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SEMMI FÉIE ANYA CM ERŐ,
SEMMIFÉIE FÉIELME'IES FEGYVER

Egy év elteltével csak most nyílik alkalom arra, hogy beszámoljunk 
NGUYEN VAN XUOC elvtársnak, a vietnami Nemzeti Könyvtár Igazgatójának a vi
lág nemzeti könyvtáraihoz Intézett leveléről* Nguyen Tan Xuoc a Vietnamra 
vonatkozó genfi egyezmény tlzenkétéves évfordulója alkalmából küldte el leve
lét a testvérlntézményekhez, amelyben a nemzeti könyvtárak dolgozóinak továb
bi támogatását kérte ahhoz a harohoz, melyet világszerte vívnak a népek az 
amerikaiak vietnami agressziója ellen. Az amerikai Imperialisták eszkalációé 
politikája következtében a háború azóta még tovább fokozódott. Hanoi belváro
sának barbár bombázása, a város polgári lakosságának részleges vidékre tele
pítése még erősebben ráirányítja a világ közvéleményének figyelmét a vietnami 
nép szenvedéseire. Az alábbiakban leveléből idézünk!

"Az Egyesült Államok a vietnami erőszakos fegyveres intervencióval és a 
demokratikus Vietnam elleni támadó háborúval durván megsértette a népek leg
szentebb jogát, amelyet az Egyesült Államok is elismer az emberi jogok dekla
rációjában! a függetlenséghez, a szabadsághoz való jogot, valamint más orszá
gok belügyeibe való be nem avatkozás elvét. A vietnami nép eltökélte, hogy 
mindenáron ragaszkodik szent jogának megvédéséhez a Oamau-foktól Huu nghi 
quan-ig.

Népünk ebben a hősi küzdelemben mindig a legbátoritóbb támogatásra ta
lált a szocialista országok részéről. ... Amikor Önök kifejezésre juttatják 
felháborodásukat az amerikai imperializmus háborús bűntettei miatt és támo
gatják a vietnami népet jogos harcában, egyben azt is bizonyítják, hogy

semmiféle anyagi erő, semmiféle félelmetes fegyver sem fojthatja el 
egy nép törekvését a függetlenségre és szabadságra. Meggyőződésünk, 
hogy szent jogunk védelmezésével a többi népet is segítjük a legdrágább 
emberi értékek megőrzésében."

Szilárd meggyőződésünk;, hogy könyvtárunk vezetői és dolgozói, népünk egé
szével együtt, ott állnak a vietnami nép oldalán szabadságukért és független
ségükért vívott igaz harcukban. Válaszunkat is ebben az értelemben küldtük 
meg a hanoi nemzeti könyvtárnak.
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A TIZEDIK ÉVFOiaTAM KEZDETÉN

és lapunk egyéves szünetelése után köszöntjük régi és uj olvasóinkat a szer
kesztők és a kiadók, könyvtárunk pórt- és szakszervezeti vezetősége nevében*

Közel tiz évvel ezelőtt, 1958* május 10-én indult az egykori "Szakszervezeti 
Híradó" és az alig néhány hirt közlő egyleveles nyomtatvány lappá növekedve, 
már a második évfolyam első számától "OSzK Híradó" néven foglalt helyet magá
nak könyvtárunk életében* És bár az eltelt évek alatt két alkalommal (1963 
első félévében, most pedig 1966 júliusától) szünetelt, ténylegesen hü króni
kása volt könyvtárunk életének és munkájának* Az eddig megjelent 104 száma 
1800 oldalas terjedelmével könyvtárunk történetének egy darabja, életének és 
munkájának közel egy évtizedes krónikája, tükröztetője célkitűzéseinknek, el
ért eredményeinknek vagy lemaradásainknak*

Ezért is hiányolta dolgozóink többsége eddigi elmaradását, hiszen nem ke
vesen érezték úgy, hogy könyvtáron belüli láthatáruk kisebbedett meg szünete
lésével* De hiányolták könyvtáron kivül is azok, akik lapunk utján kisérték 
figyelemmel munkánkat vagy azért tudták használni híranyagát, mert kérdéseink
ben önmaguk kérdéseire ismertek. De legjobban talán azoknak hiányzott, akik 
maguk is szerkesztői, munkatársai voltak lapunknak* Mégis újból való megjele
nésének abban van elsősorbani magyarázata, hogy létrejöttének egykori indíté
kai, megjelentetésének célkitűzései ma is érvényesek* Ezzel Indokolták és 
ezért szorgalmazták kiadói újbóli megindulását*

Lapunk megjelentetésének célját és programját igy ma is annak megfelelően 
szövegezzük* Tájékoztatni kívánjuk olvasóinkat könyvtárunk életéről, munkájá
ról és kérdéseiről, de tájékoztatásunk nem öncélú. Az események ismertetésé
vel, kérdéseink feltárásával és elemzésével egyrészt mozgósítani kívánjuk dol
gozóinkat a könyvtárunk előtt álló feladatok elvégzéséről másrészt ennek ér
dekében a közösségi szellem ápolásával egy egységes, a szocializmus építésé
nek szolgálatában álló kollektívát kívánunk kialakítani továbbra is. Ezt a 
célt szolgálja szerkesztőségünk uj együttese, de ezt kívánjuk segíteni lapunk 
tartalmának részbeni átfogalmazásával is.

Szerkesztői együttesünk még csak most van kialakulóban* Könyvtárunk moz
galmi szervezeteinek vonalán történt változások mellett szerkesztőségünk bel
ső együttesét kell elsősorban kialakítanunk ahhoz, hogy színvonalas és ered
ményes munkát tudjunk végezni. Az első lépések már megtörténtek, reméljük foly
tatása is megfelelő lesz.

Lapunk tartalmát illetően jelentősebb változtatásokat nem tervezünk, 
de a krónikairás mellett jobban előtérbe kívánnánk állítani a mindennapi kér
déseinkkel való foglalkozást úgy, hogy az dolgozóink állásfoglalását, az egyes
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kérdésekre való reagálását, észrevételeiket, javaslataikat tükröztesse.

Hiradónk mozgaLmi jellegű, a könyvtár pártszervezetének és szakszerve
zeti mozgalmának orgánuma. így a könyvtárnak nem hivatalos lapja, kommentár
jai és állásfoglalásai sem azonosak minden esetben a hivatali vezetésével 
(aminthogy eddig is fenntartotta magának az önálló állásfoglalás jogát és 
lehetőségét), de a könyvtár feladatát magáénak tekinti és e cél elérésében 
kifejtett munkájával önmagát a könyvtár e vonalon való képviselőjének tekin
ti.

Ezt a célkitűzést Írjuk lapunk homlokára, az ezért való harcot vállaljuk 
ismét, az erről való krónikát akarjuk továbbirni most kezdődő tizedik évfolya
mában. (*)



MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

KÖNYVTARUNK kollégiumi üléseiről

Az év folyamán eddig hétizben ült össze a vezetői testület 9 hogy megtár
gyalja könyvtárunk legfontosabb kérdéseit és kialakítsa Állásfoglalását. Ja
nuár 3-én a központi szolgáltatások továbbfejlesztésének témaköréből a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia továbbfejlesztésének lehetőségei és a központi tároló 
könyvtár tervezete szerepelt a napirenden. A február 18-i ülés az 1966. évi 
revizori vizsgálat összefoglaló jelentésével és az ezzel kapcsolatos MM ren
delkezéssel foglalkozott. Február 23-án kibővített kollégiumi ülésen tárgyal
ta meg a könyvtár vezetősége az 1966.évi beszámoló jelentést és az 1967. évi 
tervet. Sz a téma a könyvtár összdolgozói értekezlete elé is került. Május 
13-én az állományrevízió kérdései és az oktató diafilmek gyűjtésének megszün
tetésével kapcsolatos javaslat szerepelt & Kollégium napirendjén. Junius 15-én 
foglalkozott a Kollégium a könyvtárunkban alkalmazásra kerülő munkanormák kér
désével •

Julius 13-én kibővített ülésen tárgyalta meg a Kollégium a könyvtár ez 
évi munkaterve első félévi végrehajtáséról szóló jelentést. Az ezzel kapcso
latosan hozott határozat megjelölte azokat a súlyponti feladatokat, melyek 
végrehajtására a második félévben kell sor kerüljön.

A hírlapok vonalán biztosítani kell az állományvédelmi korlátozás alá 
eső lapok mikrofilmen való olvastatását és elvi síkon kell meghatározni a 
hírlapok restaurálásával kapcsolatos feladatokat. Felül kell vizsgálni a Kö
telespéldány Csoport munkaszervezetét és feladatkörét9 valamint a sokszorosí
tó üzem munkaerővel való ellátottságát. A katalógusok területén meg kell szi
lárdítani a szakkatalógus átszerkesztésónek munkálatait, és program formájá
ban kell rögzíteni a folyóiratok központi katalógusának tennivalóit. A könyv
tárközi kölcsönzés továbbfejlesztésének keretében biztosítani kell a telex 
bevezetését. Továbbá végre kell hajtani a gyöngyösi müemlékkönyvtár helyi 
áttelepítését és biztosítani a zirci müemlékkönyvtár nagykőnyvtérterme gom
bás fertőzésének mielőbbi felszámolását.

A nyári szünet után tartott szeptember 11-i kollégiumi ülés pedig 
Haraszthy Gyula ,#A különgyüjtemények (tárak) katalógusai, különös tekintet
tel a Nemzeti Könyvtár nagykatalógusaival való összefüggésekre" c. tervtanul
mányát és a kollégium második félévi munkaprogramját tárgyalta meg. A vezetői 
testület egyetértő állásfoglalása alapján elfogadott és tervutasítássá váló 
tanulmány a közel jövőben kiadásra kerül.
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azwffer.TT HTBiut ÉB VÁLTOZÁSOK

Az ez évi személyi változásokat áthidalásként összefoglaltan, a kővet
kezőkben pedig folytatólagosan adjuk közre.

UJ MUNKATÁRSAINK« dr.Benlozky György könyvtáros I. (Bibliográfiai Osz
tály), Bolgámé Lakatos Éva könyvtáros II. (Könyvelosztó), Dunai Imre könyv
tári raktáros (Gyarapítási Osztály), Fodor Adrienné könyvtáros II. (Raktári 
Osztály), Gál Ágnes könyvtáros II. (Bibliográfiai Osztály), Nyomárkavné Mato- 
lay Mária könyvtáros II. (Raktári Osztály), Potvondl Margit könyvtáros III. 
(Köqyvfeldolgozó Osztály), Szabadosné Későy Judit segédrestaurátor (Restau
ráló Laboratórium), Zsukán Erzsébet kisegítő III. (Keszthely).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL! Berkó Pál könyvtáros I. (áthelyezést OKISZ), 
Dunnl Imre könyvtári raktáros (felmondás a dolgozó részéről), Kiss Eszter szak
munkás (áthelyezést OKISZ), Kuszi Attila könyvtáros II. (áthelyezést "Duna" 
Kertészeti és Mezőgazdasági Tsz.), Molnár Sándomé kisegítő III. (nyugdíjazás), 
Pálmai Éva könyvtáros II. (meghalt), Paulinyi Oszkárné könyvrestaurátor II. 
(nyugdíjazás), Ta.1t! András né könyvtári raktáros (nyugdíjazás), Ughv Jenő 
tud. munkatárs (meghalt).

