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A KÖLTŐ

Viotor Jara Chile déli részén született egy kis faluban, paraszt” 
családból. A chilei népi zene legjobb hagyományait folytatta, dalokat kompo
nált a szántásról és az elhagyott bányáról, a szövőnőről, verseket irt hoz
zájuk, s szatirikus darabokat is tervezett. A stadionban végeztek vele, mint 
annyi mással. És a tanú elmondja, hogy mielőtt meghalt, utolsó dalában még 
Összefoglalta valamennyi baj társának borzalmas sorsátt

"Hatan közülünk elvesztek a mlndenség távolában.
Egy meghalt - egyet agyonvertek - sosem

hittem volna,
hogy Így lehet egy emberi lényt ütlegelni.
A másik négy szabadulni akart a rémülettől, 
egyikük a melybe vetette magát, 
a másik felét loccsantotta szét a falon, 
de mindketten a halál dermedt tekintetével*
Mily szörnyűségeket idéz fel a fasizmus aroa.Terveiket pillanatnyi pontossággal hajtják végre - 
semmitől sem zavartatják magukat.
A vérontás kitüntetés nekik.
A gyilkosság dicsőség.
Bz az a világ, amelyet megteremtettél óh Uram?
Ezért vitted végbe hétnapos csodád és munkád?"
Amikor ezt olvastam egy másik költő jutott eszembe, akiről Viotor Jaga 

aligha tudott. Radnóti és utolsó sorai, amelyeket harmino évvel korábban 
irt Szentkirályszabadjánt

"Mellézuhantam, átfordult a teste 
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. - így végzed hát te is, - 
súgtam magamnak, - osak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. -
Dér sprlngt nooh auf, - hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen."
A költőt megölik és a könyveket máglyára rakják. Csak a könyvöket? Bem. 

Az iskolában, amelyet elfoglalnak, a diáknaplókat is. És a filmvállalatnál 
a katonákat figyelmeztetik: az exponálatlan film "elég" ha fényt kap. És a 
katonák élvezettel nézik az egymás után kigombolyodó filmtekeroseket,amelyek 
az egész termet elárasztják.

Beszélgetésfoszlányok térnek vissza különböző párbeszédekből: beszélge
tések a stadionban, a cellában, a pincében. "Miért tették ezt velünk?" Bem 
hittük, hogy bekövetkezhet." "Pigyelmeztettek, hogy mi lesz és én nem hit
tem." Ahogy Sergio Villegas Írja: "a fasizmussal nem lehet játszani.Bem nj ez 
a felismerés, mégis szükséges emlékeztetni rá. A fasizmussal sem játszani, 
sem szövetséget kötni nem szabad, mert hatásának lebecsülése és e szövetség

175



nem várt ára: minden jog ás emberi tisztelet elfojtása, kínzás, halál ás as 
álét valamennyi demokratikus fór .iájának eltörlése."

Heház lenne pontosabban fogalmazni.

Vajda Páter "Vallomások a fasizmusról" c. Írásaiból. Hók Lapja. 1974. 37. sz.
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A könyvtár Vezetői Tanáosa legutóbbi, Jullus ÍM ttláeán az alábbi tárnák 
kerültek megvitatásra:

1* FUgedj rétemé főosztályvezető 1* Bzüoz Jenődé. a Bibliográfiai Osztály 
vezetőjét "A számítógépre tervezett Magyar Nemzeti Bibliográfia gápj 
előkáazitő munkálatai áz munkaszervezeti feltételei."

Mint ismereten könyvtárunkban évek: őta folyik a Magyar Nemzeti Bibliográ
fia gépi utón történő előállításának előkészítése. A munkálatok most jutottak 
el abba a szakaszba, amikor az MNB gépesítését a vele szorosan összefüggő mun
katerületek szempontjából is vizsgálat alá kell venni. Az elérendő oél az, 
hogy az MNB gépesítése összhangban legyen a könyvtár egyéb munkaterületeivel 
s a gépesítés kívánta nagyobb munkaráfordításból származó valamennyi előnyt 
optimálisan ki lehessen használni.

A könyvtár vezetősége úgy döntött, hogy az MNB számitágépesitésével pár
huzamosan ki kell dolgozni a nemzeti könyvtár komplex gépesítési tervét. As 
ezzel kaposolatos munkát az ötödik ötéves terv Időszakában meg kell indítani.
A jelen sürgető feladatának jelölte meg a vezetőség annak megvizsgálását,hogy 
melyek azok a kaposolódő pontok, ahol as MNB előállítása az OSzK gyűjteményei
vel és katalógusaival érintkezik a ahol a gépesítés a munkamenetben, 111. a 
munkaszervezetben reformokat kíván. (A problémát a későbbiekben bővebben is
mertetjük.)

2. "Az Qrggágoa Széphésri. Köarrtér ötödik ötéves tervjavaslata."
Az előterjesztést, mely az OSZK 1976-1980 közötti létezémfejlesztését tar

talmazta, a Vezetői Tanáoa elfogadta. A létezémfejlesztéa felhasználásával 
kaposolatos, valamint a feladattervben rögeitett tartalmi kérdések megvltatá- 
ra a Vezetői Tanáoz as év folyamán még viasza fog térni.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK
Munkatársaink külföldön
A ssooialista országok könyvtáraival fennálló személyoeere keretében vol

tak külföldön:
Vavrlneo* veron-nr*. a Zeneműtár tud. munkatársa április 16-30-a között a 

pozsonyi Egyetemi Könyvtárban zenei vonatkozású hungarikák felkutatásával fog
lalkozott.

Dr. Bor a Gyarapítási Osztály tud. főmunkatársa május 6-19-e kö
zött ugyanosak a pozsonyi Egyetemi Könyvtár vendége volt. Utjának oélja hun- 
gárikunok felkutatása, 111. antikvár-'vásárlása volt.

Szilváasy Zoltánná, a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusának osztály
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vezetője május 15—22-e között a berlini Deutsohe Staatsblbliothek—bán a köz
ponti katalógusokat tanulmányozta, különös tekintettel a központi folyóirat- 
lelőhely- jegyzék számítógépes előállítására.

Őrári Sándor# az Állonányvádelml ás Reprográfiai Főosztály vezetője ás 
Horváth Viktor* a Mikrofilm Osztály vezetője május 20-25-0 között a Matioa 
Slovenaká (Martin, Csehszlovákia) vendégel voltak* ütjük során tárgyalásokat 
folytattak a kát könyvtár közötti mlkrofilmosere-megállapodás végrehajtásán 
nak gyakorlati kérdéseiről*

Dr* Fried István* az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat tud* munkatársa 
junlus 22-től jullus 5—lg a Matioa Srpska (Növi 3ad, Jugoszlávia) könyvtá
rában hungarlka-kutatásokat folytatott, elsősorban a 19. századi kiadványok 
vonatkozásában*

Mllhoffer Alajos* a Raktári Osztály vezetője junlus 5-10-e között a 
prágai Állami Könyvtár vendégeként a könyvtár raktározási rendjét tanulmányoz
ta*

Dr* Tlzkelety András* a Kézirattár osztályvezető-helyettese junlus 10-22- 
e között a prágai Állami Könyvtárban és több más prágai gyűjteményben hunga
rlka-kutatásokat végzett*

varga Ildikó* a Könyvek Központi Katalógusának munkatársa junlus 20-JO-s 
között a prágai Állami Könyvtárban a központi katalógusok munkáját tanulmá
nyozta*

Szakmai konferenolák
A KGSX-tagállamak informáolós rendszere (NXMIR) keretében létrehozott al

rendszer, a Publikált Dokumentumok Nemzetközi Információs Rendszere április 
9-12-e között tartotta 2* rendszertanáosl Ülését Moszkvában* A szakértői ér
tekezleten könyvtárunkat dr* Sebestyén gáza főigazgatóhelyettes, Fügedl Pé
ter né fóosztályvezető, Szilvásé? Zoltánná osztályvezető és lengyel Tntvá^é 
tud* munkatárs képviselték*

A liposel Deutsohe Bttoherel a kurrens nemzeti bibliográfia aktuális prob
lémáiról április 22-2S-a között a szocialista országok bibliográfiai szakér
tőinek részvételével konferenolát rendezett* Az OSzK részéről a konferenolán 
Fügedl Pétérné és dr* Ferenozy Endréné főosztályvezetők vettek részt*

Az IFIA Bibliográfiai Szakbizottsága állondő tanácsadó testületé (SAO) 
Lipoeében május 8-11-e között ülést tartott, amelyen hazánkat Fügedl Péterné 
főosztályvezető képviselte* A tanáoskozás vendéglátója a Deutsohe Bttoherel 
volt. Mint Ismeretes, az IFIA Bibliográfiai Szakbizottságának elnöke Gerhard 
Pomassl dr., a Deutsohe Bttoherel fóigazgatóhelyettese.

A berlini.Methodlsohes Zentrum für WlssensohaftUohe Blbliotheken Gotha- 
ban junlus 4-7-e között kollokviumot tartott az NDK tudományos könyvtárai 
számítógépesítésének helyzetéről. A kollokviumon meghívottként Magyarország 
és Lengyelország könyvtárosai vettek részt. Az OSzK-t dr* Sebestyén Géza 
főigazgatóhelyettes és Őrári Sándor főosztályvezető képviselték.
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Egyéb kiutazások
Dr. Komjáthy Miklősné. a Retrospektív Bibliográfiai Szerkesztőség vezető

je május 17-től Junius 17-ig ösztöndíjjal Olaszországban volt tanulmányúton* 
Rómában ás Firezóben több könyvtári Intézményt látogatott meg. Tanulmányozta 
az Olaszországban folyó bibliográfiai munkát és tájékozódott az olaszwnagyar 
kladványosere bővítésének lehetőségeiről*

Dr. Vizkelety Andfás. a Kézirattár h. osztályvezetője hivatalos kikülde
tésben május végén néhány napig Londonban tartózkodott.

Dr. Blrkás Endre, a Gyarapítási Osztály vezetője a Kulturális Kapcsola
tok Intézete megbízásából májusban 10 napot Rómában töltött, az ottani Magyar 
Intézet könyvtári állományának felülvizsgálata, 111. selejtezése oéljából. A 
berlini Magyar Kultúra Háza könyvtárét julius 1-5-e között ellenőrizte.

A jugoszláviai alsólindvai nyomda alapításénak 400. évfordulója alkalmá
ból az újvidéki Hungarológiai Intézet áprilisban tudományos ülésszakot rende
zett, amelyen dr. Borsa Gedeon tud. főmunkatárs meghívottként előadást tar
tott.

Külföldi vendégeink
A New York-i Metropolitan Museum of Art könyvtárának h. vezetője Dobrlla- 

Ponya Sohimansky keloteurópai útja során látogatást tett könyvtárunkban. Áp
rilis 16-án a Magyar Könyvtárosok Egyesülete klubjában vetített képekkel ki
sért előadást tartott.

Ladislaus Skrivanek és Brúnó Höge prágai restaurátorok, a prágai Státni 
Knlhomá munkatársai április 23-tól május 4-lg voltak könyvtárunk vendégel*
Az elmúlt évben könyvtárunk által megvásárolt Regnál 7 restaurálási eljárás 
lioeno-ozerződésben foglaltaknak megfelelően a llirlap-állományvédelmi Üzem 
és a Restauráló Laboratórium munkatársait betanították a módszer alkalmazásá
ra.

Josef Telgorsky. a Matioa Slovonaká könyvtárénak igazgatója junius 17-23* 
napjain volt könyvtárunk vondége. Ittléte alatt tárgyalásokat folytatott a 
két könyvtárat kölosönöoen érdeklő kérdésekről, megtekintette a vári építke
zést és látogatást tett több budapesti és vidéki könyvtárban.

Az OSZK és a prágai Státni Khihoná közötti ozemélyosere keretében junius 
17-től 23-ig Magyarországon tartózkodtak dr. Emillé ürbánkova. a Kéziratok 
és Régi nyomtatványok Osztályának vezetője és helyettese, dr. Bedriska 
fflzdálkova.

Az OSzK és a liposel Deutsche Bücherei közötti ozemélyosere keretében ju
nius 18-25* napjain Kari Tragert. a Raktári Osztály vezetőjét és Ilans Zandert. 
a Bibliográfiai Osztály munkatársát láttuk vendégül.

Dr. Peter Qenzel. a berlini Deutsohe Staatsbibllothek főosztályvezetője 
junius 24-28-a között Dudapesten tartőzkodott. Utjának oélja dr. Gombocz Ist
vánnak, az OSzK elhunyt osztályvezetője IFIA-vonatkozású iratanyagának átnézé
se volt. (Az D'LA Nemzetközi Kladványosere Bizottsága elnöki tisztében Gombocz 
Istvánt Peter Genzel váltotta fel.
összeáll. SGMKUTI GABRIELLA
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
A magyor-osehazlovák könyvtárügyi munkatarv nyomán az OSZK Könyvi: ér tudo

mányi és Módszertani Központja, valamint a Stétni Knihovna OSR értékes kiál
lítást rendezett Prágában és Budapesten.

Prágában a kiállítás alapos előkészítés után nyílt aeg áprilisban az Ál
lami Könyvtár patinás, régi épületében, a Klementlnumban* A oseh. kollégák 
minden lehető eszközt és feltételt megteremtettek a kitűnőnek elismert ma
gyar anyag bemutatásához, amely illusztrálta a magyar könyvtárügy - közöttük 
elsősorban az OSzK - fejlődését, különösen az utóbbi 25 óv figyelemre méltó 
eredményeit. A nagyméretű színes és fekete-fehér fotók méltóan reprezentál
ták a könyvtárépités területén elért és a osehszlovák könyvtárosok körében 
is elismerést kiváltó eredményeinket. Ugyanígy nyilatkoztak a tájékoztatás, 
az állományfeltárás éu a könyvtári propagandamunka módszereit tükröző szí
nes és tartalmas kiadványainkról, plakátjainkról, mikro- és diafilmjeinkről.

Könyvtárosok és könyvtárszakos egyetemi hallgatók előtt több alkalommal 
tartottunk szálánál ismertetést a magyar szooialista könyvtárügyről és a fej
lődés további távlatairól. A kiállítást a helyi sajtó, rádió és televízió is 
bemutatta.

Külföldön most először rendeztünk ilyen átfogó, áttekintő jellegű könyv
tárügyi kiállítást* A siker további ösztönzés a környező országokkal való 
együttműködés, különösen pedig a harmincadik évfordulóval kaposolatos közös 
munkák fejlesztésére és ldterjesztésére. - ptl.

Az ötszáz éves magyar könyv prágai vendégszereplése után nA Csehszlovák 
Szooialista Köztársaság könyvtárügye" óimmal május 22-én Budapesten a Fővá
rosi Szabó Ervin Könyvtárban, junius elsején pedig Miekoloon. a II. Rákóozl 
Fereno Megyei Könyvtárban nyílt meg a oserekiállltás. Rendezője Prága részé
ről a Oseh Állami Könyvtár és a prágai Könyvtári Módszertani Kabinet volt.
A KMK munkatársainak ez alkalomból Prágában tett előzetes látogatása a két 
módszertani központ kapcsolatainak elmélyítését és uj együttműködési formák 
kialakítását oélozta*

Az egyetemi könyvtárigazgatók május 21-én Debrecenben tartott tanácsko
zásán a KMK képviselője is résztvett* Az ülésen a tanszéki könyvtárak helyze
téről, valamint a mezőgazdasági könyvtári hálózat problémáiról hangzott el 
beszámoló*

szaiém hírek és váitozások

KITÜNTETÉSEK

A kulturális miniszter a Közalkalmazottak Szakszervezete főtitkárával 
egyetértésben kiemelkedő könyvtárosi, valamint a könyvtárügy fejlesztése te
rén végzett tevékenységük elismeréseként a SZABÓ ERVIN MLÉKÉRMET adományoz
ta Sallai István főosztályvezetőnek és dr. Sebestyén Géza főigaz .atóhelyet- 
tesnek.

180



A kulturális miniszter a közművelődés tarán kifajtatt eredményes munká
jáért a KIVÁLÓ HÉHlUYBLŐ óimat adományozta Saanta Ferenc észtályvesetőnek. 
(Vépszabadság 1974* aug. 16.)

A kulturális miniszter alkotmányunk huszonötödik évfordulója alkalmából 
kiemelkedő munkájuk alismerásakánt

a ínjrjjiJURÁÉRT kitüntetést a következőknek adományozta! Botka
Ferenoné könyvtári csoportvezető, dr.Fajosak Magda osztályvezető, Futala Ti- 
borná könyvtári osoportvazatő, Kováos Istvánná főkönyvtáros, Miklósa? János 
könyvtári osoportvazatő, dr.Szigethy Jolán tudományos munkatárs, dr.Vlzkeletr 
András osztályvezetőhelyettes, Zágoni Ilona könyvtári osöpörtvázától

MINISZTERI DICSÉRŐ OKLHVÉL-ben részesítette a következőket! dr.Balogh 
György könyvtári osoportvezató, Csillag Lászlóná könyvtári osoportvazatő, 
Horváth Tiborné főkönyvtáros, Jávor Páterné osoportvazatő, Llncaén.vl Adorján
ná főkönyvtáros, Oláh Éva könyvtáros, Palotás Endréná főkönyvtáros. Pintér 
Antalné főelőadó, Raicsányl Gyuláné könyvtáros, Yavrlnaoz Veronika tudományos 
munkatárs, Zslgmondv Árpádné könyvtáros;

KIVÁLÓ DOLGOZÓ kitüntető jelvényt kaptaki Dami én Andrásné sokszorosító- 
szakmunkás, Jónás Mária könyvtári raktáros, Klenozner Lászlóná könyvkötő
szakmunkás, Mazula Károlyné fényképész-szakmunkás, Stroh Tamásné fényképész- 
szakmunkás, Szilágyi József könyvtári raktáros. Tatai András könyvtári lak
va z a tő , Tőke Feranoné étkezdéi felszolgáló.
(MM 43.472/1974-VIII.)

SZEMÉLYT VÁLTOZÁSOK:

Uj munkatársaink! Barabás Katalin könyvtáros I./KFXK, Kies Éva könyvtá
ros I./KKK, Konoz Mária könyvtáros II./Igazgatási Osztály, Kulcsár-Szabó 
Ernő könyvtáros I./KMK, lágrádl András könyvkötő-szakmunkás/Könyvkötészet, 
Mihály Józsafné főelőadó I./Ssemályzetl ügyintézés, Murányi Bóbert Árpád 
tud.munkatárs/Zeneműtár, Soproni Péter gépkooslvasatő/Gasd.Hivatal, Strunka 
József könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Lászlóná könyvtáros II./
KMK.

