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KÖNYVTÁRUNK ÉRTÉKEIBŐL - Temeavári látván elbeszélő költeménye 
a kenyérmezei diadalról, amely Heltai Gáspár "Cancionale" c.bires 
áe ma már igen ritka hintoriáe énekeekönyvében jelent meg 1574- 
ben, Kolozovárt. (Régi áa Ritka Nyomtatványok Tára)
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KÖSZÖNTÉS_ÉS_EM1ÉKEZÉS

A "Személyi hírek és változások" rovatéban mindössze néhány szé említi:
J.dr.Hajdú Helga könyvtárunk III. főosztályénak vezetője ez év Julius 1-én 
nyugállományba ment.

ügy omlékszem rá vissza, mintha osak nemrégen lett volna: negyvenöt-negyven
hat telén találkoztam először Vele, a Muzeum épületének egyik földszinti szobá
jában. Azért ott, mert a könyvtár emeleti helyiségei fütetlenek voltak és a kéz
irattárban télen nem lehetett dolgozni. Csak lassan, fokozatosan Javult a hely
zet a második világháború után.

Később aztán a kézirattárban egy ideig egymás mellett volt a munkahelyünk 
és akkor kezdtem megismerni Őt, munkáját, egyéniségét. Gyorsan, pontosan és 
lankadatlan szorgalommal dolgozott. A szokásosnál kissé zárkézottabb lénye mö
gött lehetetlen volt meg nem érezni, hogy szokatlanul értékes emberi egyénisé
get rejt magában. Akármilyen műnkéről volt sző, mindig kivette belőle a részét 
és bármilyen kérdés merült is fel a kézirattárban, kitűnő szaktudására mindig 
számíthattunk. így mindnyájan örömmel és megnyugvással vettük tudomásul 1952- 
ben, hogy ő lett a kézirattár osztályvezetője. Egyénisége ezután sem változott 
meg. Munkateljesítménye nemhogy ősökként, hanem inkább mintha nőtt volna, mert 
az osztályvezetéssel ráháruló adminisztratív teendők mellett még feldolgozó és 
tudományos munkát is végzett.

1958-ban megbízást kapott a III. főosztály vezetésére. Az aránylag klosi- 
nek látsző főosztály legtöbb gondját a vidéki müemlékkünyvtárak adták, amelyek 
nem osupán adminisztrációt kívántak, hanem mélyebb betekintést is a szakmai 
munkába. Hajdú Helga ezekkel a nehézségekkel is megbirkózott. Igaz, hogy egy- 
egy munkanapja a legkülönbözőbb természetű feladatok sorozatos ellátásából állt, 
amit 0 egyforma derűs nyugalommal9 biztos kézzel végzett. S ha tizszer-husszor 
zavartuk is meg kérdéseinkkel egy-egy megkezdett munkájában, soha sem lett 
"ideges". Legfeljebb azt láthattuk, hogy munkaidő után is bent maradt, vagy pe
dig aktatáskáját alaposan megtömve, hazavitte a halasztást nem tűrő hivatali 
munkát.

Most, élve az első törvényadta lehetőséggel, teljes szellemi frisseségben; 
munkaereje teljében saját elhatározásából kérte nyugdíjazását, hogy hivatali 
munkája miatt eddig háttérbe szorult tudományos munkájával foglalkozhasson• Tá
vozásával veszteség érte könyvtárunkat, bár Ígéretet kaptunk Tőle, hogy taná
csaival, tapasztalataival továbbra is segítségünkre lesz. De mi ennél többet 
várunk Tőiéi várjuk, hogy befejezze kézirattárunk német nyelvű kötetes kézira
tainak katalógusát, amelyen eddig is annyi szeretettel és gonddal dolgozott. 
Várjuk, hogy elkészítse latinnyelvű kódexeink katalógusának folytatását, amely 
az Ő kitűnő, külföldön is elismert szaktudását igényli.

Mindnyájan szívből kívánjuk Neki, hogy minél tovább dolgozhasson tudományos 
tervei megvalósításán,magunknak pedig azt, hogy minél tovább tanúi lehessünk 
ennek. [Cs.Cs.]
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KÖZLEMÉNYEK
AZ ŐSZE KOLLÉGIUMÁNAK ÖLESEIRŐL JELENTJÜK:

MÁJUS 3-1 ÜLÉS - A Kollégium "JELENTÉS A HIRLAPTÁR FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL" o. 
előterjesztést tárgyalta meg. (Lapunk 4-5.számában, 91-92.p.Ismertettük.) Az 
előterjesztéssel kapcsolatosan a Kollégium a) a Hirlaptár perspektlválls tervei
nek megtárgyalására dr. Dezsényi Béla, Horváth Viktor, dr.Pajkossy György ás 
dr. Sebestyén Géza részvételével; b) a raktárak gépesítési lehetőségeinek kivizs
gálására Barabási Rezső, Bereozky László és dr. Tombor Tibor részvételével bi
zottságot jelölt ki. o) A Hirlaptámak a Postabontóval, a Zárolt-kiadványok Tá
rával, a Könyvkötészettel és a Mikrofilmtárral kapcsolatos kérdései intézésére 
határidőt tűzött ki a Kollégium. Ennek rendjén ősszel kerül sor a Könyvkötészet 
felülvizsgálatára és a könyvtár mikrofilmezési programjának megtárgyalására, d) 
Elfogadta a Kollégium a felülvizsgáló bizottságnak az MNB és MFR szerkesztőség
közi együttműködésére, a Hirlaptár raktári személyzetének emelésére tett Javas
latait, valamint annak a szükségességét, hogy a Jövőben a megrongálódott hírla
pokat osak mikrofilmen lehet az olvasók rendelkezésére bocsájtanl.

MÁJUS 24-1 ÜLÉS - A Kollégium a Gazdasági Hivatal előterjesztésében "JELEN
TÉS a KÖNYVKÖTÉSZETBENI VIZSGÁLATRÓL", a IV. Főosztály előterjesztésében pedig 
"BESZÁMOLÓ AZ 1701-1850 KÖZÖTTI KIADÁSÚ KÜLFÖLDI KÖNYVEK FELDOLGOZÁSÁNAK TAPASZ
TALATAIRÓL" szélé jelentéseket tárgyalta meg. Az Igazgatási Csoport a POSTASZOL
GÁLAT ÉS ÜGYIRATKEZELÉS kérdéseiben tett javaslati előterjesztést a Kollégium
nak.

JUNIUS 14-1 ÜLÉS - A Kollégium a máj. 3-1 ülés által kijelölt bizottság ál
tal összeállított "A HIRLAPTÁR HELYE AZ OSZK LEENDŐ SZERVEZETÉBEN" o. előterjesz
tést tárgyalta meg. A Kollégium bár e kérdés részletekbe menő elemzését még nem 
tartotta időszerűnek, elvileg amellett foglalt állást, hogy az uj épületben ki
alakuló nemzeti könyvtár szervezetének funkcionális csoportosítása szükségszerű
en a Hirlaptár Jelenlegi felépítését is módosítja. Ugyanakkor arra az időre, 
míg könyvtárunk mai szerkezetében működik, a Kollégium végrehajtandónak mondotta 
ki: a) í: Hirlaptár perspektlválls helyét meghatározó részproblémák megvitatását; 
b) a könyvek és periodikák olvasószolgálatai, raktárai, stb. közötti megfelelő 
kooperáoió kiépítését.

JUNIUS 9-ÉN és JUUUS 16-ÁN a Kollégium és az osztályvezetők együttes érte
kezletén a BÉRRENDEZÉS kérdéseit ismertette, majd annak eredményét és tapaszta
latait értékelte Dr.Jóboru Magda, könyvtárunk főigazgatója.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

KITÜNTETÉSEK - "Alkotmány-ünnepünk" alkalmából a Művelődésügyi Miniszter 
Sallai István-nak, a KMK osztályvezetőjének a KIVÁLÓ NÉPMŰVELŐ kitüntetést; 
jfodor András-nak, a KMK tud. munkatársának és Dr.Varga Sándor Frigyes helyettes- 
osztályvezetőnek a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntető jelvényt; Ferenozl Sándor
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műszaki ügyintéző IV-nek ás Szilágyi Mihály könyvtáros III-nak a KIVÁLÓ DOLGOZÓ 
kitüntető Jelvényt; dr. Hernády Dénes főelőadó I-nek MINISZTERI DICSÉRŐ OKLEVE
LET adományozott.

UJ MUNKATÁRSAINK: Baozoniné Krepuska Judit könyvtárot .1. (Bibliográfiai 
Osztály), dr. Faragó Lászlóná helyettes-osztályvezető (KMK), Geszthelyi László 
könyvtáros I. (Központi Katalógusok Osztálya), Harsány! Eszter könyvtáros II. 
(Olvasószolgálat), Horog Istyánné kisegítő IV. (GH), Miklóssy János könyvtáros 
I. (Könyvfeldolgozó Osztály), Müller Józsefné kisegítő II. (KMK), Pesthy Klára 
gyakornok (Könyvelosztó). Peleitől Tibor tud. munkatárs (KMK) pártlskolai ta
nulmányainak elvégzése után könyvtárunk személyi állományába visszatért.

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: dr.Dezsányiné Szemző Piroska tud. főmunkatárs 
(nyugdíjazás), Futala Tibor könyvtári csoportvezető (áth.Művelődésügyi Minisz
térium), Galgóozy Lajosné kisegítő II. (nyugdíjazás) dr. Juhász né Hajdú Helga 
főosztályvezető (nyugdíjazás), Müller Jenőné könyvtáros III. (nyugdíjazás), 
Páozius Antalné főkönyvtáros (elhalálozás), Özv.Pálinkás Józsefné étkezdéi 
dolgozó (nyugdíjazás), Szamosi Júlia könyvtáros II. (áth. "Május 1" Ruhagyár), 
Tánozos Ferenoné szakmunkás (hozzájár.kilépett), Tilll Józsefné kisegítő II. 
(hozzájár.kilépett), Zvolenszkl János kiemelt term.szakmunkás (hozzájár, kilé
pett).

KÖNYVTÁRON BELÜLI ÁTHELYEZÉSEK: (Zárójelben az uJ beosztási hely) Dán Ró
bert könyvtáros I. (Olvasószolgálat), Deutsoh Béláné könyvtáros II. (KMK)
Palvy Zoltánná (Olvasószolgálat), Slaohta Erzsébet főkönyvtáros (Orsz.Gyar. 
Jegyz.), Szász Magda főkönyvtáros (Könyvek Közp.Katalógusa), Yentura Eduárdné 
könyvtáros III. (Adréma-üzem), Zágonyl Ilona könyvtáros I. (Bibliográfiai Osz
tály)

HIVATALOS LAPPÉ TARTALMÁBÓL

A MAGYAR KÖZLÖNY épr, 15.-1 számában EM-PM rendelet Jelent meg az emelet
ráépítésekről és tetőtérbeépitésekről, a máj. 6.-1 számában pedig kormányrende
let az ingatlanközvetítéssel és az építési engedélyekkel kapcsolatos egyes kér
désekről. A máj, 28-1 szómban tvr., a Jun. 15.-1 számban pedig Mü.M. rendelet 
intézkedik a nyugdíjjal kapcsolatos egyes rendelkezések módosításáról. A Jun. 
£.-i számban BM rendelet Jelent meg a személyi igazolványról szóló 1/1954. 
(1.9.) BM rend. módosításáról, a Jun. 15.-1 számban PM rendelet szabályozza 
az utlevélllletékek kérdését. A Jun.16.-1 számban a tankötelezettségről, a 
Jun. 19.-1 számban az ügyvédi munkadijról, a jul.7.-i számban tolmácsvlzsgáról 
szóló rendeletek jelentek meg. A Jul.14.-1 számban kormányrendelet szabályozza 
a népmüvelő-könyvtárosképzést.

A MÜVELÓDESÜGYI KÖZLÖNY Jun.l.-l számában MM utasítás jelent meg a népmű
velési tevékenység nyilvántartásáról és statisztikai adatszolgáltatási rendsze
réről, a Jun.15.-1 számáhan pedig közzé tették a könyvtárak, múzeumok és levél
tárak dolgozóinak bérrendezéséről szőlő utasítást. A Jul.l.-l számban MM utasí
tás intézkedik az üzemi balesetek bejelentéséről és nyilvántartásáról szőlő 
2/1962. (III.10.) Mü.M.sz. rend. végrehajtásával kaposolatosan. Az aug. l.-i
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számban megjelent a 148/1962. (M.K.15.) M.M.sz. utasítás a közkönyvtári munkakö
rök képesítéshez kötéséről és a könyvtáros szakoktatásról.

könyvtárunk munkájáról

zimrúsmz sajtóbibuogkájtai munkálatai

A magyar Irodalomtörténet és sajtótörténet egyaránt nélkülözi a hírlapok 
és folyóiratok bibliográfiáját. A hiányzó nemzeti sajtóblbliográfia elkészítésé
nek fontosságát ez a tény húzza alát az 1705 óta megjelent magyar sajtóról ninos 
korszerű, a kutatás igényeit kielégítő tudományos bibliográfia, napjainkig 
önálló kötetben mindössze három sajtóblbliográfia látott napvilágot: 1) 1884-ben, 
Szalády Antalt A magyar hírlap-irodalom statlstlkája 1780-1880, 2) 1916-ban, 
Kereszty Istvánt A magyarországi időszaki sajtó időrendi áttekintése 1705-1867,
3) 1941-ben, dr. Dezsényl Béla: A magyar hírlapirodalom első százada 1705-1805.

Könyvtárunk a nemzeti sajtóbibliográfiának e hiányát dr .Dezsényl Béla szer
kesztésében, kötet-sorozatban kívánja feldolgoztatni és kiadni. A sorozat idő
szakok szerinti felosztása: 1705-1919, 1919-1944, 1945-1954. I Ez utóbbi 1956- 
ban Jelent meg Dezsényl Béla-FalvyZoltán-ffe,1ér Judit összeállításában "A magyar 
sajtó bibliográfiája 1945-1954" óimén]. 1955-től kezdve a sajtóbibliográfiát (az 
eddigi tervek szerint) könyvtárunk Hirlaptára éves Jegyzékekben dolgozza fel és 
adja ki.

A sorozat első része (1705-1919) a tervek szerint 4 kötetben az alábbi meg
osztásban Jelenne megt 1705-1849 lBusa Margit összeállításában], 1850-1867, 
1868-1878 [Busa Margit-Dörnyei Sándor összeállításában], 1879-1900 és 1901-1919 
Iösszeállításét a Hirlaptár munkaközössége végzi akadémiai célhitel-támogatással].

Az 1705-1849. éveket tartalmazó kötet szerkesztése befejezés előtt áll .ás 
a Magyar Tudományos Akadémia I.osztályának támogatásával megjelenése 1963-ra 
várható. A következőben e kb. 55 Ívre terjedő kötet feldolgozásának és rendszere
zésének vázlatát kívánjuk ismertetni.