KITÜNTETÉ3EKi A Népköztársaság Elnöki Tanáesa 60. születésnapja alkalmá
ból, eredményes munkássága elismeréséül dr.Dezsénvl Bélának a Munka Érdemrend 
ezüst fokozata kitüntetést adományozta.

ÁTSOROLÁSOK! Czettlerné Kozoosa Ildikó könyvrestaurátor I., Jáky Éva 
főkönyvtáros, Konca Béláné könyvtáros I., Kovács Ilona főkönyvtáros, Krause 
Etelka könyvtáros I., Losonci Andrásné főkönyvtáros, Mártván Gyuláné könyv
tári csoportvezető, Nagydlósl Gézáné könyvtári csoportvezető, Pap Zoltán tud. 
munkatárs, dr.Szabó János tud.munkatárs, Szász Andrásné könyvtári csoportve
zető, Szűcs Jenőné főkönyvtáros, Vén Tiborné előadó.

ADATOK
FELDOLGOZÓ MUNKÁNK EIEMZÉSÉBŐL

Az elmúlt években kidolgozott tervtanulmány és felülvizsgálat elméleti 
és gyakorlati bázist nyújtott a Könyvfeldolgozó Osztály munkájának megjaví
tásához* A munkaszervezet finomítását, hatékonyabbá tételét további vizsgá
lódások eredményeinek felhasználásától várhatjuk. A munkaszervezet és a mun
kafolyamatok állandó figyelemmel kisérése során úgy véltük, szükséges annak 
elemzése is, hogy milyen anyag kerül feldolgozásra. A vizsgálódásból kizár
tuk a kötelespéldányok körét, mivel azok feldolgozása külön futószalagon 
folyik,és az ott nyerhető adatok lényegesen módosíthatták volna az eredményt. 
A nem köteles anyag feldolgozásának részletesebb elemzése nyomán a munka
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megosztás esetleges módosítására és a s z emély i-s z akmal kívánalmakra remél
tünk adatokat nyerni.

Felmérésünk elsődleges célja volt - természetesen az osztályunkon folyó 
munka szempontjából - annak megállapítása, milyen összetételű anyag kerül fel
dolgozásra, függetlenül attól hogy uj beszerzés-e vagy rekatalogizálás. A 
olmleirásban a nyelvi és Időbeli megosztást vizsgáltuk, a szakozásban az anyag 
főbb szakok, nyelvek és korok szerinti megoszlását. Vizsgálódásunk nem tette 
szükségessé részletesebb osoporbok kialakítását, mert gyakorlati szempontokat 
tartottunk osak szem előtt. Mivel elemzésünkben nem alkalmazhattunk több di
menziós feltárást, a vizsgált több szempont összefüggését nem tudtuk feltár
ni, Így elmaradt annak megállapítása, hogy milyen korszakból, milyen nyelvű 
az Irodalom stb. Ennek ellenére adatainkat hasznosnak Ítéljük, mert elemzé
sünk alapján megállapíthatjuk, hogy milyen követelmények elé állítja a feldol
gozásban résztvevőket a munka, Illetve milyen munkaszervezet-munkamegosztás 
a legcélszerűbb az anyag összetételéből következően. Ezeket a szempontokat a 
jövőben érvényesíteni igyekszünk.

Tapasztalatunk szerint a mintavétel mennyisége elegendő alapul szolgál 
az általánosításhoz. Az 1966 első félévében feldolgozott 5095 címfelvételből 
4162 kísérőlapot vizsgáltunk meg.

A kísérőlapok megoszlása jelzetek szerint*

Sorozati Monografikus összesenjelzet jelzet OA-OE jelzet

765 1937 1460 4162
18,4 46,5 35,1 100

Nyelvi megoszlás
MAQTAR HÍMET SZLÁV ANGOL LATIN FRANCIA EGYÉB EGYÉB FINN (összesen

1331 938 775 286 274
..."T ROMÁN'
224 1 256 58 20 4162

31,99 22,54 18,62 6,86
1--- 1--—J-- —4—--- 1

6,58 5,3^ 6,15 1,39 ■ 0,5 100

Korszakok szerinti megoszlás

é«Q« - 1700 1701-1800 1801-1850 1851-1944 1945 - Összesén

2 111
2,68

190
4,58

331
7,96

1493
35,88

2035
48,90

4162
100

*A táblázatokban a második sorban levő számok 
százalékértékek.
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0 1 2 3 5 6 7 8 9 ÖBBZfteen

520 106 252 701 342 350 210 1101 780 4162
7,69 2,55 6,05 16,85 8,23 8,41 5,04 26,45 18,73 100 
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Figyelembe véve, hogy a kötelespéldényként feldolgozásra kerüld anyag 
Is jelentős százalékban tartalmas Idegen nyelvű közleményeket (acták, kong
resszusi különlenyomatok, Corvina, Akadémiai Kiadó kiadványai atb) elsőnek 
azt a következtetést kell levonnunk, hogy osztályunkon a nyelvismeret elenged
hetetlen követelmény. Uj munkatársaknál est feltételként kell szabnunk, régi 
munkatársainknál pedig szorgalmazni kell a nyelvismeretek fejlesztését. A né
met mellett a szláv nyelvek dominálnak, és itt nem elégedhetünk meg az orosz 
nyelv ismeretével, mert a cseh, lengyel, bolgár, szerb Irodalom beáramlása egy
re szorosabbá váló nemzetközi kapcsolataink miatt már most Is jelentős és 
erős növekedésével számolhatunk. Az angol és a francia nyelvismeret mellett 
az egyéb latin (román) nyelvek - elsősorban a román és az olasz - ismerete is 
szükséges. Ezek együttes száma megközelíti az angol nyelvű Irodalom volumenét 
és több mint a francia mü. Hasonló nagyságrendű a latin nyelvű Irodalom is.
A nyelvismereti kivánalom, természetesen, egyaránt felmerül a címleíróknál 
és a szakozóknál, sőt osztályunkon folyó más munkálatoknál is.

Az Időbeli megoszlást vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az anyag mintegy 
15 százaléka 1850 előttről való. Bz az anyag a feldolgozás, elsősorban ola- 
leirás szempont jából nehéznek tekinthető. Bár korábban említettük, hogy fel
mérésünk módszere a nyelvi és időbeli kapcsolat feltárását nem teszi lehető
vé, nyugodtan állíthatjuk, hogy ennek a 15 százaléknak a felét a latin nyel
vű Irodalom adja. Zárójelben jegyezzük megt a feldolgozás színvonalára jellem
ző adatnak tekinthetjük, hogy az évszám nélküli katalóguscédulák száma elenyé
szően csekély, mindössze 2 a vizsgált 4162 felvételből.

A szakmegoszlásnál a természettudományok és alkalmazott tudományok együt
tesen megközelítik a 17 százalékot. Ez a szám elgondolkoztató, hiszen a 9-ez 
szak, mely a földrajzot Is tartalmazza, alig haladja ezt meg. A kötelespél- 
dányfeldolgozés pedig ugyanosak jelentősen növeli a természettudományos müvek 
szakozásának arányát. A 3-aa szak hasonló nagyságrendje a maga heterogén tar
talmával ugyanosak sok problémát takar. Kivel a szakozók száma a tudományágak
nak megfelelő elosztást nem teszi lehetővé és a jövőben sem fogja lehetővé 
tenni - a munkamegosztást a tovább-, Illetve önképzés növelésével kell meg
oldanunk.

Elemzésünk vizsgálódásaink további menetét Is megszabja. Az előttünk álló 
feladati árnyaltabb, a feldolgozandó anyag minőségét, összetételét figyelembe 
vevő Irányszámok kimunkálása a feldolgozás volumenét eddig meghatározó átlag
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szám helyett. További vizsgálódásokat és kísérletet kell folytatnunk a munka- 
megosztás vonatkozásában Is.Ezért, ha egyenletes Jó munkát kívánunk biztosí
tani a feldolgozásban, akkor már a futószalag Indításában Is figyelembe Vall 
venni az anyag minőségétől függő teljesítményeket. - FARAGÓ LÁSZLÓKÉ

magyar vonatkozású 
uj kUlföudi szerzeménye ink

Folytatjuk e rovatunkat, s Jelen számunkban válogatva, szemelvényesen 
közöljük azokat a Jelentősebb - elsősorban szépirodalmi és Irodalomtörténeti 
müveket - amelyek lapunk utolsó számának megjelenése óta könyvtárunk állomá
nyába kerültek. A következő számban már viszonylagos teljességben adjuk majd 
közre a magyar vonatkozású uj külföldi szerzeményeinket.

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEK

ADY Endre: Sám s morém. Praha 1966.BERKESI András: Perszten’sz pecsatk'-ij. (Sellő a pecsétgyűrűn.)
Moszkva 1965*DÉRY Tibor: Cesta pana A. G. do X. (G, A. ur X-ben.) Praha 1966.

DÉRY Tibor: Láska. (Szerelem.) Praha 1965*
DÉRY Tibor: Honsieur G. A. á X. (G. A.ur X.-ben.) Pária (1969).
FEJES Endre: Romutarha. [Rozsdatemető]. Helsinki 1966.
FEKETE Gyula: Lekárová smrt. (Az orvos halála.) Bratislava 1966.
FEKETE Gyula: Színért’ vracsa. (Az orvos halála.) Moszkva 1965.ILLYÉS Gyula: Obiad « palacu. (Ebéd a kastélyban.) [WarszaeaJ 1966.
JÓKAI Mór: Dle Kleinkönige. (A kiskirályok.) Leipzig 1965.
KODOLÁKYI János: Und er führte sie aus Ágypten. (Az égő csipkebokor.)
Stuttgart 1965. . v y vKRÚDY Gyula: Cerveny postovy koc. - Jesenna cesta na óervenom nostovom kooi.
(A vörös postakocsi - őszi utazás a vörös postakocsin.) Bratislava 1964. 

LENGYEL József: Dal principio alla fine. (Elejétől végig.) - (Colomba.)(Galambok.) - (Le attrazlonl dél signor Tördeky.) (Tördeky ur attrakoiói.) 
Milano 1965.LENGYEL József: Das unruhlge Lebén des Fereno Prenn. (Prenn Fereno hányatott 
élete.) Berlin 1966.MESTERHÁZI L[aJos]: Paar sammu piirinl. (Pár lépés a határ.) Tallinn 1965. 