Eltávoztak könyrtárunkbólt Ifrugállományba helyezéssel Boros Lajesné ki
segítő II, Áthelyezéssel dr. Stook Imréné könyvtáros I./Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Huzaua, Munkaviszonyuk megszűnti Gróf Zoltán könyvtári raktáros, 

Oszkár könyvtári raktáros és dr .Parányi Oyörgyné tud. munkatárs.
Átsorolás-áthelyezés: Szuohovagky Zoltán íényképéea-szekraunkés/teikro- 

fllm Osztály.
Lezártuk: 74.08.15.
összeáll. HERNÁDY DÉNES
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

KOMPJUK A VÁRBAt

Mikor költözik az OSzK a Várba? kérdezik többen és gyakran t6lünk, sok
szor iámi Iróniával. Mintha a mundér beosilletát védnénk, hamar késs vagyunk 
a válaszait már költözünk a múlt áv októbere óta. Ilyenkor egy pillanatnyi 
ártatlan, zavart tekintet mered ránk. Magyaráznunk kellt az állományunkat már 
fokozatosan költöztetjük vári uj raktárainkba. Tisztul a szem, kedélyes mosolyt 
no jó, ás az intézmény? E rövid kis beszélgetésből is kiderül, hogy a kettő 
bizony nem azonos. Pedig állíthatnánk az ellenkezőjét is. Adva van az OSzK a 
maga nemzeti könyvtári gyűjteményével és összes tartozékaivalt könyvtárosi, 
hivatali, katalógus és egyéb apparátusával. A könyvtár állományával már meg
kezdte a beköltözést uj otthonába (mert ez a helyes sorrend) és a többi sem 
várathat sokáig magára. Ezért lehetünk optimisták.

így 1973* október 10. fordulópontot jelző dátum könyvtárunk életében.
Ekkor kezdtük meg ugyanis könyvállományunk betelepítését épülő uj otthonunk 
immár elkészült két toronyraktárába. E várvavárt pillanatot sok hónapos terve
zés, töprengés, aggódás és aggályoskodás előzte meg. A magyar szellemi értékek 
pótolhatatlan kincseinek védelme számos könyvtári szakemberünkben a lelkiisme
reti kétség hangját szólaltatta meg. A két toronyraktárat körülölelő, még sok 
évig tartó nagyszabású építkezés időszakában tudunk-e gyűjteményünk megfelelő 
biztonságáról és épségéről gondoskodni? Szabad-e olyan raktárakat birtokba ven
ni, melyekhez még nem készültek el a felvonók, ninos megfelelő szellőzés, hiány
zik még a légkondioionáló beszerelése, a tűzvédelmi brendezésnek szinte osak 
nyomvonalai készültek el. Az ottan dolgozó raktárosok munkakörülményei is a 
lehető legmostohábbakt a hőmérséklet A fok, melegedő helyiség ninos, mellék
helyiségek, mosdók osak a megbeszélés stádiumában, a bejárati ajtó ideiglenes 
fenyődeszkából barkácsolt, a zárak tökéletlenek, a lépcsőház korlátái rendkí
vül hiányosan szálkás lécekből tákoltak stb. E kétségkívül nyomós okok a köl
tözés elódázását sugallták. Ám könyvtárunk amugyis szorult helyzete tovább rom
lott. Sürgősen el kellett hoznunk az Országgyűlési Könyvtár kölcsönadott helyi
ségeiben tárolt 630 méter régi könyvanyagunkat, vissza kellett szállítanunk 
Keszthelyről 650 láda hirlapanyagot. Ezután, szinte tetézve szorongatott hely
zetünket, a Kizcelll-uti Muzeum épületének statikai veszélyeztetettsége miatt, 
halasztást nem tűrve menekítenünk kellett az ott felhalmozott, több mint más
félezer ládába csomagolt muzeális könyvanyagunkat.
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A dilemmának tehát végeszakadt. A "vári betelepítés sürgős megkezdését 
a szükség parancsolta. Könyvtárunk vezetősége elrendelte a költözést és ezzel 
egyidejűleg állandé fegyveres őrség beállításával biztosította gyűjteményünk 
védelmét, és minden erejét megfeszítve, jelentős anyagi áldozatokkal megte- 
remtette a szükséges feltételeket.

A korábbi betelepítési tervektől eltérően a Kisoelli-uti Muzeuiuből szál
lítottuk fel ládáinkat ideiglenesen a még bepolcozatlan északi és déli raktá
rak 10-es szintjeire, pilönös figyelmet igényelt, hogy a beszámozott ládák a 
végleges elhelyezésüknek megfelelő toronyba kerüljenek. A telepítés folyama
tosságát, tervszerűségét nehezítette és mindmáig nehezíti, hogy a teherliftek 
sem készültek el. Az olykor mázsányl ládákat az oroszlános udvarbői még három 
raktáremeletnyi magasságra kellett felszáll!tani. Ezt a feladatot az udvaron, 
a szabad ég alatt lévő építőipari felvonőval oldottuk meg, ahonnan négykerekű 
kocsikkal, átmeneti rámpák létesítésével került az anyag a 10-es raktárakba.
E raktárak bepőlcozására viszont emiatt hőnapok őta nem kerülhet sor, ugyanis 
az alső szintekre történő végleges betelepítés csak a teherliftek használatá
val lehetséges.

A vári beköltözést a FÓSPED butorszállitő kocsijainak igénybevételével 
bonyolítjuk. A ládázott anyag költöztetésével párhuzamosan a vári telepítési 
osoport megkezdte a külső épületekben lévő állományrészek felszállitását és 
polorahelyezését. így került sor a Zeneműtár un. népszínházi kéziratos kotta
anyagának és duplum-állományának, majd a Színháztörténeti Osztály eladdig 
pincékben tárolt közel száz ládázott anyagának elhelyezésére az északi torony
raktár 9. szintjén.

A múlt év decemberében kezdtük meg a könyvtár münohenl szakrendben rak
tározott anyagának, valamint több kisebb gyűjtemény /Világháborús, Magyar Asz- 
szonyok Könyvtára, Schematlzmus, Kossuth, Kisfaludy, Madách kegyeleti könyvtá
rak stb./ várbeli telepítését is a Rákospalotán lévő épületünkből. E gyűjte
ményeink sürgős költöztetését indokolta az itt működő két tárunk} a Térképtár 
és Kisnyomtatványtár szűkös raktári viszonya, s a Könyvelosztő halaszthatatlan 
férőhely igénye, de nemkülönben az, hogy a legbecsesebb régi könyvgyűjteményünk 
végre a Várban végleges helyére kerülhetett.

Említsünk néhány szőt a költöztetés mődszeréről. Több száz ládát vásárol
tunk a szállítás lebonyolításához. Arra törekedtünk, hogy azok egy-egy méter 
könyvanyag befogadására alkalmasak legyenek. A nyitott ládákat házilag készí
tett számozott fedőlapokkal láttuk el, s Így a pontos sorrendiséget biztosítot
tuk. A naponként szállított folyőméter mennyisége 50-60-as átlagra tehető. A 
folyamatos, mindennapi tevékenység általában úgy alakult, hogy a vári csoport 
három tagja porszlvőzott és ládába rakott, a másik három pedig a Várban, meg
felelő számrevlziő mellett, polcra helyezte az állományt. A munka ilyen meg
szervezésének előnye volt, hogy a gyűjtemények egyes osoportjai, szakjai vi
szonylag rövid ideig voltak csak a forgalombői kivonva, A néhány napon belüli 
rendezett polcrahelyeséssel az állomány gyakorlatilag és ténylegesen kölcsö
nözhető állapotban volt.

A folyamatos és tervszerű éllományköltöztetésl tevékenységűnket megnehe
zítette, hogy - építkezési munkálatok miatt - soron kívül ki kellett űrite
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nUnk a Pollack Mihály tárt belső raktárunkat la. így karttlt átmanatllag a 
dáll 7. szintre a leendő vári olvasótermek kézikönyvtári anyag. Hasonlóan 
Ideiglenesen kényszerültünk elhelyezni a kötelespéldány könyvgyűjteményünket. 
Végleges elhelyezést tudtunk biztosítani azonban a 603-001-gyel kezdődő, ug
rás zámoe numerus kurrens anyagunknak és az MO betűjeles használati kiltelespél
dányunknak. A telepítési osoport tevékenységének eredményeként került a vári 
raktárakba a KUK segédkönyvtári in oktatási anyaga, a Kiadványtár 160 ládája, 
a Seitz-könyvtár polcra helyezve, valamint a Kisnyomtatványtár gyűjteményének 
egy teljes raktári szintet elfoglaló része. Várbeli településünk első szaka
szának befel ekéseként került sor a Rosenberg házaspár utoai hirlapraktárban 
ideiglenesen fektetett polcokon, tárolt folió méretű 500-600-ezres állományunk 
végleges elhelyezésére.

Oummázva tehát az eddigi teljesítményekett a ládákkal ideiglenesen meg
rakó- két 10-es szinten kívül, hat északi és három déli raktárba telepedtünk 
be, többségében az anyag végleges elhelyezésével, mintegy 7500 polcfolyóméter 
teljes betöltésével.

E számok önmagukban is jelentős eredményekről tanúskodnak. A Várba való 
felköltözés igazi eredménye azonban elsősorban abban van, hogy a könyvtárunk
ban őrzött, sok esetben pótolhatatlan nemzeti értékeink remélhetően végleges 
és megfelelő elhelyezést nyertek. Bizakodásra késztet a költözés megindulása, 
mert nemzeti könyvtári gyűjteményünk, melynek sok tízezer példánya mostoha 
körülmények között raktározódott és széllitódott pincékben, ládákban, kosa
rakban az elmúlt negyedszázad alatt, végre értékéhez méltó otthonra talált. 
Nevezhetjük tehát könyvtárunk életében e költöztetést korszakot záró és kor
szakot nyitó állomásnak.

Fokozott elismerés illeti meg a nehéz körülmények között működő vári te
lepítési osoport munkáját. E zömében lelkes fiatalemberekből álló együttes 
átérezve az ügy jelentőségét, a tél zord hidegében, vattanadrágban és pufaj
kában, eredményesen szaporította vári poloainkon odatelepített állományunk 
métereit.

Megtettük tehát az első lépéseket uj otthonunk elfoglalására. Bizony az 
állomány betelepítése még valóban osak első lépésnek számit, könyvtárunk tel
jes felköltözésélg még hosszú az ut. Addig az állományunk fokozatos várbate- 
lepitése révén, olvasóink ellátása, kiszolgálása növekvő erőfeszítéseket kivár 
meg. Folyamatosan biztosítanunk kell kutatóink számára állo&iúayunk kölcsönöz
hetőségét, mely bonyolultabb, igényesebb belső szervezeti életet kíván meg. 
Kihelyezett állományunk kezelésére külön raktárosi személyzet, szállítóeszkö
zök és tehergépkocsi rendszeres, járatszerü beállítása szükséges. A kényszerű 
szállítások következtében gyűjteményünk rongálódás! veszélye fokozódik, ezért 
könyvtárunk muzeális funkolójának előtérbe-helyezésével az állomány védelme 
növekvő gondosságot követel.

E költözés jelentőségének és fontosságának tudatában talán nem less ün
neprontás, ha ez alkalomnál is a felelősség hangoztatásával, az eddiginél 
is nagyobb törődést, figyelmet, szükség esetén hathatós, gyors intézkedéseket 
kívánunk magunktól és mindazoktól, akikre ez a páratlanul nagy vállalkozás
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tartozik. Az eddigi tapasztalatok sürgetővé teszik annak meghatározásét,hogy 
a véri építkezéssel, költöztetéssel kapcsolatosan kik, miben illetékesek. Vár
bizottság, Oazdaségl Hivatal, Beruházó, Kivitelező, Karbantartó hatáskörei 
nem eléggé tisztázottak, s emiatt mér eddig is késedelmet szenvedett néhány 
sürgős tennivaló, mely az építkezés meggyorsuláséval osak sokasodni fog.
QYIMESI PÁL - MILHOFFER ALAJOS

A KATALOGIZÁLÓ OSZTÁLY 1973-1974.ÉVI
TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA UTÁN

Nehéz feladat előtt áll ma a nemzeti könyvtár feldolgozó gárdája, 
mert akkor, amikor a feldolgozási módszerek robbanásszerű változásai közepet
te elméletben és gyakorlatban a modern törekvések, a jövő tendenciáinak meg
ismerése és elsajátítása az elsőrendű feladat, nem szabad megfeledkezni a múlt 
értékes hagyományairól, azoknak biztos és maradéktalan elsajátításáról sem.

Különösen fontossá vált ez az 1973/1974-es évek során, amikor a kataló
gusrekonstrukció befejeztével az osztályon újra megindult a rekatalogizálás. 
Nagyobb ütemben kezdődött meg az olyan feldolgozatlan állományrészek, mint az 
Apponyi Gyűjtemény, a Régi Ritka Könyvek Tárában lévő, az RMK kötetekkel egy
bekötött kolligátumok katalogizálása. A munka megindulásakor szükségessé vált 
a könyvanyag feldolgozásával kapcsolatos tradlolók szélesebb körben való meg
ismertetése, a sajátos Ismeretek összefoglalása. E célt szolgálta 1973 őszé
től 1974 nyaráig tartott továbbképzési programunk. A területet kitünően isme
rő munkatársaink egy előadás-sorozat keretében foglalták össze számunkra a 
17-19. századi nyomtatványok feldolgozásához szükséges legfontosabb ismerete
ket, s adták át számunkra tudásuk legjavát.

E kérdéskörbe tartoztak elsősorban a régi nyomtatványokkal való foglalko
zás sajátos ismeretei, a katalogizáló tevékenység leglényegesebb problémája a 
kiadványok típusának meghatározása. Ezekről az alapvető tudnivalókról adott 
tájékoztatást a program első három előadásai

Borsa Gedeont A 17-18. századi nyomtatványok sajátosságai, forrásai, a 
velük való foglalkozás.

Komjáthy Miklósnál A llber graduálls.
Nagy Károlynál A 18-19. századi nyomtatványok főbb típusai a feldolgozás 

szempontjából. A feldolgozás problémái és hagyományai az OSzK Katalogizáló 
Osztályán.

A címleíró munka egyik legigényesebb feladata a rendszó helyes formájá
nak megállapítása. Rendkívül sokrétű és bonyolult problémát jelent ez a régi 
könyvanyag szerzői rendszavainak megállapítása során. Nagy segítséget nyújt 
ebben a munkában, ha a címleíró Ismeri a névszerkezetek kialakulásának törté
netét, az ingadozó névhasználat okait.E kérdéskör leglényegesebb ismereteit 
foglalta össze számunkra Galamb Qyffrfiynéi A szerzői névválasztás történelmi 
és társadalmi háttere, a szerzői név alakja, a névválasztás a címleírás szem
pontjából o. előadása.

Nem kis feladatot jelent számunkra a magyarországi nemzetiségek /román, 
szerb, szlovák/ régi nyomtatványainak feldolgozása. Szükséges ehhez számos
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művelődéstörténeti, Intézmény— és nyondésztörténetl Ismeret, fontos a nyelvi 
sajátosságok, a régi nyomtatványok Írásmódjának, a nyelvterület helyesírási 
reformjainak, a nem latinbettta Írások átírási kérdőiéinek, s a feldolgozás 
forrásainak Ismerete. A program keretében a szlovák nyelvterület problémái
ról Küfer István, a szerb kérdésaláról Bor Kálmán, a román nyomtatványokkal 
kaposolatos tudnivalóról Fazekas József tartott előadást és gyakorlatot.

A hét kitűnő előadás rendkívül hasznos és értékes Ismereteket nyújtott 
számunkra, úgy érezzük ez a "testre szabott" továbbképzési program, amely a 
speolálls Ismereteket a könyvfeldolgozás sajátos szempontjai szerint vette 
számba, olyan eredményes forma, amelyet a jövőben is folytatni kellene kiter
jesztve a feldolgozás egyéb sarkalatos kérdéseire Is.
KOVÁCS ILONA

KÉT RENHKIVUL RITKA ÉS ÉRTÉKES KEPLER-MÜ MEGSZERZÉSE

A nyár folyamán magánkézből az alábbi két Kepler-müvet sikerült 
megvásárolnunk >

Prodromus dlssertatlonum oosmographloarum oontlnens mysterium • 
oosmographioarum* Franoofurtl typis Erasml Kempferl, sumptibus 
üodefridl Tampaohli. 1621. - Számos szövegközti fametszettel és 5 fametszetű táblával. /Oaspar: Bibllographla Keplerlana.
67 •/

A kivételes ritkasága mü Kepler első munkájának kiegészített, még életé
ben nyomdába adott uj kiadása. Az először 1596-ban megjelent kiadvány Kepler 
asztronómiai Írásainak alapműve. Jogos büszkeséggel Írja az uj kiadás elősza
vában: "Uajdnem valamennyi későbbi müvem ennek az egykori munkámnak fő feje
zetén alapszik*" Ennek következtében az eredeti szövegen mit sem változtatott, 
osupán gazdag Jegyzetanyaggal, korrekciókkal és korábbi müveire való utalások
kal egészítette ki. Hogy milyen fontosságot tulajdonított az uj kiadásnak, jel
lemzi, hogy mikor sor került erre, Frankfurtba utazott, hogy a nyomást szemé
lyesen ellenőrizze*

"Ez a kiadás - Írja Caspar a bibliográfiájában - különösen alkalmas arra, 
hogy bevezesse az olvasót Kepler gondolatvilágába, bemutatván az ifjú magisz
tert az eredeti szöveg újraközlésével, s a gazdag kiegészítések révén az idős 
mestert életműve legfontosabb állomásainak folyamatában*

A hozzákötött másik műt
Pro suo opere harmonloes mundl apológia. Franoofurtl,Sumptibus Goderidi lampachl. 1623* /Caspar 66./

Keplernek Fludd "Veritatls prosoenlum" o* müvére Irt válaszának ugyanősak 
nagyon ritka első kiadása ez, amely előbbi vitairatként jelent meg Kepler 
"Appendix zűr Harmonlce” Írására* E mü jellemző képet ad Kepler tudósi alap
tartásáról, a "világ harmóniájáról" vallott tanairól. Többek között ezt Írja 
Fluddnak: "Látjuk, hogy ön örömét a valóság fel nem deríthető rejtélyeiben 
leli, én viszont azt vallom oélomnak, hogy a természet homályba burkolt té
nyeit a felismerés fényében mutassam meg; előbbi a kémikusok, hermetlkusok 
és paraoelslsték feladata, az utóbbi a matematikusoké."
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A két mtl ritkaságára Jellemző, liogy a Jaűrouoü dér Auktlonsprelse tanúsá
ga sseriat egyikük sem bukkant fel 1970--ig ívtsz óv leforgása alatt egyetlen 
németországi, hollandiai, ausztriai és nvájoi árrerésen se. Csupán angliai 
előfordulásáról ran tudomásunk a ootheby-cégnél 1962-ben, s 1972-ben hirdet
te egy nyugat-németországi oég azzal, hogy "die beiden Werke von grüsater 
Seltenheltl"

A Oosmographia általunk megvásárolt példányának külön beose, hogy hat fi- 
metszetű táblát, vagyis- eggyel többet tartalmas, mint a Oespar bibliográfiájá
ban és a németországi katalógusban leírt példány. A mii nemosak a mi állomá
nyunkban nem szerepelt eddig, de - mint meggyőződtünk róla - ninos meg az MTA 
és az ELTE könyvtárában sem. - B.E.

mX MBQHIU9ULT BESZERZÉSRŐL
Ezeken a hasábokon a Gyarapítási Osztály, vagy a különgyttjtömé

nyek számolnak be - általában - egy-egy értékes gyarapodásról. /Éppen a jelen
legi szám is közöl ilyen cikket./ Olyan kiadványról, amelyet nem sikerült be
szereznünk, most elsőizben adunk hirt.

