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Széttört a blokád sunyi tőre,
Vad árként robban a vas,
Az élen, mindig előre 
Törj te — vörös lovas I

— Hörgő sikolyon, jajon áthatsz, 
Hangodban harsona zúg 1 
Diadalmasan tovavágtatsz;
A világ felett visz az út 1 —

Érc kattog: a lópata csattog 
S a múlt fala mállva ledül, 
Tapossa, tiporja a patkód 
A követ értéktelenül.

Rohansz és freccsen a posvány, 
Portól sötétül az ég,
S mint sűrű vörös borostyán, 
Kopog körülötted a jég.

Aki csak hisz s aki lát is,
Szemét ma Keletre veti,
És Berlin és New York és Pária 
E tüzes robogást figyeli.

Ujjongva vagy átkot üvöltve,
Már látja a mént a világ:
A hajnali égre vetődve 
A Kreml rőt körvonalát.

VALERIJ BRJUSZOV-nak a modern orosz irodalom egyik legjellegzetesebb képviselőjének e ver
sével emlékezünk most a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 43* évfordulóján* 1920-ban Íródtak 
ezek a sorok és bár az idő nagy homokóráján azóta 40 év morzsolódott le, a forradalom győzelmé
ről, nemzetközi jelentőségéről szóló verse mit sem vesztett erejéből9 lendületéből*

Verse nyomán 1917 októberére, a szovjethatalom létrejöttének nagy napjára emlékezünk* A 
Szovjetunió Kommunista Pártjára, a lenini pártra, arra a legyőzhetetlen erőre, amely az elmaradt 
Oroszországot a világ vezető hatalmává tette. A Szovjetunióra a világ proletáriátusának zászló
vivőjére, elnyomott népek támaszára és reménységére, békés életünk és boldog jövőnk zálogára , 
legfőbb őrére emlékezünk.



"Az a sors jutott nekünk, - mondotta Hruscsov az ENSZ legutóbbi kögyülésén - hogy az embe
riség fejlődésének legviharosabb, de egyúttal legszebb időszakában éljünk. Sok minden, ami még 
nem is olyan régen szinte megingathatatlannak, öröknek látszott: összeomlott, mert lejárt az 
ideje. Megszilárdult az, ami uj, haladottabb, igazságosabb. Korunk olyan Időszak, amelyben ro
hamléptekkel újulnak meg az emberi társadalom létezésének formál: az emberiség soha nem látott 
hatalomra tett szert a természet erői felett és sohasem látott módon emelkedik feljebb egy ha
ladottabb társadalmi rendszerbe. ... Századunk a szabadságért folyó harc százada, amikor a né
pek lerázzák magukról az Idegen igát, emberhez méltó életet akarnak élni és harcolnak is e- 
zért."

Ennek a kornak, az uj, haladottabb, Igazságosabb társadalomnak, ennek a századunk szabad
ságáért vívott harcnak vezére, reménysége és építője az októberi forradalom tüzében született 
Szovjetunió. Ezért Igazak, ezért élők még ma is ezek a sorok: "AKI CSAK HISZ S AKI LÁT IS, - 
SZEMÉT MA KELETRE VETI, - ÉS BERLIN ÉS NEW-YORK ÉS PÁRIS - E TÜZES ROBOGÁST FIGYELI. - UJ
JONGVA VAGY ÁTKOT ÜVÖLTVE, - MÁR LÁTJA A MÉNT A VILÁG: - A HAJNALI ÉGRE VETŐDVE - A KREML RŐT 
KÖRVONALÁT."

Köszöntetik hát ml is és ünnepeljük felszabadult népünkkel, az emberiség millióival együtt 
a béke országát, a világ proletáriátusának szemefényét,: a szabadságért küzdő milliók támaszát 
és reménységét a Szovjetuniót.
[A verset (Radó György fordítása) és az illusztrációt a Magvető 

Könyvkiadó "Valerij Brjuszov válogatott költeményei" c. kiadvá
nyából vettük át.]

A BÉKE HANGJA - A BÉKE HARCOSA

Nem emlékszem már pontosan, hol és mikor mondta vagy irta Szabolcsi Bence - mert régi jegy
zeteim közt találtam ezt a feljegyzést: "Ne feledjük, hogy Írás híján százszorta nagyobb a hang 
és a szó hatalma - akkora hatalom ez, hogy később az Írás sem örökli teljesen: hatalom az egész 
világ felett."

Nem emlékszem már miért jegyeztem le ezt a mondatot. De nem is oly régen megtanított látni 
és az érhetetlent is világossá tette.

Az Operaházban, emberi közelségben és szemtől szembe hallgattam egy hangot, amely talán nem 
is ismeri a magasság és a mélység korlátáit. Egy hangot, amely fizikailag talán minden térség 
kitöltésére alkalmas és dalokkal átöleli az időt és rangos helyet biztosit magának az elkövetke
zendő jövendőben is.

Eddig sem volt ismeretlen ez a hang előttünk,de csak gép közvetítésével hallottuk. Ezért 
csak most az Operaházban értettem meg, hogy miért nem engedték ezt a hangot egy másik országban 
a hangverseny dobogóra. Nem értettem, hogy ezt a ritka kincset, miért Ítélték hallgatásra? És 
amikor most az Operaházban a látható és tapintható világ felett különös varázslatként terült ki 
a zene világa, az emberi hang Izgalmasan gyönyörű, titokzatosan elbűvölő hatással uralkodott el 
mindannyiunkon,jutott eszembe Szabolcsi Bence idézete.Ma már értem, hogy a hatalom bitorlói mi
ért félnek ettől a hangtól.Ma már értem, hogy az elnyomottak, az üldözöttek miért lesznek opti
mista hősökké, ha ezt a hangot, ha e hang tulajdonosának a nevét hallják.

Boldog vagyok, hogy ez a hang uralkodik a világ felett. Értem már azt is, hogy ennek ahhang 
nak miért nincsenek korlátái. Nincsenek korlátái, mert a BÉKÉT HIRDETI, a BÉKÉÉRT KÜZD és BÍZIK 
A BÉKÉBENI Hangja a béke hangja, ő maga a béke harcosa: PAUL ROBESON! [d]
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KÖZLEMÉNYEK

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜKt

OKTÓBER 4-1 ttLÉS - A Kollégium AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 1961. ÉVI MUNKA
TERVE ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE o. előterjesztéseket tárgyalta meg.

A Kollégium az előterjesztéseket általában elfogadta és az azokkal kaposolatos 
módosításokat meghatározta.

A könyvtár 1961. évi végleges munkatervének elkészítésével kaposolatosan a Kol
légium a következőket határozta élt

1) Helyesli könyvtárunk Pártszervezetének arra vonatkozó határozatát, hogy a 
pártszervezet, a szakszervezet és a KISZ szervezet miképpen kívánja segíteni a könyv
tár munkatervének végrehajtását.

2) Deoember 1-10 közötti Időben osztályértekezleteket kell tartani az 1960. év
ben végzett munka eredményeinek és hiányosságainak értékelésére, valamint az 1961. 
évi munkaterv megbeszélésére.

3) A könyvtár 1961. évi munkatervét ez év novemberében össze kell állítani és 
1961 január 15-lg összdolgozól értekezleten meg kell tárgyalni.

[A SZB javaslata alapján a Kollégium által elfogadott 1961. évi munkaterv ter
vezetét Dr. Sebestyén Géza h. főigazgató elvtárs f. évi november 11-én összdolgozól 
értekezleten Ismerteti. Ezért lapunk e számában a munkaterv Ismertetésével nem fog
lalkozunk.]

SZEMÉLYI HÍREK ES VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINKt BALÁZS Miklósné tud. munkatárs (Központi Katalógus),MÜRSCH- 
BERGER István műszaki III. (Könyvkötészet), POLGÁR Erzsébet tud. főmunkatárs (Ol
vasószolgálat )

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓLs BRONNER Artúr tud.teohn.munkaerő (nyugdíjazás).HE
RENDI Károly (áth.Honvédéég), Dr. SAJÓ Géza tud. osztályvezető (2 éves flzetésnél- 
küll szabadság)

ÁTHELYEZÉSEK (Zárójelben az uj beosztási hely)s FA1VYNÉ KARDOS Éva (Gyarapítá
si Osztály), GYŐRFPY Sarolta (Olvasószolgálat).

Híreink

Könyvtárunk PÁRTSZERVEZETE és a SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG kéri, hogy az osztály
értekezletek helyét és Idejét a bizalmiak LEGALÁBB 24 ÓRÁVAL MEGELŐZŐLEG jelentsék
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be Gáli Bélán© (335-564), illetve Br. Hernády Dénes (131-404) óimén.

BARNA FERDINAND SZAKKATALÓGUSA
Az OSZK münoheni szakrendszerben felállított anyagáréi és katalógusáréi..

"A kilőtt nyil áll!” - Zeno látszólagos ellentmondást rejtő igazságát juttat
ja eszünkbe az a minden Időben megtalálható igyekezet, amellyel a hivatottak keres
ték az uj9 helyesebb utakat. Nem akartak maradiak lenni, vizsgálódás tárgyává tet
ték a "modern", bevált módszereket, és amikor elérkezettnek érezték az időt, átvet
ték, tovább építették azokat. Egyik a maga Idejében modern, újító elődünkről, Barna 
Fe'tdlnándról kell emlékeznünk, aki a münoheni szakrendszert, az OSZK anyagának fel
dolgozása oéljából bevezette. 1660-ban került segédőrként a Magyar Nemzeti Muzeum 
Könyvtárába. Igen szomorú állapot fogadta itt, mert az 1859-ig beérkezett uj gyara
podás még rendezve sem volt. Egy fél évszázad alatt sem a nagy adományok, mint pl. 
a Jankovioh-,Istvánffy-, Horváth István-, Müller Jakab-, Ferdlnánd-féle könyvtáraik 
anyaga, sem a köteles példányok nem kerültek feldolgozásra, sőt ez utóbbiak boríté
kai "fel sem bonttattak, egyszerűen egymásra halmoztattak". Csak az alapító Széché
nyi Ferenc könyvtára állott Miohael Denis szakrendszerében az egyetlen bútorozott 
teremben, azonban a további feldolgozást itt sem tudták folytatni, mivel a polook 
"2-3 sorosan is megteltek". A könyvtár anyagának rendezése, feldolgozása tehát el
odázhatatlan kérdéssé vált.

Természetesen ez a probléma Jóval korábban is Jelentkezett. Mátray Gábor a mün
cheni Hof- und Staatsbibliothek szakrendszerét már 1649-ben magyarra "átdolgozta", 
helyesebben osak lefordította. Miután egy magyar nemzeti könyvtár szempontjait nem 
vette figyelembe, - bár a múzeumi könyvtárban maga irta a legtöbb "ozédulát", - ez 
a munkája használhatatlannak bizonyult. Közben a könyvállomány gyarapodott és ezzel 
párhuzamosan nőtt és súlyosbodott a rendezetlenség. Ezért Barna Ferdlnánd megbízást 
kapott 1868-ban arra, hogy Bajorországban tanulmányozza a münoheni könyvtár rendsze
rét. 1869-re 1b készítette a münoheni szakrendszer magyar átdolgozását. Az erede
ti 12 főosoportot meghagyta, de a szakok számát 181-ről 120-ra csökkentette. Mint 
a magyar nyelvészetben, irodalomban, Jogtudományban, filozófiában képzett könyvtá
ros, egyes szakokat a magyar anyagnak megfelelően kibővített, másokat viszont össze
vont (pl. a 38 teológiai szakot 17-re csökkentette.) Ennek a Jól átgondolt szakrend
szernek alapján dolgozta fel az OSZK anyagát és munkájával 1875-re el is készült. A 
Magyar Könyvszemle 1876. évfolyamában pontosan közölte azokat a tudnivalókat, melye
ket az ő rendszere szerint folyó feldolgozómunkaban Ismerni kell. Az egyes müvek sa
ját szakcsoportJuknak és nagyságuknak megfelelő jelzetet és számot kaptak, majd fő
ás melléklapok készültek róluk. Ezután került sor a szakrepertóriumba való beveze - 
tésre. Minden sssakosoporton belöl három ivrétnek megfelelően uj betűrend kezdődik. 
Bár a szakrepertóriumokkal kaposolatban figyelmeztet, hogy "kellő tekintettel kell 
lenni a majdani szaporulatra, azért tehát a hellyel nem kell gazdálkodni", azaz ü- 
res helyeket kell a betűrendben hagyni, mégis az évek folyamán olyan torlódás ke - 
letkezett egyes szakok betűrendjében, hogy végül is számolni kellett azok megbomlá-
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sóval.