MESTERHÁZI Lajos: Szvidetel’sztvo. [Tanúság az ember nevében.] Moszkva 1965* 
MOINÁR Fereno: Baietli din strada Pál. (A Pál-utcal fiuk.) [Bucuresti] 1966. 
MOLNÁR F(erenc): Pál-tanava poisld. (A Pál utoai fiuk.) Tallinn 1957.
[Molnár] MOLNARS Géza: Marta. Riga 1965.
MÓRICZ Zsigmond: Bodi dober do smrti. (Légy Jó mindhalálig.) Murska Sobota 1966. [MÓRICZ Zsigmond] MORIX Jicmong: Gia Dinh. [Rokonok.] Hanoi 1965.
MÓRICZ Zsigmond: Herrengelage. (Úri muri. - Schmetterling. Pillangó - Ohne 
Musik kann ich nlcht leben. Nem élhetek muzsikaszó nélkül.) Berlin - Weimar 
1965.NÉMETH László: Groza. (Iszony.) Murska Sobota 1966.NÉMETH László: Sünde. (Bűn.) Berlin - Weimar 1965.

OTTLIK Géza: School at the frontier, (Iskola a határon.) New York 1966.
Quatorze nouveaux poétes hongrois. Paris 1966.
RÓNAI [Pál] Paulo: Contos hungaros. (Antológia.) Rio de Janeiro 1964.
SCHAG, Friederika: Ungarische Erzahler dér Gegenwart. Stuttgart 1965*SIVIRSKA, A[ntal] L[aJos] I[stván]: Meesters dér hongaarse vertelkunst. 

Amsterdam 1964.SZABÓ Magda: L*altra Ester. (Az őz.) Milano 1964.
SZABÓ Magda: Die Danalde. (A Danaida.) Frankfurt/Main 1965«
[SZABÓ] SABO Magda: Pasaklet Zofikai. (Mondják meg Zsőfikának.) Riga 1965.
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MISCELLANIA HUNGARICA
FÁROVÁ, Anna: André Kertész. Praha 1966.
KÁROLYI [Mihályné] Gatherine: A life togetler. The memoirs of —♦ London 1966. 
KODÁLY Zoltán: Mein Weg zűr Musik. Zürich (1966).
KQS^OLANY [András] André: Asi es la bolsa. Barcelona 1962.KOVÁCS Ágnes: Ungarische Volksmárchen. Köln 1966.
KUN Béla: Sztat’i o literature. (Irodalmi tanulmányok.) Moszkva 1966. 
LAMBRECHT Kálmán: Handbuch dér Palaeornithologie. Amsterdam 1964.LÉVAI Jenő: L^glise ne s’est pás tue. Le dossier hongrois 1940-1945* Paris 

1966.LUKACS [György] Georg: Dér junge Marx, seine philosophische Entwicklung von 
1040-1844. Pfullingen 1965*LUKÁCS [György] Georg: Lénine. Paris 1965*LUKÁCS [György] Georges: Le román historique. Paris 1965*

MÉSZÁROS István: Attila József e l*arte moderna. Milano 1964.
MEYER, Peter: Béla Bartóks MAdy-LiederM, op. 16. Winterthur 1965*NYISZLI Miklós: Pracownia doktora Mengele. (Orvos voltam Auschwitzban.) 
Warszawa 1966.SEBESTYÉN György: Flötenspieler und Phantome. Eine Reise durch das Tauwetter. 
Basel 1965*SELYE [János] Hans: The mást cella. Washington 1965*SZÁVA István Dér Zauberer Edison. (A monlo-parki varázsló.) Berlin 1966. 

SZÖVÉRFFY [József] Joseph: A mirror of módiéval culture. Copenhagen 1965* 
T0I2ÍAY [Károly] Charles: The art and thought of Michelangelo. New York (1964) (ZSIGMOND L[ászló]): La politique ertérieure de la Hongrie de 1933 a 1939* 

[Paris] 1964.

réqi magyar könyvtár jegyek

A fenti cimet viseli DR.NYIREŐ ISTVÁN ex libris 
gyűjteménye, amelyet könyvtárunk ez év júliusában vá
sárolt meg. Hirt kell adnunk erről a szerzeményről, 
és röviden be is kell mutatni. Úgy véljük: fontos lé
pést tettünk ezzel a nemzeti könyvtár gyűjtőkörének 
indokolt kiterjesztése irányában. Továbbá: a magyar 
könyv- és grafikai kultúra történeti vizsgálata ujább, 
gazdag forrásanyaghoz jutott. E két nem lényegtelen 
mozzanat figyelmeztet az eddig háttérbe szorult do
kumentum-anyaggal kapcsolatos további teendőinkre.

A Nyireő Gyűjtemény 403 db lapot foglal magába. 
Valamennyi 1896 előtti, un. régi magyar ex libris, 
mely öt csoportba rendeződött: 1) 1850 előtti anyag 
184 dbj 2) 1850-1896 közötti lap 59 dbj 3) honosodott, 

idegen eredetű családok könyvjegyei 14 db; 4) kisméretű, közös lapra ragasz
tott könyvjegy (1850 - 1890) 139 db; 5) meg nem határozott magyaros-címeres 
lap 7 db.

A kifogástalan állapotú nyomatok mintaszerű kezelést kaptak. Az ex lib
risek 22x30,5 cm méretű, rózsaszínű cellkarton lapra vannak felerősítve. Ezt
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ugyanolyan nagyságú cellkarton védőiop borltja, a könyvjegy méretének megfe
lelő kivágással. Az ablakot átlátszó kártya fedi, amely védi a nyomatokat a 
károsodástól, de egyúttal beható tanulmányozásukat Is lehetővé teszi. Az egye
lőre még szabad lapok kötésre is alkalmasak. Bal oldalon fűzhető és lapozást 
biztosító vászon esik fogja össze a borítást. A teljes anyag Jelenleg öt kar
ton tokot tölt ki.

A régi magyar könyvtárjegyek e sorozata több évtizedes gyűjtőmunka ered
ménye. Alap rétege Sohönherr Gyula történése (könyvtárunk volt munkatársa) 
hagyatékából való, aki heraldikai kutatásai során figyelt fel a címeres ex 
librisek forrásértékére. Ez egészült ki azután YarJu Elemér, Slklóssv László, 
Szentkutl Drescher Pál anyagával, továbbá a hazai és külföldi antikváriumok
ból beszerzett egyes lapokkal. Az Így kialakult Nyireő Gyűjtemény zárt egység
ként reprezentálja a régi magyar ex libris általunk eddig legteljesebbnek is
mert állományát. Teljességről nincs tehát szó és nem is lehet. Nyireő adattá
ra ugyanis (amely a gyűjtemény szerves kiegészítő részeként szintén birtokunk
ba került) mintegy ezer régi magyar exlibris adatait rögzíti.

Ez a tény eljövendő feladatainkra figyelmeztet. A gyűjtést folytatni kell. 
Az 1964-ben elhunyt kitűnő szakiró, Arady Kálmán dr. régi magyar könyvjegy 
gyűjteménye tudomásunk szerint még együtt áll. Sorsát szemmel kell tartanunk. 
Bizonyos, hogy könyvtárunk kisnyomtatványtárában őrzött ex libris anyagból 
is teljesebbé tehető a régi magyar ex librisek sora. Az állomásunkban koráb
ban felbukkant Schopenhauer ex librissel kapcsolatosan már szóltunk saját 
gyűjtési lehetőségeinkről és nyilvántartási feladatainkról, (ld. 06zK Híradó, 
1966*4. sz. 70-71. 1.)

A Nyireő Gyűjtemény a birtokunkban van. Kristályosodási pont lehet ez, 
amely körül kialakulhat a rendszeres gyűjtés, hogy egyszer, alkalmas Időben 
elkészülhessen a régi magyar ex libris teljes, tudományos corpusa. - /bp/

'tr'fcy fPATTÁDTIMK
NÉMET KÓDEXE INEK KATALÓGUSÁRÓL

Könyvtárunk kézirattára őrzi az ország leggazdagabb középkori gyűjtemé
nyét. 530 latin kódexen kívül itt találjuk 75 nyelvemlékünket és több mint 
félszáz középkori német kéziratot. Ez a középkori anyag, mint azt a tár te
kintélyes korrespondenoiája bizonyltja, a könyvtár egyik legnagyobb nemzetkö
zi érdeklődést kiváltó része. Az ilyen irányú érdeklődés más viszonylatban 
is megmutatkozik* külföldön egyre-másra Jelennek meg a minden igényt kielé
gítő részletességgel készült kódexkatalógusok. Könyvtárunk kódexeit néhány 
kisszámú nyelvi csoporttól (görög, héber) eltekintve csak Bartonlek kataló
gusa tárja fel, mely 1940-ben az 1-449.sz. latin kódexeket irta le. (Egy pót
kötet, mely az azóta szerzeményezett mintegy 80 darabot dolgozná fel, már szin
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tén aktuálissá vált.)

Országos viszonylatban is Bartonlek katalógusa óta csak Mezey Lászlónak 
az Egyetemi Könyvtár latin kódexeit tartalmazó katalógusa jelent meg. Most 
nyomdábaadás előtt áll könyvtárunk német kódexeit leiró katalóguskötet, mely 
egyúttal a Magyarországon található összes német kódex leírásának első kö
tetét alkotja. A második kötettel tehát elkészül ezen a területen az ország 
első központi kéziratkatalógusa.

E katalógus csaknem egy évtizede - osztályterven kivül - készül. Néhány 
irodalomtörténetileg eddig is számontartott darab szövegkiadása 111. részletes 
feldolgozás után a munka akkor nyert nagyobb előrehaladást, amikor előbb 1964- 
ben a Művelődésügyi Minisztérium ösztöndíjával négy hetet a bécsi National- 
bibliothekban, azután 1965-66-ban a Deutsche Forschungsgemeinschaft meghívá
sára három hónapig nyugatnémet könyvtárakban kutattam, majd ez év júniusában 
pedig ő napot a Keletberlini Akadémia német kódexarchivumában és a Staats- 
bibliothekban dolgozhattam.