Busa Margit e munkája a történelmi Magyarország (Horvátország kivételével) 
területén az 1705-1849. években megjelent hírlapokat és folyóiratokat, valamint 
magyar szerkesztők szerkesztésében Bécsben, Lipcsében és Párizsban kiadott perio- 
dikumok bibliográfiai adatait dolgozza fel. A főlapok és társlapok közös betűren
det alkotnak, míg az eddig periodikaként nyilvántartott sorozatok, röplapok és 
kéziratos perlodlkumok a kötet elején nyernek felsorolást.

A hírlapok és folyóiratok bibliográfiai felsorolása és adatközlése után 
külön periodika-kataszter ismerteti a Magyarország nagyobb könyvtáraiban talál
ható példányok lelőhelyeit. A kataszter az OSZK állományát véve alapul 25 buda
pesti és 18 vidéki könyvtár anyagát tartalmazza.
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Külön részben nyert feldolgozást e korszak sajtótörténeti szakirodalma. Az 
1705-től 1849-ig megjelent hírlapokkal és folyóiratokkal foglalkozó sajtótörté
netnek ez az annotélt bibliográfiája kb. 3500 tanulmány, oikk felsorolásét tar
talmazza.

A kötetet mutatók, táblázatok és összefoglalások teszik könnyen áttekinthe
tővé és használhatóvá. A második kiadásban megjelent periodikaszámok felsorolá
sán túl a elmeket és olmváltozásokat megjelenési helyek,majd megjelenési évek 
szerint osoportosltott mutatók foglalják össze. Külön táblázat ad áttekintést e 
korszak hírlapjainak és folyóiratainak nyelvi megoszlásáról, majd azokról a kül
földi városokról, ahol magyarországi periodikák terjesztésével foglalkozó bizo
mányosok voltak. A kötetet szakmutató, valamint a szerkesztők, kiadók,nyomdászok 
és nyomdák működésének áttekintését szolgáló névmutató zárja.

ÜJ MOHKA ELŐTT ÁLL A KttirVBLOSZTÓ

Már hónapok óta folynak az előkészületek és még a hátralevő hónapokat Is 1- 
génybe veszik, míg a Könyvtári Minősítő Bizottság döntése szerint 1963* Január 
1-ével megindulhat a Könyvelosztó uj munkája: a közművelődési (tanáosl és szakszer
vezeti) könwtáreV öspéldányalnak központi begyűjtése és rendezése.

Úgy véljük nem less érdektelen a Híradó olvasóit erről a tartalmában és mé
reteiben egyaránt nem mindennapi feladatról és annak végrehajtásáról tájékoztatni.

Közismert tény, különösen azok előtt, akik gyakrabban hivatalosan is megfor
dulnak a közművelődési könyvtárakban, vagy beszélgetnek azok munkatársaival, hogy 
elsőrendű és Ismétlődő panasz az a helyhiány, ami a könyvtáranként több ezret je
lentő fölöspéldányokből adódik, finnek a könyvtömegnek felszámolását kívánta elő
segíteni az a miniszteri utasítás, mely 1960-ban Jelent meg a közkönyvtárak el
avult és fölöspéldányalnak kivonásáról és rendezéséről.

Miután azonban az utasítás gyakorlati alkalmazása során nyilvánvaló lett az, 
hogy annak végrehajtásához az abban foglalt eljárások nem elégségesek, e feladat 
gondozására létrehozott Könyvtári Minősítő Bizottságtól a Könyvelosztó azt a meg
bízást kapta, hogy dolgozzon ki tervezetet a fölöspéldányok központi begyűjtésé
re és rendezésére. Az alábbiakban ezt a már Jóváhagyott tervezetet kívánjuk is
mertetni .

▲ "Tervezet" először általában foglalkozik a végrehajtott felmérés alapján 
a közművelődési könyvtárak fölöspéldányalval. A felmérés néhány érdekesebb ada
ta: a tanáosl és szakszervezeti könyvtárakban elfekvő fölöspéldányok száma 
1 454 507 db, ebből 915 692 db (62,9 százalék) a tanácsi, 538 815 db (37,1 szá- 
zalék) a szakszervezeti könyvtárakban porosodik. Ezek az adatok a tényleges át
vétel alkalmával feltehetően módosulni fognak, minden valószínűség szerint fel
felé.

fioglalkozlk a Tervezet az átveendő könyvanyag tartalmi elemzésével is, még 
pedig két könyvtár fölöspéldány-katalógusa alapján. Megvizsgálta a Könyvelosztó 
a Mosonmagyaróvári Járási Könyvtár oédulált és a Veszprém Megyei Könyvtár által
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a megyei fölöspóldány raktárba, Pépára, begyűjtött könyvek címleírásai közül a 
szépirodalmiakat: A két anyag közel azonos volta, továbbá az országos felmérés 
megengedte azt a lehetőséget, hogy valamennyi közművelődési könyvtár anyagának 
összetételére általánosító következtetéseket vonhasson le a Könyvelosztó. így 
összetételét tekintve a társadalmi és politikai irodalom országos átlaga 20.2, 
a szépirodalmi 38*8 az egyéb irodalomé (zömében mezőgazdasági és természettudo
mány) 33»6 százalék.

A megvizsgált anyag 94 százaléka az 1949-1955. években Jelent meg, mely kö
rülmény az összetételt is meghatározza. Formai szempontból jellemző egyrészt, 
hogy az anyag nagyrésze brossura, másrészt a gyakori példány szám-ismétlődés. A 
veszprém-megyei fölöspéldányok közül (szépirodalom) a oimek 67 százaléka van meg 
több példányban.

Hornosak a mindennapi tapasztalat, de ezek a számadatok is egybehangzóan i- 
gazolják, hogy könyvtáraink nincsenek abban a helyzetben, hogy napi feladataik 
mellett ezt a feladatot is megoldják. Nincs erre sem megfelelő gyakorlottságu, 
sem elegendő számú munkaerejük. Az egységes szempontok érvényesítése is lehetet
len lenne, és a osupán helytelen elosztásból származó visszásságok is osak közpon
tilag, újraelosztással számolhatók fel.

A Könyvelosztó a begyűjtést és feldolgozást (ujrafelajánlást, egyéb haszno
sítást, tartalékolást és selejtezést) folyamatosan, egy-egy megyét teljesen fel
számolva tervezi elvégezni. Ez azt Jelenti, hogy a megye valamennyi közművelődé
si könyvtárát, a tanácsi és szakszervezeti könyvtárakat egyaránt figyelembe véve, 
legnagyobb körültekintéssel kívánja tehermentesíteni felesleges anyagától. Ennek 
az előrelátást, tájékoztatást, felvilágosítást, politikai Ítélőképességet kívánó 
munkának elvégzésére szükséges az év hátralévő része. Ezalatt az idő alatt a 
könyvtártudományi és Módszertani Központnak alkalma és módja lösz ismertetni és 
ellenőrizni azokat a szempontokat, melyek a fölöspéldány meghatározásánál elen
gedhetetlenek é3 amelyeket az általános magyar könyvtárügy érdekében, társadalmi 
viszonyaink Jelen időszakában évényesiteni kell.

A •Tervezet" szerint ez a munka előreláthatóan két esztendőt igényel. A 
megfelelő számú és képzettségű munkatársról való gondoskodást (a KEO a szükséges 
létszámot osak részben tudja biztosítani) és a kielégítő munkafeltételek megte
remtését az eddigi tárgyalások már kilátásba helyezték.

Remélhető, hogy a körültekintő előkészítés eredményeként a Könyvelosztónak 
éz a munkája is zökkenőmentesen fog lezajlani közművelődési könyvtáraink megelé
gedésére. [KOSTYÁIi ISTVÁN]

FELHÍVJUK olvasóink figyelmét 
a szakazervezüti könyvtár könyvtártudományi gyűjteményére

Az Országos Könyvtárílgyi és Dokumentációs Tanács, a Könyvtártudományi és Módszertani 
Központ kurrens kiadványai mellett nagykönyvtáraink (a Budapesti Műszaki Egyetem Közp.Könyv
tára, a Debreceni Egyetemi Könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az 0rszágO3 Műszaki 
Könyvtár és Dokumentációs Központ, az Országos Pedagógiai Könyvtár és az Országos Széchényi 
Könyvtár) legfontosabb kiadványai olvasóink rendelkezésére állanak.
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GYARAPÍTÁSI osztály

Nemrégen szerezte be könyvtárunk a moszkvai Goszpolitizdat kiadásában meg
jelent "0 LENI NE. VO SZPOMIN ANI JA ZARUBEZSNÜH SZOVREMENNIKOV" [Leninről. Külföldi 
kortársak visszaemlékezései] o. müvet.

A gyűjtemény a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom neves külföldi veze
tőinek és részvevőinek, közéleti személyiségeknek, államférfiaknak, Íróknak, mű
vészeknek és más személyeknek a visszaemlékezéseit közli, akik V#I. Leninnel 
1900-tól kezdve élete utolsó napjáig találkoztak. Ezek a visszaemlékezések az 
eddigieknél több lehetőséget adnak arra, hogy megalkossuk V.I.Leninnek, a zseniá
lis gondolkodónak és tudósnak, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom veze
tőjének, az SZKP és a világ első szocialista állama megalapítójának alakját.

A kötetben a visszaemlékezések kronológiai rendben vannak elhelyezve. Közöt
tük megtaláljuk a magyar internaoionalistákat is (Varga András Gyula, Szalai Ist
ván, Earagó Dezső, Némety Lajos és Varga József, valamint Szamuely Tiborné). A 
visszaemlékezések nagy része részint először kerül publikálásra; részint közlést 
nyertek ugyan különböző kiadványokban, de ma már bibliográfiai ritkaságnak számí
tanak. A könyv végén a visszaemlékezések szerzőire vonatkozó rövid életrajzi tud
nivalók találhatók. [KOVÁCS ZOLTÁN]

könyvelő sztó

"A Könyvtáros" ez évi Jul. számából (380.p.) idézzük:" [Az Országos Könyv
tárügyi és Dokumentációs Tanács májusi ülésén második napirendként a központi 
tároló raktér létesítéséről tárgyalt.] Javasolta a Művelődésügyi Minisztárimá
nak. hogy időlegesen az Országos Széchényi Könyvtár várbeli raktárainak felhasz
nálásával oldják meg a központi tároló könyvtár helyszükségletét. Egyúttal idősze
rűnek tartotta, hogy az Országos Széchényi Könyvtár szerezzen adatokat az érde
kelt könyvtáraktól, hogy mennyi könyvet ki vénnek átadni inkurrens állományukból 
a tároló raktárnak.* E megbízás alapján az érdekelt könyvtárak igényeinek felmé
rését most kezdte meg a Könyvelosztó.

MIKROFILMTÁR

A Zenetörténeti Gyűjtemény vezetőjének elmére mikrofilm vételét igazoló le
vél érkezett. Feladója: Charles H. Sherman. Shawnee Mission, Kansas (USA), kel
te: 1962. Junius 5. A levélben többek között ez éli (szószerinti fordi+ás angol
ból); "Nagyon köszönöm Önöknek Miohael Haydn C-moll Requiem-jének kitűnő mikro
filmjét... Ez bizonyosan a legszebb és legtisztább mikrofilmanyag, amit eddig 
európai könyvtáraktól egyáltalán kaptam." [K.I.]
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KÖNYVTÁRUNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN

ügy gondoljuk nem lesz következetlenség, ha könyvtárunk krónikájának e lap
jain, a híranyagból következően is, a megjelent híradásokat nem időrendben, ha
nem tárgy szerinti csoportosításban adjuk.

Julius és augusztus folyamán 2 nagyobb oikk foglalkozott könyvtárunk leendő 
uj épületével. A "Népszabadság" Jul. 22-i számában "MI HDL LESZ? elmen Hevesi 
Endre ad részletes tájékoztatást (Hidasi Lajos főépítész és Havassy Pál építész
mérnök útmutatása alapján) a könyvtár tervezett épületéről. Az “Élet és Tudomány" 
alig. 5-i számában (974-978. p.) Raflnai Lóránt "A BUDAVÁRI PALOTA" c.cikke egy, 
az újjáépülő várról szóló általános ismertetés keretében foglalkozik könyvtárunk 
leendő épületével.

A jövendőnek e rajzai mellett (talán a teljesség kedvéért, talán azért,mert 
minden emlékezésben van egy fintor a jelen szamára is) említjük meg "A könyvtáros 
ápr. száméban "A FŐVÁROS KÖZKÖNYVTÁRAI 100 ÉVVEL EZELŐTT" (B-il) elmen megjelent 
oikket, mely 1868-ból ad híradást könyvtárunk munkájáról. Innen idézzük: “ A 
muzeum könyvtárának (az Országos Széchényi Könyvtárnak) használata... osak annyi
ban mondható akadékoénak, minthogy a könyvek regisztrálása (jegyzékbe vétele) rop 
pánt ounctatori lassúsággal megy véghez. Tizenhat év óta nagyon csekéllyel halad
tak tovább a lajstromozásban, dacára annak, hogy a személyzet megszaporittatott."

Az "Esti Hírlap" ápr. 9.-i száma "SZENDREY JÚLIA LEVELEI PETŐFI ZOLTÁNHOZ" 
(d.) címmel a kézirattári gyűjteményről; a "Film,Színház,Muzsika* jun. 29.-i szá
ma pedig "SZABÓ XAVÉR F ENC EMLÉKHANGVERSEIIY" (f.) óimén a Zenetörténeti Gyűjte
mény hangversenyéről nyújt tájékoztatást.

A "Napló" (Veszprém) Jul. 20.-i száma "MEGTALÁLTÁK AZ ELVESZETTNEK HITT 
GOBELINT” oimmel, majd jul.26.-án a Magyar Távirati Iroda közöl híradást zirci 
müemlékkönyvtárunkról. Az MTI híradását az alábbiakban közöljük:

"Az Országos Széchényi Könyvtár zirci könyvmuzeumát ebben az évben tízezer 
turista kereste fel. A zirol apátság egykori épületét, amelynek nagy részét a 
könyvtár foglalja el, most belsőleg és külsőleg is tatarozzák.

A műemlék-könyvtárba a sok értékes ősnyomtatvány mellé lassan visszakerül
nek a régi műkincsek. A napokban találták meg Budapesten a nagyterem homlokza
tát díszítő hatalmas gobelint, amely a világháború idején tűnt el.