Ez a bécsi Arbeltereeitung, amely a magyar munkásmozgalom történetét ku
tatóknak elsőrendű forrás-anyaga. A magyar munkásmozgalomnak ugyanis kezdetben 
nem volt önálló pártja, a Így eseményeiről, híreiről az osztrék szociáldemokra
ta párt sajtójából lehetett csak értesülést szeresni, nagy alakjainak munkássá
gára is s lap hasábjain lehet adatokat találni. Éppen ezárt az Országos Széché
nyi Könyvtár már régen szerette volna randkivül hiányos, a kezdeti legfontosabb 
Időkre vonatkozóan pedig hiányzó ás eredetiben beszerezhetetlen sorozata he
lyett a lap teljes mikrofilmjét megvásárolni.

Ezzel már több Ízben próbálkoztunk, míg végre idén eljutottunk odáig, 
hogy megtudtuk annak a meglehetősen jelentéktelen cégnek a elmét, amely a fil
met az üjterreichiache Nationalbibliothek sorozata alapján előállította. Ren
delésünk leadása előtt a Párttörtáneti Intézet véleményét is bekértük, akik 

ugyanolyan örömmel nyugtázták kezdeményezésünket, mint amilyennel mi vártuk, 
hogy ezt a fontos forrást végre a kutatók rendelkezésére bocséthassuk. A Kul
túra folyóirat-import osztályénak illetékesei - átlátva a rendelés fontosságét - 
ugyancsak rendkívül gyorsan intézkedtek, 8 Így /persze hosszas levelezés, ár
ajánlat-kérés stb. után/ végre júniusban befutott az első küldemény.

A Mikrofilmtár azonnal átvette a küldött mikrofilmeket, s ekkor érte vala
mennyiünket a kínos meglepetést valamennyi tekeros, kivéve a lap elődjének szá
mitó "Die Gleichheit" c. újság egyetlen tekerosnyl filmjét, vagy teljességgel 
olvashatatlan volt, vagy annyira rosszul olvasható, hogy a kutatás számára 
használhatatlan. Újabb levelezés következett, amelynek az eredménye azonban - 
mint ezt a Mikrofilmtár szakemberei már előre jelezték - az volt, hogy a nega
tívok olyanok, hogy azokról olvashatóbb pozitivet előállítani nem lehet.

így hiúsult meg egy "értékes beszerzés", mert ezek után már csak az a 
teendőnk maradt hátra, hogy a kapott filmeket visszaküldjük, s rendelésünket 
visszavonjuk.
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Mstomms.

HOQYAfl LETT A SZÉCHÉffY] ORSZÁGOS KÖNYVTÁRBÓL
MAGYAR MEMZSTI MÚZEUM?

- Az 1007# évi organizációs terv előzményei -

Amikor 1803# december 10-án Peet belvárosában József nádor a Szé
chényi Ferenc által alapított magyar könyvtárt Ünnepélyesen megnyitotta, úgy 
tűnt, hogy az uj intézmény működésének minden feltétele biztosítva van# így 
vélte ezt maga az alapitó is# Hiszen a téka az eltörölt pálos-rend egykori ko 
lostorában művészien berendezett tágas otthont kapott, és gondoskodás történt 
a szolgálattevő személyzet /egy oustos vagyis felelős vezető, egy scriptor 
vagyis katalogizáló könyvtáros, valamint egy famulus azaz hivatalsegéd/ intéz
ményesítéséről is# De probléma mentesnek látszott az állománygyarapítás és 
- publikálás szükséglete is# Széchényi ugyanis alapító-okiratában mindkét fel
adatot magára vállaltat kötelezte magát a gyűjteményből még hiányzó régi könyv 
veknek és egyéb nyomdatermékeknek saját költségén leendő beszerzésére, ugyszin 
tán a téka teljes anyagának nyomtatott katalógusokban való folytatólagos közzé 
tételére# Mindezen felül Ígéretet tett még arra is, hogy a sajtó alól a jövő
ben kikerülő uj könyvek egy-egy példányának ingyenes beszolgáltatására hatósá
gi rendelkezést fog kieszközölni# Ennél többre - Így gondolta Széchényi - a 
nemzeti tékának aligha lehet szüksége#

Hamarosan kitűnt azonban, hogy ez a példaszerűnek látszó mecénás! gondos
kodás mégsem lesz elég az uj intézmény zavartalan működésének és fejlődésének 
biztosítására#

A könyvtár széles látókörű és kitűnő gyakorlati érzékű vezetője, Miller 
J# Ferdlnánd alighanem már szolgálatának elején rádöbbent arra, hogy Széché
nyi az intézet életre hívásakor két lényeges dolgot teljesen figyelmen kivül 
hagyott# Egyrészt nem tisztázta a könyvtár közjogi helyzetét, - másrészt ala
pítását nem támasztotta alá semmiféle pénzalapi tvánnyal#

Mit jelentett a Jogi tisztázatlanság? Azt, hogy az alapitó-okmány vagyis 
az az Ünnepélyes diploma, amellyel az uralkodó 1802# november 26-án jóváhagy
ta Széchényi gyűjteményének a "drága haza” részére történt felajánlást, nem 
deklarálta egyértelműen, hogy ez közgyűjtemény királyi Jellegű intézménynek 
lesz-e tekintendő, mint a Tudományegyetem, vagy pedig rendi jellegűnek, mint 
amilyen az 1790 óta tervezett, de meg nem valósult Tudós Társaság akart lenni.. 
A szóban forgó diploma ti# határozatlanul és következetlenül hol Bibllotheoa 
Regia. hol meg Bibllotheca Regnl. Bibliotheca Nationalls néven emlegette a
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tékát. Nyitott kárdás maradt tehát, hogy melyik államhatalmi tényező, a király. 
▼Agy pádig a randi "ország" tekintheti-e magáénak az intézményt, kőretkezéskép
pen melyik fog rendelkezni vele, a lesz felelős érte. Nem volt alkalmas a hely
zet tisztázására a diplomának az a rendelkezése sem, amely a nádort, illetve - 
a nádori szék Üresedése esetén - a helytartótanácsot jelölte ki a téka főható
ságául. Hiszen a nádor is, a helytartótanács is egyaránt volt királyi és rendi 
képviselőnek, képviseletnek tekinthető. Ekképpen tartani lehetett attól, hogy 
egyik fél sem fog közösséget érezni az jintézettel, s ennek következtében nem 
is lesz hajlandó azt kellő támogatásban részesíteni.

Nem csekélyebb fogyatékosságot jelentett a könyvtárnak teljes pénzügyi 
ellátatlansága sem. A praktikus értelem számára eleve látnivaló volt, hogy egy 
közhasználatra szánt intézményt nem lehet hosszabb időn át úgy működésben tar
tani, ha rendszeresen osupán az alkalmazottak fizetéséről - idegen pénztárból 
való fizetéséről - történik gondoskodás, minden felmerülő egyéb szükséglet pe
dig alkalmi mecénási kegyre szorul. Ilyen feltételek mellett bármely komoly 
rendeltetésű és állandó fejlesztésre szoruló intézet osak ideiglenesen, átme
netileg üzemelhetett volna. Nem lehetett tehát a Széchényi Könyvtár esetében 
sem megengedni, hogy a fűtés, világitás, takarítás, adminisztráció, állomány
kar bántartás, berendezés-bővités és esetleges épületjavítás költségeinek fede
zése kizárólag az alapitó benevolenolájától függjön. Annál kevésbé lehetett 
megnyugodni ebben, mivel az alapitó-okmányban effélékről még csak említés sem 
történt; a donátor - miként fentebb említettük - osupán a gyarapítás és kata
lógus-kiadás gondját és költségeit vállalta magára. De ha meoénási bőkezűségé
ből történetesen mindenkor mindenre tellett volna is, akkor sem lehetett vol
na aggodalom nélkül gondolni arrat mi fog történni Széchényi Vereno halála 
után? Vajon ki fog akkor gondoskodni a téka sokféle szükségleteiről?

Hogy ezek a kérdések csakugyan életbevágó reális problémák voltak, arról 
Millernek már az üzemelés első évében, 1804-ben meg kellett bizonyosodnia. Nem 
sokkal utóbb pedig kiderült az is, hogy még a könyvtár elhelyezése, otthona 
sem biztosított. 1806-ban ui. a Széchényi-tékának hatósági rendeletre ki kel
lett költöznie a pálos kolostorból és a szomszédos egyetemi épületbe kellett 
áttelepülnie, sokkal kedvezőtlenebb környezetbe. Mindezen felül zavarok merül
tek föl a személyzet fizetésének folyósítása körül is. érthető tehát, ha Miller 
indíttatva érezte magát arra, hogy észrevételeit tartózkodás nélkül feltárja 
az alapitő előtt és igyekezzék rávenni őt kiváltképpen a hiányzó pénzalapitvány 
pótlására. Úgy látszik azonban, hogy Széchényi ekkoriban még nem kívánt további 
kötelezettségeket vállalni.

így történt, hogy Miller József nádorhoz, hivatalos hatósághoz, fordult 
támogatásért. A nagymüveltségü fiatal főheroeg kezdettől fogva élénk érdeklő
déssel kísérte a téka bontakozását, sőt úgy tűnt, hogy ambicionálja is annak 
felvirágoztatását, valószínű volt tehát, hogy Igazat fog adni a könyvtárveze
tőnek. Csakugyan Így történt; a felmerült két alapvetően fontos kérdésben a 
főherceg nádor kedvezően foglalt állást. Először is annak a véleményének adott 
kifejezést, hogy Széchényi tékát feltétlenül rendi intézménynek kell tekinteni, 
vagyis nem "királyi", hanem "országos" könyvtárnak, s ehhez képest a rendek
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gondviselésére kell bízni, vagyis éket kell felhívni a nagyar hivatott intéz
mény anyagi alapjának, un. financiális fundusának megteremtésére. Másrészt 
úgy határozott, hogy a legközelebbi országgyűlés elé javaslatot kell terjesz
teni avégből is, hogy a Széchényi Könyvtár Nemzeti ltizeummá bővíttessék ki, 
vagyis oly intézménnyé, amely a magyar nemzetnek nemosak régi és uj könyvmii
vel tságét, tehát szellemi kultúráját lesz hivatva reprezentálni, hanem külön
féle emlékek és egyéb történelmi becsű tárgyak által egy ezredév egész anyagi 
fejlődését, sőt ezen tulmenőleg - a természet produktumainak összegyűjtésével 
- a magyar haza naturális gazdagságát is. '

Hogy a nádornak ezt az utóbbi elhatározását miféle Indíték váltotta ki, 
nem állapítható meg. Lehet, hogy ez a gondolat is Millertől eredt, hiszen a té
kával együtt - ennek mintegy járulékos részeként - Széchényi gazdag éremgyüj- 
temónyt is ajándékozott a nemzetnek, s ez az adottság valósággal ösztönzött a 
könyvtárnak múzeummá való kibővítésére. De az is lehet, hogy a nádor saját el
képzeléséről volt szó; ő ugyanis mint Toscana szülöttje és neveltje olyan szé
les körű muzeum-lsmerettel rendelkezett, mint alighanem senki más az országban.

Persze, a nádornak ez a tiszteletre méltó kulturpártolása valószínűleg nem 
volt teljesen passzionátus jellegű; része lehetett benne politikai számításnak 
is, ti. a rendek fokozott lekötelezésének az uralkodóház iránt.

Amikor - még 1806 folyamán - József főherceg szóban forgó elvi döntéseit 
Millerrel közölte, egyúttal utasítást is adott neki arra, hogy dolgozza ki a 
felállítandó Magyar Nemzeti Muzeum szervezetének részletes tervét úgy, hogy 
abból majd a legközelebbi országgyűlésen egyűttűlŐ rendek világos fogalmat al
kothassanak a nádori javáélat lényegéről, s annek mindett vonatkozásáról.

prailsz JENŐ
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PJ ROVAT INDUL
az Ifjúság számára, az Ifjúsági Parlament határozatai alapján. Onnan idázzUks 
"Az OSZK Híradó május 16-1 szerkesztő bizottsági ülésén határozatot hoztak 
arról, hogy a Híradó eddigi KISZ rovatán kívül uj rovatot indítanak az ifjú
ság részére. Ebben a rovatban a fiatalok felvethetik mindazokat a kérdéseket, 
amelyik szakmai és egyéb /életkörülmények, beilleszkedés, továbbhaladás/ 
problémáikat érintik. Az itt felvetett kérdésekre az illetékesek válaszolni 
fognak." /OSZK Híradó. 1974. 5. az. 123. p./

Az ifjúság és a Híradó kapcsolata szorosabbra fűzésének kérdése és mó
dozatának formál nem mai keletűek.

Tíz évvel ezelőtt a Szakszervezeti Bizottság "Három kérdés" oimmel 
/1964. 2* sz. 49-51* p./ többek között arra a kérdésre kért választ az akkori 
főosztályok vezetőitől, hogy "Hogyan látják a főosztályaikon dolgozó fiatalok 
kérdését és miképpen kívánják segíteni azok szakmai és emberi fejlődését, 
milyen távlati célokat tűznek ki eléjük?"

A beérkezett válaszok közül ezért emeljük ki a volt II. főosztály veze
tőjének - néhai dr. Dezsényl Bélának - válaszát, mert ő egyebek között ugyan
ezt a megoldást javasolta.

i, A fiatalság sorsáról van szó, halljuk hát mielőbb az ő saját hangjukat 
is. Nyisson fórumot nekik Szakszervezetünk kitűnő lapja, ha kell, külön 
rovatban. Tudatosítsuk bennük, hogy az egész Intézet munkáját magukénak 
kell, hogy tekintsék, hogy azért ők is felelősek! ez hivatásbeli jövő
jük, de anyagi és társadalmi érvényesülésük alapja is."
Körülményeink azóta alapvetően megváltoztak. Az ifjúsági törvény végre

hajtásáról szóló kormányhatározat uj és szervezett formát teremtett az ifjú
ságnak a könyvtár munkájában, oélkitűzéseinek megvalósításában való részvé
teiéről, jogairól és Kötelességeiről*

Lapunk vonatkozásában ezt dr* Havasi Zoltán főigazgatóhelyettesünk, az 
Ifjúsági parlamenten elhangzott beszámolójában /1974. 5. sz. 109* p./ ezt 
Így konkretizálja*

"A fiatalok Íráskészségének, tudományos képességeinek felmérésére - töb
bek között - jelentős lehetőség adódik az OSZK Híradó szerkesztése so
rán. A KISZ képviselőjével, ill* vezetőségével szorosan együttműködve 
tudja a szerkesztő bizottság az "inil tudó" fiatalokat felkutatni, szá
mukra az első publikálási lehetőséget biztosítani* Eredményeik alapján 
nagyobb oikkek, tanulmányok megírására lehet biztatni őket, amelyek már
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az OSZK Évkönyvébe is belekerülhetnek,"
Az elmondottakból együttesen tevődik össze mindaz, ami az uj rovat meg

indításénak oélkitűzésére, valamint a fiatalodnak a Híradó munkájában való 
részvételére vonatkozik.

Az ifjúsági parlament határozatát idézzük! "Felniv.luk a fiatalokat, hogy 
éljenek ezzel a lehetőséggel és igyekezzenek színvonalas olkkekben számot ad
ni munkahelyük újdonságairól, terveiről, problémáiról, és egyéni munkáink 
eredményeiről is.

A rovat vezetője! Yeöreös Jttnlkő. Telefon számai 137-889. Késiratokat 
nyomdai flekken /60 betűhely, 32 sor, másfeles sortávolság/ az ő elmére /Zene
műtár, Follack Mihály tér 10. I. em./ lehet beküldeni. A legközelebbi lapzár
tét október 5.
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TÁJÉKOZÓDÁS

A NEMZETI KÖNYVTÁRAK ELVI KÉRDÉSEI

A következőkben a nemzeti könyvtárak elvi alapjait boncolgató 
kát cikknek kívánunk nagyobb nyilvánosságot adni.

Az egyik tanulmány /Helmut Rötzooh, a liposei Deutsche Bücherei főigaz
gatójának a múlt évi IFLA közgyűlésén elhangzott előadása/ azt fejtegeti, 
mit őrizzenek meg a nemzeti könyvtárak az utókor számára ás azt milyen elvek 
szerint végezzék;

a másik tanulmány /Lidija Subotni Írása - Bibliotekaratvo. 1971. 1. az. 
37-45. p./ pedig azt taglalja, miként lehet a jelenkor számára minél gyorsabban feltárni a gyűjtött anyagban található információkat*

az Allom^toyarapitással KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK

Az alábbiakban ismertetett előadás az IFLA múlt évi 39. közgyűlésén, a 
nemzeti és egyetemi könyvtári szekcióban hangzott el. As előadás ássál a 
kérdéssel foglalkozik, hogy tulajdonképpen milyen dokumentumok tartozzanak 
a nemzeti könyvtár gyűjtőkörébe. A sokszor feltett kérdés most ismét előtér
be került.

A legtöbb országban a nemzeti könyvtermés gyűjtése mellett annak bib
liográfiai feldolgozása is a nemzeti könyvtár feladata.

Itt az ideje, hogy a világ nemzeti könyvtárainak képviselői megegyezze
nek a nemzeti irodalom teljes gyűjtésének és kutatás-köspontu feltárásának, 
megőrzésének és közreadásának egységes követelményeit illetően, amelyek az 
univerzális gyűjtemény, s az Egyetemes Bibliográfiai Ellenőrzés /UBC/ alap
ját képeznék.