Szükséges voltak ezek a kutatások, mert a germanisztikai kódexkatalógusok
kal szemben támasztott követelmények igen megnövekedtek. A középkori német fi
lológia ugyanis a "virágkor" irodalmi szövegeinek szinte maradéktalan feldolgo
zása után a későközépkor szakprózájára és vallásos-irodalmára helyezte át & 
kutatás súlypontját. Ezeknek a szövegeknek a meghatározása pedig jórészt még 
kiadatlan, eredeti párhuzamos szövegek alapján történhet, a rájuk vonatkozó 
szakirodalom összegyűjtése pedig német nyelvterületen kivül szinte lehetetlen. 
Mindezen segítség ellenére, ha az ember elolvassa G.Keilnek a háromkötetes 
hatalmas Menhardt-féle bécsi német kódexkatalógusról irt kritikáját, amely 
25 oldalon keresztül sorolja fel a katalógusnak csak a szakprózával kapcsolatos 
hiányait, vagy belelapoz Achten-Knausnak csak a darmstadti imakönyv-kézirato- 
kat leiró müvébe, vagy kezébe veszi K.Schneidemek a nürnbergi városi könyv
tár kb. 150 német kódexét 600 lapon keresztül feldolgozó katalógusát 1 az az 
érzése támad, hogy a részletezésnek soha sincs vége, és ilyen vállalkozást 
csak az egyre inkább specializálódó szakma szakembereinek egész kis munkaközös
sége végezhetne el tökéletesen.

És valóban, mindig érik az embert meglepetések. Sok gondot okoztak egyik 
kódex-töredékünk lóorvoslási szövegei. Örültem, amikor, most Berlinben néhány 
receptet Albrant-mester lóorvoslási könyvével azonosítani tudtam. Az egyik 
receptben előforduló szokatlan, máig is ismeretlen eredetű kifejezés ("mórt") 
etimológiáját keresve, egy ezzel a szóval foglalkozó jelentéstani oikkben meg
lepetésemre Gragger Róbert egy adatára találtam hivatkozást. Hol találkozha
tott a magyar germanista ezzel a ritka szóval, ha nem a mi kódextöredékünk
ben? Gyanúm beigazolódott. Gragger egy német néprajzi szaklapban 1916-ban tel
jes terjedelmükben leközölte az OSZK töredékeit, anélkül, hogy erről a könyv-
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tár tudomást szerzett volna. (Albrant-mester receptjeivel való azonosságukat 
6 ktilönben nem ismerte fel I)

A katalógus leír majd ennél jelentősebb kéziratokat la. Egyik kódexünk
ben egy nagyon ritka, esek egy teljes kéziratból Ismert misztikus traktátus 
található. Egyik legendagyüjteményünk pedig német nyelvű István-legendát 
őriz, melyről kiderült, hogy a magyar királynak nemcsak első német nyelvű 
legendája, hanem egyáltalán az első népnyelvi (nem latin) legendaváltozat, 
hiszen az Érdy-kódex szövege mintegy fél évszázaddal későbbi. Ugyancsak kéz
irattárunkban található Augustinua "De elvitate Del" o. müvének eddig isme
retlen első német fordítása, mely szakkörökben máris nagy érdeklődést kel
tett.

A késlratok értékét ugyanis mindig csak a részletes katalogizálás derí
ti ki, amikor fóllóról fólióra hivatkozni kell az esetleges kiadásra, szöveg- 
párhusamokra és a vonatkozó irodalomra. - Egyszer azonban minden katalógus- 
részletezést be kell fejezni és kellő alázattal bevárni, s majd a második 
kötetben - mely remélhetőleg már nem egy évtizedig készül - hasznosítani 
lehet a szakemberek kritikáját. - VIZKELETY ANDRÁS



SZÉCHÉNYI ZAJOS ALAPÍTVÁNYA

Széchényi Lajos nevét könyvtárunk múltjával kapcsolatban nem szokták 
emlegetni. Pedig azok között akik Intézetünk fejlődését, gyarapodását jelen
tékenyen előmozdították, neki Is komoly szerepe volt.

Széchényi Lajos legidősebb fia volt a nagy könyvtár alapit ónak, s édes
testvére Széchenyi Istvánnak. A közéletben fontosabb szerepet sohasem játszott, 
Hosszú élete során (1784—1655) a politikai és társadalmi mozgalmaktól jobbára 
távol maradt. Csupán a reformkor végén, a negyvenes években lépett fel mint 
közírót a Világ-ba és az Augsburger Allgemeine Zeitung-ba cikkeket Irt Szé
chényi István közgazdasági reformtörekvéseinek támogatására. Második házassá
ga révén magas udvari méltóságra emelkedett, de 1848-ban kegyvesztett lett.

Könyvtárunkhoz szoros szálak fűzték. Állítólag már Ifjúkorában tevékeny 
részt vett atyjának első könyv- és kéziratgyüjtő munkájában e később is 
(1819-ben) szerepet játszott Széchényi Ferenc második nagy alapítványának, 
az un.soproni könyvtár ügyének adminisztrálása körül. Életének nagy tette 
azonban egy 1827-ben felajánlott önálló alapítvány volt, amellyel közel négy
évtizedes időszakra biztosította az OSZK hungaricum-gyüjteményének rendszeres 
állandó gyarapítását.

Az OSZK Széchényi Fereno halála után, az 1820-as években nehéz helyzetbe 
került. Az alapitó ugyanis a nemzetnek ajándékozott nagyszerű gyűjteménye In
tézményes gyarapításáról csak részben gondoskodott. Az 1802. november 25-én 
kelt alapítólevél első pontjában Széchényi leszögezte, hogy fenntartja magá
nak a jogot - amíg él - a nemzeti gyűjteményeknek saját költségén való ki
egészítésére és lehetőség szerint tökéletes állapotba helyezésére. A máso
dik pontban pedig vállalta a katalógusok kinyomtatását, egyben deklarálta a 
könyvtár kötelespéldány-jogát, ügy látszik Széchényi Ferenc azt gondolta, hogy 
a régi hungaricumok begyűjtésének nagy munkája még az ő életében véghezvihe
tő lesz, s ezért nem tett Intézkedést a halála utáni időkre.

Amíg Széchényi Ferenc élt, az alapítólevélnek ez a hiányossága nem tűnt 
fel. A gróf nagy áldozatkészséggel gondoskodott a hiányzó hungaricumok meg
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szerzéséről. 1820. december 13-án bekövetkezett halála után azonban osakiiüsu-o 
nyilvánvalóvá lett a baj. A régi anyag rendszeres beszerzése egyszeriben prob
lematikussá vált, mert hiányzott az e óéira szolgáló különleges pénzügyi fede
zet. Tudvalevő ugyanis hogy az OSZK-t nem állami dotáoió tartotta fenn, hanem 
egy a társadalom önkéntes adakozásaiból létesült pénzalap, az un. Fundus líusol,

Hét év múlt el ebben a válságos helyzetben, amig sikerült belőle kiutat 
találni. A könyvtár akkori vezetője, tudós Horvát István megkereste az OSZK- 
val kapcsolatos Jogok örökösét, Széchényi Lajost s feltárta előtte az országos 
gyűjtemény fejlesztésének akadályát. Széchényi Lajos - mint a tények bizonyít
ják - fel tudta mérni az alapítólevélben rendezetlenül maradt kérdés nagy je
lentőségét és kötelességének érezte, hogy hathatós támogatást nyújtson az aty
ja nevét megörökítő intézménynek.

Bizonyára a megoldást is Horvát István sugalmazta. Hiszen a gróf számára 
egyszerűbb lett volna, ha újabb formális kötelezettségvállalás nélkül tovább
ra is osak alkalmi támogatást ad a könyvtár gyarapítására miként atyja tette. 
Ez azonban osak elhalasztása lett volna az ügy rendezésének. Végleges biztosí
tásra volt szükségi 8 a gróf est is vállalta. írásban lerögzített uj alapít
ványt tett, amely szerint egyszersmindenkorra 10 ezer ezüst forintnyi tőke- 
pénzt kötött le az OSZK számára úgy, hogy annak évi kamatai (500 ezüst forint) 
állandó pénzalapot biztosítsanak a hiányzó hungarioumok (könyvek, kéziratok 
térképek s bármi egyéb szellemi termékek) folytatólagos beszerzésére. Az aláb
biakban bepillantást nyújtunk ennek a fontos okmánynak tartalmába.

Az alapítványi levelet a gróf Béosben, 1627. május 5-én magyar nyelven 
állíttatta ki. Abban a világban, amikor még minden hatóság, minden intézmény, 
maga a Nemzeti Muzeum és az OSZK is latin nyelven vitte az adminisztrációját, 
a magyar nyelv használata feltétlenül hitvallás volt a nemzeti gondolat mel
lett. S természetesen az volt az alapítvány ténye is.

Rövid bevezető után, amely visszapillantást nyújt Széohényl Ferenc 1802. 
évi könyvtáralapitására, az 1807. évi országgyűlésen történt beoikkelyezésre, 
az un. soproni gyűjtemény ajándékozására s az egéss OSZK folytatólagos gyara
pítására, - Széchényi Lajos kinyilatkoztatja, hogy a "Magyarországot illető 
vagy magyarok által készült könyvek, kéziratok, képek, mappák stb." 
további megszerzésének biztosítására 10 000 esüst forint tőkét szentel az 
OSZK javára. Az alapítvány felhasználásának módjára nézve pedig a következő 
hat pontban rendelkezik!

1. a 10 000 forintos tőke a Bzéchényl-családnál marad, közelebbről min- 
dlg annál a családtagnál, aki a segeadi majorátus ura lesz}

2. az alapító, ennek halála után pedig az említett majorátus hirtokoaa 
1827* julius 1-től kezdve negyedévenkánt köteles a tőke 5 százalékos kamatét 
az OSZK számára kifizetni|
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3. ebből az évi 500 ezüst forintot kitevő kamatból 4-00 forintot kell a 

hungaricumok beszerzésére fordítani|
4* a fennmaradó 100 forintot pedig az OSZK őrének fizetés pótlékként 

kell kifizetni}
5* a vásárlásokra fordított ősszegről évente hivatalos elszámolást kell 

benyújtani a helytartótanács számvevőségéhez s a számvizsgálat eredményéről 
értesíteni kell a Széchónyi-osalád illetékes tagját}

6. ha az OSZK valaha megszűnne* az említett majorátus akkori ura a 10 000 
Ft-nyi alapítványt valamely más közérdekű nemzeti intézet fenntartására és 
gyarapítására fogja fordítani.

Az alapítvány a jelzett időpontban valóban áletbe lépett s negyven esz
tendőn át, egészen az 186/-i kiegyezésig egyetlen állandó jellegű, a kitűzött 
céltól soha el nem vonható pénzforrása lett a magyar könyvanyag, a kéziratok 
és a többi különgyüjtemények gyarapításának. - BERLÁSZ JEKÖ



h

kiállítása inkról

* AZ ORSZÁGOS 3ZÉCHÉWYI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE * o. kiállításunkat abból az 
alkalónból mutatjuk be, hogy könyvtárunk 120 éve működik a Nemzeti Uuzeum épü
letében* öt tárló és tizenhárom tabló anyaga tükrözi a több mint másfélszáza
dos fejlődés főbb állomásait, különös hangsúllyal ez alapítás körülményeire, 
valamint intézményünk nemzeti könyvtári jellegére. Bemutatja a kiállítás a 
Bibliotheca Corvina- t is, mint a nemzeti könyvtár szellemi elődjét. Külön tár
lók és tablók illusztrálják a könyvtár mai szervezeti felépítését és szolgál
tatásait. A kiállításhoz szorosan kapcsolódó további négy tárló kiemelkedő
kiemelkedő nagy alkotók, a politikus, a tudós, a költő és a művész II.Rákóozl 
Ferenc* a Bolyalak. Arany János és Kodály Zoltán - a könyvtárban őrzött alkotá
sain keresztül mutatja be, hogy milyen módon vesz részt köryvtárunk a nemzeti 
kultúra értékeinek megőrzésében és feltárásában.