Időközben a müncheni betűrendes katalógusba került a világháborús gyűjtemény, 
a "Magyar Asszonyok Könyvtára", a "Prol." szak és egyes hagyaték-könyvtárak, kü - 
löngyüjtemények anyaga.

1926-ig az Országos Széchényi Könyvtár egész állományát ebben a szakrendszer - 
ben dolgozták fel. Ekkor tértek át a folyószám szerinti raktározásra.

UJ tudományágak keletkezésével, differenciálódásával, újabb idők mind sürgetőb
ben fellépő igényeivel szemben a Barna Férdinánd-féle, 1869-ben még "modern" fel - 
dolgozási mód a múlté lett. 1936 óta az adrema beállításával uJ cédularendszerü be
tű- és szakkatalógus készül. Ilyen módon könyvtárunk állománya kétféle katalógus
rendszerben áll. Ennek a kettősségnek felszámolása érdekében indult meg a rekatalo- 
gizólási munka. A folyó-szám szerinti felállítással kapcsolatban szűkös helyviBzo- 
nyaink miatt került sor a huszas évek derekán bizonyos szakok átszámozáséra és ké
sőbb teljes átdolgozásukra.

Az u.n. müncheni rendszerben felállított állományrész gyűjtőköri szempontból 
az elvi tisztázatlanság következtében bizonytalanságot, ingadozást mutat. Bár Szé- 
ohényi Ferenc 1802-ben a oenki, 1818-ban a soproni könyvtár adományozásával egy 
nemzeti könyvtár alapját vetette meg és kifejezetten hungarloa Jellegű anyag gyűj
tését tűzte ki célul, a későbbi évtizedek folyamán részben az adományozások, rész
ben egyéni kutatómunka megkönnyítése oéljából egyes szakterületek koronként nemzet
közi szempontból nagy mértékben bővültek, viszont a magyar és magyar vonatkozású 
anyag gyűjtése háttérbe szorult. E hiány pótlása, illetve kiegészítése során állo
mányunkba korült anyag folyamatos lefuttatása, könyvtermelésünk növekedése, vala - 
mint a párhuzamosan folytatandó rekatalogizálási munka a Nyomtatványtárt (a mai 
Könyvfeldolgozó Osztályt) terhelte. Mivel az Osztály és az Adrema teljesítőképessé
ge, szalagrendszerü munkája korlátokat szabott, a rekatalogizálás ütemét lasslta - 
ni kellett, hogy az újabb gyarapodás feldolgozásában ne álljon elő fennakadás. A 
rekatalogizálási munka meggyorsítása oéljából került sor a müncheni katalóguslapok 
fényképezésére és a közönség-, valamint a szolgálati betűrendes katalógusokba való 
beosztására, A nem fényképezhető rész rekatalogizálása folyamatban van.

Lehet, hogy a még nem is olyan régen újszerű, évek folyamán bevált Adrema-ü- 
zem munkáját is rövidesen felváltják a gyorsabb, olcsóbb sokszorosító eljárások.

Bár a müncheni katalógus és felszámolása sok gondot okoz, mégis talán ez a kis 
tallózás a múltban arra int, hogy becsüljük elődeink odaadó munkáját, mellyel ren
dezetten mentették át számunkra e pótolhatatlan értéket: az Országos Széchényi Könyv
tár könyveit. - [NAGY KÁROLYNÉ]

Meghívó
F* évi NOVEMBER 11-ÉN (pénteken) 15 órakor a könyvtár dísztermében 

ÖSSZDOLGOZOI ÉRTEKEZLETET tartunk könyvtárunk 1961. évi munkaterve fő 
célkitűzéseinek Ismertetésére.

Előadó: Dr. SEBESTYÉN GÉZA h. főigazgató

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG
7 - — ------------------------- ------ -..— ---—.... . - —
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i£L] könyvtárunk

OLVASÓSZOLGÁLATI ÉS TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY

IJSTAV PRO CESKOU LITERATURU [Praha] részére összeállította a Tájékoztató Ősz - 
tály Olbracht Iván magyar nyelven megjelent müveinek bibliográfiáját.

BRUXELLES-be, R. van Eeden részére elküldtük a Zlchy-osalád genealógiájára vo
natkozó irodalom jegyzékét.

Olvasótermünkben több napon keresztül Matatott REYEHMAN JAN professzor Varsó
ból. A magyar-lengyel kapcsolatokra vonatkozóan gazdag anyagot talált könyvtárunk
ban.

KÖNYVTÁRKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁJÉKOZTATÁSBAN. - A tudományos tájékoztató munka 
országos hálózatának kiépítése terén egy újabb szerény, de jelentőségében távolabb
ra mutató eredményről adunk hirt az alábbiakban: A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM KÖNYV
TÁRA és az ORSZÁGOS ORVOSTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR és DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT mellett részt 
vesz az OSZK nemzetközi referensz-munkájában a FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR is.
Egy Hágából küldött megkeresésre (International Union of Local Authorities) a bib
liográfiai összeállítást a FSzEK Budapest Gyűjteménye készítette el "Budapest nagy
város problémái" óimén. Az értékes és nagytérJedelmü jegyzéket a "szellemi tulaj - 
donos" megjelölésével mi továbbítottuk.

AZ NDK TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAINAK ELMÉLETI KONFERENCIA-jár a három tagú küldött - 
ség utazott Drezdába. A küldöttség egyik tagjaként Bélley Pál az OSZK osztályveze
tője beszámolójában ismertette a magyarországi tudományos és ajánló bibliográfiai 
munkálatok helyzetét. A konferencia megvitatta a könyvpropagálas és ajánlás korsze
rt! módszereit. A megbeszélés részletes ismertetésével lapunk következő szamában fog
lalkozunk.

Az MTA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE Vargha Balázs szerkesztésében jelentős iro
dalomtörténeti munkát adott ki. A CSOKONAI EMLÉKEK c. adat és anyaggyüjtemóny a 
"Fontes ad históriám literariam Hungáriáé spuotantes" c. sorozat első kötete.
[A.G.]

NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT

GORKIJ LEVELEZÉSE MAGYAR IRODALMÁROKKAL. - A Szövi óból (Lenin Könyvtár) 
legutóbb érkezett osereküldeményben kaptuk kézhez "Gorkij levelezése külföldi iro
dalmárokkal" o. müvet, amely a SzSzSzR Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézeté
nek kiadásában Jelent meg Moszkvában 1960-ban, a "Gorkij Irattára" o. sorozat VIII. 
köteteként. A kötet 445 p. terjedelmű és 24 ország irodalmáraival való levelezést 
tartalmaz, amiből 15 p. esik a magyar irodalmárokkal folytatott levelezésre. Ez u- 
tóbbiakjközölt leveleik sorrendjében a következők: Boldog Balázs iró-ujságiró és 
fordító, Aranyossy Pál iró-ujságiró és fordító, Bresztovszky Ernő a Népszava volt 
szerkesztője, Kosztolányi Dezső, Légrády Ottó a Pesti Hírlap kiadótulajdonosa és
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főszerkesztője, Ligeti Ernő erdélyi iró-uj3agiró, Gellert Oszkár, Gellert Hugó for
dító, Illés Béla, Illyés Gyula és Zalka Máté. A közölt első levél 1907-ben kelt 
(Boldog B.), mig az utolsó 1934 augusztusában (Zalka M.). - [BECK OSZKÁR]

ORSZÁGOS ERKEL EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Befejezéséhez közeledik könyvtárunk dísztermében rendezett Erkel Ferenc Emlék
kiállítás. A márványtermet, a folyosót és a (kor hangulatát oly szerencsésen aláfes
tő) nagytermet megtöltő gazdag kép-, dokumentum-, kéziratanyag rövidesen visszaván
dorol tulajdonosaihoz, az Állami Operaház, a Zeneművészeti Főiskola, a Remzeti Mú
zeum, a Színháztörténeti Muzeum, a Szentendrei Muzeum - és nem utolsó sorban könyv
tárunk számos osztályának gyűjteményébe.

Az efajta emlékkiállitásoknak gyakorlati hasznát nem csupán a sajtóvisszhangok, 
vagy a vendégkönyv dicsérő, elismerő jelzői bizonyítják. A többtucat iskolát kisérő 
pedagógusok őszintén hálás köszönöszavai is csak a hasznosság egyik oldalét világít
ják meg, midőn rámutatnak arra, milyen segítséget jelentett az Erkel-kiállitás a 
multszázadi magyar művelődési élet egészének, atmoszférájának megismertetésébenjta- 
nitásában. Ezúttal arról a gyakorlati haszonról szólnék, amelyet a kiállítás tudó - 
mányos előkészitése nekünk, a rendezőknek, az OSZK Zeneműtárának, Színháztörténeti 
Osztályának jelentett.

Erkel Ferenc életrajza, még inkább életműve az elmúlt rendszerben olyan "kegy
tárgy" volt, amely az évtizedek során egyre halványabbá, sápadtabbá, azt mondhat - 
nók: "stilizáltabbá" lett. Tudományos kutatómunka, müveinek kritikai kiadása, fel
újítása helyett életének történetét anekdóta-gyűjteménnyé lapositották, müveit nem 
egy esetben leplezetlen erkölcstelenséggel hamis politikai jelszavak szolgálatára 
átdolgozták. (A 48-as szabadságharcot nosztalgikusan visszaálmodó öregkori "Névte
len hősök" c. operájából pl. az I. világháború idején "muszka"-ellenes nacionalis
ta propaganda-müvet faragtak.) így aztán napjaink kutatóira vár az a ma már távol
ról sem egyszerű feladat, hogy (Erkel zenéjének esztétikai felmérésén túl) össze - 
gyűjtse a kallódó, évről évre pusztuló dokumentumanyagot, hogy megteremtse a lehe
tőségét egy megírandó Erkel-életraj znak, müvei gyűjteményes, kritikai kiadásának.
A mostani kiállítás rendezésekor a bemutatásra került dokumentumoknál sokkalta na
gyobb nyersanyag összegyűjtésekor megszámlálhatatlan olyan forrásra, célravezető 
nyomra bukkantunk, amelyek a legszűkebb értelemben vett nemzeti könyvtári gyűjtő
köri munkánk tökéletesebb elvégzéséhez vezetnek, vagy vezethetnek a közeljövőben. 
Említhetnénk néhány konkrét vásárlást, vagy magángyűjteményből fényképezés utján 
beszerzett másolatot, ritkaságot. Mennyiségben, értékben azonban ennél Jóval na
gyobb az a gyakorlati haszon, amelyet a más nyilvános gyűjteményekből, könyvtárakból 
erekelyetárakból most először kiállított dokumentumok házi regisztrálás a, 
felmérése jelent. Aligha kétséges, hogy a nemzeti könyvtárnak a muzeális hungariku- 
mokat nem csupán gyűjteni kötelessége, hanem előbb-utóbb az egyéb nyilvános gyűjte
ményekben lévő (de természetesen onnan adminisztratív rendelettel az állományból ki 
nem szakítható) kéziratos dokumentumok központi katalógus -sze- 
r ü regisztrálása is szükségszerű feladata. Zenei téren ezt kiváltképpen indokolt - 
tá teszi, hogy néhány rendkívül fontos gyűjtemény (pl. az Operaházi Ereklyegyüjte- 
mény, a Zeneművészeti Főiskola régi irattára,stb.) a kutatás számára hozzáférhetet
len, semmiféle katalógussal nem rendelkező, - tehát gyakorlatilag anyaga ismeretlen, 
ás feltehetően az is marad, ha... Ha nem ragadjuk meg a mostani Erkel-kiállitáshoz
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hasonló alkalmakat arra, hogy minden egyes .kölcsönvett dokumentumot alapos leírás
sal regisztráljunk, előbb vagy utóbb a nemzeti könyvtár megfelelő osztályán közpon
tilag nyilvántartsunk*

A Mikrofilmtár önzetlen, gyors segítségével a kiállítást még eredeti állapotá
ban lefényképeztük (minden tárlót, paravánt, festményt), a lebontás után pedig min
den egyes kölcsön dokumentumot a szokásos könyvtári formánál bővebben, adatszolgál
tatásra alkalmas módon regisztrálunk, - a legfontosabbakat pedig teljes terjedelmük
ben mikrofilmeztétJük.