A hagyományoknak megfelelően a nemzeti könyvtárnak két alapvető funkció
ja van:

1. Részben tudományos és központi könyvtárak a nemzet számára,
2. Másrészt: a modern irányzatoknak megfelelően a nemzeti irodalom 

archívumai.
A nemzeti könyvtárak speciális és alapvető funkcióit az 1958-ban Béosben tar
tott UNESCO konferencia határozta meg. A nemzeti könyvtár feladata a teljes 
nemzeti irodalom gyűjtése, megőrzése és bibliográfiai feltárása. Azonban ez
zel még nem adtuk meg a választ arra, hogy mit is gyűjtsön a nemzeti könyv
tár, mivel ezzel kapcsolatban több kérdés is felmerült

1. Mit értünk a nemzeti irodalom fogalmán?
2. Mik a gyűjtőkör földrajzi határai?
3. Hogyan tárolhatók illetve tárhatók fel a különböző tipusu dokumen

tumok?
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1# A nemzeti irodalom fogalma:
Sajnos a könyvtárosok, de a filológusok sem tudnak kielégítő választ ad
ni arra a kérdésre, hogy mit nevezünk nemzeti irodalomnak# A németek ál
tal használt "a nemzet szelleme11 kifejezésnek eredetileg társadalmi-poli
tikai jelentése volt, 8 osak később vette át a könyvtári terminológia is# 
Ez a fogalom tulajdonképpen a nemzeti könyvtárak szerepét is világossá 
tette önmaguk számára#

2# A gyűjtőkör földrajzi határai:
A különböző államok történetének nyelvi, nemzeti s egyéb kölcsönhatásai 
egész napjainkig nagy mértékben befolyásolják a nemzeti könyvtár gyűjtő
körét# Éppen ezért a nemzeti könyvtárak gyarapítási elvei, illetve a 
nemzeti bibliográfiák nem támaszkodhatnak a történetileg változó hatá
rokra#
Ellenkezőleg: Molbach szerint négy fő összetevő van, melyek kombinációja 
az állomány gyarapításának elveit meghatározza;
a/ területi elv: a nemzeti könyvtár általában kötelespéldányként gyűjti 

az adott ország területén megjelent kiadványokat, nyelvre, 111# a 
szerző nemzetiségére való tekintet nélkül; 

b/ nyelvi meghatározók: a nemzeti könyvtár gyűjti az - országhatáron be
lül, nemzeti nyelven megjelenő müveket,
- nemzeti nyelven megjelenő müvet, bárhol jelenik is meg;

c/ etnikai elv: tekintet nélkül a dokumentum nyelvére és megjelenési he
lyére a nemzeti könyvtár gyűjti az adott nemzetiségű szerzők müveit; 

d/ az országra vonatkozó irodalom: a nemzeti könyvtár gyűjti:
- az országra, ill# lakosságára vonatkozó külföldön megjelent irodal

mat*
- a külföldön kiadott, nemzeti nyelvről fordított irodalmat#
Az e meghatározásokról alkotott különböző véleményeket az egyes nemzeti 

könyvtárak jellege és története magyarázza, főként aszerint, hogy milyen 
szerepet játszanak a nemzetté válás folyamatában# A különféle beszerzési el
vek között hasonlóság abban van, hogy a legtöbb nemzeti könyvtár gyűjti a 
kötelespéldányokat, ill# az országra vonatkozó irodalmat és a fordításokat#
A nemzeti gyűjtemények alapját tulajdonképpen igy a kötelespéldányok képezik# 
Ma már a legtöbb országban van kötelespéldány-beszolgáltatás, azonban a sza
bályok nagyon eltérőek az egyes országokban# Nem véletlen, hogy az IFLA már 
10 évvel ezelőtt felvetette a kötelespéldány rendeletek szabványosításának 
kérdését# Valóban kívánatos lenne, ha a szakemberek elkészítenék az egységes 
kötelespéldány-törvény sémáját, a különböző szabályok összehangolásának első 
lépéseként#

A nagy anyaggal rendelkező könyvtárak /nagy könyvkiadással rendelkező 
országok/ esetén fontos a területi könyvtárak és a nemzeti könyvtár munkáját 
jól összehangolni, mivel kisebb körzetben jobban lehet ellenőrizni a példá
nyok beküldését# Ez azonban nem csökkenti a nemzeti könyvtár felelősségét#
Ez esetben a könyvtár saját gyűjtőmunkája mellett ellenőrző szerepet tölt be#
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3. A gyüjtemény terjedelme:
Fontos kérdés, hogy milyen tlpusu dokumentumokat, és a nemzeti Irodalom 
mely kategóriájába tartozó anyagot gyűjtsön egy nemzeti könyvtár, A 
könyvtárakba érkező anyag formája és jellege lényeges, abból a szempont
ból, hogy mit érdemes gytijtenl a nyomtatott papírok tömegéből.
Az 1939, évi hágai-amszterdami nemzeti könyvtári konferenoia meghatározta 
a nemzeti Irodalom fogalmát a könyvek és hasonló jellegű kiadványok szem
pontjából* Ezek szerint Ide tartoznak a könyvek és röplratok, folyóira
tok és újságok, földrajzi térképek és atlaszok, zeneművek, plakátok. Ál
talában ez a meghatározás képezi a gyarapítási alapelvet Is* Azonban a 
meghatározás hiányos a kisnyomtatványok, sokszorosított publikáolók, kéz
iratok, mikrofilmek, hanglemezek, magnószalagok vonatkozásában*

A sokszorosító-technika fejlődése következtében számolni kell azzal, 
hogy nem lehet kizárólagos jelentőséget tulajdonítani a "nyomtatott 
könyv"-nek, a modern tömeginformációs eszközök fejlődése révén a nem 
könyvszerű anyagnak, valamint a hagyományos könyv-folyóirat anyag mellett 
a különböző jelentéseknek, reprinteknek Is a nemzeti könyvtár állományába 
kell tartozniuk. A kutatások tanúsága szerint ezek a dokumentumok kutatá
si szempontból sokkal jelentősebbek, mint a hagyományos könyvtári anya
gok. A kötelespéldány törvény módosítása mellett a gyűjtőköri elvek módo
sítása kiegészítését is el kellene végezni. Ami a gyűjtési sírét illeti, 
formai kritériumok, méret, példányszám stb. nem elfogadható alapok.

Az 1958-as bécsi UNESCO-symposium úgy döntött, hogy "a nemzeti 
könyvtár kötelessége a nemzeti produktum egészének gyűjtése, de az efemer 
irodalom esetén joga van szelekciót végezni az anyagban, beszerzési elvei
nek figyelembevételével". Ezért a dokumentumok jellegét tekintve eltéré
sek vannak a gyarapítási elvek között.
Teljességre törekszenek a könyvek és technikai folyóiratok,

folyóiratok, újságok,
hivatalos kiadványok, akadémiai kiadványok

terén.
Megközelítő teljességre törekszenek:

a helyi irodalom, testületi irodalom és 
a triviális irodalom terén.

Szelekcióval gyűjtik az efemer irodalmat, az almanachokat, naptárakat. 
Általában nem gyűjtik a levelezőlapokat, űrlapokat, bélyegeket. A könyv
tár feladata gyűjteni mindazokat a dokumentumokat, melyek a társadalom 
szempontjából jelentősek.Ezért pl*, a nem-nyomtatott, kéziratos dokumen
tumok inkább a levéltárak anyagába tartoznak.
összefoglalva: A nemzeti könyvtár elsősorban átfogó teljességgel gyűjti 
és őrzi egy ország társadalmi életének irodalmi dokumentumait, azaz min
den Írott vagy nyomtatott anyagot, időtől és tértől függetlenül, hogy 
az utódoknak tovább adják a társadalmi információkat, kép- és hanghordo
zókat, melyek eredeti nyelvűktől, a szerző személyétől, a dokumemtum mé-
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rétéitől, formájától, a sokszorosítás, a szétosztás módjától függetlenül 
egy adott terület társadalmi, azoolális, kulturális, gazdasági, szellemi 
áletát demonstrálják*

Kutatás-centrikus feltárási módok, s raktárosásl lgányek miatt a 
modern könyvtárosoknak fel kell számolniuk azt a rögeszmét, hogy

- a feltárás egyenlő a bibliográfiai regisztrálással,
- a kisnyomtatványok tömege lassítja a könyvtári munkát*

■ásrésst fel kell Ismerniük, hogy
a nemzeti könyvtár erchivális gyűjteménye teljesebb kell, hogy le
gyen, mint a nemzeti bibliográfiai
a kisnyomtatványok más,, egyszerűsített feldolgozást kívánnak;
- az anyag teljes feltárása és tárolása osak a nemzeti könyvtár

és a területi könyvtárak közötti fokozott együttműködéssel valósít
ható meg*

KAIBINQER KÁROLYNÉ
{=□
A NEMZETI KÖNYVTÁR ÉS A TÁJÉKOZTATÁS

Az utóbbi években több nemzetközi tudományos tanácskozáson foglalkoztak 
a nemzeti könyvtáraknak a tudományos tájékoztatásban elfoglalt helyével, 111* 
azokkal a feladatokkal, amelyek az adott ország tudományos életében e könyv
tártípusra hárulnak.

A nemzeti /országos/ könyvtárak általános és közös feladata az ország 
hagyományos és nem hagyományos információhordozóinak /nyomtatott anyag, mik
rofilm, hanglemez, hangszalag stb./ rendszeres gyűjtése és megőrzése* Rak
táraik az adott ország nemzeti művelődéstörténetének gazdag tárházai* A tájé
koztatás szemszögéből nézve elsősorban a társadalom, ezen belül az un* nemze-* 
ti humán tudományok legfontosabb bázisai*

Ezekben a könyvtárakban a tájékoztatási rendszert előre meg kell tervez
ni, állandóan tökéletesíteni és minél szélesebb olvasórétegek számára hozzá
férhetővé tenni* Alapvető követelmény, hogy a tájékoztató munka szinkronban 
legyen az emberi gondolkodás és tudás fejlődésével és változásával* Vagyis; 
tájékoztatási rendszerűknek rugalmasnak kell lennie, állandóan fejlődnie 
kell. Két tényezővel szükséges számolnioki 1/ az információigény fokozódásá
val és minőségének változásával} 2/ az információ-igények kielégítésére szol
gáló publikáció- és dokumentumfajták Jellegével. A nemzeti könyvtárak külön
böző tipusu bibliográfiai Jegyzékeket állítanak össze, bibliográfiai terveze
teket dolgoznak ki, amelyeket vagy saját erőből, vagy más intézményekkel kö
zösen valósítanak meg* Kezdeményezői olyan információs- bibliográfiai eez- 
közök/indexek, bibliográfiák, katalógusok stb./ előállításának, amelyekkel 
a raktáraikban őrzött dokumentumokat minél változatosabban és minél mélyebben 
feltárják. Nagyon fontos feladatuk az önállóan megjelentetett vagy rejtett 
bibliográfiák rendszeres begyűjtése és nyilvántartása, függetlenül terjedel
müktől és tárgyuktól*
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A tájékoztatás folyamatának főbb mozzanatai és Jellemzői az alábbiaki 
1* a rárhatő Igények kielégítéséhez szükséges Információk rögzítése külön
böző technikai segédeszközök igénybevételével; 2. a gyorsaság biztosítása 
az Információk feldolgozásában; 3. a feldolgozás mélységének és sajátossá
gának körültekintő meghatározása; 4. az információs források számának ki
terjesztése minél szélesebb körre.

A nemzeti könyvtárakban a tájékoztató munkának kettős profilja vant az 
egyik az un* belső, a másik az un. külső. A belsőt szekunder kiadványok 
létrehozása /katalógusok, kartotékrendszerek, kataszterek stb./. A külsőt 
közvetett vagy közvetlen formában ki kell elégíteniük az egyéni vagy kollek
tív /intézmények/ használók igényeit. Szolgáltatásaik akkor fokozhatják ha
tásfokukat, ha három vonatkozásban állandóan fejlődneki 1. általános tájé
koztatás a könyvtár sajátos belső eszközeivel /katalógusok/ és szekunder 
kiadványaik//blbliográfiák, repertóriumok stb./ segítségével; 2. a teljes 
nemzeti információs rendszer megszervezése a társadalom-, a természet- és 
az alkalmazott tudományok területén, s a feltárt, összegyűjtött adatok 
gyors feldolgozása; 3. a tudományos tájékoztatási rendszer megszervezése a 
humán tudományok területén /az ilyen gyűjtőkörű és állományú intézmények 
információs tevékenységének koordinálása/ az un. nemzeti tudományok és se
gédtudományaik dokumentumainak és adatainak minél szélesebb körű összegyűj
tése és feltárása érdekében.

Ezek a nemzeti /országos/ könyvtárak az országos információs, hálóza
ton belül a következő feladatokat látják élt 1. megszervezik a kurrens és 
retrospektív dokumentumanyag egységes feldolgozását; 2. beszerzik a doktori 
disszertációkat és feltárják a bennük rejlő bibliográfiákat; 3. egyes át
fogó témákhoz; 4. valamint fontos intézmények és tudósok s más Jelentős 
személyiségek működésére, munkásságára vonatkozóan rendszeresen gyűjtik as 
adatokat; 3. levéltári /kéziratos/ anyagot gyűjtenek; 6. nyilvántartják a 
nem publikált fordításokat /szépirodalmakat és tudományosakat egyaránt/;
7. kiállításokat rendeznek uj szerzeményeikből; 8. együttműködnek más nagy 
köz- és tudományos könyvtárakkal, hazaiakkal és külföldiekkel; 3. fordító- 
szolgálatot hoznak létre az idegen nyelvű dokumentumok könnyebb használatá
nak elősegítésére; 10. könyvtárközi kölosőnző-szolgálatot építenek ki, és 
létrehozzák a központi katalógusokat; 11. nyilvántartják az ország könyv
tár alt.

A mai társadalomban a tudományos tájékoztatás megszervezése és koordi
nálása rendkívül bonyolult és áttételes munka, ezért a nemzeti könyvtárak - 
főként a humán tudományos vonatkozásában - a sző szükebb és tágabb értelmé
ben is információs központtá alakulnak át. A nemzeti könyvtárak fejlettsé
ge barométerhez hasonlóan jelzi, ttilyen szinten vannak a tudományos munka 
feltételei az adott országban.
BECK IVÁNUÉ
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KÖZPONTI FQLYÓIRATWYIliVÁHTARTÁS ÉS LELŐHELY JEGYZÉK
A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN - Institut ftlr 
Leihverkehr und Zentralkataloge, Berlin

Május 13-a és 22-e között Sárdy Péterrel9 az MM Könyvtárügyi Osz
tályának főelőadójával tanulmányúton vettünk részt Berlinbenf melynek célja 
a Deutsche Staatsbibliothekban kiépített központi folyólratnyilvántartás ill. 
a számítógéppel készült folyóiratlelőhelyjegyzék előállításának tanulmányozá
sa volt.

A német fél igen jól szervezett programot állított össze részünkre, a- 
lelynek keretében a barátságos légkörben lezajlott konkrét szakmai megbeszé
lések mellett jó arányban kaptak helyet az általános szakmai és egyéb, társa
dalmi események.

A konkrét szakmai tárgyalások során a Deutsche Staatsbibllothek Institut 
für Leihverkehr und Zentralkataloge igazgatójával, dr. Heinz Qlttinc-gel és 
munkatársaival folytattunk megbeszéléseket. Ennek során megismerkedtünk az 
Institut történetével és jelenlegi tevékenységi területeivel.

Institut für Leihverkehr und Zentralkataloge

Az Institut elődje a Berlinben, 1904-ben alapított Auskunftsbüro dér 
Deutschen Bibliotheken, mely tényleges munkáját /tájékoztatás, majd könyv
tárközi kölcsönzés, publikálás/ 1905 áprilisában kezdte meg, 280 könyvtárral 
együt tmükö dé sben.
A Német Demokratikus Köztársaságban 1968-ban jelent meg a könyvtári törvény; 
kiszélesítése azonban már 1970-ben szükségessé vált a könyvtárügy területén 
jelentkező koordinálás, a bibliográfiai tevékenység és az országos központi 
szolgáltatások vonatkozásában.
így történt, hogy 1970. szeptember 1-i hatállyal az addigi Auskunftsbüro 
Institut für Leihverkehr und Zentralkataloge néven a könyvtárközi kölcsönzés 
és a központi katalógusok területén központi irányító szerepet kapott. Szer
vezetileg továbbra is a Deutsche Staatsbibllothek keretében maradt, fölöttes 
hatósága a Ministerium für Kultur és a Ministerlum für Hoch- und Fachechul- 
weaen.
Az Intézetnek saját bevételi terve van: évente 2000,- márkát kell szolgálta
tásai révén bevételeznie, ennek felét valutában.
A foglalkoztatott személyek száma /a vezetőn kivül/ 33, a következő megosz
lásban: 3 egyetemet végzett könyvtáros, 20 középkáder, 10 technikai segéd
erő.
Az Intézet feladata háromirányu: fölöttea hatóságaival egyetértésben, ill. 
azok irányításával rendeletek előkészítése, távlati tervek kidolgozása; a 
könyvtárak vonatkozó munkájának koordinálása, tanácsadás; a központi szolgál
tatások tényleges ellátása.
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Az Intézet Jelenleg három jogszabályt készít elő: hazai könyvtárközi 
kölcsönzés, nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés, bejelentési kötelezettség a 
központi katalógusokba*
A könyvtárközi kölcsönzést szabályozó 1965-ös rendelet elavult, az uj rende
let kidolgozását 1972-ben kezdték meg. Az illetékesek közötti többszöri kö
rözés és egyeztetés után a rendelettervezet utolsó változata idén májusban 
készült el. Ennek lényege egyrészt az, hogy a könyvtárakat kategorizálja: 
melyek vehetnek résztxa nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben, melyek csupán 
a hazaiban és melyek nem vehetnek benne részt egyáltalán. Másrészt: a készü
lő szabályozás jobban alapit a regionális és a megyei könyvtárakra /Regiona- 
le - und Bezirksbibliotheken/, bizonyos szint alatti igényeket ezek kötele
sek elintézni. Végül, a rendelettervezet egységes irányelveket dolgoz ki 
mind az országos, mind a nemzetközi statisztikai nyilvántartás vezetésére.
A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés szabályozása az IFLA ajánlásai alapján 
történik, azonban itt problémát Jelentenek a vám,ill. egyéb külkereskedelmi 
kérdések /pl. az áru fogalmának felvetése a pénzért bonyolított könyvtárközi 
kölcsönzéssel kapcsolatban/.
Központi katalógusokba történő bejelentés szabályozása: Az Auskunftsbüro 
annak idején 280 könyvtár önkéntes társulása alapján kezdte meg működését.
Az önkéntesség elve azóta is érvényben maradt, a bejelentési kötelezettség 
csupán 1952 óta érvényes a Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen alá tar** 
tozó mintegy 230 /egyetemi, főiskolai hálózatba tartozó/ könyvtárra vonat
kozóan. A most készülő Jogszabály-javaslat kiterjeszti a kötelezettséget az 
NDK minden könyvtáréra, a tájékoztatási intézményeket is beleértve. A jövő
ben kb. 2000 könyvtár együttműködésére számítanak.