Ezzel összefüggően frissítette fel és egészítette ki a Kézirattár és a 
Régi és Ritka Nyomtatványok Tára az állandó kiállításainak anyagát. Könyvtá
runk külföldi látogatóira való tekintettel elsősorban olyan dokumentumokkal 
bővültek a tárlók, melyek nem kizárólagosan magyar érdeküek, hanem külföldiek 
érdeklődésére is számot .tarthatnak, vonatkozásaik nemzetközileg is ismerteb
bek* Különösen érdekes és gazdag a kézlrati anyag, mely a VIII. századi an
gol kódex-töredéktől egészen Jean Oooteau leveléig terjed*

• A NAGY OEPfoggi 8ZQflTAT.TRfPA FORRADALOM * ötvenedik évfordulójának mél
tó megünneplésére a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen rendezünk kiállítást a 
muzeum előcsarnokában*

A kiállítás tizenkét fő téma köré csoportosítja anyagát, melynek közép
pontjában az októberi forradalom áll, de ezt történelmi keretbe helyezve 
visszanyullk egészen a Kommunista Kiáltványig s a fejlődést napjaink szocia
lista világrendszeréig követi. írásbeli dokumentumokon kívül tárgyi emlékeket 
is kiállítanak, melyeket a Magyar Munkásmozgalmi Muzeum, a Hadtörténelmi Mú
zeum és a Bélyegmúzeum kölcsönzött át erre az alkalomra. Az Írásbeli anyag
ban is láthatunk majd olyan érdekes dokumentumokat - elsősorban könyvtárunk 
különgyüjteményeinek anyagából -,amelyek eddig kevéssé voltak ismertek. Ér
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dekessége a kiállításnak, hogy a tizenkét fő témát tizenkét Irodalmi mottó 
és a korszak egy-egy fontos eseményét rögzítő, művészi kép szimbolizálja.
Szék a képek nem most készültek, hanem korabeliek! egy-egy művészi levél zá
ró bélyeg felnagyított másolatai. Az eredetiek Oeervinka Tibor műgyűjtő ma
gángyűjteményében találhatók. E többezer darabból álló páratlan értékű gyűj
temény mintegy hetven országból származik s az 1680-as évektől napjainkig 
tartalmazza a legszebb levélzáró bélyegeket, e nálunk sajnos elhanyagolt kia- 
grafikai műfaj alkotásait, A kiállításon olyan ritkasággal is tálálkozhatuxtk 
majd, mint az 1944-ben, Párizs felszabadulásának emlékére Pióasso által ké
szített levélzáró bélyeg.

* k SZOVJET P T.TBRTS sp fcVB * o. kiállításunk ugyancsak az Októberi 
Forradalom évfordulója alkalmából kerül megrendezésre. S kiállítás kb. 250 
darab ex librisen keresztül ad képet a szovjet kisgrafika e speciális ágának 
félévszázadon fejlődéséről, ás anyagot Sz.I. Ivenazkl.1 művészettörténész,
a vologdal képtár igazgatója állította össze. A kiállítás helyi rendezője 
dr. Béllav Pál. Tudomásunk szerint ez az első kiállítás, amely ilyen repre
zentatív anyaggal ad számot a szovjet ex libris művészetről. A kiállítás tel
jes anyagáról leiró katalógus jelenik meg, melynek külön érdekessége, hogy 
egy szovjet ás egy magyar művész külön ez alkalomból kéezült metszetét is 
mellékletként tartalmazni fogja.

* SBqWBtt JÍBOB iWDRÜB (1704-1777) * pozsonyi származású orvos -fizikus 
ás matematikus halálának 190. évfordulójáról egy kisebb kiállítással emléke
zünk meg október folyamán. Segner Jenában, Göttingában éa Halléban volt a 
matematika és fizika professzora s tudományos munkái is külföldön jelentek 
meg. Uagyarországon kiadott müve nem ismeretes, igy a hazai könyvtárainkban 
oaak kevés munkája található. A kiállítás alkalmából a Magyar Posta alkalmi 
hivatalt állít fel könyvtárunkban ée október 5-én külön Segner-bélyegzövel 
látja el az itt vásárolt bélyegeket.

* A YIOTORIA and at.keot MUBBÜM-BAN * október 10-én nyílik meg és január 
14-ig tart nyitva a középkori Magyarország művészetét bemutató reprezentatív 
kiállítás. B londoni kiállítás, mely méreteiben jelentősen meghaladja ez em
lékezetes sikerű párizsi magyar kiállítást a középkori magyar művészetnek 
első bemutatkozása Angliában. A Magyar Nemzeti Muzeum, a Szépművészeti Muzeumt 
a Vármúzeum, az Iparművészeti Muzeum, az Országos Levéltár és számos vidéki 
muzeum, többek között az esztergomi Keresztény Muzeum anyagából készülő ki
állításra könyvtárunk is több korvinát küld, igy a Hyeronlmus, a Trapezuntius 
és a Petrus Rensanus féle korvinákat. Utrakel Londonba az 1475-ból származó 
Hess-féle Budai Krónika egyetlen magyarországi példánya is.

Kiállításra kerülő értékeinket az alábbiakban részletesen ismertetjük!

Missale et antiphonole parvlssimum (A váci ötvöscéh szerkönyve) Clmae 577
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OaecUius Cyprianus,Opera,Clmae 529 - Georgius Trapezuntius,Rhetorica. Clmae 
281 - Iohannes Damasoenus,Sententiae.Clmae 54-5 - Qraduale (Corvin) Clmae 4-24 
[a biztosításnál Jelölt értéke 2 900 000 !?t], - Hieronymus, Oommentarii in 
epÍ8tolas B.Pauli. Clmae 347 - Psalterium (Nagylucsei Dóczy Orbán kódexe). 
Clmae 569 - Petrus Ransanua. Epltome rerum hangáricum. Clmae 249 ~ Félix 
Petanoius Ragusinus, Genealógia turcorum imperatorum. Clmae 378 - Chronicn 
hungarorum [ősnyomtatvány]. Ino. 326 - Kiküldésre kerülő anyagunkat a Kultu
rális Kapcsolatok Intézete 8 millió forint értékben biztosította. - /sg/

Nemzetikőnytdrunk » Nemzeti kínCS 
megújhodása _ a/fo5r/ef ften

A két óim nem tréfa, nem is légből kapott szellemeskedés, hanem a közel
múltban megjelent két hírlapi cikk olme. Az egyik a NÉPSZAVÁBAN Jelent meg 
augusztus 27-én, Győri Illés György tollából, a másikat az ESTI HÍRLAPBAN 
augusztus 14-én G[erelyes] B[ndre]irta. Mindkét cikk könyvtárunkkal foglalko
zik s mindkettőnek fő témája a Nemzeti Könyvtár várba való költözése. A hason
lóságok ezzel meg is szűntek - annál nagyobbak viszont a különbségek.

Rózsás hajnalpir támad, harsonák szólnak, hol-volt-hol-nem-volt ország 
soha-még-ilyet palotája épül a Népszava cikkében. "Két évforduló is emeli an
nak a napnak pompáját, amelyen a világon szinte egyedülálló keretben, méltó 
helyre kerül az ország szellemi gazdagságát reprezentáló nemzeti könyvtár.
Ez a nap a Minisztertanács döntése szerint 1970. április 4. lesz. ... A ma
gyar nemzet fél évezred múltán visszahelyezi könyvtárát eredeti helyére. Ez 
a történelmi happy end egyszersmind egy kultúrtörténeti korszak felső fokát 
is Jelzlt könyvtárépitő ország lettünk ..." Szinte belevakul a szem ebbe a 
"történelmi happy end"-be, de a cikkíró máris továbbszáguld a "roppant olva
sói tér"-be, "közepén Jókora katalógustömbbel", ahol "hipermodern kömyezet"- 
ben a "raktáros müanyagtálcára teszi a kért müvet s máris gyorslift repíti 
az olvasóhoz"... Mindez valóban ”... példa nélküli léptékváltozást hoz könyv
tármozgalmunk fejlődésében."

Az Esti Hírlap oikke a közös épületben "együtt szorongó” két intézmény, 
a Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár nehéz helyzetéről ir. Meg
állapítja, hogy a könyvtárban "a helyhiány, a zsúfoltság hovatovább tűrhetet
len", s beszámol a könyvtárosokról, akik "...óvják, védik, aggódva próbálják, 
amennyire lehet, a zsúfoltságot csökkenteni" s az értékes és pótolhatatlan 
kéziratok, könyvek, hírlapok romló anyagát megóvni. "De mikor költöznek?" - 
teszi fel a kérdést a cikkíró. A választ "Eddig már három határidő múlt el, 
a legújabb mostt 1970. És hát eddig semmi sem változott." Legfeljebb annyi, 
hogy közben az élet nem állt meg s a könyvtárosok "... kénytelenek a folyó—

TÖRTÉNELMI HAPPY END 
- Fíl ÉVEZRED UTÁN
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irat és könyvállomány egy részét hely hiányában - "albérletbe" - Keszthelyre 
és Klscellre költöztetni. És a könyvtár vezetői fájlaljék legjobban, hogy az 
az anyag egyelőre hozzáférhetetlenné válik."

Mindezek után az a legfurcsább, hogy tulajdonképpen mindkét cikk Írója 
igazat irt, pontosabban! nem irt valótlant. Könyvtárunk dolgozói azonban mé
gis úgy érzik, hogy mai gondjaikhoz a második olkk Írója került közelebb, aki 
a nyilvánosság előtt is hangot adott annak az aggódásnak, amit lassanként mér 
nem lehet az öreg muzeum-épület falain belül tartani.! Népszava óikká ellen
ben emlékeztet arra az újságírói gyakorlatra, amely pl. egy újonnan épülő ba
latoni szállóról egy tucat riportot és két tuoat hirt közöl - de nem ir e- 
gyetlen kudarcról, egyetlen nehézségről sem. Pedig a közvélemény helyes tá
jékoztatásához ez is, az is hozzátartozik.