Végezetül megragadjuk az alkalmat, hogy erről a fórumról is köszönetét mondjunk 
azoknak az osztályoknak,amelyek anyag- és adatszolgáltatásukkal hozzájárultak a Ze
neműtár és a Színháztörténeti Osztály munkatársai által rendezett Erkel-kiéllitás 
sikeréhez* Csupán egy apróságot fájlalunk, és legyen szabad ezt őszinte szóval ki
mondani: a kiállítás megnyitójára - amelynek pedig ünnepélyességét emelte, hogy po
litikai és művelődési életünk jó néhány neves képviselője is megjelent, élükön Benke 
Valéria művelődésügyi miniszterrel - könyvtárunkból (többtuoat névreszóló és kollek
tív meghívónk ellenére) főosztályvezetőnkön kivül senki nem látogatott el. - IS.!.]

MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL:

Megjelent
A MAGYAR BIBLIOGRÁFIÁK BIBLIOGRÁFIAJA 1956-1957.

Az OSZK uj kiadványa a Bélley Pál ás Ferenczyné Wendelin Lidia összeállításában megjelent 
"A magyar bibliográfiák bibliográfiája 195é-1957" (Budapest, OSZK, 1960. 223 p.) egy régen ér
zett hiányt pótol. Nem állott eddig rendelkezésre .olyan rendszerező összeállítás, amely tájékoz
tatást nyújtott volna az év során megjelent önálló bibliográfiákról, valamint a tudományos kuta
tás szempontjából gyakran értékes, de nehezen hozzáférhető rejtett bibliográfiákról. Bóday Pál 
igen értékes, nagy szorgalommal és hozzáértéssel összeállított bibliográfiája az 1953-ban megje
lent bibliográfiákról, kéziratban maradt, a meg nem értés gátolta annak kiadását.

A bibliográfiai munka nagyobb megbecsülését, társadalmi hasznosságának felismerését, egész 
könyvtárügyünk egészséges fejlődését bizonyltja tehát, az összeállítás megjelenése.

A teljességre törekvés indokolt és célszerű az ilyen bibliográfiák esetében. A most közrea
dott bibliográfiának úgy látszik sikerült ezt a teljességet megvalósítania és komoly szolgálatot 
tesz azáltal is, hogy függelékként közli a könyvkiadói- és könyvterjesztői jegyzékek összeállí
tását. A hazánkban megjelenő kurrens dokumentációs kiadványok Ismertetése a könyvtári tájékozta
tó és felvilágosító munka szinte nélkülözhetetlen segédeszközét teremti meg*

Ha majd sor kerül az összeállítás szempontjainak részletesebb megvitatására, fel lehetne 
vetni a teljességgel kapcsolatban egy elvi, elméleti kérdést is. Helye van-e egy másodfokú blb - 
llográfiában minden olyan összeállításnak, amely legalább 20 adalékot tartalmaz? Döntő-e annak 
megítélésében, hogy bibliográfiával állunk-e szemben, a mennyiség kérdése? És vájjon egy iroda - 
lomjegyzék, amely a téma kidolgozásához felhasznált irodalmat tartalmazza, egyben bibliográfiá
ja-e a kérdésnek? Szék azonban eddig még tisztázatlan elvi kérdések és a magyar összeállítás a 
Deutsche BUcherei által kiadott "Bibliographie dér deutschen Bibliographien1' c. kiadvány által 
követett gyakorlatot tette magáévá.

A bibliográfia beosztása áttekinthető, alkalmazkodik a Magyar Nemzeti Bibliográfia szakbe - 
osztásához és Így azzal együtt egységet jelent. Természetesen itt is vitatható a szakbaosztás 
helyessége vagy helytelensége, de ez a kérdés minden bibliográfiával kapcsolatban felvethető* A 
szakbeosztás helyességét vagy helytelenségét a haszr'.c fogja eldönteni*

A szép kiállítású, gondosan tipografizált kiadvány, mely szükség esetén magyarázatokat is 
fűz az egyes tételekhez, minden esetre nagy nyeresége a magyar bibliográfiai irodalomnak* - 
[SZJ5NTMIHALYI JÁNOS]
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OTTHONUNK

SZBMBLTÉNYBK 3GI KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚIBÓL SZÓLÓ JBLBNTÉSBŐL
(Folytatás)

HAKTJLBÉPITÉ S:

Utalnkon a raktárépítési és felszerelési tapasztalatokat illetőleg voltunk a 
legnagyobb várakozással. Külföldön Is a legtöbb könyvtár férőhelyhiánnyal küzd és 
ezért egyrészt a raktári helynyerésf másrészt a raktári szolgálat gépesítéssel való 
gyorsítása mindenütt időszerű kérdés. Figyelemreméltó az a svájoi vélemény, hogy a 
helyhiány személyzetnövelést tesz szükségessé, illetve bőségesebb férőhely esetén 
viszonylag kisebb létszám Is elég.

A könyvraktár kívánatos építési formáját illetőleg a hallott vélemények igazol
ták a szakirodalom állítását, hogy a legmegfelelőbb a közepesen magas, legfeljebb 
7-10 raktáremelet magasságú, téglalap alapterületű " blokkraktár" (BL Moszkva, BJ 
Krakkó, SLB Bern). Bnnél magasabb toronyr akt árat főleg ott építenek, ahol nagyobb 
alapterület nem áll rendelkezésre. Megoszlanak a vélemények arra vonatkozólag, hogy 
kiv«natos-e a raktárépület ablsktalansága. A természetes világítás hívei főleg mun
kavédelmi szempontokra hivatkoznak ős a gépi felszerelés esetleges Uzemzavaréra.Nyil
vánvaló, hogy egyes esetekben a raktár ablaktalansága az építészeti elrendezésből 
szükségképpen következik. Példák mutatják, hogy megfelelő munkafeltételeket mester
séges világítással és szellőzéssel is lehet teremteni (BiblDPA Münohen, SUB Bern; a 
SB Solothum ablaktalan raktárában - a szellőzőberendezés üzemzavara esetére - a 
traktus két végén egy-egy ablakot helyezett el).

A könyvtári raktár építészeti elhelyezésében figyelemmel vannak a biztonsági 
szempontokra is, hadloselekmények esetére. A második világháború egyik kiáltó könyv- 
tárügyi tanulsága éppen az, hogy a biztonsági rendszabályként evAkuéTás,
az órtéyesebb anyag vidékre stb. telepítése sokszor több veszélyt jeleit és több 
veszteséget okoz, mintha az eredeti,helyén maradt volna. Ezért a könyvtárak ma már 
Inkább saját épületükben vagy annak közvetlen közelében törekednek biztonsági rak
tárak kiépítésére, lehetőleg föld alatt, több méteres betontakaróval borítva. A no- 
vosziblrszkl könyvtár mellett az épületből 200 méteres alaguton megközelíthető föld
alatti raktárát képeznek ki azzal a oóllal, hogy szükség esetén a könyvtár különösen 
védendő anyaga belehelyezhető legyen (békeidőben is könyvraktározásra szolgál),

RAKTÁBBBRBNDB ZÉ S:

A raktárberendezés legaktuálisabb kérdése a térkihasználás lehető növelése."Vas- 
terem" -raktárainkban a hasonló külföldi megoldásokkal egyenértékű Ganz-Vajda állvá -
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«»yo3c alkalmazásával a légtérnek mintegy 33 százaléka van könyvek tárolására kihasz
nálva, «ig a tér 67 százaléka közlekedő utakra és járatokra jut. A múlt század vé
ge éta számos kísérlet történt e százalékos arány javítására, tömöritett (csuklós, 
fiókos, guruló) raktárpolook alkalmazására, de e kísérleti megoldások nem jutottak 
szélesebb körben alkalmazásra. Napjainkban azonban mér a férőhely-gondok oly nagyok, 
hogy a "tömörraktár" a könyvtári szakirodalom rangsorában előrekerült.

A Szovjetunióban, Svájoban és a NSzK-ban volt alkalmunk tömörraktárakat tanul
mányozni. I Szovjetunióban] Moszkvában a Történeti Könyvtár épített a közelmúltban 
A.Sz.Szabitov mérnöknek, a könyvtár műszaki dolgozójának tervei alapján négy raktá
ri emeleten összefüggő tömörraktárat, mégpedig a födémbe épített síneken kézierővel 
volános áttétellel mozgatható 2 méteres szélességű tömörraktár-oszlopokat. Ezek a 
gurulópolook már a tér 66 százalékos kihasználását biztosítják, azaz ugyanazon lég
térben kereken kétszerannyi könyv (stb.) helyezhető el, mint a korábbi stabil állvá
nyokon. Kezelésük egyszerű, baleseti veszély ninos. Megnyugtató információk ellené
re is lehetségesnek tartjuk egyrészt azt, hogy osuosforgalom eseten a kiszolgálás 
lassabb (egy oszlopban ugyanis egyszerre gyakorlatilag csak egy helyen lehet utoát 
nyitni), másrészt azt, hogy a különösen nagy forgalom viszonylag sok fizikai munkát 
(mégpedig osuklómunkát) tesz szükségessé és fáradságos lehet. - E tömörraktárakat a 
könyvtár kisüzemek utján készíttette, már a folyamatos felállítás során is sok pon
ton ésszerűsítette, javította. Legújabban pedig a szárát ovi Kinomehanioseszki J Sa
vód nagyüzemi gyártásra vette át a oikket, a terveket műszakilag javítják és 1960- 
ban megkezdik a gyártást. Kísérletek folynak műanyag alkalmazására; remélik, hogy a 
fémanyagot a polo szekrényrészében kb. 60-70 százalékig műanyaggal pótolhatják. A 
Lenin Könyvtár maga is tervet készített teljes nagyraktárának tömörraktérozásra va
ló átalakítására, s ugyanosak tömörraktárat kíván építeni a lenlngrádi Akadémiai 
Könyvtár is.

Svájcban a tömörraktározást H.Ingold mérnök 1947-ben "Compaotus" néven bejelen
tett, majd 1952-ben javított szabadalma hozta előtőbe. Ez a megoldás ugyanazt céloz
za, mint az előbb Ismertetett, ugyanosak sínen guruló polookkal, itt azonban motor 
alkalmazásával a mozgópolo Jelentősen (kb. 8 méterig) szélesíthető. Ilyen módon a 
térkihasználás a stabil vaspolookhoz képest kb. 2.5 - 2.7-szeresre (azaz 82-89 szá
zalékosra) nő. A könyvtári raktárákban használt Compaotus-raktárrendszert "félauto
matikusnak” nevezik, mert a #épl vonóerő gyenge és ezért balesetet nem okozhat (a 
korábbi "automatikus" megoldás könyvtári alkalmazásra nem került). Utunkon négy 
svájci könyvtárban volt alkalmunk Compaotus-raktárát látni (BiblETH Zürich, SUB Bern, 
BiblBIT Genf és BU Genf), ezek közül kettőt pincehelyiségben. Az érdekeltek a beren
dezést fenntartás nélkül diosérik; Zürichben és Bernben éppen a legtöbbet használt 
anyagot helyezték bele és a tapasztalatok igen jók. Mások (pl. P.Bourgeois, a Sváj
ci Nemzeti Könyvtár nemzetközi tekintélyű igazgatója) a maga nemében kitűnő megol
dásnak tartják ugyan, de csak a ritkábban használt anyagra vonatkozólag. A berende
zés feltalálója és alkalmazói egyik előnyeként éppen azt könyvelik el, hogy a köny
vek por- és fénymentes tárolását biztosítja; alighanem több évtizedes használat kell 
azonban annak tapasztalati vizsgálatára, hogy a könyvek mennyiben sinylik meg a cse
kély levegőoserét. Ezen ugyan lehet segíteni a külső burkolaton vágott szellőzőnyi- 
lásokkal (bár ezt sehol sem láttuk), a lényeges mindenesetre az - és ebben minden
ki egyetértett - hogy a Compaotus alkalmazása esetén feltétlenül Jó klimatizáló be
rendezésre van szükség. Egyébként a motorizált mechanizmus mindenütt kifogástalanul 
működik, baleseti veszély ninos, áramszünet vagy zárlat esetén a raktár - nem túl
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nagy erőfeszítéssel - kézierővel is működtetheti. Meglepetés volt számunkra, hogy 
a látott Compaotus-raktárak polo-állványzata - egy kivételével - fából keaz tat , 
müanyagkombináeióval. A negyedik könnyűfémből (BiblBIT Genf).A fát azért alkalmaz
zák szívesen, mert olosőbb és kisebb súlyú. A berendezés műszaki vonatkozásainak 
szemléltetésére megemlítjük, hogy a Bernben 51 méter hosszú keskeny plnoében osz
lop szerűen felszerelt berendezés 5 motorizált egységből áll, egyenként 18-20 darab 
kétoldalas gurulópolooal, egységenként egy-egy 3/4 HP erejű motorral. Befogadóképes
sége a korábbi nem egészen 54.000 kötet helyett több mint 130 000 kötet.