Az érdekes műkincset valószínűleg rövidesen visszaállítják eredeti helyére.
A könyvtárterem egyik érdekessége a legfiatalabb berendezési tárgy, egy intarziás 
bútorlap. Idén éppen száz éves. Ezt Wilde József zirol mester készítette az 1862- 
es londoni vllág-kiállitósra. A bútorlapot a mester a Bakony száz fafajtájából 
állította össze.1*

ívenként ismétlődő problémaként tért vissza ez évben is a budapesti könyv
tárak soréban könyvtárunk olvasótermeinek nyári szüneteltetése. A "Népszava" 
dúl. 31-1 száméban "MAJDNEM TELJÉS KÖNYVTÁRZÁRLAT ..." (Jankovszky), az "Esti
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Hírlap" aug. 2.-1 számában "HB ZÁRJÁK BE" (ts-) o. riportok foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel.

külön kell említenünk a MAGYAR RÁDIÓ ÉS TELETIZlÓ-nak azokat az adásait, a- 
melyek könyvtárunkkal foglalkoztak. Részint azért, mert ezeknek az adásoknak 
szövege nyomtatásban nem jelenik meg (osak hangszallagon és kéziratban nyer meg
érzést s Így nehezen hozzáférhető); részint azért, mert könyvtárunk dolgozóinak 
bizonyára osak töredéke hallhatta ezeket az adásokat - helyesnek tartottuk ezek 
szószerinti közlését az MRT szövegkönyvei alapján.

A MAGYAR TELEVÍZIÓ ápr. 23-án 11 órakor "A déli harangszó előtt" o. rovatá
ban közvetítette az alábbi adást:

"Hemzetl kínosaink sorozatunkban kedves közönségünk ez alkalommal az Orszá
gos Széchényi Könyvtár kínoséit szeretnénk bemutatni Önöknek. Megkérném Csapod! 
Csabáné elvtársnót, mondja el nekünk a Széchényi Könyvtárnak az eredetét, törté
netét. - Hemzetl könyvtárunkat, a Széohényl Könyvtárt Széchényi IPereno alapítot
ta 1802-ben. Egész életét és vagyonát annak áldozta, hogy összegyűjtötte a 
nemzet kincseit és ezzel megalapította a Hemzetl Múzeumot és a Hemzetl Múzeum 
keretében a Széchényi Könyvtárnak is Ó vetette meg az alapját. A Magyar Hemzetl 
Muzeum épületébe osak 1846-ban költöztünk be. Ide kerültek legnagyobb nemzeti 
értékeink, amelyeket ma Is Itt órzünk.

- Tehát mint a kézirattár helyettes vezetője, ezeket a legnagyobb kínosakét 
Itt tudná nekünk bemutatni.

- Igen, azt mindjárt be Is mutathatjuk.

Az első darab, amit bemutattuk, legrégibb nyelvemlékünk, a XII. század végé
ről fennmaradt Halotti beszéd, könyörgést tartalmaz, amely összesen 32 sorból 
áll és 274 magyar szót őrzött meg számunkra.

- Első sorát azt hiszem mindnyájunk számára Idézhetem, "Látjátok feleim 
sztmtukkel mik voknunk”.

- A Gesta Hungarorum a legrégibb magyar krónika, amely ránkmaradt, latin 
nyelvű.

- Ez ugye a Bécsi Képes Krónika?

- Igen kérem, ez az a kódex, amelyet régen Bécsi Képes Krónikának neveztek.
Ma már csak Képes Krónikának hívjuk, mert ma már nem Bécsben őrzik, hanem itt 
őrizzük Budapesten. A XIV. században, Hagy Lajos idejében készült, oimlapján Hagy 
Lajos arcképét és az anjouk olmerét láthatjuk. Magát az egész müvet több mint 
140 miniatűr festmény díszíti. Következnek a Corvinák. Corvináknak nevezzük azokat 
a könyvészeti remekműveket, amelyek Mátyás király számára készültek a XT. század 
második feleben. Hazánkban 45 ilyen kódexet őrzünk, ezek közül 32 van az Országos 
Széchényi Könyvtár tulajdonában. A könyvek hitelességét bizonyltja az a magyar 
elmer, amelynek a közepén a Corvin-háznak a hollós címere látható. Az egész vllá-
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gon összesen 172 darab maradt fenn Mátyás király gyönyörű könyvtárából, ezek kö
zül 32-öt őriz az Országos Széohényi Könyvtár, ezek mind felbecsülhetetlen remek
művek. Végül vessünk még néhány pillantást legrégebbi nyelvemlékeink sorára. Itt 
van a Jókai-kódex, amelyet Jókai Mórról neveztek el, mellette a legrégibb magyar 
bibliafordítás, azután a Margit-legenda másolata 1510-ből és a Festetioh-kódex, 
amely Kinizsi Pál feleségének az Imakönyve volt. Az Országos Széohényi Könyvtár 
nemosak középkori kéziratokat őriz, hanem Itt őrizzük legnagyobb Íróinknak, mű
vészeinknek kéziratait, kéziratos hagyatékát is.

- A könyvtár a tudományos kutatómunkát Is minden eszközzel Igyekszik segíteni. 
Mindennapi jelenség, hogy egy-egy ritka kézírást hoznak a szakértőkhöz, amely e- 
setleg valamelyik költőnk, művészünk Írása. Dr. Mezőssy Károly, a kiskunfélegyhá- 
gai muzeum igazgatója Is Szolnokon a levéltári anyag kutatása közben a Petőfi 
osalád peres irataira bukkant. S most azt a folyamodványt nézegetik, melyet Pet- 
rovics István József nádorhoz Irt. Feltehetően e folyamodvány egyikét-máslkát 
maga a költő irta latin nyelven. Az első magyar nyelvű folyóirat a kutató aszta
lán találkozik a legifjabbékkal. De járjuk tovább az Országos Széchényi Könyvtár 
klnosit, ismerkedjünk az uj értékekkel. A következő teremben Soltész Zoltánná 
megbízott osztályvezető kalauzol bennünket.

- A régi és ritka nyomtatványok tárán őrizzük könyvtárunk legrégibb könyv- 
ritkaságait. A berendezés Apponyl Sándor nagy magyar bibliophil Hungarioa-gyüj- 
teményével került az Országos Széohényi Könyvtárba. E gyűjtemény egyik legérté
kesebb darabja Sohadl Hartmann Világkrónikája, és Buda egyik legrégibb hiteles 
látképét tartalmazza. 20 évvel korábban, Budán 1473-ban jelent meg az első Ma
gyarországon nyomtatott könyv. A magyarok krónikáját tartalmazza Ugyanúgy,mint 
•z 1488-ban három hónapon belül két kiadásban megjelent Thuroczy János—féle 
magyar-krónika. Ezzel a néhány darabbal osak képet adhatunk gyűjteményünk gaz
dagságáról, hiszen több, mint 1700 XV. századi nyomtatványt és a legrégibb,leg
értékesebb, magyarországi szerzőktől származó müveket őrizzük ezen az osztályon.

- De vessünk egy pillantást nemzeti kinoseink értékei között az első mezőgaz
dasági szakkönyvekbe Is. Itt őrzik többek között Hagyváti János müveit, 'Szorgal
matos mezei gazda" olmü könyve az első magyarnyelvű mezőgazdasági szakkönyv volt. 
Itt találhatók Tessedik Sámuel Írásai is. 0 alapította Szarvason Európa első rend
szeres gazdasági Iskoláját, azzal a céllal, hogy megtanítsa az Alföld népét a 
korszerű gazdálkodásra.

- A Széohényi Könyvtárnak, nemzeti kincseinknek osak igazán kis töredékével 
Ismerkedhettünk meg, hiszen maga a könyvtár fővárosunkban 12 helyen van elhelyez
ve és éppen ezért kerestük meg Tombor Tibor elvtársat, osztályvezetőt, a könyv- 
tárépitésl munkaosoportnak a vezetőjét, hogy mondja el a könyvtárnak a jövőjét
is most már számunkra.

- Március 25-e nagy ünnep lesz, nagy esemény lesz a könyvtárunk életében.
Szén a napon dördültek meg, dübörögtek fel a légkalapáosok és megkezdődött ezen 
a napon a budavári palota nyugati épületének az átépítése.

- Meglesz tehát sz uj helyen a Széchényi Könyvtár?

- Igen, a budavári palota nyugati épületében kapott helyet, illetve kap
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majd helyet az épülő könyvtár, s ez a hatalmas munka 1967 negyedik negyedére lesz 
kész.

- Milyer lesz itt, az uj helyen a könyvtár?

- Ebben a esodálatos épületben a köry vtár végre klbontatkoztathatja majd 1- 
gazl nemzeti könyvtári feladatait. A főbejárata az oroszlánudvarról fog nyílni, 
de osak a fontosabb dolgokat mondom el az idő rövidségére való tekintettel. Az 
első emeleten mutatjuk be a könyvtár történeti gyűjteményeit. A Halotti beszéd
től József Attila verséig, a csodálatos Corvináig kéziratait, Írott és nyomtatott 
minőseit. Ugyanezen az emeleten lesz a könyvtár által bemutatott, a magyar könyv 
állandó kiállítása Is. Az oroszlánudvartól számított második emeleten alakul majd 
ki tulajdonképen a modern nemzeti köiyvtárnak nagy olvasótere. Szakosított olva
sótermek egész sora várja az olvasót,nem kevesebb, mint 600 olvasót tudunk egy
szerre leültetni, szemben a mostani maximális 200 olvasóhelyünkkel. A köry vtár 
szive két hatalmas aoéltorony lesz, amely a palota régi udvarainak beépítéséből 
alakul ki, 11 emeletes, - raktári szintekről van természetesen sző, - két aoél
torony áll majd a könyvtár szivében, amelyet alul egy hatalmas raktári test fog 
össze. Ebben a hatalmas aoélraktárban 7 millió kötet fér el, tehát alkalmas lesz 
a nemzeti könyvtár állománygyarapodásának befogadására előre láthatólag egy fél
évszázadra. Jellemző adata ennek a hatalmas raktárnak, hogy 7 millió kötetet fo
gad be, súlya 680 tonna, a vasszerkezetű polo hosszúsága 120 kilométer. 1967 ne
gyedik negyedében költözik Ide a könyvtár, a Mátyás király egykori híres könyv
tára, a Bibliotheoa Corvina közelébe, ahol uj palotában, uj berendezéssel kor
szerű felszereléssel a nemzeti könyvtár méltó módon szolgálhatja a magyar nép 
kulturális felemelkedését.

A MAGYAR RÁDIÓ jul. 21-én 15 óra 10 perokor "Slőszóval-muzsíkéval" o. ro
vatában közvetítette az alábbiakat!

Most éppen Bovobánszki Sándor mutatja meg Önöknek, hogy milyen a könyvtár 
nyáron?

Sokan azt Is szeretnék tudni, hogy milyen a nyár, nyáron, erre is sor kerül. 
Még osak junlus van kérem szives türelmüket. Addig is hatoljunk be a Széohényi 
Könyvtárba.

Aki régi látogatója a nemzeti Muzeum épületében lévő Széchényi Könyvtárnak, 
aki sok hosszú órát piszmogott benne végig és lelkendezett ha rábukkant arra a- 
mit keresett és bosszankodott, ha a könyvek bezárták titkaikat, az talán nem vá
dol meg azzal, hogy a könyvtár nem nyári téma.Mert van úgy, hogy a nyár illatát, 
hangulatát, nemosak a balatoni móló kavicsán, nemosak a halászcsárda kookás ab
rosza mellett, nem csupán egy dunai osőnakban hányátfekve és a bárányfelhőket 
nézegetve lehet megizlelni, hanem itt, Igenis itt a majdnem másfélszázados vas
tag falak mögött a könyvtár termeiben is. A könyvtár u.i. egészen más aroot mu
tat nyáron, mint télen. Kezdődik azzal, hogy a ruhatárnál nincs tolongás, vára
kozás, nemcsak azért, mert nincs levetnivaló ruha, henem mert a diákok már haza
repültek vakációra, uborkaszezon van. Az ember megkapja a helyjegyét és belép 
a könyvolvasóba. A hosszú asztalok foghíjjasak Jóformán minden huszadik helyen
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ül csak valaki és az is, hát igen az is megöregedett. Hiányzik a fiatalságomért 
a fiuk és lányok most inkább a strandon keresik azt, amit mi a könyvekben. A 
ruhatári Jegyért másik kartont kapunk oserébe, a karton ellenében cédulákat, 
amire a kivánt könyvet feljegyezhetjük és már mehetünk is be a katalógusterem
be. Az embermagasságu szekrények között is csend ül most. Messzebb egy rugós aj
tó puhán csapódik, a szoros-ABC a dobozokban rést enged magán és a könyv neve, 
meg száma rákerül a cédulára. Ülni az olvasóban és várni, mig a könyveket kihoz
zák és leteszik elénk, ezek a percek télidőben kinosak és feszültek. Most azon
ban nyár van a könyvtárban, a pulpituson a kedves inspekcióé hölgy szemel osuk- 
va, elnehezült a 28 foktól. A muzeumkerti fák ágai lassan hintáznak a nyitott 
ablakokban, leveleik szinte az arcunkat cirógatják, egy testes hölgy óvatosan 
letolja a lábáról a papuoscipőt és elbuvik egy vaskos művészettörténeti kötet mö
gé. Szikár szakállas aggastyán a kézikönyvtár előtt áll, ujja mint a z ongor ab il
lant yüj én fut végig a Pallas-lexikon kötetein, rigó,fekete rigó száll a Puskin 
u. felőli ablak alá és nem tiszteli a könyvtár csendjét.

Itt vannak már a könyvek. Az egyik sokat forgatott példány, táblája kopott, 
a lapok sarkán ujjak nyoma. A másik vékony füzet, még fel sincs vógva, áhitatos 
kímélettel fosztom meg ártatlanságától. Pápaszemes rövidlátó fiatalember egész 
halom könyvbe ágyazva cédulázik. A cédulák kartondobozba kerülnek, mint tudóshoz 
illik. Egy testes férfi arrébb P. Howardot olvas, hiába nyár van és szegény Rej
tőt azok is szerették, akik nem értették. Be mégis Jön a fiatalság. Tarka kurta 
szoknyában kivágott blúzban lép be a kislány, a tüsarok kíméletlenül kopog a 
néma teremben, a fiú felsandit, a leányka zavarba Jön, azután leül éppen velem 
szemben és lecsukja a szemét. Nekem is azt kéne tennem, mert a blúz nagyon szűk.
A kis lány pedig nagyon szemrevaló és mint a blúz mutatja, azért már nem is o- 
lyan nagyon kislány. Ó könyvek-istene légy irgalmas, dolgozni szeretnék. Nyár 
van a könyvtárban, könnyű szelecske búvik be a kitárt ablakokon, meglibbenti a 
könyvek lapjait, a papucsos hölgy kimegy cigarettázni, a kislány kendöcskéjével 
a homlokát törli, kint az emberek a tűző napon várnak a villamosra, valahol 
Almádiban kifut egy szikrázó vitorlás. Itt pedig - itt megpihenünk az lrrdatlan 
magasbanyuló könyverdő marasztaló árnyékában.

ti

RÉGI MAGYARORSZÁGI NYOMTATVÁNYOK NYOMÁBAN 
Szlovákiában

A Magyar Tudományos Akadémia - az ŐSZE hozzájárulásával - ez év április és 
Június 18 között nyolohetes lehetőséget biztosított számomra, hogy a szlovákiai 
gyűjteményekben régi, 1712 előtt Magyarországon, valamint a külföldön magyar nyel
ven készült nyomtatványok után kutassak.

