mesekastélyai vonulunk egy bájos idegenvezetőnő után, - mint a hangyák eső előtt, 
csak sokkalta hangosabban és rendetlenebbül. A városháza belülről* a tanácsterem 
óriási mestergerendája, a falakon körbe főbírók ós Habsburg királyok feketülő ar- 
oa, kiállított mesterremekek, óriási oinkupákf És emberlrtó szerszámok kiállítása* 
egy sorozat pallos felfüggesztve a fehér meszelt falra. És máris buosuzunk Lőcsé
től# Következő állomáshelyünk Csütörtökhely. Felmegyünk a busztól a templomig# Tiz 
peronyi időt kapunk, óriási gótikus ablakok. Belül ... Nem is lehet kimondani,hogy 
milyen szép... Csupa színes fény, arany, ezüst - káprázatos, és mégis rendkívül 
mértéktartó a Zápolya-kápolna. Felharsan a busz dudája, Azonnal, sietni tovább, 
Késmárk felé, kicsiny, megbúvó falvakon át.

Késmárk. Szegényegebbnok és komorabbnak tűnő váro3, nem olyan nyílt és tárul- 
kozó, mint Lőcse. Kiszállunk a buszból és elindulunk. Az első szép élmény* a fából 
épített evangélikus templom a XVI. századból, a templombelsőt négy hatalmas tisza
fa csavart oszlop tartja. A szinte egyedülálló műemlék ma már osak rauzeum. Mellet
te furcsa ellentétként hat a bizánci és reneszánsz elemeket vegyitő má3lk evangé
likus templom, mely Thököly Imre hamvait őrzi. Azután előttünk az aranytorony.Gyö- 
nyörü reneszánsz pártázat, szinte az egész épület sgraflttóval díszítve. A vezető
nő szerint valódi arannyal ékesítették egykor. Valahogyan kételyeim vannak. Nyu
godtan díszíthették volna feketével is. Ugyanolyan szép. Thököly-vár. Kívülről mu
tatós, belülről ezületőfólben van minden. Az épületet renoválják, ez udvaron ása
tások folynak. Megcsodáljuk a bástyákat, betódulunk a kápolnába. Barokk Jellegű, 
gótikusból alakított épület. Az intarziás szószék megkapó.

Közben időnk lejár,indulni kellene már tovább, Tátralomnio felé. Néma küzde
lem indul lelkes idegenvezetőnk közlési vágya és Horváth Viktor, a napirend ós idő
beosztás éber Őre között. Végül is sikerül a döntetlent kiharcolni s megkésve bár, 
de elindulunk Késmárkról.

Rázkódva indít a busz, olvasni kezdek, többen esznek érdektelen a táj, gondo
lom - mikor a velem szemben ülő mély lélegzetet vess, a szeme felcsillan és kimu
tat az ablakon: a felhők között, mintha maga is felhő volna, kirajzolódik a maga
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egész valószínűtlenségében a Tátra óriási tömbje. Nem kell hozzá egy óra sem és 
Tátralomnlcon vagyunk.

A Magas-Tátrában eltöltött napra HORVÁTH TIBORNÉ emlékezik.

Harmadik napi TATRANSKÁ LOMNICA- STRBSKÉ PLESO-DOBSINA

Szombaton reggel ritka ezép napra ébredtünk, ami 
különösen helyi viszonylatban volt nagy szerencse.Csu
pán a szél "fujdogált" 90-120 km-es sebességgel. Lehet 
hogy az előző esti "lanovka-vita*' kavart ilyen vihart? 
Mindenesetre a ''dühöngő" elemek újra eggyé kovácsolták 
a társaságot, közös nevezőre hozván programunkat.Ugyan
is ilyen időben nem indították a lanovkát. Indulásig a 
társaság egy része aétálással, fényképezéssel töltötte 
az időt, a "tehetősebbek" a szép modern áruházban igye
keztek elverni meglévő koronáikat lévén ez az utolsó 
alkalom a vásárlásra. Tis óra körül búcsút intettünk 
Tátra-Lomnionak és elindultunk a Csorba-tóhoz, amely 
aznap reggelre olvadt fel teljesen, két nappal előbb 
még korcsolyáztak rajta. Most sötétkéken csillogott,

hullámzott a szikrázó napsütésben. Félórán át csodáltuk, fényképeztük.
Ezután következett a tarpataki kirándulás, amit az elmaradt lanovka-program 