Mindkét - a szovjet kézierejü és svájoi gépesített - berendezés alkalmazásának 
statikai előfeltételei is vannak. A terhelés mindkét esetben kb. háromszoros a ko
rábbi normál vasállványokhoz képest, itt már tehát tulajdonképpen csak betonfödém 
jöhet szóba (a Compaotus terhelése középértókben kb. 1000 kg/m2). Ezért vannak a 
régi épületben beépített tömörraktérak rendszerint plnoében vagy legalább is nem túl 
magasan. Mint a kézierejü, úgy a gépi rendszerrel kapcsolatban is azt hisszük, hogy 
a kiszolgálást lassúbbá teszi (egy svájoi vélemény szerint a szükséges idő kétsze
res a korábbihoz képest). - A tömörraktér jelentőséget és jövőbeni szerepet az az 
általánosan hangoztatott elv fejezi ki a legplasztikusabban, hogy minden újonnan é- 
pltendő raktár födémjeit tömörraktér esetleges későbbi beépítésére számítva ajánla
tos méretezni. Ez nem azt jelenti, hogy a könyvtarak teljes anyaguk tömörraktérozá- 
sára számítanak. A tömörraktér természetszerűleg osak akkor vélik időszerűvé, midőn 
normális raktározásra már hely nincsen; tulajdonképpen azonban a nagyállományu könyv
raktárakban (melyekben a helyhiány osaknem mindig latens) egészséges arányban alkal
mazni lehet egymás mellett a gyakran használt anyagra a normális, a ritkán keresett 
anyagra vonatkozólag a tömör raktár ozást. Pí gyelemreméltó, hogy a kétszeres befoga
dóképességű szovjet kézierejü tömörraktér egységára - az előzetes számítások sze - 
rint - a korábbi stabil vasállvémyok árának kétszerese (azaz a megtakarítás maga a 
helynyerés, a fele mennyiségű építési légköbméter), a svájoi gépierejü tömörraktér 
éra pedig 2.5-2.7-szeres befogadóképességgel nem egészen háromszoros (ugyancsak meg
felelően kevesebb beépített légköbméterrel- szemben). A nyert információk szerint az 
Ingold cég javéra bejelentett szabadalmat eddig a skandináv országok és a NSzK vá - 
sárolta meg. Szovjet vonatkozásban a Lenin Könyvtár készséggel vállalta a Szaratov- 
ban készülő műszaki tervek megküldését.# - Megjegyezzük, hogy a Moszkvában látott ké
zi meghajtású tömörraktárral lényegében azonos két kísérleti polo-póldényt (szovjet 
szakirodalmi adatok alapján) a budapesti Gorkij Könyvtár a közelmúltban elkészít - 
tetett és felállított.

[Német Szövetségi Köztársaságban] A münoheni DPA-könyvtárban alkalmunk volt lát
ni a szakirodalomban ismertetett tömörraktar-fajták harmadik válfaját is, az ameri
kai Snead és a francia Porges de Strasbourg (Strafor) oégek által gyártott kéziere
jü, beosukódó szekrény módjára működő tömörraktározést. Ez - tapasztalataink sze - 
rint - nem éri utói az előbbi kettőt: kapacitása, tehát a tényleges helynyerés, ki
sebb, a közlekedő utakra eső térveszteség nagyobb, óvatos kezelést igényel, mert kü
lönben a könyvek könnyen előreosusznak, kiborulnak. Előnye, hogy egyidőben viszony
lag sok pontján használható (abban a térben, melyben a Compaotust egy, a Strafor- 
féle raktárát 16 ember használhatja egyidőben). Az általunk látott könyvtár ebbe a 
raktáréba olvasókat is beenged, ezért van éppen jelentősége Bzámára annak, hogy nagy
számú olvasó egyidejűleg is kereshet a raktár különböző pontjain.

A szokványos vasraktérak általában a mi vastermeinkkel azonos képet mutatnak. 
Legalább 6-8 féle változatát láthattuk a különféle fogasléo-megoldásoknak, polobe-
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beakasztásnál*, a legújabb, Igen anyagtak&rékos szovjet típustervet magunkkal hoz
tuk. Alkalmunk volt a lausannel Pelix-oég éltal szabadalmazott, fogasléo nélküli, 
osupán szorítással függesztett vaspolo mintadarabját látni. Láttunk számos olyan 
apró újítást, mely a raktározást Javítja. Különös figyelmet szenteltünk a speciális 
könyvtári anyag raktározásának (fekve raktározott nagyméretű hírlapok, plakátok,met
szetek, függesztve, illetve támasztva raktározott térképek stb.). Általában véve meg
állapíthattuk, hogy a könyvtarak minél kevesebb, lehetőleg nem több, mint 2-3 polo- 
tipus alkalmazására törekednek, mert Így viszonylag szabadabban van módjuk az anyag 
izgatására. A szovjet könyvtárak pl. a nagyalakú anyag vízszintes raktározására 
egyszerűen a polo-óllvány kétoldalán lévő polcokat használják fel egy síkban (polo- 
állványukon átlós merevítő - mint nálunk - nlnos és polcaik belső pereme elnos fel
haj litva). Ilyen módon például a Lenin Könyvtár egész raktárában egyetlen polo-tl- 
pust használhat. - A polook közötti tengelytávolság, mely a Jó térkihasználás egyik 
feltétele, változó, általában azonban a nálunk minimumnak tartott 130 om-nél nagyobb. 
A raktári bruttó emeletmagasság 220-243 om, a legelőnyösebbnek a 225 om-es belmagas
ságot tartják. - Véleményünk szerint Időszerű lenne a nálunk alkalmazott Ganz-Vajda 
tipusu vaspolook felülvizsgálata mind műszaki, mind szakmai szempontból. Lehet,hogy 
a külföldön használatos polookkal való egybevetés során tulajdonságait Javíthatnék, 
elavult elemeit felujithatnók. IJOLITAIJUK].

[ A szövegben használt rövidítések!BibIBI? Genf - Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
Könyvtara, BibLDPA Münohen - Szövetségi Szabadalmi Hivatal Könyvtára, BiblETH Ztlrioh 
- Műszaki Egyetem Könyvtára, BJ Krakkó - Jagelló Egyetem Könyvtára, BL Moszkva - Ál
lami Lenin Könyvtár, BU Genf - Egyetemi Könyvtár, SLB Bern - Svájoi Nemzeti Könyvtár, 
SUB Bem - Városi és Egyetemi Könyvtár, ZB Soluthum - S. kanton központi könyvtá-

A NEMZETKÖZI KIADVÁNYCSERE EURÓPAI KONFERENCIÁJA
(Budapest 1960.szept.13-1?)

Nem mindennapos esemény az, ha könyvtárunk valamelyik osztályának munkaterüle
te nemzetközi konferenoia tárgya, amelyet meg hozzá Budapesten tartanak.

Miről is volt szó tulajdonképpen, miért került sor erre a találkozóra, miért 
éppen a kiadványé sere tartott értekezletet és az eredmények arányban álltak-e a kö
zel egy éves előkészülettel, a munkával és izgalommal? Ma még nehéz ezekre a kérdé- 
Aftirre végleges választ adni, de az általános tájékoztatás talán érdekli könyvtárunk 
dolgozóit, azokat is, akik nem voltak közelről érintve.

A kiadványé ser ének, mint minden más könyvtári területnek, megvannak a sajátos 
problémái, amelyeket nehezebbé tesz az a körülmény, hogy nemzetközi síkon zajlik, 
sokszor különböző társadalmi rendszerű országok között. Az UNESCO igen fontosnak tart 
ja a nehézségek elhárítását és ennek érdekében már több hasonló értekezletet rende - 
zett a világ különböző pontjain. Ez évben az ÜNBSCO kérésére Magyarország vállalta
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az európai országok oserevel foglalkozó szakembereinek összehívását, elsősorban a 
nemzeti osereközpontok időszerű problémáinak megvitatása oéljéból.

így került könyvtárunk, mint a magyar osereközpont anyaintézménye, e konferen
cia szakmai előkészítésébe. A rendezés fő gazdája a Magyar UNESCO Bizottság volt , 
a technikai lebonyolításról a Kulturkapcsol&tok Intézete gondoskodott. Az UNESCO 
által előre felkért előadók ilyen témákat dolgoztak ki: A kiadványeserát szabályozó 
uj nemzetközi egyezmények, a nemzeti osereközpontok feladatai, a osere országon be
lüli koordináláséi* a osere centralizálásának határai, a duplumok és hivatalos kiad
ványok osereje, a osere akadályai, szabványosítása és statisztikázása.

A referátumok szerzői, a szakértők, túlnyomórészt egy-egy nagy európai könyv - 
tár keretében működő osereközpont vezetői voltak. (19 országból 21-en). Részt vett 
az UNESCO könyvtári osztályának vezetője ©s egyik osoportvezetője (Maller Sándor) is. 
Az előadók az Akadémián tartott üléseken röviden ismertették a témájukat, majd vita 
következett a három hivatalos nyelv egyikén (angol,francia,orosz). Fejhallgatóé be
rendezés segítségével külön UNESCO tolmácsok fordítottak. A konferencia Dr. Jóboru 
Magda főigazgatót választotta meg elnöknek, a Szovjetunió és Svájc képviselőjét al- 
elnököknek.Ez utóbbi megfigyelői minőségben a FIAB-ot is képviselte, a FID képvise
lője Jénszky Lajos volt, az OMK főigazgatója.

A vitákról feljegyzések készültek, amelyeket Papp Sámuel kartársunk vezetésével 
és több munkatársuri* részvételével jól működő konferenoia-iroda fordított, lekto - 
rélt, sokszorosított, stb.

Mik az eredmények? Eredményként tekinthetjük a konferenoia által nyújtott és 
felhasznált lehetőségeket. Ide tartozik a konferenoián kialakult kittinő légkör, a 
lehetőség a magyar könyvtárügybe történő bepillantásra, a fogadásokon, kiránduláso
kon, operaelőadáson stb. keresztül betekintés 1960 Magyarországának konszolidált 
helyzetébe. Tartalmiak: A konferenoia elfogadott modern szempontokat, mint pl. a ke
reskedelmi anyag oserébe tartozásának elvét, a decentralizálás elsőbbrendtisegét, a 
csere támogatásénak szükségességét. Hangsúlyozta a osereközpontok fontosságát ösztö
nözte a oseréhez szükséges bibliográfiák kiadását, stb. Magyar Javaslatra uj kérdő- 
iv-minta született az UNESCO további osere-munkájénak céljaira.

Ha a határozatok közül csak néhányat is megvalósítanak a résztvevő országok, a 
budapesti konferenoia nem volt hiábavaló. - IDR. GOMBOCZ ISTVÁN]

NAPLÓTÖREDÉKEK EGY VILÁGJÁRÓ JEGYZET FÜZET ÉB ÓL

Könyvtárunk dolgozói közül BÁNLAKY Éva és DELI György- 
né vettek részt azon az aldunai hajókiránduláson,amelyet 
a SZOT szept. 12-17 napjain rendezett. Emlékeikből idéz
zük ezeket a sorokat.