Még elutazásom előtt összeállítottuk nyilvántartásaink alapján, hogy melyik
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szlovákiai könyvtárban, levéltárban stb. milyen RMK-mü megléteiéről van tudomá
sunk. Ez a városonként, illetve azon belül gyűjteményenként és RMK-számok rend
jébe rakott mintegy kétezer cédula képezte alapját a szlovákiai kutatásomnak; 
ezek figyelembe vételével készült el az az utvonaltervezet, amelyet az MTA-nak 
előzetesen benyújtottam, és amelyet Pozsonyba történt megérkezésem utáni napon 
a Szlovák Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében több neves szlovák 
szakember segítségével és tanácsa alapján, az egyes városokban eltöltendő idő 
hozzávetőleges megjelölésével, végleges formába öntöttünk. Utamat ennek a prog
ramnak pontos betartásával bonyolítottam le.

Feladatom anyaggyűjtés volt az RMK uj kiadásához. Ezt részben az egyes gyűj
temények átvizsgáláséval, részben egyes kutatók (elsősorban Sztripszky Hiador) 
korábbi bibliográfiai anyaggyűjtésének, valamint a csehszlovák szakirodalomnak 
részbeni átnézésével igyekeztem elvégezni.

Tanulmányútam ideje alatt az alábbi 32 városban levő 65 gyűjteményben dol
goztam* Pozsony,Nyitra,Nagyszombat,Turóczszentmérton,Divék,Trencsén,Vógujhelyf 
Alsékubin, Réz sahegy,Liptészentmiklós,Körmöcbánya,Nagyappony ,Kistapolcsény, Lőcse, 
Késmárk,Nagyőr,Igló,Szepeshely,Popréd,Kassa,Eperjes,Bártfa,Jászó,Rozsnyó,Betlér, 
Csetnek,Nagyrőce,Iiszolc,Rimaszombat,Losonc,Besztercebánya és Radvény. Ehhez az 
úthoz 138 vonatot és autóbuszt vettem igénybe, nem számítva a városokon belüli 
közlekedést, valamint a könyvtárak, ill, a Szlovák Tudományos Akadémia által ren
delkezésre bocsájtott autókat, amelyekkel több mint 2500 km utat tettem meg.

Az eredményekben és élményekben gazdag utamról itt és ez alkalommal csupán 
nagy vonásokban szeretnék tájékoztatást nyújtani.

Fontosnak tekintem azt az eredményt, hogy most már teljes áttekintéssel ren
delkezünk a megszűnt intézmények könyvtárainak jelenlegi őrzési helyéről és hoz
záférhetőségük fokáról. Ez ugyanis meglehetősen bonyolult fejlődés eredménye.

A köztulajdonba került könyvtárak (elsősorban a feloszlatott rendházaké) gon
dozása nem volt ugyanis egyöntetű Csehszlovákiában. Mig a oseh- és morvaországi 
gyűjtemények jól szervezett keretek között általában eredeti helyükön maradtak, 
Szlovákiában éveken át nem alakult ki erre vonatkozólag végleges elgondolás# Az 
ötvenes évek első felében a pozsonyi Egyetemi Könyvtár főleg az ősnyomtatványokat 
és kéziratokat, a Matioa Slovenska pedig általában a szlovák vonatkozású nyomtat
ványokat gyűjtötte majd mindegyik könyvtárból. Egyes helyen (pl. Körmöcbányán) 
a városi hatóságok eredményesen ragaszkodtak a könyvtárak helyben maradásához, 
ismét máshol ugyanezek a szervek nem csupán ezeknek, de a mindig is állami tulaj
donban volt, de számukra terhesnek tűnő gyűjtemények elszállítását is kieszközöl
ték.

Az ötvenes évek közepén alakult ki az az álláspont, amely szerint egyrészt 
e könyvtárak gazdája a turóoszentmártoni Matica Slovenska, másrészt a régebbi 
alapítású történeti könyvtárak eredeti állapotukba történő visszaállítása a kívá
natos. így alakultak ki a Matioa Slovenska egyes gyüjtőraktárai (Pozsony,Jaszó,Di~ 
vék), ahol a "történeti gyűjtemények" rekonstruálása és a többi könyvanyag szét
osztásra való előkészítése ma is folyik.
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Az említett gyűjteményekben végzett munkám során sikerült az általunk ko
rábbról nyilvántartott mintegy kétezer RMK-példány háromnegyed részének meglétét 
ellenőriznem, ezenkivül kb. ugyancsak 1500 uj példányt regisztrálnom. Ez utóbbiak 
között mintegy kétszáz publikálatlan, több mint 150 mü pedig eddig teljességgel 
ismeretlen magyarországi, vagy külföldön magyar nyelven készült nyomtatvány.

Ez a legutóbbi csoport utam legértékesebb "zsákmánya", amely természetesen 
nem mind irodalom- vagy általában tudománytörténeti érdekesség, de akad közötte 
néhány valóban értékes darab. így Bél mátyásnak 1704-ben magyar nyelven és rész
ben verses formában nyomtatott kis müve, Comenius hires "Orbis"-ának egy ismeret
len nagyszebeni kiadása, egy bártfai iskoláskönyv 1585 előttrőljstb.

A fenti úttal kapcsolatos munka nagyobbik fele itthon folyik, amikor is ren
dezem és nyilvántartásba vesszük a meglehetősen nagyterjedelmü anyaggyűjtést, a- 
melynek alapján kijelölhetjük azokat az EMK-müveket, amelyekből ma Magyarorszá
gon nem áll rendelkezésre sem példány, sem fénykép. Ezt az előreláthatólag több
száz müvet azután - mintegy 15-20 000 filmkocka terjedelemben - az MTA pozsonyi 
kirendeltsége mikrofilmre veszi, hogy az itthon is hozzáférhető legyen.

Az egész utam eredményessége nem osupán rajtam múlott. A hazai illetékes 
szervek támogatása mellett rendkívül nagy mértékben elősegítette munkámat a 
szlovákiai kollégák készséges, lelkes, sót nem egyszer igazán önfeláldozó segít
sége. [BORSA GEDEON]

KÉT HÉT OLASZORSZÁGBAN

Ez év Júniusában ért az a nem várt szerencse és talán kitüntetés, hogy két 
hetet tölthettem egy népművelési küldöttség tagjaként Olaszországban. Olaszország 
helyett helyesebben mondtam volna Itáliát, hiszen az iskolában, az olvasmányok
ból, a filmekből és számtalan más forrásból szerzett élményből szőtt, soha meg 
nem valósulónak hitt ábrándot ez a sző fejezi ki Jobban.

Igen, Itáliában Jártam s ha álszent akarnék lenni, azt mondanám, e tanulmány
útnak az volt az egyetlen szépséghibája, hogy nem volt lehetőség az olasz könyv
tárak tanulmányozására. Be inkább őszinte leszek s azt mondom, hogy könyvtárak 
helyett láttam ezer és egy érdekes dolgot. Persze a könyvtárak is érdekeltek vol
na (az őszinteségnek is megvan a határa)! Tudniillik ezt a küldöttséget a rövi
dítve ARCI-nak nevezett kulturális szervezet hivta meg. Az ARCI (Assooiazione 
Hicreativa Culturale Italiana) magyarul körülbelül ennyit teszi a baloldali 
(kommunista, szocialista) vezetés alatt álló művelődési házak, népházak, kultu
rális körök, a munka utáni kulturált felüdülést, felfrissülést, a szabadidő hasz
nos eltöltését szolgáló egyesületek szövetsége.Nos, mi egyrészt a központi szerv, 
másrészt az egyes művelődési házak stb. munkáját tanulmányoztuk, Róma, Firenze, 
Milánó, Reggio Emília, Bologna, Cesenatico és Velence (az utóbbi kettő már ráa
dás, mert vendéglátóink a tengerpartot és királynőjét fáradalmaink kipihenésé- 

szánták) voltak az állomások.

Minden tapasztalatunkat hosszú lenne felsorolni. Inkább csak néhány olyan
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dolgot említek meg, ami azt hiszem jól jellemzi az ARCI ős a benne tömörült mű
velődési házak munkáját.

Az ARCI országos központjában hat függetlenített munkatárs dolgozik; közü
lük hárman foglalkoznak tartalmi kérédsekkel, a többiek adminisztrátorok, lénye
gében tehát a több mint 3 000 szervezeti egység ideológiai, szervezési stb. prob
lémái három személyre hárulnak. (Igaz, a bolognai országos kongresszus ezt a lét
számot kettővel megtoldotta). További függetlenített munkatársak az ARCI megyei 
központjaiban dolgoznak, összehasonlításul csak egy szamot: az ACLI (ez az ARCI 
egyik "konkurrense", a katolikus befolyás alatt álló művelődési házakat egyesí
ti) országos központjában közel másfélszáz függetlenített dolgozó van! S barátunk; 
az ARCI egyik munkatársa szerint nem lehet azt állítani, hogy jobb munkát végez
nek az ACLI-ban, mint ők. Mi az oka annak, hogy az ARCI igy birja a versenyt? 
Hiszen államilag ninos elismerve, ennek következtében nem is kap az államtól a- 
nyagi támogatást, amiből a többi hasonló szövetségek, igy az ACLI is, bőven ré
szesülnek. Szerintem ennek két oka is van, amennyire ily rövid idő alatt megfi
gyelhettem. Az egyik az, hogy az ARCI célkitűzései egybeesnek a szövetségben 
egyesült tagok, a baloldali beállítottságú tömegek igényeivel, szükségleteivel; 
a másik ok pedig a vezetési stílusban, módszerekben kereshető. A bürokrácia leg
kisebb nyoma nélkül, a helyi szervek,a művelődési házak,a kulturális körök ön
állóságára, autonómiájára támaszkodva irányítja az országos vezetőség a kultu
rális mozgalmat. Még egyet hadd említsek meg: eddig a kommunista párt anyagilag 
támogatta az ARCI-t. fennállásétól, 1936-tól kezdve évente rendszeresen, de 
egyre csökkenő összeget juttatott neki. 1963-bon azonban már semmit, mert az 
ARCI-nak önfenntartóvá kell válnia. A vezetőségnek fő is emiatt a feje, de a 
jelek szerint megoldják ezt a feladatot is. Hallottuk, hogy épp akkoriban sike
rült valamelyik kávéforgalmazó oéggel megállapodást kötniük: az ARCI-hoz tarto
zó művelődési házak bárjainak (a bár kifejezés alatt inkább bisztró,étterem ér
tendő) szállított kávé után jutalékot kapnak. Hiába vagyunk kulturális szerv,
mondták, ügyeskedni kell, hogy megéljünk.*

Igen, ügyeskedni kell, de még inkább szivósan harcolni. Az anyagi eszközök 
kérdése nemcsak a központnál, de az egyes művelődési házakban is Jelentkezik.
Ezek mindegyike maga tartja fent magát. (Természetesen azok, amelyek az ARCI- 
hoz tartoznak. A munkáltatók által irányított művelődési körök például az üzemek
től is kapnak pénzt, csakhogy ennek az az autonómiájuk az éra.) Ezért játszik 
olyan nagy szerepet a bér, az italmérés. (Engedtessék meg még egy zárójel: az 
alkoholizmus nem probléma Olaszországban, legalább is az északi felében. A fia
talok főleg üdítő italokat, kokakolát, gyümölcsszörpöket isznak.) így biztosít
ják a nélkülözhetetlen anyagi alapot a kulturális tevékenységhez.

Amikor kulturális tevékenységet említek, ezt a legszélesebb értelemben kell 
érteni. Beletartozik ebbe az ismeretterjesztő előadás, a filmvetítés, a vitaestek, 
a szinjátszócsoport, a kirándulás, a labdarúgás, a sport, a táncos-rendezvény, a 
könyvtár. Nem egészen véletlenül említettem a felsorolás végén a könyvtárat. E- 
lég keveset olvasnak az olaszok. Természetesen ennek is megvan a maga oka. Talán 
fiz, hogy utcán élő nép, talán az, hogy a tömegkommunikációs eszközök elég elter
jedtek, de talán az is, hogy a napi nyolc óra munka után a legtöbben egy-két 
túlórát is vállalnak. Hiszen az igények megnövekedtek, a részletek szorítanak
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s a fizetés nem emelkedik ennek megfelelő arányban, így a könyvtár bizony nem a 
leglátogatottabb részlege a művelődési otthonnak. Azt tapasztaltuk azónban,hogy 
majd mindegyikben megtalálható, vagy ha egyelőre nincs, a közeljövőben megvetik 
alapjait. Az ARCI-hoz tartozó könyvtárak állománya Jól válogatott, értékes, hálá
ló szellemű, köztük sok szocialista országból, főleg a Szovjetunióból való szerzők 
műve.

A művelődési házak, körök tagsága valóban magáénak érzi és tudja ezeket az 
intézményeket, A művelődési hazak tevékenységének alapja önállóságuk,autonómiájuk, 
emi lényegileg az egyes tagok egyenjogúságán és szabadságán alapszik. A munkát 
az egész tagság által választott társadalmi szerv vezeti. Nincs egyetlen függet
lenített alkalmazott sem. A munkatervet, a programot a tagok igényeinek megfele
lően állítják össze. Nagyon szeretik az olyan rendezvényeket, amelyek végén vitá
ra kerül sor. Az olasz politikus nép, szeretnek szerepelni. Született közéleti 
emberek. A ml küldöttségünk is le-leült egy óráoskára a művelődési otthonokban 
egy kis beszélgetésre. Ennek sorén néha a neorealista filmekből ismert Jelenetek 
alakultak ki. Mindenki beszélt, kiabált, vitatkozott, érvelt, kérdezett, Végül 
mi is annyira megszoktuk ezt a stílust, hogy csak emelt hangon érintkeztünk egy
mással és tisztes távolságból (a helyigényessé vált gesztikuláoiónk miatt).