helyébe Iktattunk. Azt hiszem, azoknak, akik először jártak itt és ezekhez tar
toztam jómagam is, tökéletes kárpótlást nyújtott az elmaradt lanovka-élményért*
Az ut hol meredek sziklafalak tövében, hol az erdőben vezetett, ahonnan időnként 
kilátás nyílt a völgyet körülvevő hegyormokra. Utunk több vízesést keresztezett* 
Az egyik egész függőlegesen zuhant alá, szinte szétporlasztva a vizet, a másik 
gyors patakként rohant az útjában álló sziklatömbökön keresztül. Elhagyva a víz
eséseket az egész völgyet és a környező hegyeket beláttuk. Nemcsak mi sajnáltuk 
otthagyni ezt a gyönyörű helyet. Visszaérkezve láttuk, hogy ő is sötét, bánatos 
felhőbe burkolózott, teljes mértékben rászolgálva Petőfi "zordon" jelzőjére.

Élményekkel és főleg szép felvételekkel gazdagabban vettük az irányt Dobolna 
felé, ahol meleg vacsora várt bennünket* És én hogy vártam! Még át is öltöztem a 
tiszteletére, felöltvén "reprezentatív" ruhámat az aranyövvel a többiek nagy de
rültségére. Szükségem volt erre, hogy három nap óta lotó-futó turista mivoltomból 
újra emberré váljak. Elnézést, hogy ilyen személyes dolgot is beleírtam, de ha 
nem Írom, akkor is bekerült volna. A "knédlls buosuvaosora" után jó hangulatban 
ballagtunk haza a sötét dobslnal éjszakában*

Utána már az utolsó nap volt Csehszlovákia földjén, krónikása pedig WIX 
GYÖRGYNÉ
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Negyedik papi DOBSINSKA LADOVA JASKYNA-BETLIAR- 
KRASNA-HORKA-RO énava

Csodálatos reggelbon, a Eöld pázsit és a sötétlö 
fenyvesek felett ragyogó napsugárban mondtunk buosut 
dobálnál hajlékunknak*

Érzékeny buosut vet tünk a gyönyörű tájban megbú
vó kis turlstaháztól, kertjében megbúvó kies összkom
forttól, ás a hatalmas fenyvesek között kanyargó szer
pentinen felbaktattunk a Jégbarlang bejáratához* A 
barlang látványának leírásához Bernáth Aurélt kellett 
volna felkérnie a Híradó szerkesztő bizottságénak: az 
ő festőszemmel látó szépirói tolla talán vissza tudná 
adni a barlang boltozatán vlllódzó, Jégkristályok mil

lióinak s a barlangban oslllogó, Jéggé fagyott vízeséseknek tüneményes tiszta 
szépségét. A megrögzött fényképészek persze - mert fényképezni tilos volt - el
eika tt Intőt ték masinájukat, vajmi kevés sikerrel*

Jégországot elhagyva rekkenö melegben folytattuk utunkat Betlérre. A bar
lang tiszteletére felvett meleg rétegek sorra leolvadtak, mire az Andrássy-kas- 
télyhoz értünk. Némileg viszolyogtam a kastély megtekintésétől, mert a sohőn- 
brunni Prunksaal-okat s egyéb protokolláris pompától súlyos termeket teljesen 
idegennek érzem. Ezért meglepetés volt számomra ez a kastély - ha egészen más 
szinten - mégis "otthon" volt, olyan hely, ahol nemosak reprezentáltak, hanem 
laktak is. Igaz, hogy - legalább is mai szemmel kiosit furosa - hogy valaki, 
mégha gróf is, szárított néger oseosemőhullát tartson a kurrlozitás-gyüjkeményé
ben, meg kitömött lovon életnagyságu szamurájt! én például nem szívesen kínálnám 
a vendégeimet elefánt patából alakított szlvardobozból ... De valójában nem 
győztük szemeinket legeltetni a gyönyörű bútorok, oaodálatos dísztárgyak, por- 
oelánok, festmények, a delftl csempével kirakott régimódi fürdőszobák, remekebb- 
nél-remekebb kályhák, pazar szőnyegek, derűs könyvtárszoba stb* stb. látványán* 
Élvezetünket osak fokozta rendkívül kedves kisérőnőnk, aki nemosak hogy végig 
magyarul kalauzolt, de a látogatás befejeztével "Kedveskélm, most gyorsan elló
gok néhány prospektusért" kiáltással hozta a kastélyt bemutató reklámfüzetsós
kát.