Az Intézet irányitó-koordinéló-instruáló tevékenysége szintén többégu: 
a/ A számítógépes központi folyóirat-lelőhelyjegyzék elkészülte óta és a 
jövőben még inkább - araikor a bejelentési kötelezettség általános érvényű 
lesz, és ezáltal a központi adatbank bővebb és megbízhatóbb - a könyvtárak 
és egyéb intézmények nem adhatnak ki lelőhelyjegyzékeket, mert azok megje
lentetése sem gazdaságilag, sem társadalmilag nem igazolható többé. Jelenleg 
- Indokolt esetben - az Intézet ad engedélyt a megjelentetésre, 
b/ A központi katalógusokban alkalmazott könyvtári kódok az NDK, NSZK és 
Nyugat-Berlin vonatkozásában egyeztetve vannak, ezt jogszabály biztosítja.
A központi kódnyilvántartás az Intézetben van, mely ezen a téren is sokirá
nyú koordináló munkát végez.
c/ Az Intézet felé irányuló adatszolgáltatás és egyéb együttműködési formák 
minőségének emelése érdekében az Intézet munkatársai regionális továbbképzé
si formában instruálják a könyvtárosokat, akik a öothában működő továbbképzé
si központban évente 2-3 alkalommal átlagban 5 napos képzésben vesznek részt.

Az Intézet központi szolgáltatásaival kapcsolatban néhány tájékoztató
adat
Könyvtárközi kölcsönzés: a mennyiségi mutatók a következők: 1971: 98 000 ké
rés, 1972: 116 000 kérés, 1973: 142 000 kérés. Belföldön az átfutási idő
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3 hét és 3 hónap közt van, a nemzetközi 6 hét és 6 hónap között* 
Figyelemreméltó, hogy a könyvtárközi kölcsönzés bonyolításáért tételenként 
térítést számítanak fel /belföldön tételenként 10 Pfennig, külföldre 80 
Pfennig/* A telex alkalmazását országon belül nem találták gazdaságosnak, 
csak nemzetközileg. /A Lenin Könyvtárral külön egyezményt készítenek elő a 
telex és légiposta igénybevételére a kérések gyorsabb kielégítése érdekében*/ 
Ha a hazai könyvtárközi kölcsönzésben folyóiratra vonatkozó kérés van, ezt 
másolatban vagy mikrofilmen elégítik ki; ha a mikrofilm ára 10,- H alatt van, 
a kérő megkérdézése nélkül, ha drágább, megkérdezése és hozzájárulása esetén*
Központi katalógusok; a központi katalógusok lelőhelymegállapitást és bib
liográfiai felvilágosítást egyaránt nyújtanak, de utóbbit szintén térítés 
ellenében. Telefonon legfeljebb két cimre vonatkozóan kérhető információ, a- 
felett csak Írásban fogadják el* Az Írásos tájékoztatás öt cim felett elmen
ként 5 Pfennigbe kerül.

ZKZ - Zentralkatalog dér DPR 
Zeitechriften und Serien des Auslandes 1971

A kurrens folyóirat-lelőhelyjegyzék számítógépes előállítását illetően 
két fő indok játszott szerepet: a gépi feldolgozás lehetősége - az NDK-ban 
1965-ben kezdődött meg a könyvtári gépesítési program kidolgozása - és a 
hagyományos, manuális megjelentetés korlátái, az ebből származó egyre foko
zódó késés* Aktuális tájékoztatásra volt szükség, ennek érdekében - saját 
bevallásuk szerint - megelégedtek alacsonyabb bibliográfiai színvonallal*
A rendszer kialakításakor figyelembe vették a származékjegyzékek előállítá
sának lehetőségét is.

A gyakorlati munkák terén, az Intézet létrehozáséval kapcsolatban újon
nan Induló központi nyilvántartás felfektetésére, uj leírási elvekre /a 
porosz instrukcióktól való elválásra/, a "külföld" fogal.mának újraértelmezé
sére /a 70-es évek elejéig az NSZK és Nyugat-Berlin nem számított külföld
nek/ és a periodika meghatározására volt szükség /ez utóbbi fogalmát széle
sen értelmezik, vitás esetekben a szerkesztőség dönt/*

Az automatizált feldolgozás előkészítése 1969-1970-ben indult meg. a 
A ZIID-vel /Zentralinstitut für Information und Dokumentation/ való együtt
működési kísérlet nem vált be, igy 1971-ben az Intézetben állítottak munkába 
egy rendszerszervezőt, aki a szakvezetéssel szoros együttműködésben alakítot
ta ki a rendszert* A gépi programot az ökonomisches Institut Karlshorst mun
katársai Írták*
A problémaelemzés során kialakult néhány olyan elv, amelynek helyessége vi
tatható /hiányos évfolyamok teljesként való Jelzése, három megjelenési hely 
ill* kiadási ország feltüntetése, heti periodicitásu folyóiratok teljes ki
zárása stb,/.
Az adatrögzítő berendezéseket 1971-ben szerezték be/Optima 527 lyukszalagos 
iróautomaták speciális könyvtári klaviatúrával, amely szellemesen oldja meg 
a diakritikus jelek alkalmazását/* 1972 márciusban rendezték be a légkondi-
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oionált, hangszigetelt irószobákat. Az adatrögzítést az Intézet három 8 órás 
és egy 4 órés dolgozója /könyvtárosok!/ ±11* a Könyvtár öt gépirója végezte 
el /ez utóbbiak a főigazgató rendelkezése alapján hetente 2x4 órát segítettek 
a munkában/*
A rögzítési adatstruktúra 8 menőből áll: 1/ azonosító szám /beépített ellen
őrzési számjeggyel/, külön számtartomány az alsorozatok, ill. utalók számárai 
2/ óim, alcím, egyéb ^címadatok, közreadó - a rendezésből kizárásra kerülő 
egyes szavakat ill* szócsoportokat jelzik* jlyenek: a cimkezdő névelő és bi
zonyos cim utáni adatok: 3/ a megjelenés helye: város és ország /max* 3/f 
az országot gépjármü-kód jelzi, kissé következetlen és több nehézséget is 
okozott; 4/ utaló a hozzá tartozó azonosító számmal; 5/ megjegyzések, bib
liográfiai kapcsolatok; 6/ a főcímhez tartozó utalók azonosítói; 7/ állomány
adatok és lelőhelykódok, a Staatsbibliothek állományánál raktári jelzet;
8/ szakjelzet*
A szakjelzet speciális szakrend alapján keletkezik: 16 nagybetűvel jelzett 
szakcsoporton belül két számjegy segítségével finomitják a szakterületet*
A szakozást cim alapján a könyvtár szakreferensei végezték* Egy folyóirat 
maximálisan 3 szakjelzetet kaphatott, de ahol erre mód nyilt, a kiadvány 
jellegét is jelölték /pl* bibliográfia, referálóiap stb./. Számos problémát 
nem sikerült megnyugtatóan megoldani, ilyenek mindenekelőtt a két- vagy 
többnyelvű cimek, ill. a rövidités-cimek /a párhuzamos elmeket nem tüntették 
fel, a poligrammos elmeket feloldott alakjukban hozták stb./*
A teljes ötkötetes kiadvánnyal kapcsolatos problémaelemzés, tervezés, progra
mozás és a megvalósítás maga mindössze 20 hónapot /4500 - 4500 munkaórát/ 
vett igénybe /1971 júliustól 1973 novemberig/, ami a világon ismert hasonló 
vállalkozásokkal összevetve igen gyors teljesítmény.
A rendelkezésre álló adatbank alapján a betűrendes alapjegyzéken kivül szár
mazékjegyzékek közreadása is lehetséges /szakjegyzékek, egyes könyvtárak 
vagy egyes területek könyvtárainak lelőhelyjegyzéke stb./,de ezek megjelen
tetését az igényektől teszik függővé.
A gépi kiíratás sorén a szakjelzetet egyelőre nem vették figyelembe. Készült 
azonban számos statisztikai adatfeldolgozás a rendelkezésre álló adatok alap
ján: a cimek megoszlása szakcsoportok szerint, egyes könyvtárak által jelen
tett cimek száma, a bejelentés teljessége a könyvtárakat illetően, dupliká- 
ció, megjelenési ország szerinti megoszlás* Feltűnő a duplikáció igen ala
csony volta /a kiadványban szereplő 16 602 cim ill. szériacimből 10 002 csu
pán egyetlen helyre, a Deutsche Staatsbibliothekba jár!/.A megjelenési or
szág szerinti megoszlás meghatározása a többes megjelenési helyek figyelembe
vétele miatt végül is nem sikerült. A könyvtárak szerinti megoszlás alapján 
kiderült, hogy a lelőhelyjegyzékbe már régóta nem létező könyvtári kódok is 
bekerültek. Utóbbi felvetette a könyvtári kódrendszer számítógépes feldolgo
zásának és rendezésének szükségességét.
A gépi feldolgozással kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy az első fel
dolgozásra Robotron 300 tipusu kisgépen került sor és ez számos korlátozó
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tényezőnek okozója volt. A Jövőben áttérést terveznek az R 50 tipusu gépre( 
aaszttkséges programokat azonban előzőleg R 20-on alakítják ki*
Az elméleti előkészítésben a nemzetközi ajánlásokat /ISBDS, MARC stb./ nem 
vették figyelembe* a kidolgozott rendszer szellemes helyi megoldásnak te
kinthető*

Központi kódnvilvántartés

Az NDK könyvtári kódrendszere történeti hagyományok alapján alakult ki* 
ezért vegyes tipusut numerikus és alfanumerikus kódok keverednek benne* A 
kódot a könyvtár költözése ssetén is megtartják /kód és állomány összetarto
zása/* de igy az alfanumerikus kód alfa-részének Jelentése időnként elvész* 
Igen kis települések esetén az alfa-részt a közeli nagyobb központ nevéből 
képezik. Alfa-numerikus kód esetén a gépi feldolgozási-rendezési okokból a 
két részt szétválasztották és korlátozták: a kód max* 3 alfa—karakterből és 
max. 3 numerikus karakterből állhat /kivéve: Berlin négyjegyű számokkal/•
A kódjegyzék eddig nyomtatásban Jelent meg, helymutatóval és tárgymutatóval, 
a gépi előállítású Jegyzék is hasonló szerkezetű lesz. /A kódok feldolgozá
séhoz alkalmazott rögzítési adatstruktúrát nem részletezem./

A kódkatalógus gépi előállításától három fontos eredményt remélnek: 
a/ a gépi memóriában tárolt hibátlan kódok a Jövőben lehetővé teszik a 
kurrens lelőhelyjegyzékben Jelzett kódok folyamatos ellenőrzését* b/ a Jö
vőben gyakrabban adható ki a kódjegyzék és esetleg annak származékjegyzékei* 
o/ csupán a Javítások, uj oimek betáplálása révén folyamatosan friss adatok
kal naprakészen tarthatják a címanyagot.

GAZ - QesamtverzelohnlB ausiandiseher Zejtschriften 1939-1959

A 20 évet felölelő retrospektív folyóirat-lelőhelyjegyzéknek eddig 3 kö
tete Jelent meg /A - Q/, a 4. kötet anyaga megszerkesztve készen áll, azon
ban nyomdai kapaoitás híján eddig nem jelenhetett meg.
a/ Története: az anyaggyűjtés 1947-ben kezdődött. A szerkesztőség 1955 és 
1959 között mintegy 160 könyvtárnak megküldte a preprintet, mely tulajdon
képpen a régebbről már rendelkezésre álló listaformáju lelőhelyjegyzék kibő
vített és átdolgozott változata volt /Systematisches Verzeichnis ausiandi
soher Zeitschriftten in deutschen Bibliotheken und 1. Nachtrag. Berlin, ÖWB 
1951-1952. 240, 444 p./. A preprintek visszaérkezése után, ezek kiértékelé
sével párhuzamosan 1961—1970—ig tartott a szerkesztés és jelentek meg folya
matosan A-Q-ig a Lieferung-ok ill. kötetek.
b/ A kiadvány gyűjtőkörei a periodika fogalmát a legszélesebben értelmezve a 
lelőhelyjegyzék feldolgozza a folyóiratokon kívül az egyéb időszaki kiadvá
nyokat is, igy az évkönyveket, kongresszusi kiadványokat és az un. kiadói 
sorozatok kizárásával a számozott részcímes sorozatokat is* A. GAZ kb»
25 000 óimét tartalmaz.
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c/ A bejelentő könyvtárak köre: kb. 500t de ezek közül csak 160-nak küldték 
meg a preprintet /pl. egyetemi, akadémiai hálózatok esetében csak a közpon
toknak/.
d/ A munkaszervezett a szerkesztőség 10 főből állt, ebből 5 szerkesztő, 5 kö
zépkáder segéderő az adminisztratív munkákra /preprint köröztetése, nyilván
tartása stb./. A revíziót a szerkesztőség vezetője és a könyvtár szakre
ferensei végezték. Megbeszéléseink során a szervezési kérdésekkel kapcsolat
ban még számos hasznos adatot és útmutatást kaptam.

Nyilvántartások

a/ A ZKZ szerkesztőségi nyilvántartásai: ezek közül azok, amelyek a gépi 
adatfeldolgozással, adatrögzítéssel kapcsolatosak, túlzottan bonyolultak, 
ill. kialakulatlanok. Jelenleg problémát okoz az előkészületben levő 1971- 
1973-as kumuláció anyaga, ill. a megjelenéshez képest uj évfolyamok, kódok, 
oimek és címváltozások pótlólagos, nyilvántartása, betáplálása.
Egyebekben, a csoport napi munkájában már csak az 1971-ben felállított 
kurrens katalógussal dolgozik, a korábbiak nyomtatott ill. sokszorosított 
formában rendelkezésre állnak /GAZ, NAZ + Nachtrag/. A kurrens katalógusban 
vezetett adatok bibliográfiai pontosságát az a körülmény biztosítja, hogy a 
Könyvtárnak járó mintegy 13 000 időszaki kiadvány minden kötete, füzete a 
Gyarapítási Osztályról nyilvántartás és autopszia céljából közvetlenül a 
KFKK-ba érkezik, igy mindössze kb. 3000-re tehető azoknak a elmeknek a szá
ma, melyekkel kapcsolatban a csoportnak probléma esetén leveleznie kell.
b/ Összesített periodika katalógust a könyvtárközi kölcsönzéssel járó hason
lító munkát nem a KFKK, hanem egy összesített periodika katalógus alapján 
egy másik csoport végzi# E raunkakatalógus a rendelkezésre álló központi és 
regionális nyomtatott katalógusok, valamint a nemzeti /sajtó/bibliográfiák 
vonatkozó anyagának felvágása és felragasztása utján állt elő, tartalmazza 
tehát mind a hazai, mind a külföldi kurrens és retrospektív időszaki kiad
ványok elmeit.
c/ Monografikus kiadványok központi katalógusa: Három sorozata van: a szá
zad elejétől 1938-ig♦ 1939-től 1959-ig# és 196o-tól. Az egyes sorozatokba a 
vonatkozó tárgyévü müvek leírásai kerülnek, vagyis a beszerzés időpontja 
nem mérvadó. Figyelemreméltó, hogy az oda bejelentett időszaki kiadványok 
/nem folyóirat jellegű periodikák/ céduláit közvetlenül a periodika katalógus
nak ill. a ZKZ szerkesztőségi katalógusának adják át.

Az általános szakmai program keretében megtekintettük a Deutsche Staats- 
bibliothek, ill. a háborús pusztítás után korszerűen újjáépített berlini 
Stadtbibliothek épületét és működését. De alkalmam nyilt arra is, hogy meg
látogassam a Methodisches Zentrum für wissenschaftliche Bibliotheken nevű 
intézményben az Arbeitsgruppe EDV-t /Elektronische Datenverarbeitung/, és 
annak vezetőjével, dr. Kari-Heinz Bell matematikus-rendszerszervezővel meg
beszéléseket folytassak. SZILVÁSSY ZOI/EÁNNÉ
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Hanglemezajánló jegyzék köz
művelődési könyvtárak számá
ra. Válogatást tartalmaz az 
európai hanglemezpiac ko
molyzenei és népzenei felvé
teleiből. Kisebb részben 
felsorolja a fontosabb ma
gyar zeneoktatási, irodalmi 
és nyelvoktatási lemezkiad
ványokat, a magyar politi

kai-mozgalmi lemezeket.
Zenei anyagával közmUvelődésl könyvtárak igényét feltételezi hanglemez- 

alap^'1 lomány kialakítására, amelyben megvannak a zeneirodalom jelentős mtlvei 
hitei.p vagy több jó előadásban. Katalóguskiadványokkal nem rendelkező 
könyvtáraknak tájékoztatást, a gyűjtéshez tanáosadást jelent ez a kiadvány.

Szempontjai: müvenként sorol fel, nem kiadványonként /figyelmen kívül 
hagyva, helyesen, hogy különböző müvek egy kiadványon is szerepelhetnek, 
vagy a lemez a jegyzékben nem említett egyéb müvet is tartalmazhat. Csak a 
teljes müvek felvételeit közli /megjelent zenemürészletek nem/. Egy műről 
- különböző előadókkal - 1-9 felvételt emlit. Zenetörténeti határ: vokális 
/énekhangra Írott/ müveknél a 11. századig nyúlik vissza. A huszadik századi 
zene /itt amerikai is/ kb. az 1960-ig kipróbált müvekig szerepel. A legújabb 
magyar müveket a Contemporary Hungárián music sorozatban megjelent szerzemé
nyek képviselik.

Kilenc szakcsoporton belül a zeneszerzők betűrendjében található 857 
tétel: szólóhangszerekre Írott müvek, hangszeres kamaramüvek, zenekari müvek, 
versenymüvek, szólőhangokra irt müvek, vokális szólisták együttesére irt mü
vek, kórusmüvek, szólistákra, kórusra és zenekarra Írott müvek éz színpadi 
müvek, tehát a hangszeres és vokális irodalom a növekvő apparátus sorrendjé
ben. Ezt egészíti ki 63 tétel: híres énekesek előadói lemezei, a gyűjteményes 
és összkiadások 5 tétele /Baoh, Bartók, Beethoven, Chopin, Kodály/. További 
10 a népzene csoport.

A komolyzenei és népzenei lemezeken túl a válogatás kizárólag Qualiton 
lemezekből történt. A politikai-mozgalmi felvételek csoportjában felsorolt 
16 lemez szöveges kiadványokat, zenei felvételeket és összeállításokat egy
aránt tartalmaz. Négy tétel a zeneoktatás. Az irodalmi felvételek 61 lemeze 
főként magyar költők müveit tartalmazza. Szerzői névmutató, előadói névmuta
tó, rövidítések jegyzéke a függelék. Az összesen 1026 tételt tartalmazó jegy
zék kerüli a fölösleges adatok közlését, világos, áttekinthető. A név- és 
clmegységesités szempontjait a bevezetés közli.