Mindenki, aki visszajön Olaszországból elmondja, hogy az olaszok mennyire 
szeretik a magyarokat. De én inkább hadd beszéljek arról, hogy mennyire szimpa
tikusak. Az az érzésem, hogy van bennünk egy sor előítélet velük szemben. Szok
ták mondani, hogy az olaszok nem Jó katonák. Az ország felszabadulásáért vívott 
háborúban több mint 250 000 partizán harcolt és közülük 70 000 esett el. Azt is 
mondják, nem szeretnek dolgozni. Gyönyörűen megművelt földeket láttunk, modem 
gyárakat, remek iparcikkeket. Van olyan vélemény, hogy az olaszok nem törődnek 
a holnappal, ninos kitartás bennük. Mussolini elvette a munkások maguképitette 
művelődési házait, kölcsönös segélyegyleti épületeit s a rosszemlékű Dopolavoro 
szervezet költözött ezekbe; 1945-ben, a félszabadulás után természetesen újra 
a munkásoké lettek. Sóéiba belügyminlsztersége alatt azonban azzal, hogy ezek 
egyszer már az állam tulajdonát képezték, az állam ismét rájuk tette kezét, s a 
művelődési otthonokban a maga érdekeinek megfelelő kulturális tevékenységet a- 
kart létrehozni. A munkások, a Jogos tulajdonosok' erre kivonultak a művelődési 
házakból és saját erőből, gyűjtés utján és társadalmi munkában a régieknél szebb, 
nagyobb és korszerűbb épületeket emeltek. A régiek pedig ott áilnav üresen, le
zárva.

így folytathatnám élményeimet és tapasztalataimat, hiszen abba a rövid két 
hétbe olyan sok minden belefért. De félek attól, hogy már eddig is túlléptem az 
engedélyezett terjedelmet. Be kellene még ugyebár számolnom a Szent Péter bazi
likáról, a vatikáni múzeumról, a sixtusi kápolnáról, az Uffiziről, a Pitti-palo- 
táról, és igy tovább, a többi kötelezően megnézendő nagyszerűségről. De hát hely
hiány miatt mindez elmarad. (Szerenose is, hogy ninos több helyem, mert akkor ki
derülne, hogy a Szent Péter templomot nem láttam, mert Űrnapja volt és nem lehe
tett áthatolni a téren, a vatikáni múzeumot ugyancsak Űrnapja miatt zárva talál
tuk, az Uffizit az orrunk előtt osukták be, mert valamilyen középkori labdajáté
kot elevenítettek fel a Palazzo Vecchio előtti téren - itt pedig nem is kellett 
volna belépődijat fizetnünk, mert ismét ünnepnap volt és akkor ingyenes a bemenet -
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a Pitti-palota pedig zárva volt, ami már nem is lepett meg bennünket).

Végezetül még csak annyit: annalc ellenere, hogy nem láttam könyvtárakat 
és nem sikerült minden rég áhitott szépséget megnézni, olyan élményben volt 
részem, amit csak a legsablonosabb Jelzőkkel lehetne kifejezni (felejthetet
len, élotreszéló stb.), ezért a legjobb el is hagyni őket. Ezt az élményt sze
retném itt megköszönni mindazoknak, akik ezt lehetővé tették számomra. - 
LPAPP ISTVÁN] .

A NEMEI DEIJOKjRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
közművelődési könyvtáraiban

Iszlal Zoltán máj.22-től Jun. 7-ig az NDK közművelődési könyvtáraiban a- 
zok irodalompropaganda tevékenységét tanulmányozta. Beszámolójábol közöljük az 
alábbi, bizonyára lapunk olvasóit is érdeklő részleteket.

POTSDAMI- MEGYE KŐIT ÍVTÁRAI RÓL

Potodam-megye (Bezirk) az NDK-ban területileg a legnagyobb, lakossága szá
mát tekintve a második (1 100 000 lakos). Tizenöt Járásra (Kreio) oszlik. Leg
nagyobb városai a 114 000 lakosú Po?;:dnn és a 84 000 lelkes Brandenburg. Mező- 
gazdasági megye, viszonylag kevés ipari létesítménye közül mogomliteudő a bran
denburgi hajó- és acél-, a teltovd. híradástechnikai, az oranienburgi aoél- és 
vegyipari-, a rathonaui optikai, valamint a potsdami mozdonyipari- üzom. A 
megyében működik az NIM első atomreaktora is. A megyében 52 főhivatású, és több 
mellékfoglalkozású könyvtárossal dolgozó tanácsi közművelődési könyvtár működik, 
ezenfelül 12 önálló gyermek- és 1 zenei könyvtára is van. A szakszervezeti könyv
tárak száma 118, közülük 21-et főfoglalkozású könyvtáros vezet. A megyébon 11 
úgynevezett Zentralbibliothek is működik. (Ezek központi falusi könyvtárak 1, 
esetleg 2 könyvtárossal, akik 5-10 falu hálózati könyveseréjét és módszertani 
irányítását végzik.) Potsdam-megyében összesen 82 ilyen Zentralbibliothokot 
terveznek. E hálózat kiépítésének üteme a körülményektől függ, befejezésének 
határidejét nőm szabtak meg pontosan. A tanácsi hálózatban 1961 végén a lakosság 
15,5 százaléka volt olvasó. Van olyan Járása (Neuruppin), molybon a lakosság 
22,7 százaléka olvasó, viszont a nyugatberlini határ mentén elterülő három Já
rásnál csak 10-11 százalék az olvasó. A megye tanácsi hálózatának könyvállománya 
1 000 000 kötet. Az évi könyvforgalom 1961-ben 2 500 000 kötet volt. Egy olva
sóra évi 14,5 kötet kölcsönzése Jutott.

A 114 000 lakosú Potsdamban 12 400 olvasónak 94 000 kötet könyv áll rendel
kezésére. A 262 000 kototoö évi forgalomból 61 000 kötet a gyerekekre esik. A 
▼árosban 10 fiókkönyvtár van. A városi könyvtárhálózat felelősei azonban nagyon 
kevésnek találják ezt a számot, ezért már 1963-ban elkészül egy nagy - mintegy 
20 000 kötetes - szabadpolcos városi fiókkönyvtár, és az eddig zártkölcöönzésü 
központi könyvtárat is szabadpolcossá alakítják át. Könyvbeszerzési keretük évi 
66 000 márka.

[A beszámolónak a könyvtárak irodalc^ipropaganda munkájáról szóló részéből 
a potsdami mogyei könyvtár által szerkesztőtt mintákatalóguo ismertetősét és
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azt a részletet közöljük:, mely az irodaiompropagandának egy újabban alkalmazott 
formájáról nyújt tájékoztatást.]

SZÉPIRODALMI MINTAKAIALÓCrUS

A potsdami megyei könyvtár a Zentralinstitut für BIbiiot hekswesen megbízá
sából országos feladatként egy szépirodalmi (regények és elbeszélések) mintaka- 
talógust készít a közművelődési könyvtárak részére. £ mintakatalógus két válto
zatban készül. Nagyobb terjedelemmel (kb. 1000 óim) olyan könyvtárak részére, 
ahol főfoglalkozású könyvtáros van és kb. 500 oimmel a kisebb könyvtárak részé
re. A kiválasztást, annotálást és a kötet szerkesztését az irodalompropaganda- 
osztály két dolgozója végzi el, és osak az 1 000 óimét tartalmazó változat anno
tációihoz vettek igénybe külső munkatársat. A oimek összeállítása után valamennyi 
könyvről felkutatták az összes megjelent kritikákat, ez képezte az annotáoió 
(a tartalom összefoglalása, a szerzők személyére szóló tájékoztatás, a mü poli
tikai és művészi jelentőségének méltatása és bírálata) alapját. Az annotáolók 
hossza változó, 20 gépelt sortól 65 sorig is terjedhet.

A mlntnkatalógus címleírása, mivel az olvasók számára készül, leegyszerűsí
tett! A szerzőn, a német óimén és a fordítón kívül osupán a lapszámot tünteti 
fel. A mintakatalógust két fejezetre osztották. A betűrendes főrészben a könyve
ket a szerzők betűrendjében, annotáltan. találhatjuk meg. A második rész temati
kus összeállítású! a valamely szempontból rokontórgyu regények ebben kerülnek 
egymás mellé. A müveket itt már nem látták el annotációval, mert a részletes tud
nivalókat könnyen vissza lehet keresni a betűrendes részből. Az 500 oimes válto
zatba az alábbi magyar könyveket vették felt Fehér Klára: A tenger, Illés Béla!
Ég a Tisza; Kaffka Margit! Színek és évek; Mesterházi Lajos: Pár lépés a határ; 
Oraveoz Paula: Petri Anna; Székely János: Kisértés. (Ez utóbbi a német könyvtá
rosok egybehangzó véleménye szerint az utolsó nyolo év legnagyobb magyar könyv
sikere) .

Az állomány folyamatos feltárásénak keretében további nyomtatott, illusztrált, 
annotáoióval ellátott "szabad lapokat" adnak ki, amelyeket a különféle tlpusu 
könyvtárak albumkatalógusokban használhatnak. ("Illustrierte Katalogblatter")

Ezek az albumkatalóguslapok a falusi könyvtárak fontos anyagát Imagyar ter
minológia szerint a kiskönyvtárak törzsanyagkatalógusát] teljes egészében, von
zó formában tárják az olvasók elé. Formájuk A/5-ös. Egy albumkatalógus lap 7 
pfennlngbe kerül. A járási könyvtárak megveszik és általában a letéttel együtt 
küldik ki a falusi könyvtárakba. Jelenleg kb. 600 műről van ilyen jellegű lap.

Másfajta albumkatalógus lapok készülnek a nagyobb állománnyal (6-12 ezer) 
rendelkező könyvtárak számára. Természetesen, ezeknek a könyvtáraknak ez már 
nem jelenthet törzsanyagot, hanem osupán erősen válogatott jellegű katalógust.
A lapok nagysága kétszer akkora, mint az előzőké, és nem egy-egy könyvről tájé
koztatnak, hanem lehetőleg egy-egy szerzőnek az eddig megjelent összes müveit 
tartalmazzák. A falusi könyvtárak számára egy-egy műről kiadott lapokkal olyan 
kapcsolatban vannak, hogy ha abban a sorozatban megjelent már a szerző egy müvé
ről annotáló lap, szövegét és illusztrációit áttördelve szóról-szóra átveszik.
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Mindkét albumlap-sorozat tárolására a potsdami megyei könyvtár könyvkötésze
tétől lehet vásárolni zsinórral összefűzhető, Ízléses kivitelű műanyagtáblákat. 
Egyes könyvtárakban olyan albumokat is láttam, melyekben a lapokat átlátszó, vé
kony műanyaghártya védi az elpiszkolódástól.

Az albumk&talógus leggyakoribb használói, a gyermekek számára a Zentralln- 
stitut für Bibllothekswesen készít hasonló módszerrel folyamatosan bővíthető, 
színes rajzokkal Illusztrált A/5-Ss haránt lapokat, sorozatos kiadási megoldással.

DIÁÉILM ÉS MAGNETOFON ALKALMAZÁSA

A Német Demokratikus Köztársaságban egy érdekes Írodalompropaganda-forma van 
kialakulóban! a diafilm és a magnetofon-felvételek kombinált alkalmazása. A Zent- 
ralinstltutban találkoztam először ezzel a formával. Lényeget neves művészek elő
adásában zenével együtt teljes irodalmi műsorokat vesznek fel magnetofonszalagra, 
s ezekhez vetíthető diafilmtekercseket mellékelnek. A könyvtáraknak tehát egy mű
sor lefolytatásához osak a teohnlkal feltételeket kell biztosítaniuk, és gépkeze
lőről kell gondoskodniuk. A Zentrallnstitutban eddig hat Ilyen szerzői estet ál
lítottak össze s ezeket bármelyik könyvtár kölosön kaphatja. Az eddig lefolyt 
rendezvények nagy közönségsikere azt bizonyltja, hogy a magnetofon és diafilm 
kombináolója formává válik. Ennek a formának közvetlen elődje az úgynevezett 
"beszélő hanglemezek” o. előadássorozat volt, amelyet a berlini városi könyvtár 
1955-ben kezdeményezett. Az első hanglemezen Ihomas Mann beszélt és olvasott fel 
az "Egy szélhámos vallomásai”-bői. A regényt a közönség akkoriban még nem Ismer
te. Az effajta előadások azóta minden hónap első szerdáján rendszeresen folynak 
a városi könyvtár olvasótermében, és az olvasótoborzás kitűnő eszközének bizonyul
tak, Sikerűkre jellemző, hogy a Bertold Breoht színházakban nem látható müveiből 
készített műsort tizenötször kellett megismételni.

ZENEI KÖNYVTÁRAK

Röviden érdemes megemlékezni a német tanácsi közművelődési hálózat egy ná
lunk jóformán ismeretlen könyvtárfajtájáról, a zenei könyvtárról Is. Három zenei 
könyvtárat láttam. Közülük kettő a megyei könyvtár keretében de önálló beiratko
zási kötelezettséggel működik. A potsdami Megyei Könyvtárban lévőnek egy, a drez
dainak két munkatársa van. A harmadik, a bautzeni egy könyvtárossal és osupán napi 
néhány órás nyltvatartással működik.

A drezdai zenei könyvtárban 4 000 kötet könyv és 33 000 zenemű található. 
Hanglemez-állománya, mivel meghallgatására nem tud helyet biztosítani, igen cse
kély. 2 000 állandó kölcsönzője van, annak ellenére, hogy az ottani tartományi 
könyvtár is rendelkezik zenei gyűjteménnyel. (Drezdát 470 000 lakos, 47 000 ta
nácsi közművelődési könyvtári olvasó). A zenei könyvtár 1961. évi kölosönzése 
40 000 egység volt. Több önálló ajánló bibliográfiát adnak ki. A drezdai zenei 
könyvtár dolgozói könyvtárosnők, külön zenei képzettségük ninos. A megyében még 
két kisebb zenei részleg van. Közülük a bautzenit látogattam meg. Ez 3 500 könyv
tári egységgel rendelkezik, és 1961-ben 123 olvasót szolgált ki.

Potadamban némileg más a kép. A zenei állomány háromnegyed része kotta és 
hanglemez, (pl. 1000 db mikrobarázdás lemez) egynegyed része (7000) könyv. 500
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kölcsönzőjük van, köztük 50 hivatásos muzsikus* 8000 egységet kölosönöznek ki 
évente* Kétfajta rendezvénysorozatuk van: Hanglemez délutánok (az utóbbi időben 
főleg a modern zenéről, igy pl. a néger lira és zene) és kamaramuzsika-estek a 
könyvtár olvasóinak közreműködésével. A rendezvényeket az olvasóteremben tart
ják. Állandó, kb. 250 főnyi közönségük van. A potsdami zenei könyvtáros négy 
évet végzett a főiskola hegedű-tanszakán, sérülése miatt tért át a tudományos 
pályára, és közben elvégezte a liposei könyvtáros-iskolát is.