(SZEPT.12. REGGEL)- A Vigadó-téri hajóállomáson már kora reggel lázasan nyüzs
gő sokaság. Kofferek, táskák osomagok mindenütt. Itt kisebb csoport beszélget izgatottan, ott magányosan álldogáló szemlélődik. S kivétel nélkül mindenki elégedetten 
veszi szemügyre leendő otthonunkat,^ a "Budapest”-hajót, mely fehéren és nemtörődö
mén ring a reggeli párás folyón. Végre-végre tiz óra körül megkezdődik a beszállás. 
Mosolygó arcok fogadnak uj otthonunk bejáratánál és eligazítanak szükebb otthonunk, 
hálóhelyünk felé. - Újabb izgalom: ismerkedés a kicsi méretekkel, az emeletes ágy- 
gyal és a "tengeri életmóddal." De a tengeri élet igazában osak akkor kezdődik, a- 
mikor a gépek feldohognak és megindul a hajó. Ezt a peroet mindnyájan már a fedél
zeten töltjük és kiosit ünnepnek érezzük. A hajó lassan, ünnepélyesen mozdul a Rá- 
kóczi-induló hangjainál, a kis zászlók huncutul lebegnek és a nap is legyőzi az
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őszi reggel finom páráját. Alig-alig vehet Iáik buosut a budapesti hidalrtól ós máris 
újabb program: tizoraizás. Mit tagadjuk, a két sonkászsemlye azonnal eloszlatja kis
sé bús hangulatunkat. Majd az üdülőhajó vezetője üdvözli a "kedves vendegeket” , a- 
kiknek egy héten keresztül joguk, sőt kötelességük, hogy kellemesen érezzék magukat. 
Lázas sietséggel láttánk eme kötelességünk teljesítéséhez ós a tetőfedólzeten élvez
zük a nyarat hazudó őszi kánikulát, a lezúduló napsütést, hiszen szeretnénk mind - 
nyáján gyorsan-gyorsan egy kis "tengeri" szint szerezni.

(SZEPT. 13* HEGGEL.) - Tegnap ilyenkor meg a Parlamentnek és a Halászbástyának 
integettünk s ma már Jugoszlávia hegyre épített fővárosa, BELGRÁD veszi szemügyre 
hajónkat. A régi Nándorfehérvár fekvése gyönyörű, alatta ömlik a Száva a Dunába és 
a két folyó három oldalról veszi körül a várost. Milyen jó lesz ismét szárazföldet 
érezni a talpunk alatt!

(UGYANAZNAP ESTE)- Majdnem tizenkét órét tölthettünk Belgrédban. De sajnos nem 
ismertünk meg belőle annyit, amennyit megfelelő idegenvezetéssel láthattunk volna. Végigsétáltunk a Kalimegdénon, a magyar történelemben oly nevezetes váron. Itt van 
az a torony, ahonnan Dugovics Titusz hősi önfeláldozással levetette magét. A város 
magám viseli a gyors növekedés jeleit, fejlődése kiosit egyenetlen. A Knez Mihailo- 
va ulica és a Terazije Beleadnak a metropolisz arculatét mutatja, de a Dunaparton 
kevéssé rendbentartott utoak ós szegényes házak kedvetlenitik el a hahóval érkezőt.

(SZEPT.14. HAJNALOK HAJNALA) - Még visszahúz az ágy, tovébbalvósra osábit a 
belgrádi városnézés fáradalma de mégis gy6:í jobbik énünk és fáradtságnál is nagyobb 
a kiváncsiségunk, hisz a Duna hires-szép zv.hatagi szakaszán hajózunk. így hát fel- 
hatkor felmászunk a dermesztőén hideg fedélzetre és szégyen ide, szégyen oda, elő
ször nem a tájat, hanem a másik nevezetességet, Józsi bácsit, a révkalauzt vesszük 
szemügyre, akii ennek a veszélyes szakasznak nagy ismerője. Éppen ideje volt fel - 
jönnünk, mert ime a BABAKÁJSZIRTHEZ érkezünk. A folyam közepéből kiálló hegyes szik
lához - melynek neve magyarul annyit jelent: Asszonykő - sokfajta monda fűződik . 
Mire végeter a regényes monda elmesélése, megérkezünk a tulajdonképpeni Alduna bejáratához. A balpartról LÍSZLÓ-VÁR, a jobbpartról GALAMBÓC omladéka néz farkassze
met egymással. S a magas sziklás falak alatt Arany János frissen pergő sorai tolakodnak fel bennünk a szép s hős RozgonyinérÓ3-.Éles fordulókkal igyekszünk előre. 
Egyre vadabb sziklák, egyre magasabb ormok ütik fel fejüket, alattuk hajónk úgy fest, mint valami játékosénak. A baloldalon már a SZÉCHÉNYI-UT a kísérőnk és százhúsz ki
lométeren utitársunk marad. Ninos előtte akadály, ha kell, a viz fölé kanyarog, ha 
kell teraszt vég a sziklafalba. Állandóan sziklazátonyok közt hajózunk, Józsi bécsi 
összehúzott szemmel, komoly arccal, forgatja a kormnyykereket. Majd hirtelen derék
szögben fordul a folyam. A KAZÁN-SZOROS közeledik. Bejárata olyan keskenynek tűnik, 
hogy alig hisszük: átcsúszunk rajta. Félelmetes látvány a sziklafalak közé préselt 
Duna. Jobboldalon, a jugoszláv-parton húzódik a szótrontott. kétezer eves római ha- diut, TRAJÁNUS-CSÁSZÁR-UTJA. A Kazán-szorosból kiérve kicsit kiszélesedik a folyó, 
de osak azért, hogy a KIS KAZÁN-SZOROSBAN összeszűküljön ismét. Közben lekerülnek rólunk a nagykabátok es nem is kell nagy merészség ahhoz, hogy fürdőruhában sütké
rezzünk. A kicsit a mi Margitszigetünkre emlékeztető ADA KALEH mellett elhajózva 
a Vaskapuhoz érkezünk. A Duna itt kövekkel teleszórt síksággá szélesedik. A part kö
zelében magas kőgát fut sok ezer méter hosszúságban. A két fal közötti csatornában 
úsznak a hajók, a csatornán kívüli széles mederben kavarog, habzik az ár, a csator
nában a viz szabályosan rohan, de kétszer-háromszor olyan gyorsan, mint kint.

A mai naptól még az ORSOVAI KISZÁLLÁST ás a HERKULES FÜRDŐI KIRÁNDULÁST is aján
dékba kapjuk. Autóbuszok szállítanak a festői vidéken - ezen a kis román Svájcon - 
keresztül. Azt sem tudjuk melyik oldalra kapjuk & fejünket. Magas hegyek váltakoz
nak szelíden lejtősödő üdezöld rétekkel és kísérőnkül szegődik a CSERNA RIEKA, ez 
a kamaszos kedvű hegyipatak is. Merőlegesen emepcedő sziklafalak fogják körül a kis 
völgyet, s a sziklák tövében lapul HERKULESFÜRDŐ. A főtéren Herkules éroszobra fo
gad és a levegőben itt-ott a gyógyvíz kénes illata ősapja meg orrunkat. Uj épületet 
nemigen találunk, de a régi szállodák vidám sárga színben fogadják a látogatót. Az 
árnyas fák alatt a sétányokon az üdülők és gyógyulást keresők sokasága hömpölyög rá
érősen, s itt-ott felvillan egy népviselet feher szoknyája is. Személyes "Herkules 
fürdői emlékeinket" tárgyalva érkezünk haza, az esti sötétben megbúvó hajónkra.

(SZEPT. 16., UTAZÁSUNK UTOLSÓELŐTTI NAPJA) - Emeletes autóbuszok jönnek értünk NOVTSZÁDON, hogy röptében, ós egy kissé szó szerint is madártávlatból megismertes
senek a várossal. Átmegyünk a Dunahidon, amely országúti, vasúti és gyaloghíd egy
szerre. Végigjárjuk Pétervár erődjét, amelynek elkészülte idején nagy jelentősége 
volt a török elleni harookban és még a második világháborúban is szerepet Játszott. 
Most azonban már csak békés műemlék. Épületeiben múzeumok, meteorológiai állomások, 
diákszállók kapnak otthont Noviszád egyébként igazi nagyváros Jugoszlávia peremén. 
Súlyos emeletes kookaházak sorakoznak az utcákon, földszintjükön kirakat kirakat 
mellett. Végigsétálunk immár gyalogosan a Bulevar Marsala Tita-n, elgyönyörködünk 
a Szkúposina impozáns L-alaku épületében, amelynek közepéből a hasáb-alakú torony 
úgy emelkedik ki, mint valami felkiáltójel.

S most, utinaplón kívül hadd mondjunk köszönetét ezért a szép aldunai utórt
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a SZOT-nak, az Udülőhajó vezetőségének és személyzetének, akik a legmesszebbmenően 
gondoskodtak arról, hogy igazén kellemesen érezzük magunkat. - [BÍNLAKY ÉVA]

KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK 
HÍREIBŐL

KISZ-HIRBK

Könyvtárunk KISZ- szervezete OKTÓBER 12-1 TAGGYŰLÉSÉN megtárgyalta és kisebb 
változtatásokkal elfogadta az alapszerv teli munkatervét. Nagy jelentőségű, hogy a 
munkatervben először kaptak megfelelő teret a szakmai és Ideológiai képzés kérdé
sei. Emellett ~ részben a szakszervezettel közösen - sok kulturális és sportlehe
tőséget biztosítottunk.

Ugyanezen a taggyűlésen uj tagokkal gyarapodott alapszervünk. Felvettük KOLBA 
Juditot és KOCSIS Gyulát a Történettudományi Múzeumból, FEKETE Gábort és STBINMANN 
Henriket a Természettudományi Múzeumból, valamint SZILÁGYI Mihályt, könyvtárunk rak
tári osztályának fiatal dolgozóját.

Az ALAPSZERV VEZETŐSÉGE - & pártszervezet kibővített vezetőségi ülésének hatá
rozata alapján MEGTÁRGYALTA KÖNYVTÁRUNK 1961 ÉVI TERVÉNEK VÁZLATÁT. A terv támogatá
sára határozatot hoztunk, amelyet a könyvtári KISZ- tagokkal két osoportban beszél
tünk meg. Meg kell említenünk, hogy könyvtártank pártszervezetének kezdeményezése 
egybeesik a VIII. kér. KISZ-Blzottság első termelési tanácskozásának határozatával, 
amely hangsúlyozza, hogy a KISZ Kongresszusának tiszteletére az alapszervek fordít
sanak az eddiginél nagyobb gondot a munkára nevelés és a tervteljesités kérdéseire.

KULTURÁLIS ÉS SPORTESEMÉNYEK:

OKTÓBER 6-ÁN GITÁRESTET TARTOTTUNK, összesen 9 résztvevővel, de ezek tanúsít
hatják, hogy a hidegedő Időben Is jól lehet szórakozni a természet még mindig lágy 
ölén.

OKTÓBER 19-ÉN tartotta JUHÁSZ Árpád, alapszervünk kulturfelelőse ROMÁNIAI UTI- 
BBSZÁMOLÓJÁT, az egyetem ásványtani előadótermében. Az utibeszámoló színes és érde
kes volt, csupán az volt a baj, hogy a KISZ- tagok közül ezt senki sem élvezhette!

SZEPTEMBER 24-ÉN A MAGYAR RÁDIÓ CSAPATÁVAL FUTBALLMÉRKŐZÉST TARTOTTUNK. A mér
kőzés végeredménye 3*3 lett. Meg kell azonban mondanunk, hogy a mérkőzés hevében 
sokszor a lábak beszéltek és nem az ész!

A szakszervezettel közös RÖPLABDACSAPAT az utóbbi hetekben három mérkőzést Ját
szott. Az első kettőt zuhogó esőben. Eredmények: MTSH-OSZK 3i0. PÉNZÜGYMINISZTÉRI- 
UM-OSZK 3:0. KÜLÜGYMINISSTERIUM-OSZK 3*1. Sajnos, az első két mérkőzésen összeállí
tási gondokkal küszködött a csapat. Ezért kívánatos, hogy minél több sportölnivágyó 
- ifjú és öreg - őstehetség keresse fel MINDEN PÉNTEKEN D.U. 1/4 6-KOR A VERES PÁL- 

ÜTI LEÁNYGIMNÁZIUM TORNATERMÉBEN tartott edzéseinket. Csapatunk egyébként a téli
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időszakban részt vesz a Közalkalmazottak Szakszervezete által rendezendő terembaj - 
nokségban is.