Kraszhahorka büszke vára volt a következő állomás. Annyira büszke volt, 
hogy be sem engedtek kb. egy óra hosszat, holott annak ékes bizonyítékául,hogy 
már nem gőgös ollgarohák birtokolják, nagy tábla hirdette: "Csehszlovák állami 
vár". Kalauzunk itt is magyarul beszélt, sok derűs peroet szerezve hallgatóinak 
"a diszkrét helylségek"-kel "amelyek máig meg lettek kiméivé" stb. Krasznahorka 
néhány helyisége ugyanazt az élményt nyújtja mint Betlér, osak az időben vissza
felé haladva: óriási kályhái, emplre-osllláral, régi holiosl kerámiái és Wedge- 
wood porcelánjai, naiv festményei a 18-19,század fordulójának hangulatát hordoz
zák.
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Utunk utolaó állomása Rozsnyó volt, ahol mindenki sörbe fektette utolsó ko
ronáit, hogy ezrei búcsúzzék el az élményekkel zsúfolt, nagyon kellemea szép nap
tól.

A krónikások után pedig szóljon a vezetők szava a kiránduláson réaztvettek 
nevében is azokhoz, akik előkészítették ezt az utazásunkat. Elsőként a kassai 
ÁLLAMI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR vezetőit, és szakszervezetét említjük, akiknek segít
sége lehetővé tette a kirándulásunk megszorvezését és lebonyolítását. Szívesen és 
bsrábllag emlékezünk Soták Lászlóra, aki fáradbatat lan volt ügyeink intézésében 
és a rólunk való gondoskodásában! Krajol Évára, a rozsnyói járási könyvtár munka
társára, aki a szlovák könyvtárosokra jellemző kollégiálltással kalauzolta cso
portunkat az utolsó napon. Szerk.

Könyvtárunk fiataljai a
BALATQN3ZBMESI KISZ VEZETŐKÉPZŐ TÁBORBAN

A Vili.kerületi KISZ Bizottság Balatonazemesi Vezetőképző Táborában galller 
Erika, flyomárkay Istvánná és Kálóosy Lajos képviselték könyvtárunk KISz szerveze
tét. Az egyhetes továbbképzés alatt szórakozásra, pihenésre, sportolásra is volt 
idő. Az előadásokon meghívott előadók! Kelen Béla az Esti Hírlap főszerkesztője, 
Király Andrásné a KISz Budapesti Bizottságának titkára, Juhos István, a KISz 
VIII. kerületi Bizottságának titkára stb. tartottak előadást aktuális kül- és bel
politikai, gazdasági kérdésekről, valamint a párt ideológiai irányelveiről.Néhány 
előadás óimét a KISz szervezetek termelést segítő tevékenységei a KISz termelési 
mozgalma, KISz szervezetek munkastílusa, az érdekvédelem. Igen érdekes és tanulsá
gos volt Pataki János elvtársnak, a VIII. kerületi Pártbizottság titkárának be
számolója a XXIII. kongresszus tapasztalatairól és pártunk IX. kongresszusának elő
készítéséről, azzal kapcsolatos feladatainkról.

Az előadások és beszámolók anyagát a tábor 243 hallgatója csoportos foglal
kozásokon vitatta meg. Ml a 8. osoporthoz tartoztunk, a Szabó Ervin Könyvtár, a 
Corvin Áruház, a VITUKI és a 78#b»# Posta KISz szervozetninek képviselőivel. A 
csoportokon belül Jó kollektív szellem alakult ki, megismertük egymás szervezetei
nek életét, problémáit és célkitűzéseit.

A csoportok versenyben álltak egymással sport, szervezeti fegyelem és kultu
rális megmozdulások terén, és az összesített eredményt az utolsó nap hirdették 
ki. Csoportunk eredményeit, külön vállalt társadalmi munkáját, és a szellemi ve
télkedőn elért második helyünket a legnagyobb tortával Jutalmazták.

Sokáig emlékezetesek maradnak számunkra a Béke-est fáklyás felvonulása, a 
hangulatos klubeoték és a tábor mindennapi életét reprodukáló "Kacagó est" is.
A daltsnulás, a tábortűz és a sok játék nem osupán jó időtöltés és kellemes szó
rakozás volt, hanem sok uj ötlettel is gazdagított bennünket, amelyeket szerveze
tünkön belül is hasznosítani tudunk. - KÁLÓCZY LAJCB