Vidámabb hangnembenKÖNYVTÁRUNK CSEHSZLOVÁKIAI CSBRELÁTOGATÁSÁRÓL

Két-három év is eltelt azóta, hogy az utolsó osereutat - a pozsonyit - nyél- 
beütötték az OSZK buzgó szervezői. Már azt hittük, ezzel pontot is tettünk a 
tapasztalatoseréknek erre a fejezetére, de bizony a múlt év októberében itt járt 
prágai vendégek olyan erőszakos kedvességgel kapaoitáltak a látogatás visszaadá
sára, hogy uj erőre kaptak az elcsüggedt szervezők s az IBUSZ, a MÁV és ki tud
ja, hány más hivatal "packázásaitn legyőzve, május 13-án, vasárnap reggel elin
dítottak tizenkettőnket a Hungária Ezpresszen Prága felé.

Igaz, hogy az előkészületek során egy Íróasztalt megtöltő levélhalmazt gyár
tottak partnereink és válaszul mi is (de nem hiába!), mert a megérkezés percétől 
kezdve minden a lehető legpontosabban, gördülékenyen ment. Vendéglátóink nemosak 
az anyagi szükségletek fedezéséről gondoskodtak gavallérosan, hanem arról is, 
hogy Prága központjában, a Venoel-téren lakhattunk hideg-meleg(?)-vizes szállo
dában.

A Prágában töltött három nap alatt volt alkalmunk találkozni, beszélgetni 
oseh könyvtáros kollegáinkkal és megismerkedni a Klementinum régi szép épületé
ben elhelyezett Statni Knihovna szervezeti felépítésével és az öt könyvtár leg- 
nagyobbjénak, az Universitpi Knihovna egyes osztályainak munkájával.

Szabad időnkben - becsületünkre legyen mondva - nemcsak a oseh kereskedelem 
tréningruha, kesztyű és táskatartalékait apasztottuk, hanem dacolva az örökös 
esővel és széllel, jártuk a várost és a Várat, amíg lábunk birta. A látottakat 
e rövid ismertetésben osak megemlíteni lehet, értékelésükre már sokszéz album 
és művészettörténeti tanulmány vállalkozott. Prága nevezetességei a "budai" 
parton: a Vár (Hradzsin) és szépségei, a Szt.Vitus székesegyház, a Kolozsvári 
testvérek Szt.György Bronzszobra (1373), a Kár oly-terem; a Vár környéke: a Malá 
Strana bűbájos régi nemesi palotáival, Anna királyné nyári kastélya, a Belvedere, 
a Strahovi kolostor (1140-ben alapították, ma a Cseh Irodalomtörténeti Muzeum 
székhelye); a kát partot összekötő osodálatos Károly-hid (XIV. sz.)t s a jobb
parton elterülő Óvárosban (Stare Mesto) a Klementinum, a Lőportorony (1475), a 
városháza (1338) a hires toronyórával (1480), a Zsidótemető és Európa második 
legrégibb, románstilü zsinagógája, a kéttornyú gótikus Tyn-templom (XIV.bz.), 
a Szt. Ágnes kolostor ... és többre a három nap, illetve éjszaka alatt nem fu
totta. Éjszaka - nem tévedés, mert még akkor is loholtunk térképpel a kezünkben, 
girbe-görbe utcácskákban, a Vár oldalában, erre-arra, és igy is osak egy részét 
láthattuk a nők műemléknek, kincsnek.

Utunk további részében sajnos már sok volt, túlontúl sok, a vonatozás, a
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1®-, föl- és átszállás, s ha nem lett volna velünk két markos fiatalember, alig
ha értünk volna haza egyre szaporodó "ouocunkkal". (Kívánatra fényképen megte
kinthető Milhoffer Alajosnál a 12 résztvevő 36 kofferrel és megszámlálhatatlan 
kézitáskával a oprádi-állomáson.)

Utunk ötödik napján este érkeztünk meg Martinba - luréoszentmártonba, ahol 
másnap - sajnos osak Igen futólag - megtekintettük a Matloa Slovenska épületét, 
illetve a Szlovák Nemzeti Könyvtárat, valamint az Igen szépen, Ízlésesen beren
dezett, tágas,levegős Nemzeti Múzeumot.

Martinból még a pénteki napon továbbutaztunk a Tátrába, ahol lomnloon vég
re bemutathattuk, hogy sportnemzet lányai vagyunk, itt ugyanis az úttörő Ifjúság 
számára létesített faházakban, az u.n. likusokban szállásolták el kis csoportun
kat. Miután előzőleg bebizonyítottuk, hogy a távolpekedés o. müsorszámban is mél
tóan képviselnénk a magyar színeket, el voltunk magunktól ragadtatva, de nem úgy 
a táborvezető, aki elvárta volna, hogy eme dloső bemutatkozás után hajnali 4-kor 
már a szabadban tornásszunk, de legalább is hegyet másszunk, és hogy a jeges 
tátrai vízben frissebben s valahogy nagyobb odaadással mosdjunk. Tátrai napjain
kat mindezeken kívül gyönyörű napsütéses napon a tarpataki vízeséshez tett ki
rándulásunk tette emlékezetessé.

A hazafelé megtett vonatut a kétórás esős poprádi várakozástól eltekintve 
•kellemesen zajlott le, főleg, amikor Kassa után magyar étkezőkoosiban csillapít
hattuk hazai izekre éhes gyomrunkat.

Mindent egybevetve, mindannyian azzal a meggyőződéssel jöttünk hazai a 
külföldi könyvtáros kollegákkal való személyes kapósodat minden levelezésnél éa 
egyéb ismertetésnél százszorta többet ér (erről máris tanúskodhatnak a nemzetkö
zi Csereosztály előadói), és hogy a jövőben is feltétlenül követendő útnak tart
juk a oseretanulmányutak szervezését - ha nem is ennyire zsúfolt programmal, 
mint amilyenbe^ mi vettünk részt.

Köszönet és elismerés Illeti valamennyi szervezőjét és előmozdítóját az út
nak - beleértve természetesen a két súlyemelő bajnokot isi - [ Sz. Z.]

ŐRJÁRATOS A KÖNYVTÁRBAN

A képen látható 3 kaka-vödör a Pollack Mlhály-térl épüle
tünk bejáratát díszíti. "Honnl sóit qui nal y pense" mondhatnék, 
ha valaki összefüggésbe akarná azokat a felettük elhelyezett 
"ütmatat6"-val hozni. De mégis! Nem lehetne azokat - mondjuk - 
az udvar valamelyik sarkában elhelyezni? Úgy véljük lehetne, 
osak egy, a kuka-vödrökhöz készített targoncát kellene besze
rezni és intézkedni! X havi rejtvényünk! Ki lenne Illetékes?
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SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK
■ ■■ .

SZAKSZERVEZETI JEGYZŐKÖNYVEIMBŐL

A Szakszervezeti Bizottság Futala Tibornak a Művelődésügyi Minisztériumba 
történt áthelyezésével megüresedett munkavédelmi felelősi tisztség ellátásával 
a póttagként megválasztott dr.Vizkelety Andrást bízta meg.

Az év első felében nyugdíjazás és áthelyezés folytán megüresedett helyeken 
a szakszervezeti osopor+nk uj bizalmiakat választottak. A KMK sokszorosité-üze- 
mében Szilvássv Istvánnét, az Országos Gyarapodási Jegyzéknél Réna-Tas Andrást, 
a Könyvtárközi Kölcsönzésnél Tamás Pétert választották meg bizalminak.

A Szakszervezeti Bizottság a Budapesti Elnökségnek Javaslatot tett a költ
ségvetés sportrovatának 1000 Ft-ról 2000 Ft-ra valé felemelésére.

A Budapesti Elnökséggel egyetértésben a Szakszervezeti Bizottság f.évl szep
tember 1.-től a tagdíjakat a fizetésrendezésnek megfelelően módosította. A tag
díj-besorolás folyamatban van.

Társadalombiztosítási Tanácsunk üléseit A beérkezett kérések alapján máj. 
3-án 4 dolgozónak 1300 Ft munkaadói, 1 dolgozónak 300 Ft rendklv.szakszerveze
ti segélyt; Jun. 8-án 2 dolgozónak 800 Ft munkaadói segélyt; jul.4-én 5 dolgo
zónak 1100 Ft munkaadói segélyt; aug. 1-én 4 dolgozónak 1050 Ft munkaadói és 1 
dolgozónak 300 Ft rendk.szakszervezeti segélyt szavazott meg. A beérkezett üdü
lési kérelmeket a Tanács esetenként elbírálta és a beutalójegyeket kiadta. A 
beutalásokról "üdülések" c. rovatunkban adunk tájékoztatást. A máj. 3-1 ülés 
Írásbeli feddésben részesítette Pánczél Károlyt táppénzes-állományának ideje a- 
latti lakásán kívüli tartózkodása miatt. A máj. 8-1 ülés elbírálta dolgozóink Is
kolás gyermekeinek nyári munkára való Jelentkezését és az alkalmazás sorrendjé
re Javaslatot tett az Intézetvezetőségnek. Az aug. 1-1 ülésen Gordon Miklósné 
elnök beszámolt a Budapesti Elnökségen tartott megbeszélésről, melynek értelmé
ben a Tanáoson belül SzTK kifizetőhelyet ellenőrző albizottságot kell könyvtá
runknál létesíteni. Az albizottság szervezése folyamatban van.

BÉRRENDEZÉSÜNKRŐL

Sgsoolallsta társadalmunk fejlődésének eredményeként a kultúra munkásainak 
egy ujább osoportja - a könyvtárak, lovóltárak és múzeumok dolgozói Jelentős 
bérrendezésben részesültek.

Könyvtárunk a rendelet hatálya alá tartozó intézmények zömét megelőzve, 
az elsők között tervezte meg és hajtotta régre az uj besorolásokhoz hasonlóan 
a béremeléseket le. Ennek előfeltétele biztosítva is volt könyvtárunkban. A szak
mai éa gazdasági vezetés ugyanis már az elmúlt években a pártszervezettel 
és szakszervezettel együttműködve törekedett a szooialista bérezés tartalmának
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megfelelő bérhelyzetet kialakítani könyvtárunkban. így a Jelenlegi bérrendezést 
megelőzték az előző érek sokoldalú felmérései és a fokozatos bérfejlesztés ter
vei. Ilyen előzmények után az idei igen Jelentékeny béremelési keret szétosztá
sát ezek segítségével hajtottuk végre. Érezhetően megnőtt a szakszervezeti bi
zalmiak felelőssége. Megalapozott véleményük minden esetben érvényesült a bér- 
korrekolék során. Igen gyümölosősőnek bizonyult a dolgozókkal folytatott osopor- 
tos és egyéni beszélgetések módszere is. Ezek a körülmények biztosították könyv
tárunkban e nagyarányú bérrendezés sikerét. Intézetvezetésünk megállapítását 1- 
dézvzy ha nem is sikerült minden bérproblémát megoldani, a Jelentősebbeket mara
déktalanul felszámoltuk, iml pedig talán a legnagyobb eredményt a dolgozók álta
lános többségének megelégedésével találkozott. [Ml]

Széljegyzetek 
KttrmÁBÜBK 1962 .ÉVI TAKARÉKOSSÁGI TERVÉHEZ

Könyvtárunk 1962.évi takarékossági terve - melyet a Gazdasági Hivatal azért 
küldött meg a Híradó részére, hogy a könyvtár dolgozóinak nyilvánossága előtt Is
mertessük - lényegében nem más, mint Írásban való rögzítése azoknak a szempontok
nak, melyeket gazdasági vezetésünk érvényesíteni kíván a könyvtár gazdaságának 
vitelében. SUUkségessége nem szorul magyarázatra, mert a népgazdaság Javaival va
ló takarékos gazdálkodás alapvető kötelesség; Ismertetésének fontossága is kézen
fekvő, hiszen végrehajtásában a gazdasági vezetés nem nélkülözheti a dolgozók 
egyetértését és támogatását. Mégis az ismertetésén túl helyesnek látszik néhány 
olyan észrevétel felvetése Is, amely a tervezéssel és annak végrehajtásával kap
csolatosan Joggal merül fel.

▲ takarékossági terv 1-2. pontként azokra az un. "belső vizsgálatok"-ra utal, 
amelyek az OSzK Kollégiumának határozata alapján, a könyvtár munkaszervezetének 
korszerűsítésé^ tűzték ki óéiul. Izek a vizsgálatok, bár eredményük számszerűen 
fel nem mérhető, a könyvtári munka gazdaságosságának biztosítását valóban előse
gíthetik. Azt azonban, hogy ezek a vizsgálatok osak Igen lassan haladnak (1961 
mároiusától mindössze 3 osztály felülvizsgálata történt meg) a gazdasági vezetés
nek nyilván nem róhatók fel. Kasonlóképpen helyesnek látszik a munkaerőgazdélko
dással kaposolatosan annak a gondolatnak Ismételt felvetése is, hogy a nyugdíja
zások alkalmával felszabaduló státusok betöltésénél az egyes osztályok, az állá
sok átszervezésével biztosítsák SS osztály munkájához szükséges technikai munka
erőket . Ugyanosak Ide tartozik annak a helyes szempontnak klhangsulyozása le, 
hogy osak ott alkalmazzanak felsőfokú könyvtárosi szakképzettségű dolgozót, ahol 
az valóban szükséges.

A takarékossági terv 3-4. pontja sürgetően veti fel annak szükségességét, 
hogy raoionállsan kall megszervezni az Intézeten belüli anyagforgalmat. a kül«ő 
ht^^lltások koordinálását, sőt megoslllogtatja annak a reményét is, hogy a taka
rékossági-bizottság Javaslatot teás ebben a kérdésben az Intézetvezetőségnek. Ml 
azonban úgy látjuk, hogy az anyagforgalomnak, a rendszeresen ismétlődő szállítá
soknak megszervezése és lebonyolítása nem a bizottság, hanem a Gazdasági Hivatal 
feladata. Ennek megtervezése előtt szükségesnek látjuk az osztályok Igényeinek 
felmérését, helyesnek véljük lebonyolításába az osztályok technikai munkaerőinek 
a megfelelő mértékig való bevonását és mindenek előtt a szervezettség biztosítását.
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És ha mái» erről van szó, itt tennénk szóvá, hogy ennek során fsl lehetne és fel 
is kellene számolni az osztályok által igényelt anyag szétosztáséban a "papír
kosarakkal, piaoi szatyrokkal való olpekedés" eddig alkalmazott módszerét is.
Az osztályok által igényelt anyag havonként v. kéthavonként egyszeri helyszín
re való kiszállításának, a hét meghatározott napjain az épületek közötti forga
lom (a sokszorosítóba irányított "tepsik", a mikrofilmezendő anyag, a köteles
példányok) megszervezése, lebonyolittatása a Gazdasági Hivatal feladatköre,amit 
most máT megfelelő kisebb tehergépkocsi birtokában nem is ördöngösség végrehaj
tani. És itt kell megemlíteni a most már meglevő, de vezető nélküli tehergépkoosi 
kérdését is. A Puskin utoal épület udvarán mozdulatlanul álló gépkoosi, nem való
színű, hogy a takarékosságot szolgálná. Összefoglalóant úgy véljük, hogy mind
ezeknek megoldása valóban az időben, anyagban, emberben való takarékosságot szol
gálna, talán többet is annál, mint amennyit a terv pénzösszegben kivetit.