TOPÁI mRMENIVS ISTVÁN NYOMÁBAN

Idén nyáron történt a Dunakanyar hegyei között, az IBUSZ lovasturéján 
résztvevő amerikaiakkal, hogy amíg a pihenő alatt békésen piknikeztek, a lo
vak valamitől megriadtak, és vágtatva otthagyták őket. A jó amerikaiakat vé
gül is autó vitte el arrafelé, amerre a lovakat sejtették. A Dunához érve meg 
is látták a vágtató lovakat, s mögöttük egy kerékpárost. Xgyszorcsak csodálko
zásukra a kerékpáros lepattant gépéről, az ut szélére dobta, s a következő 
pillanatban már az egyik ló hátán vette kézbe a megriadt paripák irányítását. 
Rövidesen sikerült is megnyugtatnia és megállítania a halálra izzadt jószágo
kat. Aztán derült ki, hogy a kerékpáros valami különös véletlen folytán odave
tődött hortobágyi osikóslegény volt. Ezt persze az amerikaiakkal nem közölték, 
s Így bizonyára azóta szerte mesélik az USA államaiban, hogy micsoda lovasnem
zet a magyar, az első arra vetődő kerékpáros milyen magától értetődő könnyed
séggel fékezte meg a száguldó ménest.

MORÁLt nem lehet az ember eléggé óvatos, ha rövid tartózkodás sorén kell 
képet formálnia egy országról és népéről.

*
Kanada a gyermekkor álmainak tájaként élt lelkemben, a homályos emlékkel 

vagy nosztalgiával, hogy valamikor szerettem volna oda eljutni. Megkapták kép
zeletemet a csodálatos hegyeiről és erdeiről készített képek, s mit nem adtam 
volna egy olyan kalapért, mint aminőt a kanadai lovascsendőrség, a skarlátvö
rös zubbonya Mounted Police tagjai viselnek az MP monogrammal.

MP. Ez a rövidítés azt is jelenti! Mán Problert. Ez a gondolat vezetett, 
amikor megírtam pályamunkámat a Kanadai Rádiónak az EXPO’67 mottójáról! "Az 
ember és világa". A próba sikerült. Megnyertem a 12 első dij egyikét! oda- 
vissza ut a montreali világkiállításra és egyhetes ottartózkodás.

Az ezerszavas terjedelemre korlátozott pályamunkám alapgondolata az volt,
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hogy az ember külső világának, tehát anyagi és szellemi alkotásainak fejlődé
se nincs szinkronban belső világának, vagyis erkölcsi magatartásának fejlődé
sével. Technika és tudomány terén minden év rengeteg újat hoz, ugyanakkor az 
ember belső világát még ma Is legtalálóbban az ősi ezópuszl állatmesékkel tud
juk jellemezni - s ezek nem a leghlzelgőbben beszélnek az emberről. Íz a szln- 
kronhlány azután olyan eltolódásokban nyilvánul meg, hogy például saját kiir
tásunkra használunk fel olyan találmányokat, amelyekkel tulajdonképpen éle
tünket könnyithetnénk meg. Még az a szerencse, hogy az ember már sokszor egész 
más óéit ért el találmányaival, mint amire megalkotta őket. Reméljük, hogy ez 
lesz. a,helyzet az atomenergiával lst nem magunk kiirtására, hanem a technika 
és közlekedés olyan fellendítésére fogjuk felhasználni, amelynek révén egyet
len békés háztáji gazdaság válik az ember világából. - Mindehhez rövid beve
zető képnek a kőbaltás ember világát használtam fel, s érdekes módon hasonló 
témakörben mozgott az egyik díjnyertes angol rövidfilm is. Egy találékony 
"kőkorszaki szaki" különféle szellemes találmányokkal Igyekszik szórakoztat
ni társait, mint amilyen a kerék, autó, televízió, de azokat mindez nem ér
dekli. Aztán feltalálja a kőbaltát, egyszerre felfigyelnek, rögtön elkészí
tik, s elkezdik buzgón beverni egymás fejét.

A világnak az esszémben említett összezsugoritásáról aztán némi képet 
kaptam, amikor Montrealba repültem. Az egynapos londoni megszakítást nem szá
mítva, kileno óra alatt értem oda Budapestről.

•
Kanada körülbelül olyan, mint valami óriási méretű Svájo - Írhatnám le 

nagy könnyelműen, ha nem tudnám, hogy a hasonlitgatás a leggyakoribb turista
betegség. De ebben az esetben nem is nagyon nyílik rá mód, mert a kanadaiak 
Igyekeztek minden összehasonlítási alapot eltörölni. A hőmérsékletet például 
Fahrenheitben mérik, amit a Celsiusszal csak úgy lehet összehasonlítani,hogy 
levonok belőle 32-t (télen hozzáadom), beszorzom 5-tel, aztán a szorzatot 
elosztom 9-oel. De annyi más dolgom is volt. Ugyanúgy a pénzt nem forintban, 
hanem dollárban számolják, do kanadaiban, ami megint más, mint az USA dollár, 
bár a centeket ugyanannyinak veszik. A hosszúság mértékegysége a láb, az autók 
sebességét pedig mérföldekben adják meg. A fürdőszoba-mérleg halálra rémített, 
amikor 200 körül kezdett a mutatója kalimpálni (vagy őszintébbeni 200 fölött), 
de gyanítottam, hogy emögött valami kapitalista huncutság rejlik'. Aztán meg 
is nyugtattak, hogy a súly mértékegysége a font, de azt Is közölték, hogy 
ezzel a súllyal Kanadában nem köthetnék életbiztosítást. Az egyetlen, amit 
ők Is úgy mérnek, mint mi, az Idő. Bár ez is azzal kezdődött, hogy megérkezés
kor az órámat öt órával vissza kellett igazítanom, s Így augusztus 6-a az 
idén számomra 29 órából állott.

Az augusztus 6-a különben kanadai magyar vonatkozásban nevezetes dátum. 
Közel 400 éve, 1583 augusztus 6-án kelt a budai Farménius István levele a mai 
Kanada földjéről. Alighanem ő volt az első magyar az Újvilágban, s 6 is Iro
dalmi vélioltásókkal került oda. Azért csatlakozott 8ir Humphrey Gilbert (a 
hét tenger ördögének féltestvére) expedíciójához, hogy tetteiket megénekelje.
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Sajnos, erre nem került sor, mert visszauton hajótörést szenvedett ez a kü
lönben eléggé Ismeretlen sorsú és életű diók* Biztos, ami biztost visszauton 
is repülőgépre szálltam,

*

Mit láttam Kanadában? A világkiállítást, továbbá Montrealt és környékét, 
A VILÁGKIÁLLÍTÁSRA egyhetes "útlevelet" kaptam. Ugyanis a többszöri belépő
jegyet Passport formájában állítják ki, s a különböző pavilonokban "vízumot" 
lehet beléüttetni. Jártam is a pavilonokat szakadatlanul egy hétig, de hogy 
mindenüvé eljussak, ahhoz 200 kilométert kellett volna begyalogolnom (ha jól 
számítottam át a mérföldet). De azt hiszem, majdnem minden fontosat és érde
keset láttam és kipróbáljam. A szovjet pavilonban megtapasztaltam a súlyta
lanság állapotát, ittam a kubai pavilon Centennial koktéljából, egy dollárért 
kinyomtattam nevemet a hangulatos Fort Edmonton múlt századi városka kézisaj- 
tós újságjának címlapjára, leszálltam tűzhányó mélyére, a cseheknél láttam 
a lőcsei oltár szobrait, és rengeteg filmet néztem végig. Mindegyik nagy pa
vilonban volt mozi, s mindegyik igyekezett valamilyen technikai szenzációval 
félkörös és körös vetítéssel, több vásznas megoldással, felülről nézhető kép
pel emlékezetessé tenni vetítését, összbenyomásom a kiállításróls már minden 
fel van találva, és olyan szép lehetne a világ, ha egy kicsit a politikusok 
is igyekeznének,

É8 MQNTREALRÓL? Milyen Montreal? Felszínét a felhőkarcolók mellett meg
húzódó múlt századi egyemeletes faházak és autóparkolásra hasznosított üres 
telkek tarka összevisszasága jellemzi, amelyben a street-ek és avenue-k me
rev sakktáblarendszere biztosítja a könnyű tájékozódást. Éghajlata szélsősé
ges, légköre kondicionált. Ez utóbbit nálunk ougnak nevezik, de megint nem 
lehet összehasonlítani. Vizei. A Szt. Lőrinc folyón kívül még a legelőkelőbb 
étterem asztalán is megtalálhatod a közönséges egy pohár vizet. És ha kiiszod, 
a pincér kérés és megjegyzés nélkül újra tölti. A meleg viz még az utcai il
lemhelyek mosdóiban is folyik, de nem tudom, honnan. Bojlert egész Kanadá
ban nem láttam.

Növényzet. Természetes növénytakarója a jávorfa, amelynek levelét - ke
rülve minden fellengzés nacionalista szimbólumot - a nemzeti zászlóra rakják. 
Valami különleges virágpor a lakosság nagy részének biztosit foglalkozástt 
egyesek allergiás náthát kapnak tőle, mások ezt gyógyítják. (A maszek orvos 
álma az allergia.) Állatvilág. Legnagyobb számban autó található. Ezek do- 
mesztikálásában előbbre vannak, mint mi. Az a villany borotva távoli zajára 
emlékeztető zugás, amit az éjszaka csendjében eleinte a légkondicionáló be
rendezés zajának gondoltam, tulajdonképpen a kanadai tücsök ciripelése.

Lakosság. Lakói angolok, magyarok, s Párizs után ebben a városban él 
a világon a legtöbb francia. Ez utóbbiak még ma sem hajlandók tudomásul ven
ni az 1713-ban kötött utrechti békét, amelynek értelmében angol alattvalókká
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váltak. Kát és fél évszázadig persze nem lehet büntetlenül negatív előjellel 
élni. Végzetük, hogy olyan franciák, akik kimaradtak a francia forradalomból. 
Gazdasági élet. Virágzó. Ás üzletekben alkudni kell.

Kultúra. Maguk is hangsúlyozzák, hogy sok a tennivaló a kulturális szín
vonal emeléséire. Persze nem a TV 12 csatornáján és non-stop adásával. De pél
dául vasárnap délelőtt hangversenyt hallgattam a mi Gellérthegyünkre emlékez
tető hatalmas parkban, zörejmentes hangszórókból, is hogy a sétálók tudják, 
hogy mit hallgatnak, szerte a fákon kis dobozkák felerOsitve,bennük az azna
pi nyomtatott miisor. Szépművészeti múzeumukba ingyenes a belépés.

Ha az udvariasságot és türelmet kulturáltságnak számítjuk, akkor nagyon 
kulturáltak. A kiállításon sokat kellett sorbaállni - és soha senkinek eszé
be nem jutott tolakodni. Az autóbusz-kalauz - egyben vezető is - soha nem 
siettette az utasokat, s szemmel láthatólag nem élt abban a hitben, hogy 0 
tesz szívességet az utasnak, hogy azt a pénzéért engedi felszállni, is nagyon 
vendégszeretők. Büszkék rá, hogy olyan nagy a vendégszeretetük, mint az or
száguk.