Az összeállítás megfelel a könyvtári lemezgyüjtés jelenlegi, kialakuló 
stádiumának. Szükebb pedagógiai /pl. zeneiskolák gyakorlati anyaga/, vagy 
egyéb szempontok érvényesítése a helyi megvalósítás feladata lesz. Egy pon
ton talán eltérhetett volna a jegyzék a "teljes zenemüvek" - szemlélettől:

Hanglemezek a közművelődési könyvtárakban. [Közread, az] Országos Széohényl Könyvtár. Könyvtártudományi és Módszert süli Központ. Ep. 
Népmüv. Prop. Iroda, 1974. 232 p. 23 om.
Harsányi Marietta anyagának felhasználásával készítette a KMK hálózatfejlesztési osz

tálya.
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oélezerti lett volna a nagy zenetörténeti antológiák /The history of mualc, 
Orbis stb./ említése* Ezek részleteket Is közölnek és kisebb szerzők müveit 
Is felveszik, ugyanakkor a zenetörténet jellegzetes fejlődési vonásait mu
tatják be, és a kor egész kultúrájának!érzékeltetésére is alkalmasak.

A jegyzék eredményes felhasználásihoz helyenként szUkség van a forgató 
leleményességére* Az egyes Bartók-mUveíc felvételeinek felsorolásánál pl. 
nincs utalás az összkiadásban megjelent müvekre /az összkiadásoknál pedig 
ninos részletezés/* Ninos utalás pl. apfa, hogy a Kodály-kórusok négy lemez
száma nem ugyanazon müvek különböző előadásait jelenti, amint a jegyzék rdnd 
szeréből következnék, hanem négy, tartalmilag különböző lemezt jelöl, a fo
lyamatosan kiadásra kerülő Kodály kórus-lemezeknek első négy darabját; ma 
már a 8. kötet van forgalomban.

A kiadvány gyakorló közművelődési könyvtárosok számára lesz hasznos 
segédeszköz. Talán nem ártott volna annak megemlítése, hogy a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia negyedévenként megjelenő zenei melléklete teljesség igényével 
folyamatosan közli a legújabban megjelent hazai hanglemezek leírásét.
VKÖRBÖS ENIKŐ

MŰSZAKI E0YSTEMI KÖNYVTÁROS

Az idő relatív fogalom: tiz esztendő nem hosszú idő, de egy 
könyvtári folyóirat életében már számadásra késztet. A Budapesti Műszaki 
Egyetem Központi Könyvtárának kiadásában megjelenő "Műszaki Egyetemi Könyv
táros" tizedik születésnapjához érkezett, és ez alkalmat - a folyóirat 
repertóriumának kiadásával - hasznosan ünnepelte meg.

A repertórium bevezetője szerényen állapítja meg, hogy a folyóirat a 
hálózati-módszertani munka fontos segédeszköze volt és maradt. A folyóirat 
azonban ennél lényegesen többet adt az egyetemes magyar könyvtárügy tájékoz
tatásának fontos lánoszeme, betekintést enged legnagyobb egyetemi hálózatunk 
életébe és lehetőséget nyújt arra, hogy a budapesti műszaki egyetemi hálózat 
tapasztalatait más könyvtárak, könyvtárhálózatok is hasznosíthassák.

A lap elmúlt 10 éve hiven tükrözi a hálózati tevékenység céljait, prob
lémáit, eredményeit. E törekvéseket mindenkor a reális lehetőségek felisme
rése jellemezte. Ezt tükrözik a lap cikkei, amelyek a könyvtári munka minden 
területét felölelik, az állománygyarapítástól egészen a szakirodalmi tájé
koztatásig. Nagy hangsúly esik természetesen a módszertani munkára és a tan
széki könyvtárak kérdéseire. De kitekintést ad a lap a hazai és külföldi 
egyetemi, főiskolai helyzetre is.

Az egyes cikkek - igen helyesen - elsősorban a központi könyvtár és a 
hálózat munkatársainak tollából kerültek ki. Nemcsak azért jó módszer ez, 
mert a témához legközelebb állók Ítélik meg leghitelesebben a problémákat, 
hanem azért is, mert ezzel a hálózat munkatársai publikációs lehetőségekhez 
jutnak, és ez ösztönzi őket a kísérletezésekre, tanulmányok készítésére, 
Gyakorlottabbakká válnak, csiszolódik stílusuk, igy a folyóirat nemcsak ol—

205



▼ásóinak, hanem Íróinak továbbképzéséről is gondoskodik*
Az OSZK Híradó szerkesztősége az Országos Széchényi Könyvtár munkatár

sainak nevében is köszönti laptársát és kívánja, hogy kiadásában hasonlóan 
eredményes további tiz esztendők következzenek*
FARAGÓ LÁSZLÓKÉ
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KÖNYVTARUNK 
EL ÉTÉRŐL

BESENYEI ANDORNÉ 
az.Bálint Eszter

1918-1974

Egykori kedves munkatársunk súlyos betegség után julius 30-án el
hunyt* 1959-től 1963-ig dolgozott könyvtárunkban. Müveit, kedves és közvetlen 
személyisége, hivatásénak és embertársainak őszinte szeretető minden régi 
munkatársunkban felejthetetlen emlékként él. Mint pártszervezetünk vezetőségi 
tagja és mint könyvtáros a politikai és szakmai munkában egyaránt példát mu
tatott. ő szervezte meg könyvtárunkban az egyetemet végzettek kétéves kiegé
szítő könyvtárosi tanfolyamát, majd az Országos Gyarapodási Jegyzék megingj * 
tásában és annak munkálataiban alkotott maradandó értéket.

Könyvtárunktól az Országos Takarékpénztár szakkönyvtárához került és 
főosoportvezetőként annak vezetője volt. Az OSZK és a KMK munkatársaival 
segítőkész baráti és szakmai kaposolata mindvégig fennmaradt*

Emlékét és példáját kegyelettel őrizzük!

KUBKAJBLAJÁBLÁSOK 
A II.PÁRTKONGRESSZUS TISZTELETÉRE

Lapunk 6. számában a III-IV. főosztályokhoz 
tartozó egyes osztályok /Mikrofilm Osztály - 
Fölöspéldány Központ, Könyvek Központi Katalógusa 
és a Nemzetközi Csereosztály/ felajánlásait közöl
tük.

Az alábbiakban - rövidített szöveggel és a 
főosztályok rendjében - a további, eddig beér
kezett felajánlásokat ismertetjük.

I.FŐosztály 
Gyarapítási Osztály

Vállalják a könyvtár állományában meglevő, a tőkés országokban 1945 
után magyar nyelven megjelent kiadványok szerzői betűrendes katalógusának 
megszerkesztését. A munkából /miután a szerkesztés több munkafázisból áll/
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az osztály minden dolgozója részt Tállal. A mintegy 2800 elmleirást tartal
mazó katalógust deoember 31-ig elkészítik.

II. Főosztály 
Zeneműtár

■unkaterren kívüli feladatként 1/ Oláh Éva vállalja, hogy a Restauráló 
Laboratóriumban deo. 31-ig /100 munkaórában/ megtanulja a kotta-restaurálás 
manuális alapjait, hogy a kisebb restaurálási munkákat a Tárban elvégezhes
sék. 1975* méroius 31-ig: 2/ Veöreös ;Enikő elkészül a zenei hanglemezek 
katalógusai szerkesztésének szabályzatát* 3/ Vavrlneez Veronika betanítja a 
zenemü-cimleirások sokszorosításának uj eljárását. 4/ Póosi Árpádné rendezi 
a zenemű-nyomtatványok katalógusának rekonstrukoiója kapósán az 1941-1944. 
évek céduláit. 5/ Murányi Róbert Árpád megszerkeszti a magyarországi gyűjte
ményekben található lb20 elóttl zenei dokumentumok minerváját, első munka
fázisként a Budapestről postán elérhető gyűjtemények vonatkozásában. 6/ A 
feldolgozási tervszámot /elsősorban a muzeális jellegű kéziratok tekinteté
ben/ 10 százalékkal emelik /Avar Antalné, Vavrineoz Veronika és Keoskeméti 
István/.

III. Főosztály
Hlrlap-állományvédelml üzem

Az Üzem csoportjai: a Hirlapkötészet, a Hlrlapjavitó- és restauráló 
Csoport felajánlásaikban elsősorban a munkák minőségi szintjének emelését 
és az ezt lehetővé tevő osoportos, valamint egyéni - szakmai és általános - 
továbbképzés rendszeresítését vállalják.

Kiemelt vállalásaik: 1/ A hírlapok kötésénél egyes uj, a paplrrestaurá- 
lásban használatos eljárásokat is alkalmaznak. Ezt a Hirlapkötészet dolgo
zói megtanulják. 2/ A Rosenberg hp. utóéi épület alsó szintjén készülő át
meneti tároló-raktár használatba vétele után a Hlrlapjavitó Csoport zökkenő
mentesen és rendezett formában biztosítja a mikrofilmezendő hírlapok javí
tását. 3/ A hazai könyv- és paplrrestaurátor-képzés elősegítésére a Hirlap- 
éllományvédelmi Üzem a Restauráló Laboratóriummal együttesen egy elméleti 
és gyakorlati továbbképzési tervet állítanak össze és megkezdik annak végre
hajtását. 4/ A hazai és nemzetközi tapasztalatokról való állandó tájékozott
ság biztosítására - nyelvtudásuk szerinti megosztásban és mértékben - rend
szeresen figyelemmel kisérik a szakirodalmat. Ennek alapján rendszeresen 
referáló összejöveteleket tartanak. A legérdekesebb összeállításokat publi
kálni tervezik. 5/ Negyedévenként értékelik a csoportok munkáját és megha
tározzák a következő időszak teendőit. Ezt annál is inkább fontosnak tart
ják, mert a hirlap-állományvédelem munkamódszerei most vannak kialakulóban 
és a továbblépés elemi érdeke, hogy a csoportok tagjai időben ismerjék meg 
az elért eredményeket és célokat.
Restauráló Laboratórium

Munkaterven kivül vállalják: 1/ Az esetenként adódó rendkívüli munkák 
elvégzését. Erre az első félév folyamán már 200 munkaórát fordítottak.
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2/ Fokozott anyagtakarékosságot alkalmaznak a japánpapír és a börhulladék 
felhasználásában. 3/ Együttműködés a Hirlnp-áilományvédelmi üzem felajánlása 
3-4. pontjainak végrehajtéaában. 4/ Beöth.iné Kosoesa Ildikó Tállalja a Zene
műtár egy dolgozójának betanítását a kotta-restaurálás alapvető műveleteire 
/dec.31-ig 100 munkaórában/.

IV.Főosztály
Bibliográfiai Osztály

1/ Az osztály dolgozói dse.31-re vállalták az uj betUrendezási és a mu
tatószerkesztési szabályzat elkészítését. 2/ A Repertórium Csoport és a 
Kurrens Csoport vállalta az éves névmutató munkaidőben megoldhatatlan betU- 
rendesésének munkáját /személyenként mintegy 500 cédula/. 3/ A Hungarlka 
Csoport két tagja az adrémától érkezett mintegy 1000 db katalóguscédula be
osztását vállalta. 4/ A Kumulációk Csoportjából Mikó Lajosné egy be nem töl* 
tött státus legstirgősebb feladataiból a 8-as szak szakutalóinak kiemelését, 
átcsoportosítását és visszaosztásátt Rajos Ferenoné pedig a kumuláoló tárgy
mutatója szerkesztési szabályzatának elkészítését vállalta ssept. 30-ig.
Országos gyarapodási Jegyzék

A osoport dolgozói a Gyarapodási Jegyzék uj oimleirási szabályzatához 
- a moszkvai Állami IdegennyelvU Könyvtár által kiadott, a könyvtári munká
ban használatos 25 nyelvU rövidítés jegyzékből - a felhasználható rövidítését* 
kijelölését és kigyűjtését vállalta ssept. 30-ig.

KUK
Irodalompropasanda Osztály

Az Uj Könyvekben való közlésre a magyar hanglemezek ismertetésének elő
készítési munkáját vállalta.

AMIT MÁR ELVÉGEZTEK
A FÖlösnéldánv Központnál Szabó Ervin csoportvezető irányításával Bartók 
Péter, Bem Zsuzsónna és Tölgyesi Lászlóné szabadalombatjükön kommunista mű
szakot tartottak. 4 nr periodikát osztottak szét és 6 m^ anyagot szállítot
tak le a pinceraktárba és raáglyázták.

A Szerkesztőség kéri a felajánlást tevő osztályokat, hogy a határidőkre 
elvégzett munkájukról esetenként Írásban küldjenek tájékoztatást.

209



A SZÉCHÉNYIEK FÖLDJÉN

Május 27-én a Szakszervezeti Bizottság rende
zésében könyvtárunk dolgozóinak egy csoportja fel
kereste ás megkoszorúzta Széchényi Ferenc, intéz
ményünk alapitójának sírját*

A kirándulást megelőzően Berlász Jenő - Nagy- 
oenk ás a Széchényi osalád - cimen előadást tar
tott a kirándulás résztvevői számára*

Ugyancsak Berlász Jenő szavai kíséretében he
lyezték el emlékkoszorunkat a nágyoenki Széchényi mauzóleumban*
I.

Széchényi Ferenc neve és történeti érdeme korántsem gyökerezik olyan mé
lyen a köztudatban, mint fláé9 Széchenyi Istváné* Nem ok nélkül! Az apa emlé
kének szükségképpen kell a fiáé mögött állnia* Mert lett légyen bár Széchényi 
Ferenc kiváló ember9 - a fia sokszorosan kiválóbb volt* Tudjuk! a legnagyobbak 
egyj.ke, akiket ez a magyar föld egy ezredév során szült* A Széohenyi-nevet a 
fiú páratlan hatalmas életműve és életáldozata véste be kitörölhetetlenül a 
nemzet lelkébe9 emlékezetébe; a név általa9 benne vált fogalommá* Ugyannyira9 
hogyha ma ez a szót "Széchenyi" elhangzik, mindenki okvetlenül őrá gondol9 
csakis őrái a Hitel Írójára, a Lánchíd épittetőjére9 a Duna szabályozójára9 
az Akadémia alapitójára9 Mellette a családnak háromszáz év óta élt minden 
tagja - bármi érdemet szerzett is - jelentéktelennek tűnik*

Magától értetődő dolog9 hogy Széchenyi emlékét a szocialista Magyar- 
ország társadalma is kitűnő tiszteletben részesíti* Az önzetlen haza- és 
nemzetszeretetnek9 a haladás gondolatának, az áldozatos közéleti fáradozásnak 
szent szimbólumát tiszteli benne* Ez egyebek mellett újabban az által is ki
fejezésre Jutott, hogy a Sopron megyei nagycenki kastélyt, a nagy reformer 
egykori otthonát, - ahol nevelkedett, ahol boldog családi életét élte, ahol 
annyi nagy eszméje született - háborús romjaiból nagy költséggel újjáépíttet
te és benne Széchenyi-emlékmuzeumot rendezett be* De több is történt ennél! 
Népünk nem éri be azzal, hogy az uj muzeum létét tudomásul veszi, - erkölcsi 
kötelességének érzi azt is, hogy Cenket, e nemzeti kegyhelyet felkeresse, 
meglátogassa* A múzeumi vendégkönyvek tanúsága szerint, a megnyitás óta való
ságos zarándoklás folyik Nagycenkre. Hétről-hétre, napról-napra egymást érik 
a látogató-csoportok a Fertő-tó mellett; társadalmunk minden rétegének, min
den korosztályának képviselői felkeresik a gyönyörűen megújított Széchenyi- 
ksstélyt, hogy lássák a Legnagyobb Magyar életének e tiszteletreméltó szín
helyét, relikviáit és életművének impozáns dokumentációját* S e tisztelgő 
látogatások egyetlen alkalommal sem fejeződnek be anélkül, hogy a zarándokok 
fel ne keressék a cenkl községi temetőben a Széchényl-kriptát is, s koszorút, 
csokrot ne tegyenek a nagy halott sírjára.

Ezen a tavaszon bekapcsolódott ebbe a széleskörű zarándoklásba az 
Országos Széchényi Könyvtár dolgozóinak egy népes csoportja is. Sokak kiván-

210



sága ment ezzel teljesedésbe, azoké, akik úgy véltéki nekünk több okunk Tan 
a oenkl kastélymúzeumot és kriptát felkeresni, mint bárkinek másoknak a nagy- 
közönség köréből. Mert bennünket nemcsak a Sséohenyi István iránti kegyelet 
kötelez erre az útra, hanem éppenugy a kevésbé ismert, de szintén hervadha
tatlan érdemű Széchényi Ferencnek kijáró hála és tisztelet ist

Mi nemosak a halhatatlan fiú emléke előtt kívántunk tisztelegni, hanem 
a könyvtáralapité apa emléke előtt is. Mi, kései unokák, dédunokák a oenki 
kastélyban való megjelenésünkkel, főhajtásunkkal és koszorúnkkal azon nagy
ember emlékének is áldozni kívántunk, aki a ferenoi abszolutizmus reményte
lenségében az Országos Könyvtár létrehívásával először teremtett reális ala
pot népünk szellemi-kulturális megújulásához, s akinek áldozatkészsége és 
reformtörekvése kiinduló pontja, példája, ösztönzője volt Széohényl István 
elementáris erejű nemzetujltó propagandájának és nagyszerű országépitő te
vékenységének. - BERLÁSZ JENŐ

II.
Borús fellegek fogadták csoportunkat azon a szombat reggelen, mikor el

indultunk, hogy könyvtárunk névadójának, Széohényl Ferenonek ősi lakhelyét 
felkeressük és a nemrég megnyílt múzeumot megtekintsük. A nap minden peroét 
kihasználva kibővítettük programunkat a lébényi műemlék-templom és a fertődl 
kastély megtekintésével.

Sürü esőfüggönyben hagytuk el Budapestet. Az idő semmi Jóval nem bizta
tott. Győrbe megérkezve kis pihenőt tartottunk. Forró teával és kávéval 
igyekeztünk lelket önteni magunkba és egy kis meleget gémberedett tagjainkba* 
Qyőrből továbbmenve csakhamar Lébénvbe érkeztünk és megtekintettük a Hl.szá
zadban épült román stilusu templomot, amely az apró házak közül kiemelkedő 
monumentalitásával, építészeti megoldásaival, szép díszkapujával, faragott 
oszlopfőivel mindenki osodálatát kiérdemelte. A templom plébánosának szemé
lyében szakszerű vezetőt kaptunk, aki minden apró szépségre felhívta figyel
münket.