SZAK8Z ERVEZETI
KRÓNIKA

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGUNK ÜLÉSEINEK ANYAGÁBÓL:

OKTÓBER 24-1 ÜLÉS - Az SZB ülésének határozatait részben az alábbiakban,rész
ben az egyes beszámolók és tájékoztatások keretében ismertetjük,

AZ SZB KÖNYVTÁRUNK PÁRT SZERVEZETÉNEK HATÁROZATA ALAPJÁN megtárgyalta szakszer
vezetünknek a KÖNYVTÁR 1961. ÉVI MUNKATERVÉVEL kapcsolatos feladatait. Ennek alap
ján: a) [Okt.31-nov.5] ÖSSZBIZALMI ÉRTEKEZLETET tartunk annak megbeszélésére, hogy 
a bizalmiak miképpen készítsék elő a munkatervvel foglalkozó osztélyértekezleteket. 
b) lNov.9-12] ÖSSZDOLGOZÓI ÉRTEKEZLETEN tájékoztatást nyújtunk az 1961.évi munkaterv 
fő célkitűzéseiről, o) iHov.14-19] SZAKSZERVEZETI AKTÍVA-ÉRTEKEZLETEN ismertetjük 
a Közalkalmazottak Szakszervezete IV. kongresszusának határozataiból, valamint az 
1961.évi munkatervből következő feladatokat, d) [Nov.21-30] Osztályértekezletek elő
készítésének Időszaka, Az "OSZK HÍRADÓ" novemberi száma ismerteti az 1961. évi terv 
központi kérdéseit, e) lDeo.1-10] OSZTÁLYÉRTEKEZLETEK, f) [Deo.19-31] Az SZB megtár
gyalja az osztályértekezletek tapasztalatait és előkészíti az 1961.januárjában tar
tandó összdolgozói értekezletet.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK - Az SZB titkári jelentés alapján megtárgyalta a munkabi - 
zottságok és a szakszervezeti bizalmiak munkáját. Ennek alapján jóváhagyta EGYES 
MUNKABIZOTTSÁGOK ÁTSZERVEZÉSÉT és MEGSZÜNTETTE A BÉR-ÉS MUNKAÜGYI BIZOTTSÁGOT, a - 
melynek feladatkörét a szakmai munkabizottság hatáskörébe utalta át. A szakszerve - 
zeti bizalmiak sorában levő hiányok pótlására RÉSZLEGES BIZALMIVÁLASZTÁSOKAT hatá
rozott el. A munkabizottságok átszervezéséről és a részleges biz almi-választások e- 
redményéről lapunk más helyein nyújtunk tájékoztatást.

MUNKABIZOTTSÁGAINK NAPLÓJÁBÓL 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS

ÜDÜLÉS: Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást:

Szakszervezeti kedvezményes beutalások - BALATONFÖLDVÁR: Papp Sámuel (szept. 
23-29); BALATONFÜRED-SZANATÓRIUM: Kapoosi Mihály (okt.14-nov.4)? MÁTRAFÜRED: Imre 
Kálmán (okt.5-18); ZEBEGÉNY: Kesztlerné Kávrán Erzsébet és férje (okt.20-nov.3)

Szakszervezeti önköltséges beutalások - PILISSZENTKERESZT: Papp István édes - 
anyja, Papp Bóláné (szept.28-okt.12), Munkácsy Piroska (okt.4-18).

Intézeti önköltséges beutalások - ZIRC: Pórié Anna és testvére (szept.19-26),
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Horváth László ó? felesége íOrszágos Pedagógiai Könyvtár] (ölet,1-2), Pogány Zsuzsa 
[Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár] (okt.1-2).

MUNKAVÉDELEM - Az SZB okt.24-i ülésén megtárgyalta a TT jelentését azokról az 
intézkedésekről, amelyeket könyvtárunkban a Budapesti Bizottság f# évi május 25-1 
munkavédelmi ellenőrzés folytán hajtottak végre.

Vlzkelety András munkavédelmi felelős ellenőrzése és Írásos beszámolója alapján 
az SZB ELISMERÉSSEL VETTE TUDOMÁSUL, HOGY A BUDAPESTI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELŐIRT ÉS A 
GAZDASÁGI HIVATAL ÁLTAL KILÁTÁSBA HELYEZETT INTÉZKEDÉSEK NAGY RÉSZÜKBEN VÉGREHAJTÁST 
NYERTEK. Szükségesnek látta azonban az SZB néhány olyan hiányosság rögzítését is, a- 
melyek még nem nyertek kiküszöbölést. Ezek a következők: 1) a xerox-és sokszorosító 
részleg uj elhelyezése; 2) az étkezde fejtése és padozatának műanyag (meleg) padló
val való feloserélése; 3) a villanyszerelő jelenlegi nem megfelelő munkahelyiségé
nek megszüntetése. JAVASOLTA AZ SZB A GAZDASÁGI HIVATALNAK, hogy az étkezdében újít
sanak fel egyes felszerelési tárgyakat. így pl. szerezzenek be az asztalokra egy má
sodik asztalteritő-garniturát, uj asztalterítő-védőket, mert a meglevők már elhasz - 
nálódtak, cseréljék le a klosorbult tányérokat, stb.-

SZAKMAI MUNKABIZOTTSÁG

OKTÓBER 6-1 ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL: 1) A munkabizottság megvitatta feladataival, 
szervezetével kaposolatoB kérdéseket és meghatározta a részfeladatok elosztását. 
Eddigi munkakörét kibővítette és a jövőben nagyobb súllyal kíván munkamozgalml kér
désekkel foglalkozni. 2) Az 1961. évi munkaterv előkészítése során: részint az osz
tályértekezleteket megelőzően a bizalmiak utján, részint az osztályértekezleteken 
való résztvétellel közvetlen segítséget kíván nyújtani az SZB megbízásából az egyes 
osztályoknak.

A szakmai munkabizottság előterjesztése alapján az SZB javaslatot terjesztett 
az Intéz átvezetés elé, hogy az OSZK UJ ÉPÜLETÉVEL KAPCSOLATOS PÁLYÁZAT DÍJNYERTES 
PÁLYAMUNKÁIT a könyvtár ilyen vonatkozású kiadványsorozatában tegyék közzé. Dr. 
Sebestyén Géza h. főigazgatóval történt megbeszélés alapján javaslatunkat elfogad
ták. A kiadvány Dr. Tombor Tibor szerkesztésében és a KMK kiadásában 1961 első ne
gyedében megjelenik.

A munkamozgalom kérdéseivel kaposolatosan elhatározta a munkabizottság, hogy 
behatóbban foglalkozik az NDK KÖNYVTÁRI SZOCIALISTA MUNKAKÖZÖSSÉGEINEK MOZGALMÁVAL 
és amnV tapasztalataival. Elhatározta, hogy Sallal István utján tájékoztatást kér 
e tárgyban a ZENTRALINSTITUT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN-től, hogy az ott nyert eredménye
ket és tapasztalatokat könyvtárunkban is felhasználhassuk.

Megtárgyalta a munkabizottság Berkó Pál újítási javaslatát. Ezzel kaposolatosan 
külső szakvélemény további bekérését határozták el.

Az SZB határozata alapján Milhoffer Alajos bér-és munkaügyi felelős e minőségé
ben tagjává lett a szakmai munkabizottságnak.

KULTURÁLIS MUNKABIZOTTSÁG

A kulturális munkabizottság átszervezése és az SZB munkatervén alapuló kultu -



rálie munka megszervezése befejezést nyert.

Az SZB ezúton kíván köszönetét mondani mindazoknak, akik a kulturális munka te
rületén az elmúlt félév folyamán segítséget nyújtottak. Miután a kulturális műnké - 
val kapcsolatosan elgondolásaink és lehetőségeink megváltoztak - annak megfelelően 
szükségesnek látta a kulturális munkabizottság személyi összetételének megváltozta
tását is. így f. ovi októbertől az SZB a kulturális munka szervezésével az alábbia
kat bizta meg: I zárójelben a munkabizottság tagjai által gondozott részmunkátőrüle
tet jelöltük]: Busa Margit [ismerettárjésztés-múzeumok], Csáp Attila [idegen nyel - 
vü klubdélutánok], Futala Tibor [szakmai beszámolókftapasztalatoserék] , Mértyán Gyu- 
láné [KlSZ-vezetőség összekötője], Papp István [a munkabizottság vezetője], Polgár 
Tamás [ismerettárjesztós-teohn.és természettud.bemutatók,természetjárás], Dr.Tombor 
Tibor [szakmai megbeszélések], Vlasits Ilona [közönségszervezés]. A közönségszerve
zés megbízottai: Darabosné Gál Ágota (színház), Jenlk Gyözőné (színház), Ráduly Mér- 
ta (opera), Vlasits Ilona (hangversenyek).

A kulturális munka megszervezéséről külön cikkben, az október-november hónapok 
rendezvényeiről híreinkben adunk tájékoztatást.

NŐBIZOTTSÁG

Nőbizottságunk személyi összetétele az utóbbi hónapok folyamán megváltozott .Ré
gi tagjai részint eltávoztak könyvtárunktól, részint más megbízatást nyertek. Tag - 
jait az alábbiakban ismertetjük: Csákvári Elekné, Gordon Miklósné (elnök), Komjáthy 
Miklósné, Krause Etel, Pozsony Endrené, Sándy Emilne.

A NOSzF 43. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi-estély megrendezésére a Nő
bizottság nyert megbízást.

KÖZVÉLEMBNYKÜTATÁSUNK ÍGÉRETE ÉS VALÓSÁGA

A közvéleménynek kérdőívek utján való felmérése már eddig is többször használt 
módszer volt könyvtárunk szakszervezeti munkájában. A téli Időszak kulturális ren
dezvényeinek beindítása előtt is ezt az utat választottuk ahhoz, hogy felmérjük mun
katársaink érdeklődését és ezen keresztül biztosítsuk resztvételüket rendezvényein
ken.

Mostani beszámolónk a cim első felét, a közvélemény kutatás adatain keresztül 
az ÍGÉRETET regisztrálja; a óim második feléről, a VALÓSÁGRÓL majd a későbbiekben 
számolunk be.

Közvéleménykutatásunk csak rendezvényeink egy része iránti igényeket kívánta 
felmérni, az általános jellegű és nagyobb rendezvényeinket figyelmen kívül hagytuk, 
így annak eredménye a SZAKSZERVEZETI ISMERETTERJESZTŐ MUNKA iránti igényekről pró
bál képet adni.

A felméréshez 245 KÉRDŐÍVET adtunk ki. A megkérdezettek 66 SZÁZALÉKA [141 sze
mély] igényelte ismeretterjesztő rendezvényeinket és fejezte ki, érdeklődésének meg
felelően, hogy azokon részt tud és kíván venni. A hangsúly nem az érdeklődésen, ha
nem a ré%ztvétel lehetőségén és akarásán volt. A továbbiakban az ezen belüli érdek-
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lödés megoszlását tárgyaljuk.

Az elad tapasztalat & SZAKMAI ISMERETEKKEL kapcsolatos érdeklődés aránylagosan 
magas száma. A könyvtárunk munkájával kapcsolatos Ideológiai-szakmai kérdések meg
vitatásán való résztvételref amely egyben a szakmai kérdésekben való általános jel
legű jártasságot is igényelte 32 SZÁZALÉK £45 személy] kíván résztvennl. Még nagyobb 
azoknak a száma £53 százalék, 75 személy] , akik a kevesebb aktivitást igényló olyan 
Összejövetelekre jelentkeztek, amelyeken külföldi szakmai jellegű tanulmányutakról 
számolnak be.

Nyilván további tanulságot nyújtanak azok az adatok, amelyek az ismeretterjesz
tésnek egyéb ágaira vonatkoznak. A könyvtárosoknak az IRODALOM, MŰVÉSZET alkotásai 
iránti érdeklődéséről tanúskodik az a 60 SZÁZALÉK 165 személy], aki a múzeumokban 
teendő látogatásokon való résztvételét Ígérte és (a régebbi tapasztalatokat véve a- 
lapul, nem kis csodálkozásunkra) az a 41 személy 129 SZÁZALÉK], aki a zenedélutáno
kon kiván résztvennl. Sajnos most sem mutatott más képet az az érdeklődés,amit a 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI VONALON kaptunk. Mindössze 18 SZÁZALÉK 125 személy], aki a tudo
mányos kutató-intézetekben vagy természettudományi Jellegű intézmények közreműködé
sével rendezendő előadások, bemutatók iránt mutat érdeklődést.