A takarékossági terv $-12. pontJeti az asztalosmühely hulládékanyagának fel- 
használásával, a könyvkötészet tervszámainak emelésével, a KISz munkafelajánlásá
nak hasznosításával, a hulladékanyagok összegyűjtésével és hasznosításával, adré- 
maszekrény-szükségletünk hazai lehetőségek felkutatása utján való beszerzésével, 
a kiadványok fölöspéldányainak felszámolásával, a Hirlaptár raktározásában uj 
mintájú tékák bevezetésével, a Köryvelosztó fölöspéldány-anyagának külföldi érté
kesítésével foglalkoznak. A hasznos kezdeményezések, gazdaságos megoldások e hosz - 
szu sorában - úgy gondoljuk nem lesz "felesleges - néhány Javaslat pótlólagos fel
vetése sem. Egy néhányról ezek közül.

Amennyire helyes a hulladékanyag felhasználásának felvetése az asztalosmun
kában, ugyanannyira helyes lenne arra is súlyt helyezni, hogy az asztalos a javí
tás és karbantartás munkáját végezze. Az osztályokon, folyosókon, pincékben hasz
nálhat atlanul heverő székek, asztalok és egyéb berendezési tárgyak, a rosszul zá
rodé ablakok és ajtók megjavítása feltehetően kevesebb bosszúságot és több meg
takarítást Jelenthetne, mint az a látszólagos haszon, amit uj berendezési tárgyak 
készíttetésével, de a Javítási munkák háttérbe helyezésével ér el a Gazdasági 
Hivatal.

A Hirlaptár kurrens anyagának raktározásában is - véleményünk szerint - több 
segítséget jelentene a gyakorlatban jól bevált dobozok és tékák egyes elemei gépi 
előregyártásának biztosítása, mint az ajánlt "üj mintájú" tékák bevezetése a do
bozok helyett.

A "használhatatlan anyagok" feltárásához kívánkozna egyrészt azoknak a gépek
nek, felszerelési tárgyaknak nyilvántartásba vétele, és más intézmények részére 
való átadása, amelyek műhelyeinkben kihasználatlanul hevernek; másrészt azoknak 
a tárgyaknak, anyagoknak gondosabb tárolása és kezelése, amelyek évről-évre 
használhatók kellene legyenek.

Külön részben foglalkozik a takarékossági terv az energiagazdálkodás (villany, 
fűtőanyag), a fogyóeszközök, irodaszerek, a közlekedés és általában az anyagta
karékosság kérdéseivel. Az egyetértés és helyeslés mellett itt sem felesleges 
néhány tapasztalat aláhúzása és ezeknek a Gazdasági Hivatal figyelmébe való aján
lása. A Pollack Mihály-téri épület központi fűtésének tavalyi tapasztalatét (ti. 
ezt, hogy legjobb takarékosság a megfelelő szakember alkalmazása) helyes lenne
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egyéb területen Is alkalmazni. Vonatkozik ez az Irodaszerekre is. Régi, de saj
nos évről-évre figyelmen kívül hagyott lgazságt olcsóbb, gazdaságosabb jő minő
ségű papírt, ceruzát, egyéb Irodaszert vásárolni és használni, mint sllányat és 
használhatatlant. Végül annak hangsúlyozását, hogy az anyaggal valő takarékosság 
biztosításának nemcsak eszköze, de feltétele a helyes nyilvántartás és rendsze
res ellenőrzés. Ezen a téren pedig van még teendő.

Könyvtárunk takarékossági tervének ismertetését azzal a kéréssel zárjuk, 
hogy dolgozóink tekintsék magukénak a tervet és segítsék annak végrehajtását.

TÁRSADALMI MOKKÁK TOLTUNK A VÁRBAN

Egy osütörtökl napon (junlus 28-án) az eget aggodalmasan kémlelő társaság 
gyülekezett a főépület bejáratánál. Kis túlzással fészekrakőknak nevezhettük ma
gunkat, hiszen híressé vált leendő otthonunkba készültünk társadalmi munkára. - 
Ham, azt Igazán nem lehet állítani, hogy az autőbuszkalauz és az utasok kitörő 
örömmel fogadták közel negyven főnyi osapatunkat, de ml nem osüggedtünk. Mire 
agyonrázva megérkeztünk, kisütött a nap és a rövidke várakozási Időt, a váratlan 
vakációt, kl-kl Ízlése szerint használhatta föl. Volt aki presszóban gyűjtött 
erőt, mások a Halászbástyáról gyönyörködtek a mindig meghökkentően szép panorá
mában és jóleső büszkeséggel hallgatták a vagy tucat külföldi fényképezőgép dlsz- 
krét, de szapora kattogását.

£ kis kitérő után elkalauzoltak bennünket munkánk színhelyére. A gondos bal
esetelhárítási oktatás nem maradt el és szállóigévé lett nagysikerű Intelemben 
osuososodott ki, miszerint "nem jó az, ha az ember feje egy leeső féltéglával 
találkozik”. Hát nem is jó. A "beöltözés” szertartása hamar lezajlott és kl-kl 
munkaeszközt ragadott. Sajnálatos módon le kell szögezni, hogy az annyit hangoz
tatott egyenjogúságot itt, a kultúra leendő szentélyében szégyenletesen lábbal 
tlportákt a férfiak szép nagy szerszámokat kaptak, ml pedig csak kis vas-mloso- 
dák&t. Később kiderült, hogy semmiféle nagyságrendi különbség ninos a nagy és 
kis szerszámok okozta fájó hólyagok közt a tenyéren.

Munkánk abban állt, hogy bontási téglákról kellett a habarcsot leverni. De 
milyen tégláról és milyen habarosotl A tégla a normálisnál sokkal nagyobb volt 
és valami osodálatos véletlen folytán mindig a téglakupac legaljáról kellett elő- 
kotoral. No és a hábaros! Egyesek szerint beton volt az a javából, de persze az 
Is lehet, hogy valami uj Kőműves Kelemenné átka kötötte ilyen szorosan egymáshoz 
a téglát és a habarosot.

S ami a történelemben évszázadokig tart, itt negyedórák alatt ment végbei 
azaz a munkamódszerek fejlődése az individuális kézműipartól a fejlett munkameg
osztással rendelkező nagyüzemig. Eleinte ugyanis mindenki saját kis téglakupaoa 
fölött görnyedt, válogatott, szállított, ha a munka úgy kívánta. Később aztán 
létrejött a válogató, szállítmányozó és rakodó különítmény és tökéletesedtek a 
munkamódszerek. KI a sok apró ütésre esküdött, ki a lendületes nagy mozdulatokat 
kedvelte és különböző nézetek alakultak ki az ütés szögét Illetően Is.

A nagyon áhított nap ekkor már erősen tűzött és egyre többen Irigyeltük azt
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a munkatársunkat, «th fürdőruhában mérte ütéseit a téglára.

A nap tűzött, a sűrű por oslpte karunkat-lábunkat, sző nem hallatszott,osak 
a szerszámok osattogása, s mögöttünk magas fal emelkedett... Ebkor - az irodai- 
milag jártasak - Rejtő Jenő (Howard) légiós regényeit kezdték emlegetni s kézzel
foghat ő közelségben éreztük a forró homoksivatagot.

No, de a "félidőben" elbújt a nap, megszűnt a sivatagi varázs Is és a szá
mok bűvöletébe kerültünk. Ismételt és egymásnak ellentmondó hírek érkeztek az 
elkészült téglák tömegéről és arról, hogy mennyi hiányzik még az ezerhez. Azt hi
szem, valami még akkor Is hlbádzott az ezerből, amikor a munka végeztével feláll
tunk és esodálkozva tapasztaltuk, hogy beleőszültünk a munkába!

Ismételt metamorfózis következett s már vártuk a délután ünnepi részét a 
"háztüznézőt". Kedves mérnök-kollégánk vezetésével bejártuk a Budavári Palota 
nyugati szárnyát. Ez a kb. egyórás séta - túlzás nélkül - felejthetetlen élményt 
nyújtott és bőségesen kárpótolt sajgó tenyerünkért és fájó derekunkért.

Sétánk során többünkben felvetődött a kérdés, hogy nem lehetne-e megismétel
ni és rendszeresíteni az ilyen osoportos látogatásokat szakértő vezetővel. Azt 
hiszem könyvtárunk dolgozói és osaládtagjalk örömmel élnének a lehetőséggel! 
t BÁNLAKI ÉVA]

A társadalmi munkában az alábbiak vettek részt: (Főigazgatóság) Jalta Rose- 
marle, Farkas László, Szana Elemér; (I.Főosztály) Baozoniné Krepuska Judit, Be- 
lenoslk Lajos, Osép Attila, Bell Györgyné, Gatter Istvánná.Kováoe Ilona, Mllhoffer 
Alajos [a osoport vezetője], Tibolya Istvánná, Kittek Lászlóné; (II.Főosztály) 
Indali György, Szepesi Attila, Tatai András (III.Főosztály) Benedloty Róbert, 
Vizkelety András; (IV.Főosztály) Bántál Vilmosné, Gombooz István, Jáger Gyuláné 
Liber László, Lünk Ildikó, Maozlka Béla, Slaohta Erzsébet; (KMK) BániniH Éva, 
Barabási Rezső, Deutsoh Béláné, Keoskés Mátyás, Kiss Eszter, Beo^M Lívia, Papp 
Sámuel, Pethes Iván, Somogyi Anna, Vargha Balázs, Varsányi Endréné; (Gazdasági 
Hivatal) Márton Mihály, Mürsohberger Tibor, Szabad Éva.

SPQRIFBLELŐStlSK ÍRJA

Hasznos, de figyelmen kívül hagyott jő tanáos, hogy az Íróasztal mellett dol
gozók számára szellemi frisseségük megőrzésének egyetlen hatásos eszköze a test
mozgás; a sport.

Kevesen vannak könyvtárunkban akik ezt megszívlelték, de ebből a néhány 
emberből mégis kialakulóban van Intézetünk sportoló gárdája.

A tavaszi igényfelmérésnél legtöbben a turisztika iránt érdeklődtek, 55-en 
jelentkeztek. Ebből mostanáig 24-en léptek be a Természetbarát Egyesületbe, eny- 
nylen kaptak igazolványt. Megalakult intézeti szakosztályunk, kitünően működő, 
lelkes tisztikarral. A nagy meleg ellenére már rendeztek néhány túrát Dömös,Do
bogókő környékére.
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Az asztelítenisz Iránt 33-an érdeklődtek. Hőnapokon keresztül kellett vár
nunk, míg az asztalos végre helyrehozta a ping-pong-asztalt. Most már ott áll 
a Puskin utoal márványteremben, minden dolgozónk használhatja, felszerelésünk Is 
van. ősszel házi versenyt rendezünk.

Az evezni vágyók (28-an vannak) kívánságának osónak hiányában eddig még nem 
tehettünk eleget. Feltehetően erre Is sor kerüli Ma még határozott Ígéretet nem 
tehetünk, de reményeink vannak arra, hogy vlzkedvelő kollégáink Igényelt Is kie
légíthetjük, s végre a Széchényi Könyvtár dolgozói körében Is gyökeret verhet ez 
az oly egészséges sportági

Egy alkalommal Intézetek közötti barátságos labdarugó mérkőzésre Is sor ke
rült. Csapatunk kitűnő formában lépett a gyepre (mely ugyan Inkább por volt, mint 
gyep, de hagyjuk most a naturalizmust!) és az Egyetemi Könyvtár ellen vívott küz
delemben ragyogó, 9»2 arányú győzelemmel öregbítette könyvtáunk sport-diosőségét.

Végül meg kell emlékeznünk Intézetünk legrégebben fennálló és legtevékenyebb 
együtteséről, a röplabdázókról. Tavasszal és a nyár elején szakszervezeti bajnok
ságban vettek részt, melynek végső eredményét még nem ismerjük. Némi utánajárás
sal edzési lehetőséget Is sikerült biztosítani a tavasz folyamán a SZOT Iskola 
gyönyörű környezetben létesült pályáján. A SZOT Iskola vezetőségének ezúton is 
köszönetét mondunk készséges segítségükért.

Körülbelül ennyi és ilyen szerény az az eredmény, amiről sport terén beszá
molhatunk. De ez körülbelül megfelel helyzetünknek, nem törekszünk kiemelkedő 
versenyeredményekre, Inkább osak saját egészségünk, munkakedvünk fenntartására 
szolgál nálunk a testmozgás. Ez viszont fontos cél, s ezért reméljük, hogy nálunk 
Is egyre széleskörübbé, egyre szervezettebbé válik a sportélet.

TÁJÉKOZTATÁS

A Budapesti Elnökség felhívásának teszünk eleget, amikor az alábbiakban tájékoztatást 
nyújtunk a családi pótlék és egyes társadalombiztosítási szolgáltatások folyósításához 
szükséges Igazolások beszerzésének módozatairól.

MILYEN ESETEKBEN ÉS HONNAN KELL családi pótlék, betegségi biztosítási szolgáltatás 1- 
génylése esetén IGAZOLÁST SZEREZNI?

CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYLÉSE esetént

1) Aki a családi pótlékra jogosult dolgozó halála után a gyermek eltartásáról gondos
kodik, a családi pótlék igénylésekor a dolgozó halálát anyakönyvi kivonattal, a gyermek 
eltartását a lakóbizottság által kiadott bizonyítvánnyal köteles igazolni.

2) Az anya jogán történó családi pótlék igénylése esetében!

Ha az anya azon a elmen igényli a családi pótlékot, hogy az apa 500.- Ft-ot meg nem 
haladó nyugellátásban, kivételes ellátásban részesül és nyugellátása alapján családi pót
lékra nem jogosult, ezt a körülményt a nyugellátást folyósító szerv köteles igazoltatni.
Azt a körülményt pedig, hogy az apának a nyugellátáson felül egyéb keresete, vagy jövedelme



nincsen a családi pótlék igénylésekor, majd éveni vént egyszer köteles igazolni. Az igazolást 
a lakóbizottság elnöke adja ki.

Ha az anya azon a elmen igényli a családi pótlékot* hogy az apa egyetem, fóiskola 
nappali tagozatának hallgatója, ezt a tényt az Iskolának félévenként kell igazolni. Azt a 
körülményt pedig, hogy havi 500.- Ft-ot meg nem haladó ösztöndíján kívül egyéb keresete, 
vagy jövedelme nincsen, az apa lakóhelye szerinti illetékes lakóbizottsággal köteles igazol
tatni.