Lébényt elhagyva utunk főcélja felé, Nagvoenkre igyekeztünk.A buszból 
eltekintve reménykedve néztük az egyre világosodó, néhol már-már kéklő ég
boltot. A nagycenki kastély főépülete gyönyörűen rendbehozva várja a látoga
tókat. A földszinten helyezték el a Széchenyi-osalád tagjait ábrázoló fest
ményeket. A szobákban korabeli bútorokat találunk, sajnos az eredeti a há
borúban elpusztult. Az emeleten Széchenyi István munkásságát bemutató szép 
kiállítást rendeztek be.

Az épületből kilépve ragyogó napsütés fogadott bennünket, aminek külö
nösen a fotósok örültek. A parkban körülnézve láttuk, hogy a helyreállítókra 
még sok munka vár a melléképületek rendbehozásával. A parkot óriási pl&tán- 
és vadgesztenyefák mellett egyéb faritkaságok teszik változatossá. A kastély- 
lyal szemben a híres 2,6 km hosszú hársfasor fogadja a látogatót, amelyet 
Széohényl Antal felesége, Barkóozy Zsuzsanna telepített 1754-ben.

Ezután a temetőben levő mauzóleumhoz mentünk, hogy lerójuk kegyeletünket 
Széchényi Ferenc ée nagy fia sírjánál. A mauzóleum ovális alaprajzú barokk
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kápolna, melynek orgonáján Liszt Fereno Is Játszott egykor* A kápolna alatt 
Tan a kripta-tár, ahol a Száchényi-család tagjai nyugszanak* Vezetőnk, hely
béli idősebb báosl megható szeretettel és lelkesedéssel beszélt Széohenyl 
Istvánról és az odaáramló látogatók seregéről, akik az ér minden szakában 
Jönnek, hogy tisztelettel adózzanak a "legnagyobb magyarnak". A sirt állan
dóan virágok, koszorúk övezik. A rengeteg Jelvény és a sokszáz megőrzBtt ko
szorú szalag tanúskodik az utókor kegyeletéről. Széchenyi István sírja felett 
láthatók Jászai Mari fémből készült babérkoszorúi. Jászai Mari nagy tisztelő
je volt, évente legalább kétszer látogatott el Hagyoenkre és kitüntetéseit a 
nagy halott sírjára helyezte.

Ragyogó délutáni napsütésben érkeztünk meg Fertődre. a magyar Versailles- 
ba,ahogy gyakran emlegették. Végigjártuk a külBnbBző szinü szobákat, szalono
kat, a kínai szobát, a zenetermet. Megcsodáltuk a mennyezeti freskókat, a ze
neterem puttóit, a kínai szoba falfestését és a szebbnél-szebb porcelánokat, 
bútorokat, kályhákat. Még egy kis idő arra is maradt, hogy rüvid sétát te
gyünk a parkban és aztán a nap rengeteg élményével és egy Jól sikerült kirán
dulás hangulatával hazafelé vettük utunkat. - HORVÁTH TIBORNÉ

Beszámoló
az 03ZH LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁOA működéséről

A Művelődésügyi Minisztérium 1972-ben SZABÁLYZAT-ot adott ki a 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek dolgozói lakásépítésének /vá
sárlásának/ munkáltatói támogatása rendjére. A SZABÁLYZAT a támogatással 
kapcsolatos tevékenységeket és a Javaslattételt a Szakszervezeti Bizottságra 
bízta azzal, hogy az SZB az álláspontját egyeztesse az lntézetvezetőség és a 
társadalmi szervezetek /pártszervezet, KISZ-ezervezet/ véleményével. AtitiaV 
érdekében, hogy a lakásépítés /vásárlás/ támogatása iránti kérelmek elbírá
lásánál a legszélesebbkörü demokratizmus érvényesüljön, az SZB javaslatára 
delegált tagokkal 1973 februárjában megalakult az OSZK Lakásügyi Bizottsága, 
amelynek jelenlegi összetétele a következőt elnöki dr. Tóth Lajos, az SZT 
tágját tagok: Balogh Judit /KISZ/, Mencsik Pál /SZB/, dr. Ráduly Márta /in- 
tézetvezetőség/, Rakovszky Istvánná/Pártszervezet/ .

A Lakásügyi Bizottság megalakulásáról és az igényelhető támogatás fel
tételeiről és módjáról könyvtárunk dolgozói először a szakszervezeti bizal
miaktól kaptak részletes tájékoztatást, majd a SZABÁLYZAT leglényegesebb 
rendelkezéseit a Lakásügyi Bizottság az OSZK Híradóban Írásban is közzétette.

1973 tavaszán hat dolgozó fordult a Lakásügyi Bizottsághoz kamatmentes 
kölcsön folyósítása iránti kérelemmel. A Bizottság a kérelmezők lakáshelyze
tének és szooiális körülményeinek ismeretében valamennyi kérelem teljesíté
sét javasolta az MM Területi Lakásügyi Bizottságnak, amely négy dolgozó ré
szére 165 000,-Ft kamatmentes kölcsön folyósítását rendelte el, egy kérelem 
tekintetében a döntést későbbre halasztotta, és egy kérelmet nem teljesített.

1974-ben két dolgozó kért és kapott 80-80 000,-Ft összegű kamatmentes
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kölcsönt a Lakásügyi Bizottság Javaslatára.'
1973 őszén a Közalkalmazottak Sznkozervezete Budapesti Bizottsága felhí

vására a Lakásügyi Bizottság felmérést végzett a könyvtáron belül, hogy a- 
mennyiben a Budapesti Bizottság vállalná egy vagy több telepszerű körülmények 
között felépítendő szövetkezeti lakóház építésével kaposolatos összes fel
adat elvégzését, úgy az OSZK-ból hány dolgozó kívánna ebben az akcióban részt 
vem! és a lakásépítéshez kamatmentes kölcsönt Igényelni. A jelentkezők magas 
száma - több, mint negyven fő - azt Jeleste, hogy könyvtárunk dolgozói közül 
nagyon sokan nem kielégítő lakáskörülmények között élnek és ez újabb figyel
meztetés volt az SZB és a Lakásügyi Bizottság számára a támogatással kapcso
latos tevékenységük fokozására. /A szövetkezeti lakóház felépítésének kérdé
sében még nem született végleges döntés./

A Lakásügyi Bizottság működését nagy mértékben elősegítette, hogy könyv
tárunk vezetősége és a Gazdasági Hivatal minden tőle telhetőt megtettek annak 
érdekében, hogy az erre a célra igénybe vehető saját forrásokból minél nagyotb 
lakásépítési alapot képezhessünk. Az Így létrehozott saját lakásépítési alap 
tette lehetővé, hogy a VIII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottságától azt 
kérhessük, hogy a jogszabályban előirt térítés - ut- és közműfejlesztési 
hozzájárulás - ellenében juttassa könyvtárunk részére egy /vagy több/ OTP 
beruházásban épült tanácsi értékesltésü lakás vevő kijelölési Jogát. /Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy lakásonként 35 000,- Ft térítés ellenében a 
tanács az OSZK-ra ruházza át az öröklakás megvásárlója kijelölésének a jogát. 
A térítés a dolgozóra nem hárítható át. Tegyük még hozzá ehhez, hogy igen 
nagy kedvezmény nyújtás a tanáos részéről is, ha szűkös lakásalapjából lakást, 
illetve vevő kijelölési jogot Juttat egy intézmény részére./

1974 tavaszán a VIII. Kerületi Tanáos Végrehajtó Bizottsága az OSZK ré
szére juttatta egy másfélszobás /valójában majdnem két szobás/ tanácsi érté- 
kesitésü lakás vevő kijelölési jogát. A Lakásügyi Bizottság erről a nagy je
lentőségű eseményről az OSZK dolgozóit - a szakszervezeti bizalmiakon keresz
tül - a legszélesebb körben tájékoztatta, s hamarosan tizennégy dolgozó "pá
lyázta" meg ezt a lakást. A Bizottság a hozzá érkezett kérelmeket nagyon ala
posan megvizsgálta és rangsorolta, majd a rangsorban az első négy helyre ke
rült dolgozó lakáskörülményeit a helyszínen is megvizsgálta. A helyszíni 
vizsgálat eredménye és a szociális körülmények alapján az említett négy ké
relmet újra rangsorolta, de döntést nem hozott, hanem - az ügy jelentőségére 
tekintettel - a döntést a Szakszervezeti Bizottság plénumára bízta, amely 
közel egy teljes délutánt igénybevevő tanácskozás után a lakás megvásárlási 
jogát Tatai András raktári osoportvezetőnek juttatta. Az SZB állásfoglalásá
val a könyvtár főigazgatója és a társadalmi szervek is egyetértettek.

összefoglalva} az OSZK Lakásügyi Bizottsága tevékenységének másfél éves 
mérlege a következőt hat dolgozó kapott összesen 325 000,-Ft összegű kamat
mentes lakásépítési kölosönt, továbbá, egy dolgozó számára lehetőség nyílt 
egy több, mint 300 000,-Ft értékű öröklakás megvásárlására.

ügy véljük, hogy nagyon jó dolog lenne, ha a következő másfél év végén 
is legalább ilyen eredményről adhatnánk számot könyvtárunk dolgozóinak.
TÓTH LAJOS
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CSALÁDOS NYARALTATÁS - 1974

Amikor e sorokat irom, már az utolsó turnus tölti 10 napját 
Balatonbogláron, az OSZK "családos nyaralójáéban. Az idán9 a tavalyi 
Szántódinál - ás hallomásból úgy tudom - a régebbi Zamárdinál is Jobban si
került a TT választása. Annakidején pedig a kisgyerekesek jórésze kellemesen 
nyaralhatott ott is.

Boglárról. Nagy terasz, nagy társalgó, kellemes méretű, szépen berende
zett szobák várták az oda érkezőket, ragyogó tisztaság mindenütt. A konyha a 
szakszervezet jóvoltából gondosán, körültekintően felszerelve. Hűtőszekrény 
állt rendelkezésre, A fürdőszobai boyler hiányát igyekezett pótolni a dél
utánonként amúgy istenigazából befütött - néha azt hittük túlfűtött - kályha. 
Hideg időben az igy okozott meleg sem esett rosszul. A kánikulában nélkülözni 
tudtuk volna e kisérő jelenséget,

A gyönyörűen gondozott és féltett kert kellemes látványt nyújtott, ahová 
a végén homok is került a kicsik kedvéért. Kedvesek, figyelmesek voltak a 
háziak is.

Ennyit a közvetlen környezetről. A zárt kapun kilépve /ez hiányzott 
Szántódon/ - igaz a müut túloldalán - szemben a KÜZÍJRT szokatlanul előzékeny 
kiszolgálóival, általában Jól felszerelve. Alig pár lépésnyire a kifőzde az 
arra vágyóknak, ahonnan lehetett az ebédet vagy a vacsorát haza is vinni. Az 
elmaradhatatlan lángos-, palacsintasütő félúton a strand felé.

Végül, de nem utolsó sorban a strand. Többszáz méteres füves,gondozott 
partszakasz szép fasorral, sok lejárattal, ingyen, néhány percre. Aki dél
előtt a szűrt napot kevésnek találta, elmehetett a másik szintén szabad 
strandra, igaz ahhoz gyalogolni kellett.

Kevésbé jó idő esetére a ház előtti buszmegállóba félóránként érkező 
járatokkal elérhető akár az egész déli part, a hajóállomás, az üdülőközpont, 
utazáskor a vasútállomás.

Irtották időnként a szúnyogokat is, bár ilyenkor kis ideig permetszagot 
kellett elviselni. De valamit valamiért.

Sok köszönetét mondhatunk az akcióban résztvevő családok nevében a szer
vezőknek, elsősorban Hoffer Rezsőnének. Ha netán rossz volt az idő arról iga
zán nem <5 tehet. Mégis Ő izgatta magát legjobban.

Jó lenne, ha egyszer, valamikor 14 nappá nőhetne a beutalás! idő bűvös 
10 napja.
PROEMEL KAROLYNÉ
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SEGÉLYEZÉSEK ÉS ÜDÜLÉSEK
Szakszervezeti segélyek!
■TnnluHhAni Konoz Józsefné, Vágh Ilona. Julluebani Barton András, Bobok 

Györgyné, Hídvégi Ádám,és Szekfü Andrásné. Augusztusban! Kálmán Péterné, 
Kresalek Béla és Szénásl Lászléné*

Munkaadói segélyek!
Júniusbanx Béri Gézáné, Grlneusz Ferencné, Nemeshanyl Hubáné, Samké 

Ferenoné, SohMffer Katalin és Szlits István. Júliusbant Barnaföldi Gábor, 
Hajdú Sándomé, Kálmán Béla, Mirki Györgyné és Pergel Fereno.
Balogh Judit, Bartók György, Hajós Csabáné, Horváth Tlborné, Husi Kálmánná, 
Kllng Jánosné, MUrsohberger Ferenoné, Slnkó Pálné, Szabó Ildikó, Szalay 
Klára és Vargha Zsoltné.

Szakszervezeti beutalások!
BalatonfÖldvár/VI.21- Debulay Imréné és 2 gyermeke, /VIII.16- Oholnoky 

Viktor és osaládja; Balatonfüred/VI.20- Wolf Magda; Balatonlelle/VII.9- 
Moór Istvánná és családja; Dobogókő/VIII.2- Samkó Ferenoné és családja; 
Fonyód/VI.6- Rázga Emma; Qalvatetó/VI.20- Lohn Ágostonná ás férje; Miskolc- 
Tapolca/ VT .20- Stella Györgyi; Nylregvháza/VIII.8- Nlklausios Istvánná és 
családja; Solt/VI.15- Berlász Jenő és osaládja, Tábori Györgyné és leánya; 
Szombathelv/VI.26- Bétsch Elemérné.

Gyermekűdülte tés t
Balatonboglár/VIII.15- Neppel Sylvia; Parádfürdő/VII.4- Csillag Luoa, 

Bokor Klára*
Művelődésügyi Minisztérium üdülői /önköltséges/
BalatonfÖldvár/VI.6- Hemere Zoltánná és osaládja, Patay Lászíóné és 

családja. Balatonielle/VI.6- Deutsch Béláné, Kende Ferike, Kováos Árpádné 
és családja, Prepeliczay Györgyné és férje, Rákóczy Csabáné és'gyermeke. 
Szilágyi József, Velich Sándorné és osaládja*

Családos üdültetés:
Balatonboglár IBUSZ bérlemény, 7 turnus /70 nap/ VI. 22.- VIII. 31. 

között, 14 családi 47 fő.
Résztvevők! Balassa Jenőné, Béri Gézáné, Divényl Pálné, Froemel 

Károlyné, Kiss Györgyné, Korber Károlyné, Mlklóssy Jánosné, Monostory Jenő, 
Nagy Zsoltné, Nemere Zoltánná, Pál Albertné, Pásztor Rezsőné, Sajtós Sídre, 
Szuhovszky Zoltán.
összeáll. HOFFER REZSŐNÉ
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m
A nagycenki kirándulás elszámolása után fennmaradó 250 forintot alap- 

szervezetünk kulturális rovatára fizettük be.

Az elmúlt hónapokban a Nehézipari Minisztériumból hozott ebéd minósége 
nemosak mennyiségében, de minőségében is romlott. Az Ismételt panaszok 
miatt a Szakszervezeti Bizottság uj lehetőséget keresett. így jutottunk el 
a Magyar Rádió konyhájához. Itt. heti 10,-Ft-tál drágább ugyan az ebéi ás 
nincs kímélő menü, de a közvéleménykutatás után /170 igen ás 8 nem szavazat 
alapján/ az uj ebéd mellett döntöttünk. A munkatársak többségének Ízlik az 
ebéd, *ert jőizü ás tartalmas. "Ettől a koszttól nem korog mór 3-4 körül a 
gyomromi" - hallottam az étkezdében. Reméljük, hogy kedvező indulást hasonló 
folytatás követi. - Darabos Pálné

A tankönyvosztás aug. 12-13-án történt. Előnyben részesültek a nagy 
osaládok és egyedülálló szülők. 94 család 1097 db tankönyvet kapott. - 
Hoffer Rezsőné

LEVÉL A FIATALOKHOZ
Kedves lányok és fiuk!
Május óta sokfelől - sajtóból, rádióból, 

TV-ből - hallhattatok beszélni róla, hivatkoztak, 
utaltak rá. Legutolsó, június végi taggyűlésün
kön a jelenlevők értesülhettek lényegéről. Dehát 
miről is van szó? A KISZ Központi Bizottságának 
1974. április 17-én "Az ifjúsági szövetség idő
szerű feladatai"-ról hozott határozatáról.

A óim nem sokat árul el. Aki osak vala
mennyire is aktívan részt vesz egy alapszervezet életében, az rövid gondol
kodás után hosszan tudná sorolni a megoldandó feladatokat, amelyek, bár sa
ját alapszervezetére vonatkoznak, valószínűleg általánosan is érvényesek 
volnának. A megoldás kulcsát természetesen már nem találnánk minden esetben 
ilyen könnyen meg. A Központi Bizottság a KISZ VIII. Kongresszusán elfoga
dott határozat végrehajtását vizsgálta, s az Így adódó feladatokból emelte 
ki azokat, amelyekről már határozni tudott* Ezek azonban - mint azt láthi 
fogjátok - alapjaiban érintik ifjúsági szövetségünk, konkrétabbá tévét min
den alapszervezet életét.

Dr.Maróthy László, a KISZ Központi Bizottságának első titkára az ülésen 
elhangzott előadói beszédében Így fogalmazta röviden meg az előterjesztett 
határozati javaslat célját! "...a KISZ eszmei-politikai hatásának, a KlSZ-ta-
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gok erkölcsi, politikai, világnézeti elkötelezettségének és kiállásának, az 
alapszervezetok aktivitásénak és fegyelmének növelése.”

Tehát arról az alapról van szó, amelyen minden áll vagy bukik: az alap
szervezet és azon belül minden egyes KISZ-tqg helytállásáról.

A párt ifjúságpolitikai határozata és 4z ifjúsági törvény egyre széle
sebb körökben és egyre mélyebben érezteti hatását az egész társadalomban. A 
KISZ-szervezetek is általában teljesitik azokat a feladatokat, amelyeket a 
kongresszus jelölt meg, legalábbis ami a számokkal is mérhető eredményeket 
illeti* A statisztikák szerint a KISZ-tagoknak kb. fele vesz részt a 
marxizmus-1©ninizmus elsajátításának valamilyen formájában, a különböző 
munkaversenyek, ifjúsági brigádvállalások és a védnökségek szép munkatelje
sítményeket hoznak. A kulturális és sportolási lehetőségek kihasználása és 
fejlesztése, a műveltségi szint emelése is sok helyen eredményes. Ugyanakkor 
nem érvényesül eléggé szövetségünk politikai jellege, nincs birtokunkban 
olyan rend, amely formai eszközeivel a jelenleginél jobban szolgálná a tar
talomnak: a kommunistává nevelés céljának megvalósítását. Az ifjúsági szövet
ség kommunista jellegének - mint a talán legtöbbet vitatott fogalomnak - 
kérdéséhez értünk itt el. A lényeg még egyszer: kommunizmust kell tanulni, 
pontosabban, Lenin szavaival: "Önöknek kommunistákat kell nevelni önmaguk
ból •" Tehát ifjúsági szövetségünk feladata, hogy úgy szervezzük meg saját 
gyakorlati tevékenységünket /egészen az alapszervezetig értendő ez!/, hogy 
tanulva, szervezkedve, harcban önmagunkat neveljük kommunistává.