ügy gondoljuk, hogy nem a tényleges helyzetet, hanem egy már ismert idegen nyelv 
gyakorlására a lehetőséget nélkülözik számát mutatja, az IDEGEN NYELVŰ KLUBDÉLUTÁNO
KON való résztvételre jelentkezettek száma. Az angol, német és orosz nyelvű klubdé
lutánokra 10-10 személy [összesen 21 SZÁZALÉK] jelentkezett. Bár a résztvételre je
lentkezettek között nem találjuk azokat, akik jól ismerik könyvtárunkból ezeket a 
nyelveket) őket "hivatalból” kívánjuk meghívni és reméljük szívesen segítenek mun - 
kónkban. Az ismerettárjesztő munkánk keretében a NYELVTANULÁSRA jelentkezettek szá
ma nem nagy 113 SZÁZALÉK, 16 személy], de reméljük komolyságban és akarásban ennél 
többet fognak jelenteni.

Külön kell szólanunk a SPORT és SZÓRAKOZÁS terén mutatkozó igényekről. Ezen a 
vonalon nem számoltunk nagyobb érdeklődéssel és nem is osalódtunk. TERMÉSZETJÁRÁS
BAN való résztvételre 14 személy [10 százalék], SPORTOLÁSRA pedig nagyrészt osak 
azok jelentkeztek, akik eddig is résztvettek benne. Ennek ellenére megpróbáljuk a 
természetjárást is. Reméljük itt is egyre több lesz a jelentkező, amint azt nagyobb 
kirándulásainknál tapasztaltuk.

Ennyit az eredményről, mint Ígéretről. A valóságot a Jövő fogja megmutatni.De 
talán nem lesz helytelen ennek a jövőnek az útját egy kissé- egyengetni.

A szakmai megbeszélések sorozatának első összejövetele megtörtént. A vita jó 
és eredményes volt [erről külön is beszámolunk], de ... MOST ERRŐL A "DE” SZÓCS
KÁRÓL.

Ezekre az alkalmakra (figyelmen kívül hagyva könyvtárunk vezetésének tagjait, 
akiket hivatalból kívántunk meghívni) 43 munkatársunk jelentkezett. Az első össze
jövetelen a jelentkezettek 22 százaléka vett osak részt. Tudjuk helytelen lenne egy 
összejövetel alapján általánosítani. Mégis úgy véljük már most az első lépéseknél 
SZÓVÁ KELL EZT TENNI. Éppúgy, mint azt a Jelenséget is, hogy a résztvevők közül né
hányon (miután ezek az alkalmak fele terjedelemben munkaidőre esnek) 5 óra előtt 
egy-két peroool "a hivatali időt leteltnek érezvén" távoztak.
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Úgy véljük NYÍLTAN TEL KELL VETNI EZEKET A KÉRDÉSEKET,mert a Jelentkezésre, a 
résztvételre mindenki önkéntesen Jelentkezett. Mi azokat hívtuk, de azokkal számol
tunk is, akik a könyvtárosságot a kenyérkereseten túl hivatásuknak tekintik. A "NÉV
LEGES JELENTKEZŐK", a "CSAK HIVATALI IDŐBEN RÉSZTVEVŐK" nem előnyt, hanem teherté
telt Jelentenek. Ezt különben az összejövetel eredményessége is mutatta. Már régen 
a 6 éra körül Jártunk, amikor még Javában tartott a vita. Nem a "széoséplés", ha - 
nem a kérdést előbbre vivő felszólalások. Talán névszerint is említésre érdemes Me- 
zey László kartársunk, aki akadályoztatva a megjelenésben, Írásban küldötte el hoz
zászólását. A Jelenvoltak, a hivatali munkaidőn túl is ottmaradók bizonyíthatják : 
nem reménytelen vállalkozás keresni és megtalálni (még könyvtárunkban sem) azokat, 
akikre könyvtárunk munkájában számítani és építeni lehet, [a]

A "KÖNYVTÁRI FIGYELŐ" FEJLESZTÉSÉNEK PROBLÉMÁI 
(A "Szakmai megbeszélések sorozaté"-nak első vitája)

Szakszervezeti Bizottságunk az 1960/61. évre "SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK SOROZATA" 
óimén, könyvtárunk munkájával kapcsolatosan egyes ideológiai-szakmai időszerű kér
dések megvitatását vette tervbe. A megbeszélés-sorozat első vitáját, előre kiadott 
Írásbeli tézisek alapján október 26-án tartottuk meg. A tárgy REFERENSE Bóday Pál 
tud. főmunkatárs, VITA VEZETŐ: Dr. Tombor Tibor tud. osztályvezető volt.

Bóday Írásban elkészített téziseinek végső következtetéseként a következő kér
dések megvitatását Javasolta:

1*) A KF eddi* kialakított profillá mennyiben nyújt segítséget a szakma elméle
ti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó könyvtárosok munkájához. Nevezetesen: a) a 
cikkfordításokat, b) a külföldi könyvtártudományi folyóiratok bibliográfiáját, o) a 
könyvtártudományi könyvek országos gyarapodási Jegyzékét és d) a fordítások Jegyzé
két milyen módon és mértékben használják és használhatják fel?

2.) A tervezett referátumok a lap milyen terjedelmét alkossák. (Teljes egészé
ben referáló lap legyen-o a Jövőben, vagy csak egy részében közöljön referátumokat?)

3*)) A külső referensek rendszerének megszervezésére mi lenne a legcélszerűbb 
forma?

4.) A lap külső megjelenése tekintetében milyen Javításokat lehetne eszközölni?
Az összejövetelen 18-«n vettek részt és 8 hozzászóló volt.

BÉLLEY Pál rámutatott arra, hogy a KF-ben a referátumok és a fordítások helye
sebb, egyensulyozottabb arányban Jelennek meg, mint korábban.Javasolta, hogy kéthe
tenként, röplapszerüen jelentessék meg, miáltal a KF nehézkes, folyóirat Jellegű szer
kesztése megszűnnék. Kívánatosnak tartotta, hogy a bibliográfiai részben a teljes 
magyar könyvtártudományi szakirodalom regisztrálást nyerjen.

SZENTMIHÁLYI János részletesen elemezte a referáló bibliográfiai-bázis kérdését 
és javasolta, hogy a KF a nagy külföldi referáló folyóiratok referátumaira Is támasz
kodjon. A fordítások terén: a lefordított tanulmány tárgykörének megfelelő biblio - 
gráflát is adjon a szerkesztőség. Javasolta, hogy a KF közölje a KMK könyvtárába 
járó fontosabb külföldi könyvtártudományi folyóiratok tartalomjegyzékének fordítását. 
A KF szakrendszerét túlságosan részletezőnek tartotta.

GOMBOCZ Istvánja KF nem eléggé egységes, tartalmilag bonyolult. Helyesebbnek 
vélné, ha a KF referáló lapszemle lenne, értékelő referátumokkal, nemosak külföldi, 
hanem belföldi szakirodalmi anyag feldolgozásával.
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J.HAJDÚ HELGA véleménye ezerint a KP igen nagy segítséget nyújthat a kisebb könyv 
téri területeken működő könyvtárosoknak azáltal, hogy a szétszórtan és nehezen átte
kinthető kiadványokat összegyűjti és Ismerteti. Ügyelnie kell arra, hogy osak olyan 
tanulmányokat közöljön, amelyekben konkrétumok vannak. A referátumok ne osak clmfor- 
dltásokat közöljenek, hanem annotációkat ?,

SEBESTYÉN Géza hangsúlyozta, hogy a KP szerkesztésében biztosítani kell a prob
lémakörök kiszélesítését, uj formákkal való kiegészítését, a külföldi dokumentáolós 
anyag minél teljesebb beiktatását. Véleménye szerint még nem sikerült megvalósítani 
a rendszeres, széleskörű referáltatás kérdéaét. Külső munkatársakból referáló-kollek- 
tiva létesítésére lenne szükség, A fordításban közölt olkkek kiválogatása során a Jö
vőben nagyobb gonddal kell eljárni. Egyetértett azokkal, akik a hazai könyvtártudomá
nyi szakirodalom dokumentálását is a KP felt.tatának tekintik. Pelvetette a gondola - 
tots nem lenne-e helyes a kiadvány tartalmi kettéválasztása, külön a bibliográfiai 
anyag és külön a oikk fordítások és könyvtári hírek kiadványa. Minden tanulmányfordí
tást páratlan oldalon kellene kezdeni, hogy a szákrendi Jellel ellátott anyagot a 
KP-t<Jl függetlenül is terjeszteni és szakrendszérint tárolni lehessen.

HORVÁTH Viktor a KP és a szakmai kérdésekkel ténylegesen foglalkozó könyvtárosok 
közötti összefüggés gondolatát vetette fel. Amilyen mértékben növekszik ezeknek a szá
ma, olyan mértékben növekszik a KP-re való irány is. A könyvtárosok szervezett tovább
képzését kell elsősorban biztosítani, hogy olvasói-bázisa legyen a KP-nek. A külső 
munkatársak kérdésével kaposolatosan: Az OSZK osztályain működő megfelelő szaktudású 
és nyelvismeretü munkatársak bevonásával a KP referáló tevékenységével kaposolatos 
összes problémákat meg lehetne oldani.

ilzÍR Péter a KP szerkesztésében meglevő személyi és gazdasági megkötöttségek - 
kel foglalkozott. A feladat a szakirodalom sokrétű feltárása, a fordítási tevékeny - 
ség és a dokumentáolós munka közötti hézagok kiküszöbölése és összehangolása. Java - 
solta, hogy későbbi Időpontban vitassák meg a KP osztályozásának kérdéseit.

TOMBOR Tibor azt hangsúlyozta, hogy a KP osak akkor közöljön fordításokat, ha a- 
zok tárgyköre feltétlenül közérdekű. Javasolta, hogy egyes tanulmányokat ne teljes 
terjedelmükben, hanem u.n. "tömöritvényes" fordításban tegyék közzé. Még ennél Is 
fontosabbak a kritikai szemlék, melyek egy-egy témának összevont, igényes szlntézl - 
sét adják. Az egyes annotációk nélküli bibliográfiai közlések esetében is adjon a 
szerkesztőség olmfordításokat. A KP osztályozási rendszerének korrekciójára feltét
lenül szükség van. Javasolja, hogy a könyvtárépítkezési rovatban a külföldi nagy é- 
pltészetl szakfolyóiratok vonatkozó oikkelt is dolgozzák fel. Kívánatos volna ezen 
a téren az összemüködés az OMK figyelő- és témafigyelő-szolgálatával.

MEZEI László [akadályoztatása miatt Írásban adta be hozzászólását] hangsúlyozta, 
hogy tisztázásra szorul a Magyar Könyvszemle és a KP viszonya. A Könyvszemle sok o- 
lyan referáló Jellegű anyagot is közöl, amelynek inkább lehetne helye a KP-ben, ez
által a Könyvszemle tudományos publikáoiós lehetőségei növekednének. A KP-ben helyet 
kell biztosítani a kutatási Jelentéseknek is, a könyvtártudományi munka koordináció
ja érdekében. Kívánatosnak tartja, hogy a KP munkájában a fiatal kutatók is minél na
gyobb számban résztvegyenek.

A MINDVÉGIG SZÍNVONALAS VITA EREDMÉNYEKÉNT KELL TEKINTENI Sebestyén Géza h. fő
igazgató elvtársnak a vita által indikált elhatározását, hogy az egyes osztályok
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TERVMÜNKÁJABA BEIKTATJA A KÜLFÖLDI SZAKIRODALOM RENDSZERES TANUIMÁNYO ZÁSÁT TOVÁBB- 
KÉPZÉSI JELLEGGEL. Ily módon az egyes osztályok munkatársai által elkészített és 
megtárgyalt referátumok adnák a KP anyagát.

A legközelebbi szakmai megbeszélésre előreláthatólag DECEMBER ELSŐ FELÉBEN ke
rül sor. Az egész oktatási évre szóló tematika kidolgozás alatt van. - IDR. TOMBOR 
TIBOR]

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL

Könyvtárunk nagy családjának uj tagjai: PERENCZY GYÖRGY GÁBOR - Perenozyná 
Wendelln Lídia kisfia szeptember 19-én született.