*

Lett volna mit, de bizony angolul nem sokat tanultam. Egyrészt ugyanis 
számtalanszor meggyOzOdhettem a legenda igazáról, hogy a magyar tulajdonkép
pen világnyelv| másrészt pedig az a pór hét kevés volt ahhoz, hogy hozzászok
jak kiejtésükhöz. Sok mindent újra kellett tanulni, például hogy a 25 az 
"tonifájv". De azért azt hiszem, hogy amikor az alkonyatban megláttam a le
sz állni készüld gépből Budapest fényeit, a legjobb kanadai kiejtéssel és 
hangsúllyal mondtamt Ahl Hot badl - Hem is olyan csúnyái - KEUSCSÍMII GÁBOR



KÖNYVTARUNK 
1 LETTRŐL

UGHKY JENŐ EMLÉKEZETE

Az Esti Hírlap szeptember 16-án, a baleseti rovatban közölte, hogy Ughy 
Jenő 45 éves könyvtárost halálra gázolta a villamos. Hazulról indult, a Mú
zeum utoa 3-ba. igyekezett; táskájában egy osonó szakfordítással, a Bertel"""n 
Brlefe, a Biloherei und Blldung és a Dér Bibliothekar ifjúsági irodalommal fog
lalkozó különszámaival, temérdek jegyzettel. A jövö hónap elejére akarta össze
állítani a szemlét, ez volt munkatervében.

Előző nap a Mezőgazdasági Kiállítás klubkönyvtárának informátora volt} 
néhány percig találkoztam vele, bent nagyon meleg volt, éppen a ssvetterét 
gyömöszölte a minta-kölosönsöasztal fiókjába, majd a gyerekmegőrző kerítéséhez 
dőlve elszívtunk egy cigarettát. Aztán elmentem telefonálni, Jenő azt mondta, 
reménytelen, túl vannak terhelve a vonalak. Hosszú ideig próbálkoztam, végül 
sikerült, de annyira eltelt az idő, hogy még köszönni sem mentem vissza - mi
nek, hiszen nap mint nap találkozunk.

Ez az egy nem lett igaz, mert másnap már nem élt} délelőtt felhívott kö
zös Ismerősünk, a mohácsi könyvtárigazgató és azt mondtat "kerítsd már nekem 
elő azt a drága Jenőt, alighanem ő rakta el ott valahol a szemüvegemet és 
most vak vagyok, érted, vak vagyok nélküle” - s erre azt mondtam a telefonba 
Jenő festékektől összemázolt régi hátsó szobájának sarkából! "kedves jó Gyúr 
lám, hát ez a szegény Jenő meghalt", mire ő elsírta magát a telefonfülkében 
és azt mondta "heute rőt, morgen tót" ami csak üres szólás, de most ez lett 
az igaz.

Mi marad belőle kollégáinak és barátainak} látom, hogy a "Könyvtáros" 
szeptemberi számában vitatkoznak vele} látom az asztalén a költözködés utáni 
rendetlenséget, amit csak félig tudott eltakarítani} még néhány hónapig át
futnak a kezemen az általa javltott-átirt recenziók az "Uj Könyvek" soronkö- 
vetkező füzetei számára} eszembe juts valahol egy intézeti mulatság műsorát 
őrző magnószalagon egy néhány perces, kis tréfában szerepelt két kollégámmal, 
ki tudja hol az a szalag, nem abba a gubancba került-e bele, amit a múltkor 
a fiókjából papírkosárba dobott; és hogy három évvel ezelőtt hogyan kínlódott 
magnóinterju közben egy makacs, kerekfejü kisfiúval, de már nem jut eszembe,
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hol, valami hevesi falubeli, talán Andornaktályán, vagy Ostoroson, no non bajc 
Jen6 úgyis mindenre emlékszik, majd megkérdenem — de nem tudom és más sem 
tudja meg, hogy mire emlékszik és mire nem, most már esek a saját emlékezetünk 
marad, mert bekerült a neve as esti újságba, a bajok rovatába. - 1BZLAI ZOLTÁN

A 8ZAKBZERVBZETI ÉLETRŐL lapunk sok éven át hónap
ról hónapra rendszeresen tájékoztatta könyvtárunk dol
gozóit és mindig volt mlról. Kost az egy évet kitevó 
szünetelése lehetetlenné teszi, hogy utólag regisz
tráljuk az elmúlt idószak eseményeit, de - az Írásbeli 
dokumentum értéket leszámítva - nem is lenne indokolt 
A február 22-én megtartott vezetóségválasztó gyűlésen 
részletes beszámoló tájékoztatott, majd a júliusi tag
gyűlés titkári referátuma ismertette a szakszerveze
ti élet főbb eseményeit, a szakszervezeti bizottság 

gondjait, terveit. Túl a szóbeli tájékoztatókon pedig az BZB-tagjal és a bizal
miak állandó és közvetlen kapcsolatban vannak könyvtárunk dolgozóival. Hőst, 
amikor a Híradó újraéledését köszönthetjük, természetesen élünk a lehetőség
gel és hangot adunk néhány "szakszervezeti" gondolatnak.

MEGNÖVELI A SZAKSZERVEZETÜNK SZEREPÉT a küszöbön álló uj gazdasági mecha
nizmus. Megnövekednsk az üzemi demokrácia érvényesülésének lehetőségei, ami 
növeli a szakszervezetek felelősségét és feladatait ia. A reform valóraváltá
sénak egyik feltétele a ezinvonalas gazdasági vezetésen túl a dolgozók akti
vitásának, tudatos cselekvésének erősítése. Az üzemi demokráoia kiszélesítése 
azonban könyvtárunkban még sok területen osak a feladatok körébe tartozik. Az 
újonnan választott SZB eddigi tapasztalata az, hogy a könyvtár vezetősége be
vonja, meghallgatja és helyt ad a szakszervezet javaslatainak, kérésének, ész
revételeinek. Igaz, főleg legfelső szinten (kollégiumokon, szükebb vezetőségi 
megbeszéléseken). Téves az a szemlélet, mely szerint minden SZB illetve szak
szervezeti igyekezet annyit ér, amennyit a szakszervezet titkára érvényesíte
ni tud a szakmai vezetés működésében. Anélkül, hogy ennek fontosságát kicsi
nyíteni szándékoznánk, hangsúlyozzuk a szakszervezeti bizalmiak jelentőa sze
repét. Lényegesen növelni kell szerepüket, tekintélyüket. El kell érnünk,hogy 
működésűk túlnőjön a szokványos szakszervezeti adminisztratív teendők ellátá
sán. Osztályán, csoportjában a munkatársak által választott bizalmi, a helyi 
szakmai, szociális és politikai kérdések megvitatásában mintegy a szakszerve
zeti vezetőség szerepét tölti be. Amilyen súllyal a könyvtár felső vezetősége 
támaszkodik az osztály ás csoport vezetőire, olyan mértékben Jelent bázist a 
bizalmi a szakszervezet életében. Jó példa volt erre könyvtárunkban az év ele
ji bérkorrekció végrehajtása az I/B. és IV. főosztályon. A főosztályvezetők, 
a szakmai vezetők javaslatai mellett a szakszervezeti bizalmiak is érvénye
síthették véleményüket és Így valóban a szakmai és szakszervezeti vezetők kol
lektív döntése alakult ki. Vitájukban túlnőttek a szűk "osztélyérdekek" ér-
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vényesitésén, és a rendelkezésre álló összeget a leható legigazságosabban osz
tották el. A Jövőben kiterjesztendő ez a módszer a többi főosztály gyakorla
tára Is és talán nem Is csak bérjellegű kérdésekbenl

MINDEN DOLGOZÓ RÉSZESE A VEZETÉSNEK a szakszervezet révén. Ezért válto
zatlanul nagy a Jelentősége annak, hogy a könyvtári és közvetlen munkahelyi 
oélok minden dolgozónk számára világos feladatot jelöljenek meg. Ehhez szo
rosan kapcsolódik a kollektíva és az egyén anyagi érdekeltsége. A tudati és 
érdekeltségi tényezők Így egyidejűleg hatnak serkentőleg minden dolgozóra* 
Többet kezdeményeznek, nagyobb ambloióval dolgoznak. Törekednünk kell arra, 
hogy az egyének és kollektívák bérezése. Jutalmazása, erkölcsi megbecsülése 
a végzett munka mennyiségével és minőségével, a megoldott feladatok nagyságá
val, az elért eredménnyel álljon arányban. Az a célunk, hogy erősítsük a tu
lajdonosi szemléletet, hogy minden dolgozónk érezzen személyes felelősségett 
rajta Is múlik nem kis céljaink megvalósítása és módja van közreműködni könyv
tárunk Jelenének és jövőjének formálásában.

BIZTOSÍTSUNK MINÉL TÖBB ALKALMAI munkatársaink érdemi megnyilatkozására, 
íme az OSZK Híradó, Írjuk meg véleményűnket a nagy nyilvánosság előtt. A 
Szakszervezeti Bizottságunk példamutatásként él ezzel a lehetőséggel. Rendelet 
Írja elő a legalább félévenkénti kötelező munkaértekezleteket. A félévi ki
értékelés az osztályvezetői Jelentések alapján kollégiumi szinten megtörtént. 
Osztályértekezleteket könyvtárunkban azonban oaak elvétve tartottak, dolgo
zóink nagy többsége tehát nem Ismeri közvetlen munkaterületének féléves ered
ményeit, esetleges lemaradásait. A nyári hónapokban szokásos szabadságolások, 
kiemelt könyvtári feladatok ellátás ár© összevont munkáérő-átca oportősit ások 
nem tették alkalmassá a munkaértekezletek utólagos megtartását. Az utolsó ne
gyedév elején azonban megragadhatnánk az alkalmat egy tartalmas visszatekin
tésre. Október első napjaira már rendeződnek az osztályok sorai, kezdetét ve
szi egy utolsó nekirugaszkodás, minden erő koncentrálható az éves terv mwra- 
déktalan teljesítésére. Ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy minden dolgozónk 
tisztán lássa, hol tartunk, hol szőrit a cipő, hol van szükség nagyobb erő
feszítésre? Meggyőződésünk, hogy nem elveszett Idő a munkánk, feladatók meg
vitatására szánt egy-két óra, a pozitív-negatív eredményeket elemző szakveze
tői Ismertetés, az egyes munkakörökre lebontott értékelő vélemény és a munka
társak elé terjesztett feladatok Ismertetése. Úgy véljük, nem kis mértékben 
befolyásolhatni ez könyvtárunk 1967. évi tervének sikeres teljesítését. A mun
kaértekezletek színvonalas megtartását a szakszervezetnek Is kötelessége elő
segíteni, ennek azonban előfeltétele, hogy az osztályok ne felejtsék el leg
alább meghívni a szakszervezeti bizottságot1