3) A dolgozó a vérszerinti, örökbefogadott, mostoha, vagy nevelt gyermek, unoka, testvér 
eltartását a családi pótlékra vonatkozó igény bejelentésekor, majd pedig évenként egy Ízben 
köteles igazolni. A 16- életévét be nem töltött vérszerinti és örökbefogadott gyermek saját 
háztartásában történő eltartását azonban csak az igénybejelentéskor kell Igazolni. Az igazo
lást a lakónyllvántartás vezetője, a lakóbizottság, a tanács (vidéken), a vállalat szb.elnö
ke adja ki.

4) Az egyedülálló dolgozó nőnek az igény bejelentésekor, majd pedig félévenként kell i- 
gazoltatnl azt, hogy egyedülálló dolgozó nő és a gyermekót saját háztartásában tartja el,
▼agy ellátásáról a R.4.§-ában foglaltak szerint gondoskodik. Az igazolást a lakóbizottság,
a tanács (vidéken), a vállalat szb. elnöke adja ki.

5) Azt a körülményt, hogy a dolgozó a testvérét (testvéreit) saját háztartásában tartja 
el, vagy a testvérei eltartásáról gondoskodik, valamint, hogy a szülők a gyermek eltartásá
ra képtelenek és eltartásáról kizárólag a dolgozó testvér gondoskodik, naptári évenként kell 
igazoltatni. Az igazolást az illetékes tanács, a vállalat szb. elnöke adja ki.

6) ha a gyermeket magánszomélynél helyezte ol a dolgozó, az elhelyezését, az eltartás 
költségeihez való hozzájárulás havi összegót évenként egyszer kell Igazoltatni. Az igazolást 
a magánszemély lakóhelye szerinti lakóbizottság, a lakónyilvántartás vezetője, a tanács 
(vidéken) adja ki. Az eltartás költségeihez való hozzájárulás havi összegét a dolgozó a 
magánszemély által Írásban tett és két tanú névaláírásával, valamint lakcímével és "Szemé
lyi igazolvány"-ónak a számával ellátott nyilatkozattal köteles igazolni. A rendelkezés vo
natkozik a rokonnál, vagy a nagyszülőnél elhelyezett gyermekekre is.

7) A gyermeknek nevelő otthonban, egészségügyi, csecsemő- vagy gyermekotthonban történt 
elhelyezését, valamint az eltartásának költségeihez való hozzájárulás havi összegét a csalá
di pótlók igénylésekor, ezt követően évenként kell igazoltatni. Az igazolást az az illetékes 
otthon adja ki, ahol a gyermek van.

8) Ha a dolgozó egyéni körülményei (iszákosság,stb.) valószínűsítik, hogy a családi 
pótlékot nem rendeltetésének megfelelően használja fel, a családi pótlék a vele közös ház
tartásban élő családtagnak - a dolgozó beleegyezése nélkül is - kifizethető. Az említett 
körülményt a községi (városi, kerületi) tanácsnak kell igazolni.

9) Nem jogosult családi pótlékra munkaviszony alapján az a dolgozó, aki munkaviszonya 
mellett egyéb kereső foglalkozást is folytat és az ebből származó keresete, vagy jövedelme 
a munkaviszonyból származó munkabérét eléri, vagy meghaladja. Kereső foglalkozást folytat 
az, aki gazdaságilag művelhető földingatlanon dolgozik, vagy azt haszonbérbeadás utján 
hasznosítja. A földingatlan után a "mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadója" elmén 
kivetett összeget naptári évenként kell igazoltatni. Az Igazolást a tanács adja ki.
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10) Együttélés esetében, ha az anya azon a elmen igényli a családi pótlékot, hogy az 
apa családjáról, gyermekeiről tartósan nem gondoskodik, ezt a tényt félévenként köteles 
igazoltatni. Az igazolást az illetékes gyámhatóság adja ki.

BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS eseténl

1) A családtagi lgényjogosultság elbírálásához a dolgozótól olyan lakóbizottsági9 vagy 
ennek hiányában tanácsi igazolást kell bekérni, amelyből kitűnik a családtag igényjogosult
sága. Az említett igazolások érvényességet az igazolás kiállítását követő 6 hónapon keresz
tül elismerik, ha a dolgozó anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában olyan Írásbeli nyi
latkozatot ad, mely szerint, ha a családtag eltartásában változás állna be9 azt azonnal je
lenti.

2) Meghosszabbított gyermekágyi segély folyósitása kezdetén a gyermek életbenlétét, 
gyermekápolási táppénz folyósitása esetén azt, hogy a családban nincs olyan 16 éven felüli 
személyt aki a gyermek ápolását,keresetveszteség nélkül elláthatná, egyedülálló anyag gyer
mekápolási táppénz folyósítása esetén a dolgozó egyedülállóságát az igénybejelentéskor kell 
lakóbizottsági, vagy ennek hiányában tanácsi igazolással bizonyítani.

SZAKSZTflVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL

PÁCZIUS ANTALNÉ 
1923-1962

Döbbenten álltunk a koporsója mellett. Néhány nappal előbb még örültünk gyógyulásának 
és amikor halála hirét vettük, alig tudtuk felfogni a szavak jelentőségét.

Több mint tiz éve dolgozott közöttünk. A szocializmus építésének kezdő Időszakában ke
rült hozzánk, mint fiatal munkásnő és lett párttitkára könyvtárunknak.

Ebben az időben, az uj emberek és uj problémák között, erejét megfeszítve igyekezett 
megoldani a rábízott feladatokat. Elvégezte a Pedagógiai Főiskola könyvtárszakát és éveken 
át azért tanult, hogy ne csak a politikai munkában állja meg a helyét, hanem mint könyvtá
ros is. Nem nézte saját érdekeit, fáradhatatlan volt a közösségért folytatott munkájában.
Nem egyszer vállalta a népszerűtlen, kemény feladatokat is, mert hitte, meggyőződéssel hitte, 
hogy jó ügyet, a nép felemelkedését szolgálja.

Az ellenforradalom után 1956-ban az elsők között volt, akik megkezdték könyvtárunkban 
a Párt újjászervezését. Következetesen harcolt a párt célkitűzéseiért akkor Is, amikor bi
zonyítani kellett, hogy az elkövetett hibák nem törvényszerű velejárói az uj társadalom épí
tésének s népünk számára is a szocializmus épitése az egyetlen járható ut. Következetesen 
harcolt, mert hitt benne s kiállásában nem volt számitgatás, méricskélés. Tudatosan harcolt 
önmaga és mások megjobbításáért, mórt különb akart lenni a tegnapi magánál s hitte, hogy az 
emberiség útja csak előre mehet.

Két évvel ezelőtt a pártfőiskola elvégzése után tagja lett könyvtárunk pártalapszervl 
vezetőségének és komoly része volt abban a munkában, melyet a pártszervezet a dolgozók bi
zalmának megnyeréséért folytatott. A könyvtár dolgozói tisztolték, becsülték egyenességéért, 
az Igazságra való feltétlen törekvéséért és bizalommal fordultak hozzá.

Életére, munkájára Így emlékezünk és emlékét kegyelettel így őrizzük meg!
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SZÜLETÉSEK: - Könyvtárunk nagy osaládjának uj tagjait KESZTLER MÁRIA Keszt- 

lemé Kávrén Erzsébet leánya Jul. 21-én; MÁRTYÁH GYÖRGYI és MÁRTYÁH TIBOR ZSOLT 
Mártyán Gyulánó leánya és fia máj. 12-én; HAGY ATTILA Hagy Lajos és Sohönborn 
Katalin fia ápr. 17-én; PAPP DÁNIEL ISTVÁH Papp István fia máj. 31-énj SCHHELLER 
KRISZTINA Schneller Károly leánya máj. 11-én született.

HÁZASSÁGKÖTÉS - Lünk Ildiké aug. 11-én házasságot kötött Susánszky Zoltánnal.

HALÁLOZÁSOK - Bősze Jézsef édesapját, Konoz József édesanyját gyászolja.

KÓRHÁZBAN VANNAKt Podorné Széke Júlia, Hernády Fereno, Kapoosl Mihályné és 
Szüos Ilona.

HOLNAP MÁR KÉSŐ LEHETI

Darabolná Gál Ágota, Fogarassy Miklós és Horváthné Izsó Livla hirlaptári dol
gozóink az alábbi nyílt levéllel fordultak szakszervezeti bizottságunkhoz. Kér
jük azokat a dolgozóinkat, akik e kéréshez csatlakozni kívánnának, hogy a 133-051 
telefonszámon közöljék e szándékukat az SZB titkárával.

Bármennyire is köztudott) bevezetésképen leírandót nagyon sokan vannak a 
Könyvtár dolgozói között olyanok, akik igen rossz, embertelen lakásviszonyok 
között élnek. És reménykednek.

Például az alábbiakkal kaposolatbant tudvalevő, hogy államunk a 15 éves la
kásépítési programot kizárólag a maga anyagi erejéből megvalósítani nem tudja. 
Olyan megoldásokat, lakásépítési módozatokat kínál az igénylőknek, melyeket az 
ő hozzájárulásával valÓBit meg.

Ilyen a tetőráépitÓBi akoió is. Egy már volt, Jobban mondva a megvalósulás 
tekintetében már lesz az Orsz£os Széchényi Könyvtárban.

Alig egy féléve egy miniszteri rendelet nyomán az eddig elég zavarosan fo
lyó és rendezetlen tetőráépítéseket rendeleti utón szabályozták, a Tanácsok 1- 
rányitása alá utalták. Sőt, amint erről az Építésügyi Minisztériumtól felvilágo
sítást kaptunk, az elkövetkező időben minden eddiginél nagyobb számban indulnak 
az ilyen akoiók. Mér megtörtént - a Tanácsok felügyelete alatt - a ráépíthető 
házak felmérése.

Arra van szükség, hogy a Könyvtár ilyen igénnyel forduljon a VIII.kér.Ta
nácshoz, amíg nem késő, s amíg a most megszaporodott lehetőségeket más intézmé
nyek le nem kötik a maguk dolgozói számára.

A kérésünk tehát* Minél előbb - mert talán holnap már késő lesz! - Szakszer
vezeti Bizottságunk adjon be lakásráépitési igényt a kerületi Tanáoshoz s csak
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azután - a lakások száma is osak akkor tudható, ha egy konkrét engedéllyel ren
delkezünk - ossza szét a leginkább igényjogosultak és érdeklődők között a lakás
építkezéseket.

Nagyon kérjük, tekintettel arra, hogy ez számunkra létkérdés, tegyék meg 
est a lépést, hiszen ez Önökön áll, a sokkal terhesebb, az anyagiak úgyis az 
állam és a lakásóhajtók számára marad.

ÜDÜLÉS - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek Udtllésl beutalást. Kedvezmé- 
nyes__ttdUltetéa - BALATONFOLDVÁR j J. Hajdú Helga és férje (máj•25-.lun.8), Hatos Lászlóné 
(méj.25-jun.Ó); BALATONLELLEt Nyaké István (aug.25-szept.7); FONYOP-BÉLATELBPi Szilágyi 
György és felesége íJun.2?-Jul.lÉ); PILISSZENTKBRESZTt Jun. 5 -12e Barbácsy Vilmosné 6b é- 
desanyja. Jun. 13-26. Németh Lajos és felesége. Ráczné Varró Judit. Édesanyja és gyermeke, 
aug. 22-szept.3« Bácz Kálmánná és férje; SIÓFOK Koncz József (máj.24- jun.6) - Gyermeküdülte
tés - BÁLÁT ÓNAKALTTTohcz Béláné gyermeke László (jul.15-aug.1); BALATONSZáBADI: Mirkl 
György gyermeke Zsuzsónna (Jul.l8-aug.3) - Önköltséges üdültetés (Nemzeti Színház üdülője) 
SIÓFOKI jun.19-tŐl Bóday Pál ás felesége. Mérey Róbertné és ferde, Tőkési Ilona, nővére és 
gyermeke, aug. 28-tél Falvy Zoltánné és férje. Intézeti önköltséges üdültetés - KESZTHELY: 
jun. 23-jul.5* Nemes Kiéra és szülei (3). Szabé Ervin és szülei (3). Wix Györgyné szülei 
(2); Jul. 7-19* Faragó Lászlóné és családja (3^# Mencsik Pál és családja (3). Vermes Lász
lónk és osaládja (3); jul. 21-aug.2. Csáp Attila és családja (3) [1-1 hetes váltással]
Demény Ottóné és csaladja (3) valamint Horváth Viktor ás csaladja (3). Zilahi Tamásná és 
osaládja (4); aug. 4-16. Beck Oszkár és felesége (2). Gombocz István és csaladja (4), Kókal 
György és családja (2), Takács Menyhért és családja (é>); aug. 18-30. Borsa Gedeon és csa
ládja (4), [1-1 hetes váltással] Csákvári Elekné és gyermeke (2) valamint Futala Tiborné 
és férje (2), Nagydiósl Gézáné és családja (4), Orögdy Györgyné és családja (3)

Az OSZK TERMÉSZETBARÁT CSOPORTJA jul.15-én Rám szakadák-Dobogókő-Ságvári menedékház 
Szentendre útvonalon túrázott. Aug. 19-én Horányba rándultak ki. A délelőtt fürdéssel, a 
délután a szentendrei szerb-buosu keresésével telt el. A csoport kirándulásain mindenki 
részt vehet. Vendégeket is szívesen látnak. A tervezett kirándulásokról Benedicty Róbert 
(RRT) ad tájékoztatást.

A KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE kiadásában megjelent a "Könyvtárak, levéltárak ás 
múzeumok egészségügyi és munkavédelmi útmutatója". Az útmutatót minden dolgozónk részére 
díjmentesen bocsájtjuk rendelkezésre. A szétosztása a bizalmiak utján történik meg.

DICSÉRŐ-LEV^LET KAPTUNK. A VIII.kér.Práter utcai Általános Fiúiskolától kaptuk az alábbi 
sorokat: " Örömmel értesítjük Önöket, hogy Nagy Sándorné dolgozójuk Sándor nevű VIII.osz
tályos gyermeke az 1961/62.tanévet jeles rendUséggel végezte el és úttörő munkája egész év
ben példamutató volt. Kérjük örüljenek velünk es köszöntsék a gondos, gyermekét szocialista 
szellemben nevelő szülőt."

LAPUNK MOSTANI SZÁMA a nyári szünetre tekintettel junius-augusztus jelzéssel összevont 
széniként jelenik meg. Szeptembertől kezdve minden hó végén kerül kiadásra. -

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA. Megjelenik h&YOnként. Felelős kiadót HORVÁTH VIKTOR. Szerkesztő bizott
sági BÁNLAKY ÉVA. GOMBOCZ ISTVÁN, HANKISS ELEMÉR, HORVÁTH VIKTOR [szerkesztő], 
SZÜOS ILONA. VADÁSZ PERENCNÉ. Országos Széchényi Könyvtár Budapest VIII. Muzeum 
1 ‘ ~ házi soksz. Lapzárta 1962. aug. 10. Megjelenik 400 példányban. Nyt. számi