,Könyvtárunk munkatársai közül: SZŐKE JÚLIA és Fodor Armand szept. 28-án - CS. 
SZABÓ ILONA [Kozák Lajosnó] és Magyar István okt. 8-én - KÁVRÁN ERZSÉBET és Keszt- 
ler János okt. 22-én házasságot kötöttek.

GYULAI ÁRPÁD szept. 7-ón elhunyt édesapját gyászolja.
KÓRHÁZBAN VANNAK: Burján Ignác, Dióssl Dénielné.
JUBILEUMI ÜNNEPSÉG - Könyvtárunkban egyre gyakrabban ünnepeljük meg dolgozóink 

életének egy-egy jelentős napját. Megilletödve gyűlünk össze valami családi esemény
nél - o különösen a könyvtári munkával kapcsolatos megemlékezéseknél. Emlékezetes és kedves volt a legutóbbi ilyen alkalom, hiszen az ünnepelt, CSAPODINÉ GÁRDONYI 
KLÁRA huszonöt esztendő fáradságos, de szép munkáját mindvégig Könyvtárunkban vé - 
gezte. Szakszervezeti bizottságunk gondoskodásából ünnepi külsőségek között gyűl - 
tek össze a legközelebbi munkatársak, a Kézirattár és a Régi és Ritka Nyomtatványok 
Tárának dolgozol október 6-én. Horváth Viktor SZB-titkér üdvözlése után Hámori Béla 
a Pártszervezet, J.Hajdú Helga az intézétvezetés nevében köszöntötték az ünnepeltet♦ 
J.Hajdú Helga a Kézirattár életébe, napi munkájába és terveibe beállítva mutatta be 
álIHatatos,lelkiismeretes és színvonalas tevékenységét a feldolgozás, a munkaszer
vezés, a tudományos kutatás és a társadalmi munka területén. A munkatársak nevében 
V.Windisch Éva köszöntötte - majd a két osztály dolgozói és a szakszervezeti bizott
ság képviselői hosszasan, jó hangulatban maradtak együtt az esti órákig.

. \ * *

HARAGSZIK A REFERENSZ 
(Az Olvasószolgálat emlékalbumából)

A szívélyesség és jókedv 
ősünket, az olvasót gondozza, 
meríthetetlen.

nagyon fontos azon az osztályon, amely legdrágább kin- Türelmünk és kedélyünk ennek megfelelően majdnem ki-

De azért megesik néha, hogy haragszunk.
HARAGSZUNK azokra az áldozatkész édesanyákra, akik kislányuk rejtvónypélyázati 

győzelmet a mi közreműködésünkkel próbálják elősegíteni. Nem sajnálnak ötször-hat- 
szor telefonálni, sőt lélekszakadva ide is rohanni, s bennünket rejtvényfejtésre 
buzdítani. Nem hiszik el, hogy mi nem súgunk a rejtvónyfektőknek, legfeljebb segí
tünk. Megmondjuk, hogy milyen könyvekben találhat választ a kérdésre, de a Fülest 
csak a maguk mulatságára szoktuk megfejteni.

HARAGSZUNK azokra a rádióműsor-szerkesztökre. akiknek első ütjük idevezet a 
Brody Sándor utcából. Miután megkapták a megbízást és a témát, tőlünk követelik mű
soruk irodalmi szemelvényeinek összeállítását. Keressünk rövid, osattanós irodalmi 
szemelvényeket a feosegésről, a divatról, az első csókról, a disznótorról - holnap

HARAGSZUNK, azokra az ügyfelekre, akik annyira megbíznak Ízlésünkben, hogy re
génysorozatokat, novellasköteteket szeretnének velünk elolvastani . Mi mondjuk meg,
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Viszont NEM HARAGSZUNK arra a látogatóra (és kollégára sem), aki nem találja a 
keresett irót a katalógusban, és kijelenti, hogy rossz a katalógusunk. Mikor odame
gyünk, és kikeressük, kiderül, hogy ő egészen más fiókban nézte. Meg akkor sem haragszunk. 6 HARAGSZIK RÁNK. Ezt igazán nem várta volna tőlünk. [V.B.]

EKES, DE MEGFONTOLANDÓ INTÉS

ME BIBLIOTHECAM REGNICOLAREM SZÉCHÉNYIANAM VISITANTEM GRAVISSIME AFFECIT 
STATVS LOCORVM REMOTORVM VA1DE BARBARVS OBSCVRITATEQVE SPELVNCAE DIGNVS .
CREDO ETIAM VOS NOSCERE EX OPERIBVS TACITI ALIORVMQVE CLARISSIMORVM SCRIP- 
TORVIvI ME NASIDISSIMVM NON FVISSE, INCOMMODAQVE VITAE CASTRENSIS SINE ODIO- 
SIS VERBIS TVLISSE. DOMI TAMEN NON PATIEBAR HYGIENIAM VITAE ROMANAE DIGNAM 
DEMINVI. LOCA AVTEM VESTRA, QVAE AD VSVM PERSONALEM LECTORVM (ETIAM EX FE- 
MINEO SEXV) DESTINATA SVNT, STERCORITATÉ REPELLVNT HOMINEM CVLTVRAE EXCEL- 
SAE PARTICIPEM ET SVPERANT CASTRA HORRIBILIA BARBARORVM OBSCVRASQVE CAVPO- 
NVLAS GENTIS ARABICAE. MVLTA REGNA PERCRE SSVS SVM, SÉD LOCA TALIA NVLLIBI 
REPPERI.
MONEO ERGO VOS, VT LOCA SVPRADICTA CITO CITISSIME IN ORDINEM REDIGATIS.

QVOD Sí NON FECERITIS, SCANDALVM ORBIS ERVDITORVM AD VOS TRAHERETIS. - 
VALETE! 6.CAL.NOVEMBRIS 1960. - [JVLIVS CAESAR]

hogy mi a legjobb belőle, ők majd elolvassák azt az egyet.

IAZ OLVASÓSZOLGÁLAT PANASZKÖNYVÉBŐL közöljük és AJÁNLJUK AZ ILLETÉKESEK FIGYEL
MÉBE. A legközelebbi latin-magyar szótár az olvasótermek kézikönyvtáraibán találha
tó. Szükség esetén a Kézirattár és az RRT klasszika-filológusai nyújthatnak segít
séget .]
HELYREIGAZÍTÁS,- Az "OSZK Hiradő" szeptemberi számában statisztikát közöltünk, amely 
szerint az első félévben 679 nő keresett telefonon férfi olvasót és 0 férfi nőolva
sót. - Mint megállapítottuk, ez AZ ADAT NEM FELEL MEG A VALÓSÁGNAK, mert hiányos a- datgyiijtésen, az osztály ferfitagjainak kimutatásain alapult. A TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY 
NÖTAGJAI kiegészítésül közölték, hogy tudomásuk szerint 812 ESETBEN FÉRFIHANG KERE
SETT telefonon NŐOLVASÓT. - Az adatgyűjtés tovább folyik. Mivel osztályunkon a női 
dolgozók vannak többségben, az évi végeredmény alakulása nem kétséges.

II irein k

RÓLUNK ÍRTÁK: A Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetőségének beszámo
ló Jelentése a IV. kongresszusra (1960. október 15-16) o. kiadványban - "örvendetes, 
hogy mind több hivatalban jelennek meg a pártszervezet, a hivatalvezetés és a szak
szervezeti bizottság kiadáséban úgynevezett helyi lapok, híradók. ... Különösen Jól 
szerkesztett és igen gazdag tartalmú az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR és az Országos 
Tervhivatal helyi lapja."

A Kulturális Munkabizottság által szervezett IDEGEN NYELVŰ KLUBDÉLUTÁNOK soro
zatában az ANGOL-KLUBDÉLUTÁN vezetését Kaposi Istvánná, a NÉMET-KLUBDÉLUTÁN vezeté
sét J. Hajdú Helga, az OROSZ-KLUBDÉLUTÁN vezetését Besenyői Andorné vállalta. Első
ként a német klubdélután megrendezésére november 15-én kerül sor.

NOVEMBER ELSŐ FELÉBEN KEZDŐDNEK MEG NYELVTANFOLYAMAINK. A tanfolyamok résztve
vői: [Angol] - I. Balázs Miklósne, Barbácsy Vilmosné, Faragó Lászlónó, Krivátsy 
Györgyné, Markos Beláné, Molnár Ágnes. II. Fogarasy Miklós, Linczényi Adorjánná, 
Mérey Róbertné, Somogyi Andrasnó. (Nyelvtanár: KAPOSI ISTVÁNNÉ). - [Német] - De - 
mény Ottóné, Ferencfi Klára, Fodor Armandne, Hártyán Gyulán©, Mürschberger István, 
Péteri Erzsébet, Polgár Tamás, Sohilling Erzsébet, Szabó Ervin. (Nyelvtanár: Dr. 
KEIL LÓRÁNT)

UJ BIZALMIAKAT VÁLASZTOTTUNK. - Az SZB ismertetett határozata alapján megvá -
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laeztott uj bizalmiak! Bétsoh Elemérné (Kézirattér-RRT)f Darabosné Gáli Ágota (Hir- 
laptár, H. Izsó Lívia távollétinek tartamára), Kesztlerné Kávrán Erzsébet (Raktér! 
Osztály), Konoz Béléné (Könyveloszt6, PuBkin u.),Paullnyl Oszkárné (Könyvkötészet), 
Mártyén Gyuláné (Könyvelosztó-Beloiannisz, Dléssy Dánlelné távollétenek tartamá
ra), Szilágyi György (Mikrofilmtár), Dr. Wlttek Lászlóné (Gyarapítási Osztály).

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGUNKNAK ÍRTÁK: (Ziro,Okt.13) " Engedjék meg, hogy köszö 
netemet fejezzem ki segitőkészsegükért, amellyel lehetővé tették, hogy szabadságom 
ideje alatt a keszthelyi vendégszobát igénybe vehettem és Hévizén gyógyíthattam ma
gam." KOVÁCS ISTVÁNNÉ. - (Pozsony, Okt.19) "Ezúton szeretném megköszönni az SZB-nek 
hogy lehetővé tette számomra ezt a gyönyörű üdülést", KEREKES LÖRINCNÉ.

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS november és deoember kulturális rendezvényeiről:

NOVEMBER - 14: Belső tapasztalatcsere IKMK]; 1£: Német-klubdélután; l£i Hang
lemez-délután a Zeneműtárban; 24: Látogatás az Országos Levéltárban [Főépület ré
szére. Látogatók száma: 15) ; 2^,1 Látogatás a Központi Fizikai Kutató Intézetben 
[Autóbusszal. Látogatók száma: 30. A term, tud. előadásokra Jelentkezettek részé
re] ; 28: Sallai István és Gerő Zsoltnó beszámolója a Szovjetunióban tett tanulmány
út jukról

DECEMBER - lxLátogatás az Országos Levéltárban [Könyvkötészet dolgozói rószé- 
re] ; 12i Belső tapasztalatosere [Nemzetközi Csereszolgálat] ; 1£: Hanglemez-délu
tán a Zeneműtárban; 1£: Télapó-ünnepség [Gyermekek részére] - Az orosz és angol 
klubdélutánok, valamint a Szépművészeti Muzeum grafikai gyűjteménye megtekintésé
nek ideje osak később nyer megállapítást.

A PÁRTSZERVEZET, SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG óa 
a KISZ SZERVEZET tiszteletiéi meghívja a könyvtár munkatársait 
családtagjaikkal ogyütt a

NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM 
43. ÉVFORDULÓJA

alkalmából L évi NOVEMBER 5-én (szombaton) oste fél 7 órai 
kezdettel a könyvtár dísztermében (VIII. Polléck Mihály-tér 10.) 
tartandó

ÜNNEPI ESTJÜKRE
Ünnepi beszédet mond: Dr. J. HAJDÚ HELGA főosztályvezető. 

MŰSOR TÁNC és BÜFÉ

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR PÁRTSZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI BIZOTT
SÁGA. Megjelenik havonként. Felelős kiadó: Horváth Viktor. Szerkesztő-bizottság : 
Bánlaky Eva^ Gombooz István, Horváth Viktor (szerkesztő), Lézár Péter, Szűcs Ilona. 
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest VIII. Muzeum u.3) házi sokszorosítása. Lapzár
ta: 1960. okt.27. Megjelenik 380 példányban. Nytsz. 495-1960.