MEGKEZDŐDIK AZ 1967/68-AS OKTATÁSI ÉV. A párt- és Kisz szervezettel 
együttműködve dolgozta ki szakszervezetünk az Ideológiai továbbképzés program
ját. Ennek keretében indul egy aktuális kérdéseket tárgyaló szeminárium. Részt** 
vevői elsősorban a társadalmi munkát végző aktivisták lesznek. E tanfolyam ve-
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zetését Vadász Ferenoné elvtársnő vállalta el. A szakmai továbbképzés részle
tes programjával e napokban ismertetjük meg dolgozóinkat,mert nem fogadtuk el 
Bóday Pál kollégánk taggyűlésen elhangzott véleményét, aki szerint a szakmai, 
továbbképzés tulajdonképen intézeti feladat. Szakszervezetünk magáénak tart
ja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a dolgozók kulturálie, szociális, gaz
dasági, szakmai és ideológiai fejlődését elősegítheti. Ezért terveink szerinb 
törekszünk minél sokoldalúbban biztosítani tagságunk szakmai továbbképzését. 
Helyt adva a beérkezett Ígérteknek: megismertetjük az érdeklődőkkel a Kézirat
tár és az RRT különgyüjteményeit, valamint a gyarapítási és könyvfeldolgozó 
osztályok munkáját, majd a könyvkötészet és a sokszorosító üzemet. Rokon mun
katerületek összevonásával szakmai, témákat bocsájtunk megvitatásra, melynek 
keretében referátumok hangzanak el, e a témára vonatkozó szakirodalommal is
mertetjük meg dolgozóinkat. Hagyományainkhoz híven egy előadássorozatot szer
vezünk kulturális életünk és a Széchényi Könyvtár kapcsolatairól. Két alapfo
ka nyelvtanfolyamot indítunk a német ós latin nyelvek elsajátítására.

UJ OTTHONT KAPOTT A SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁR. De nincsen öröm üröm nélkül, 
sajnos a maglévő állomány közel egyharmada nem fér el a számára biztosított 
polookra. Hová helyezzük a további gyarapodást? A férőhely növelésére alig 
van lehetőség, az állomány újabb selejtezése elkerülhetetlennek látszik. E 
sokak által kedvelt böngészde-jellegű kis könyvtár létjogosultsága időről idő
re kérdésessé válik. Természetesen bármilyen szerény keretek között is, fenn
tartjuk e sok és gondos munkával összegyűjtött jó, olvasmányos anyaggal el
látott könyvtárat, az igény megvan rá. De mégis elgondolkoztató, hogy a nagy 
könyvtári állományban elhelyezett un. kettöspontoa kölcsönzési - összehason
líthatatlanul gazdagabb - gyűjtemény csupán a nehézkes hozzáférhetőség miatt 
indokolja agy szerény szakszervezeti könyvtár fenntartását. Intésményühk ten
gernyi gondja mellett talán mégis adódna lehetőség, hogy a szakmai illetéke
sek módot találjanak e könyvtári anomália felszámolására. A szakszervezeti 
bizottság várja a javaslatokat. A szakszervezeti könyvtárat (függetlenül jö
vőbeni sorsától) október hónaptól megnyitjuk. Látogatási idő: kedden és pén
teken 14—16.JO óra között. A könyvtáros Fodor Adrienné.

A hétvégi szabadidő jobb kihasználása ösztönözte szakszervezetünket egy 
VIKEND JELLEGŰ VIZITELEP létesítésére. A szűk anyagi lehetőségek miatt pil
lanatnyilag tol merész vállalkozásnak tűnik s kezdeményezés. Béreltünk egy 
210 négyszögöles telket, ennyit még kibírtunk. Többszáz társadalmi munkaórá
val, Ipari célra fal nem használható könyvtári hulladókanyágból öseze-eszká- 
báltunk egy szerény kis deszkavitylllót, nemes cselekedet. Hogy jövőre a te
repet rendezzük, remek fürdőzési lehetőséget teremtünk, esetleg egy balatoni 
ladikot könyvjóváirássál beszerzünk, rendkívül örvendetes. De hol van mindez 
a Ráckevei Járási Tanács igényeitől? Félő, hogy a partszakasz építési tervei
nek elkészítése után többszázezer forintos beruházásra kényszeríti "cégünket" 
vállalati ÜDÜLŐTELEP létesítése elmér.. A veszély fennáll, de bátraké a sze
rencse! Van még remény és elképzelés, de olkéne a szakszervezeti felsőbb
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szervek támogatása is, s nem utolsósorban könyvtárunk hathatósabb anyagi se
gítsége.

Egy kudaroba fulladt németországi próbálkozás után végre megvalósult egy 
KÜLFÖLDI CSOPORTOS KIRÁNDULÁS Jugoszláviába. E külföldi utak mindig a siker 
jegyében végződtek, tanulságosak, szórakoztatók voltak, s nem utolsósorban 
növelték dolgozóinkban a közösségi szellemet• A jövő évre több külföldi uta
zást tervezünk, s már az év elején megkezdjük előkészítésüket. Belföldi ki
rándulást Is tervezünk Szegedre. A megterhelő költségeket többhónapos rész
letfizetésekkel enyhítjük. Hl kellhet még? Néhány nap szabadság, s az utazás 
szervezésével járó rengeteg fáradozás, melyet a közösség érdekében oly sokan 
vállalni fognak.

Ha Mg nem tettük, nem kívánunk visszaélni olvasóink türelmével. Ezért 
a következőkben - bár jelentőségük többet érdemelne - egyéb feladatainkra 
már osak egy—egy mondatban utalunk. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
50. évfordulójának reprezentatív megünneplésére készülünk.— A könyvtári mu
tat ószámok, munkanormák kidolgozásában résztveszünk.— A munkavédelmi felül
vizsgálat eredményeit a Gazdasági Hivatallal együtt rögzítettük, a végrehaj
tást ellenőrizzük.-- Az uj gazdasági meohanlzmus könyvtárunkat érintő kér
déseiben a szakmai vezetőséggel együttműködünk.— Marad még számos sajátos 
szakszervezeti folyamatos feladat, melynek ezúttal még a felsorolásától is 
eltekintünk. - MILHOFFER ALAJOS

juqobziAviában jártunk

Szakszervezeti életünknek már hagyományossá vált külföldi társasutazá
sa ebben az évben ismét a jugoszláv tengerpartra vezet. Szeptember 23-án indul 
útnak a csoport. Ebből az alkalomból elevenítjük fel az elmúlt év úti élmé
nyeinek egy kedveB epizódját az alábbiakban.

*
Púiéból készültem, de elfelejtettem. S ebből le kell vonnom a tanul

ságot, hogy nem szabad fénykápezőgéppel nekirontanom egy Idegen városnak.
Mert akkor az ember menthetetlenül a "téma" rabja lesz, össze-vlssza szaglász 
és szaladgál az utcákon mint a kiskutya, s minden fánál, kőnél, utcasaroknál 
felemeli apparétjét. A közben már arra gondol, hogy a vetítés során vendégel 
milyen elragadtatott, ö pedig milyen tréfás, ötletes vagy mélyenszántó meg
jegyzésekkel kiséri majd a falon megjelenő színes képeket. Az utazás ugyanis 
rendkívül serkentőleg hat nemcsak a gazdasági érzékre, hanem a szellemi és 
szellemességi képességekre is.

Láttam az amfiteátrumot, vagy ahogy ők nevezik az arénát. Kikerestem 
világossárga mészkőivei között a valószínűtlenül kék ég legszebb látószögét,
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s adtam neki ll-es nyílással 1/50-edet, szikrázó napsütésben. Közben össze
hasonlítottam a még épebben megmaradt veronaival - mert az ember utazás köz
ben állandó obstipáoióval és összehasonlítással bajlódik. Ezalatt elmulasz
tottam a cicerone szavait, aki szerint Velence egyszer hajóra akarta rakni 
az egészet, hogy a beszámozott köveket újra egymásra rakassa valahol a lagú
nák között. Ha ez valóban igy volt, akkor Velence finom érzékkel rabolta vol
na el Isztriától az egyetlen épületet, amelyre az Adria habjai nem mondhat
ják, hogy hasonló de mégis szebb műalkotások tükröződnek bennünk Velencében. 
Mert az egész Isztria valamilyen különös, néha naivan bájos, máskor erőtel
jesen eredeti, olykor viszont fűzfapoétára valló módon rímel erre a sorvég— 
zödésres Velence.

Aztán láttuk a Porta Geminát, a városi tanács palotáját, továbbá Augus- 
tus templomát, Jártunk a Via Flavia kétezredés kőlapjain, amelyen hajdan a 
római légiók masíroztak ide, hogy védelmezzék a kikötőt a barbárok támadásai 
ellen. Mert Pula a világ egyik legkedvezőbb kikötője, ahol valószínűleg már 
a római Időkben is úgy elárasztották a fehérruhás matrózok vasárnap délutá- 
nonkint a korsót, mint ahogy mi láttuk. Nehéz dolga lehet Púiéban annak a 
katonának, aki nem a flottához tartozik. Régen például sok tüzér állomásozott 
itt, mert az osztrák-magyar időkben a kikötőt körülpitykózték erődökkel, s 
minden dombtetőről ágyuk torka ásított a tenger felé. De a tüzérek nem győz
ték a versenyt a matrózokkal, ott is hagyták Pulát, s ma az erődöket mulatók
ká alakítják át. így töltik be harci feladatukat, amelynek célja az ellenség 
térdrekécyszeritése, utolsó erejének és pénzének elvétele. Csak ezt már a haj
dani marcona dalmát tüzérek dédunokái végzik, mint sztriptiz-görlök, s sze
dik ki az egykori kazamatákból alakított bárokban a nyugatnémetek zsebéből a 
pénzt.

Pula éghajlata egyébként mediterrán, fürdésre rendkívül alkalmas. A 
légköri nyomós növekedése esetén az erdőkben szatirok és "szatírák1* [tolmá
csunknak kedves szóbotlása, ami a cikkírót hasonlóra ösztönözte] ke rget őznek, 
a tenger szikláin szirénák riogatják a sziréneket, s nimfák helyett sámfák 
úszkálnak a habokban.

Lakosai mélyen vallásosak, s igy az idegenforgalmi hivatal tevékenysé
ge nem annyira a szervező munkára, mint inkább az irgalmasság testi cseleke
deteire alapozódik! utasoknak szállást adni. Éjfélre tető alá is kerültünk 
mindamyian. Menet és Jövet is láttunk a tengerparton egy-egy valószinütle- 
nül kék fjordot. Mind a kettő olyan volt, mint egy fJord. - iá -
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