Tény, hogy ez a legnehezebb. Azokban az alapszervezetekben, ahol a 
kommunista közösségek - s ezzel együtt, nélkülözhetetlenül, bizonyára 
kommunista emberek is - már formálódnak, megtalálták azokat az eszközöket, 
amelyekkel a Jelen körülmények között ez megvalósítható. A határozati javas
lat elkészítésekor a Központi Bizottság az egész országból gyűjtötte a ta
pasztalatokat, véleményeket, s hogy a határozat olyan lett, amilyen lett, 
abban nagy szerepe van a legjobb módszerek érvényesülésének is.

Ezek után már bizonyára nagyon kiváncsiak vagytok, mit is tartalmaz ez 
a "fontos" határozat. Nos, - remélhetőleg - csupa természetesnek tűnő dolgot. 
Valóban, a sajátmagunkkal szemben mások és magunk által támasztott követelmé
nyeket tekintve, mindez természetes kell, hogy legyen a KISZ-tagok számára. 
Azonban nagyon kevés, ha az alább következőkkel mindenki hevesen egyetért, 
és azután minden marad a régiben. A cselekvést is éppen ilyen természetesnek 
kell tekintenünk! Magunkért, önbecsülésünkért - a legtágabb értelemben és 
legtávolabb az önzéstől.

A határozatot a Híradó melléklete tömörítve közli. Mindenkinek, akit te
vékenységünk érdekel, ajánlom elolvasásét# Szeptember és október folyamán be
szélgetéseket fogunk rendezni a KISZ-csoportokban, a határozatban foglaltak
ról és további, ezekkel kapcsolatos teendőinkről. Kérdéseitekkel, javasla
taitokkal azonban e beszélgetésektől függetlenül is megkereshettek minden 
vezetőségi tagot!
Az OSZK KISZ-alapszervezetének vezetősége
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Gyere Telem. Elvezetlek
készülő klubunkba. Tudod, hogy 
hol van? A Pollaok Mihály téri 
épületünk pincéjében.

Most még oaak tervekről,
munkáról, előttünk álló, éa ed
dig elvégzett feladatokról be
szélhetek neked.

Már több, mint egy évtize
des óhaja volt a fiataloknak, 
a KISZ-szervezetnek az önálló 
helyiség kialakítása. Generá

ciók váltották egymást, míg végül ml lettünk azok a szerencsések, akiknek as 
"ideje" alatt a könyvtár krónikus helyhiánya ellenére megoldhatóvá vált ez 
az indokolt kérés. A pinoe folyosójának leválasztásával egy hosszabb, és egy 
abból nyíló kisebb szobát nyertünk. A munka azóta is nagy léptekkel halad. A 
szakmai hozzáértést kívánó munkákat a Gazdasági Hivatal végeztette el. Gyor
saságukért ezúton is nagy köszönetét mondunk. A falazások, az ajtók beraká
sa, a radiátorok felszerelése, a villanyszerelési munkák, a festés stb. rend
kívül rövid időn belül elkészült. Minden nap dolgoztak rajta a munkások.

A többi már rajtunk múlik. Hogy a klub ne csak két terem legyen bútorok
kal, hanem minket kifejező, kellemes "otthon", ahova szívesen járunk, ehhez 
a Te munkád, az enyém, mindannyiunké szükséges. De örömmel tesszük. Magunkért, 
egymásért és az utánunk következőkért.

Tervekről kérdezel? Sok minden. A sikeresen beindult házi nyelvtanfo
lyamunk állandó otthona lesz. Nyelvleckéket veszünk fel magnószalagokra, 
idegen nyelvű folyóiratokat járatunk majd. Lemezklubunkat Balogh Judit szak
szerű vezetésével újra beindítjuk. Diavetítéssé előadásokat tarthatunk kül
földi útjainkról. írókat, költőket, festőművészeket, híres embereket hívha
tunk meg. Állandó kiállítási lehetőség lesz fotósaink és képzőművészeink 
számára. /Fotólaborunk helyiségére szükség volt a Zeneműtár áttelepítése so
rán. Reméljük, a lehetőségekhez mérten rövid időn belül kapunk egy másikat./

Fiatalok vagyunk. A komoly dolgok mellett a szórakozásra is van igényünk. 
Lemezek, magnófelvételek, rengeteg Játék, sportszer áll majd rendelkezésünk
re. Asztalifoci- és sakkbajnokságot is tervezünk.

Klubunkban mindenkit szívesen látunk majd "korra, nemre, felekezetre” 
való tekintet nélkül. Célunk csak az, hogy bárki, aki belép majd hozr.ánk, 
igazán jól érezze magát.

Szeretnénk, ha még ebben az évben megtarthatnánk a megnyitót, amire 
mindenkit szeretettel meghívunk. Bgy fehérre meszelt fal és színes festékek, 
ecsetek pedig mindazok kézjegyét várják, akik tettek valamit klubunk létre
jöttéért. Viszontlátásra ottl
I1ÉVAY UITA
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Melléklet 
az OSZK HÍRADÓ 1974. 7-8. számához

A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPOHTI BIZOTTSÁGÁNAK
HATÁROZATA

A KISZ NÉHÁNY IDŐSZERŰ FELADATÁRÓL
1974. április 17-18.

A VIII* kongresszus óta viták tárgya a KISZ kommunistát politikai 
jellegének értelmezése* A viták sok mindent tisztáztak és sok mindent túlbo
nyolítottak* Uost az a feladatunk, hogy egységesen értelmezzük és a gyakor
latban megvalósítsuk feladatainkat* Figyelmünk középpontjába állítsuk a KISZ- 
tagok cselekvési lehetőségeinek és készségeinek fejlesztését, növeljük a 
velük szemben támasztott követelményeket, az alapszervezetek fegyelmét és 
akoióképességét* S ennek érdekében fejlesszük tovább a vezetőtestületek és 
az apparátus munkastílusát*

1. Mit értünk a KISZ kommunista* politika jellegén?
A párt eszméinek és politikájának szolgálatát*
Azt, hogy minden KISZ-tagi
- legjobb tudása és képességei szerint helytálljon a munkában, a tanulás

ban és a haza védelmében,
- ismerje meg a párt eszméit és politikáját,
- kiálljón érte minden körülmények között,
- részt vegyen annak megvalósításában*
A KISZ-szervezet értelme, hivatása, hogy cselekvési programot adjon, a 
közösség örömét, a szervezet erejét és védelmét biztosítsa azoknak, akik 
a szocializmus eszméihez vonzódnak és az átlagnál többet szeretnének tenni 
annak megvalósításáért* /•**/

2* Milyenné akarjuk formálni a fiatalt a KISZ-ben?
BecsületJtel, JLeglobb_kép ess égéi szerint tanulj on_és dolgozzon I
A legelemibb követelmény, amit egy fiatal a KISZ-tagsággal vállal, 

hogy a közösség és a saját érdekében tisztességgel elvégzi mindennapi mun
káját: legjobb képességei szerint tanul, dolgozik és felkészül a haza vé
delmére* Mindenkinek, aki az uj társadalmat, a szocializmust tudatosan 
építők útját akarja járni, korszerű általános műveltségre, marxista- 
leninista gondolkodásra, szakértelemre, szorgalomra és alkotó munkaszere
tetre van szüksége*/.*•/ A dolgozó KISZ-tag munkaszeretetével, szakértei-*



mével és tudásénak szüntelen gyarapításával tűnjön ki. ítélje el a 1égést, 
a munkakerülést, a hanyagságot, a hozzá nem értést. A szövetség védnöksé- 
gl, munkaverseny-mozgalmaiban és társadalmi munkaakolóiban bizonyítsa, 
hogy az egyszerű állampolgári kötelezettségeknél többet vállal az ötéves 
terv teljesítéséért, gazdasági, szooiális feladatainak végrehajtásáért. 
/.../

Hirdeese_a_párt £olitikáját,_mutásson £éldát_megvalósifásában!
A marxizmus-leninlzmust tanulni, a világnézeti tantárgyakból, filozó

fiából Jól vizsgázni, vagy a KISZ-oktatásra eljárni - még nem elégi Poli
tizálni kell: a megszerzett tudást alkalmazni a világnézet, az erkölcs, a 
közélet és a nemzetközi politika konfliktusaiban. A KISZ-tagnak - társai 
és az idősebb kommunisták segítségével - el kell döntenie: ml a véleménye 
önmaga és mások tetteiről, magatartásáról, s véleményét vállalnia, indo
kolnia és hirdetnie kell. A KISZ-tag és a politikai közömbösség, a IdSZ- 
tag és az Idealista világnézet - egymást kizáró fogalmak. Napjaink ifjú 
forradalmárát arról ismerni meg, hogy nem hátról meg a "kényes kérdések" 
elől: nem békül meg sem önmagában, sem környezetében a forradalmi szellem 
lanyhulásával, a szocialistaellenes gondolatokkal és Jelenségekkel. /.../

Ne_türje_a_közömbösségetx legyen_aktiv_a_kö»ó1et_«lnden területén!
A szocialista demokrácia fejlődése, s az ifjúsági törvény végrehaj

tása minden KlSZ-tagnak lehetőséget nyújt, hogy közvetlenül beleszóljon 
iskolai, munkahelyi vagy lakóhelyi közösségének életébe, s közvetve, kép
viselői utján a város, a megye, az ország ügyeibe. A termelési tanácsko
zások, a szakszervezeti gyűlések, a termelőszövetkezeti közgyűlések, as 
ifjúsági parlamentek, a falugyűlések és a tanácstagi beszámolók olyan al
kalmak, amelyeken időről időre eldől, hogy a KISZ-tagok és a szervezetek 
képesek-e a közösség méreteiben gondolkodni, képesek-e a közösségért kez
deményezni, dolgozni, áldozatokat vállalni, képviselni, és - ha szűkéé* 
ges - megvédeni az ifjúság Jogos érdekeit. /•••/ A KISZ-szervesetek úgy 
tevékenykedjenek, hogy tagjaik és képviselőik tisztában legyenek felelős
ségűkkel, azzal, hogy az ifjúság társadalmi súlyát, tekintélyét, eredmé
nyes képviseletének és Jogai érvényesítésének biztosítékát az adja meg, 
ha a fiatalok maradéktalanul eleget tesznek kötelességeiknek.

Szabadidejét aktív £ihenéere ,_müve1ődésre_és testedzésre használjál
A KISZ-tag számára nincs kétféle magatartási norma. Amit vállalt a 

munkában, tanulásban, a politikai és a közéletben - az vonatkozik a magán
életre is. A KISZ-tag árkor is a kommunista ifjúsági szövetség tagja, 
amikor szabad idejét tölti. /.../ Azt várjuk a KISZ-tagoktól, hogy ragad
janak meg minden alkalmat a testedzés, a tömegsport, a turisztika fellen
dítésére, az ifjúsági klubok, könyvtárak, művelődési házak korszerűsíté
sére és gyarapítására, fejlesszék az öntevékeny művészeti mozgalmat, ter
jesszék a szépet, a Jó Ízlést, a Imitúrát, legyen gazdag és korszerű az 
életűk otthon, a társas művelődési, szórakozóhelyeken és a divatban egy
aránt.



3* Kit hívunk és Tárunk az ifjúsági szövetségbe?
Azokat fogadjuk és hivjuic magunk Közé, akik tudják mit vállalnak, 0 

AlSZ~en kívüliként tanujelét adják tennlafcarásuKnak* Erre j--J lene tőséget 
kínál mindenkinek a társadalmi munka, a politikait kulturális és sport- 
akciók széles választéka. S emellett a dolgozó fiataloknak a tanulás, a 
szocialista munkaverseny; /•••/ A társadalmi aktivitás mellett a belépni 
szándékozótól azt is elvárjuk, hogy ismerje meg milyen szervezetbe lép és 
mit vállal* A dolgozóé fiatalok és az egyetemisták ismerkedjenek meg a KISZ 
történetével és a szervezeti szabályzattal, majd a taggyűlésen számoljanak 
be a közösségnek, mit tettek addig* /.../

4* Hogyan növeljük a politikai követelményeket és az alapszervezetek
aktivitását?

A szövetség követelményei világosak a szervezeti szabályzatból, ennek 
alapján fogalmazta meg a központi bizottság is, hogy mit vár el a KISZ 
tagjaitól* Semmiféle más, túlbonyolított, spekulatív követelményrendszer 
kidolgozására nincs szükség* Az egységes követelmények rétegek és korosz
tályok szerint differenciált végrehajtása az egyes KlSZ-alapszervezetek 
tevékenységének aktivitásán és színvonalán múlik* Az alapszervezetek és 
a KISZ-csoportok életének szelleme, rendje és fegyelme tegye minden KISZ- 
tag természetes kötelességévé, hogy a mozgalmi év kezdetén konkrét, sze
mélyes feladatokat, megbízatásokat vállaljon és a mozgalmi év végén szá
mot adjon kötelezettségeinek teljesítéséről*

a/ A KISZ tagjai követeljék meg egymástól a tisztességesen, képessé
geik szerint végzett munkát és tanulást, a helytállást a közéletben, a 
magatartásban* A taggyűlés, vagy ahol vanx a KISZ-csoport, legyen a KISZ- 
tagok lelkiismeretének tükre /**•/, ahol közösen, vitában alakítják ki 
minden tervüket, véleményüket, mindenkinek a megbízatását, minden képvi
selőjük feladatát és munkájának elbírálását* Aki ennek nem tud eleget ten
ni, annak segítsenek, aki figyelmeztetés, segítő jószándék ellenére sem 
akar részt venni a közösség tevékenységében, az méltatlan a KISZ-tagságra 
Annyian legyünk, amennyien teljesítik vagy teljesíteni akarják önként 
vállalt kötelességeiket*

b/ A VIII.kongresszus határozata azt a feladatot állította elénk, 
hogy az alapszervezeti élet politikai vonzásának - és osakls annak! - ará 
nyábán alakítsuk a KISZ taglétszámát és a tagság összetételét* /•*•/

c/ 1975 tavaszától évenként cseréljük a tagsági igazolványokat, és 
ezzel egyidőben megszüntetjük a tagsági könyvek érvényesítésének gyakor
latát. Uj igazolványt kaphat az a KISZ-tag, akinek a magatartását, tevé
kenységét - éves munkája alapján - a taggyűlés KISZ-taghoz méltónak ta
lálja. Nem kaphat uj tagsági igazolványt, aki méltatlan magatartáséért 
vagy kötelességeinek nem teljesítéséért a taggyűlés nem tart erre alkal
masnak. Az ilyen fiatalok KISZ-tagságét külön fegyelmi eljárás nélkül 
megszűntnek tekinti a taggyűlés* Ez azonban nem Jelenthet megbélyegzést,
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a KISZ-ből eltanácsolt fiatalok bármikor lámát kérhetik tagfelvételüket* 
ha eleget tesznek a belépni szándékozókkal szemben támasztott követelmé- 
nyéknek.

d/ Valamennyi KISZ-ezervezet tagjai és vezetői évenként egyszer kö
telesek számot adni egymásnak a szövetségben végzett tevékenységükről! a 
választási rendszer további egyszerűsítésével újjáválasztani a vezetősé
get; kicserélni a tagsági Igazolványokat! a tagok vállalásai* KlSZ-meg- 
blzatásal alapján Összeállítani éves akolőprogramjukat. Ezzel kialakul. 
a mozgalmi év egységes periódusa* a tervezés* a számadás és a számonké
rés kötelező módszere. Mindez két taggyűlésen történjen: februártól 
május kOsepélg. Az elsőn beszámolnak egymásnak* megállapítják: kik kap
hatnak uj tagsági igazolványt és megválasztják a vezetőséget. A másodikon 
kiosztják az uj tagsági igazolványokat* megvitatják az uj vezetőség által 
eiw.^erjesztett éves akcióprogramot* a KISZ-megbizatásokat. /..*/ Arra tö
rekszünk* hogy az egyéni feladatvállalás* a megbízatás* a számadás és a 
számonkérés gyakorlata 1975 tavaszétól valamennyi KISZ-szervesetben meg
valósuljon. /.../

5r Milton Irányba fejlesszük tovább a vezetők és a vezető testületek munka-
módszereit?
A vezetés minden szintjén nOvelni kell az egyéni felelősséggel párosuló 
kollektív szellemet és gyakorlatot. Lényegesen kevesebb határosat* több 
módszertani segítség és személyes meggyőző* mozgósító fellépés jellemez
ze a vezetők és a testületek munkastílusát* hogy tovább növeljük a KI3Z- 
tagok és a taggyűlések szerepét* felelősségét a szövetség terveinek* 
akcióinak kialakításában* és főként végrehajtásában./.../"



olvas ónig jEEggnalBt

Anyagtorlódás miatt vendég szerke sz tői rovatunk* 
az HZI és néhány más cikk e számunkból kimaradt* A 
szorzók szívós eInzését kérjük azok közléséig*

B számunkban egyes rovatok vágán lllusstráoló- 
ként könyvtárunk régebbi az libris kiállításainak 
katalágusalbél az alábbi könyvjegyeket közöljük!

176. p. Vladlszlav Alekszandrovlos Szergeev fametszettt, szignált emlék ex librise 
az Országos Széohényl Könyvtár 1967* 
évi "A szovjet ex libris 1917-1967" o. 
kiállításának katalógusához•

190* p. Stettnar Béla szignált ax librise ŐSZE 
Irodalomtudományi Olvasótermének könyve. 
1969.

192. p. Juhász Peronos A mindene ég szerelme.
Makky György Illusztrációja. 1968.

206. p. Ex libris Ploasso. Hakky György szignált 
linóleum metszete. 1968.

Az "OSzK-klab" o. olkkből (128. p.) hely hiányá
ban kimaradt az alábbi felhívási

Hév- és embléma-javaslatokat kérünk. Bárki bene
vezhet. A nyertest könyvjutalomban részesítjük* A ja
vaslatokat Révay Ritához vagy Kastély Beatrlxhoz kell 
eljuttatni*

A Szerkesztőség kéri a bekért vagy beküldendő 
Írások szerzőit, hogy kézirataikat egyoldalasén, más
feles sortávolsággal gépeljék*

Lapunk következő 9/10. száma november folyamán 
jelenik meg*
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