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és fényes lett egyszerre minden; 
a csupasz fák, a tűzfalak*
Hajnalok keltek mályvaszínben 
az este szárnyai alatt*

Mint omlás süteményt, a szánkban 
gyerekkorunk oldotta szét 
az áhítat könnyű borában 
a gyönyör egyszerű izét*

Mert, felnőtten, újjászülettünk, 
hitetlenül bár, és osodák 
nélkül, - és nem csontváz-keresztünk 
hordta a holnap zálogát,

de az a test-lélek közösség, 
mely önmagunk fölé emelt, 
s melyben tŰzünk — mert éltetőn ég — 
már a rend törvényére lelt.

Garai Gábor



A Vezetői Tanács julius 1-én dr. Pajkosa? György főosztályvezető előterjesz
tésében "A knrrens magyar Irodalmi-Irodalomtudományi szakbibliográfia ügye" 
c. témát tárgyalta meg*

Könyvtárunk, mint a magyar irodalom és irodalomtudomány kijelölt szak- 
könyvtára, e funkciójának megfelelően elvállalta a fentemlltett kurrens szak
bibliográfia létrehozását, ill* kiadását* Az előkészítő munkálatok már 1975- 
ben megindultak s ebben az évben megjelent az első prébaszám is* A Vezetői 
Tanács megvitatta az eddig végzett munka módszerét és eredményeit, a vitás 
kérdések eldöntését azonban - ilyen elsősorban a bibliográfia gyűjtőkörének 
kérdése - a próbaszám visszhangjának, a vele kapcsolatosan beérkezett javas
latoknak függvényévé tette* Ennek megfelelően a szakbibliográfia Ugye az év 
végéig még egyszer a Vezetői Tanács elé kerül, most már részleteiben kidolgo
zott, a beérkezett észrevételeket is figyelembevevő, esetleges alternatív 
megoldásokat is tartalmazó javaslatok formájában.

A szakbibliográfia ügyével lapunk más helyén cikk formájában is foglal
kozunk.

A Vezetői Tanács soronkövetkező, szeptember 30-i ülésén dr. Havasi Zoltán 
főigazgatóhelyettes előterjesztésében a "Külföldön fellelhető könyvtári hun— 
garika-dokumentumok kutatásának helyzete és továbbfejlesztésének lehetőségei1*
c. referátumot vitatta meg.

E kiemelkedő fontosságú témát, általában az egész hungarika-kérdéskört 
joggal tarthatjuk könyvtárunk egyik kulcsfontosságú feladatának. Amióta 1970 
decemberében könyvtárunk Vezetői Tanácsa először tűzte napirendjére a hunga- 
rika problematikát, mint osztályokon és tárakon felülálló, központi irányí
tást igénylő feladatot, sok tekintetben történt előrehaladás, elégedettek 
azonban mégsem lehetünk. Éppen a fenti referátum mutatott rá, hogy a külföl
dön található hungarika-dokumentumok felkutatása, eredetben vagy másolatok 
formájában való begyűjtése, bibliográfiai regisztrálása terén még jelentős 
feladataink vannak, munkánkat tervszerűbbé és hatékonyabbá kell tennünk.

A Vezetői Tanács az előterjesztés valamennyi pontjával egyetértett. A 
referátum alapján elkészült a könyvtár felterjesztése a Kulturális Minisz
tériumnak. Mint tárgyalási anyagot kapta meg a referátumot a Magyar Tudomá
nyos 'Akadémia és a Kulturális Minisztérium közös bizottsága, a Könyvtörté
neti és Bibliográfiai Munkabizottság*
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A Vezetői Tanáos határozatot hozott arra vonatkozólag isf hogy az OSZK 
1971-ben alakult Hungarika Koordinációs Bizottságát az uj feladatoknak meg
felelően újjá kell szervezni* Dr* Jőboru Magda főigazgató az uj Hnnga-HVa 
Koordlnáolós Munkabizottság vezetésével dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyet
test bízta meg* A munkabizottság titkára dr* Németh Mária tudományos titkár* 
állandó tagjai dr* Kom.1áthy Miklósné osztályvezető /Retrospektív Bibliográ
fiai Szerkesztőség/* Somkuti Gabriella osztályvezető /Igazgatási Osztály/* 
Szüos Jenőné osztályvezető /Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztősége/* 
dr. ffljc Qyörgyné osztályvezető /Gyarapítási Osztály/* A munkabizottság tag
jai és egyidejűleg témafelelősök! dr* Berozeli Károlvné. a Színháztörténeti 
Tár vezetője /színházi hungarika-dokumentumok feltárása/, Bor Kálmán, a 
Gyarapítási Osztály h.vezetője /az 1945 utáni hungarika-dokumentumok beszer
zése/, dr* Borsa Gedeon tudományos főmunkatárs /a Régi Magyarországi Nyom
tatványok feltárása/, dr. Kecskeméti István, a Zeneműtár vezetője ./zenei 
hungarikumok feltárása/, Kovács Ilona, a Katalogizáló Osztály vezetője 
/hungarika-segédletek és nyilvántartások/, Orvos Mária tudományos főmunka- 
társ /kurrens hungarika-bibliográfiák/, dr. Vlzkelety András tudományos fő
munkatárs /középkori magyar vonatkozású kéziratok feltárása/* Dr* Németh 
Mária, a munkabizottság titkára egyidejűleg témafelelőse a külföldi magyar 
sajtóbibliográfiáknak.

A munkabizottság október 12-én megtartotta első ülését*

A Vezetői Tanács a hungarika-gyűjtést célzó kiutazások tervszerűbbé té
tele érdekében úgy döntött, hogy a kiutazó a jövőben minden esetben köteles 
részletes munkatervet készíteni, amely tükrözi a hazai segédletekben történt: 
alapos felkészülését. Útijelentésében számot kell adnia - előre meghatározott 
szempontok szerint - gyűjtő munkájának eredményeiről. Intézkedett a Vezetői 
Tanács az OSZK kiadványainak kérdésében is. Annak érdekében, hogy azok eset
leges rejtett hungarika vonatkozásai idejében kiderüljenek és az egységes 
eljárási mód érvényesülhessen, szükséges, hogy a tudományos titkár minden 
kiadvány tervét előre megkapja, magát a kiadványt nyomdába, ill. sokszorosí
tásra adás előtt lássa. A tudományos titkár - ^mennyiben hungarika problé
mákkal találkozik - azt az illetékes témafelelőssel és a szakvezetővel meg
beszéli) ha ez nem elegendő, úgy a vjitás kérdéseket a Hungarika Koordinációs 
Bizottság elé terjeszti, amelynek elnöke ,a döntést meghozza.

A hungarika-problémakör bővebb ismertetésére lapunk legközelebbi számábah 
visszatérünk* í

összeáll*! SOMKUTI GABRIELLA
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KITÜNTETÉSEK

Alkotmányunk ünnepe alkalmából a kulturális miniszter a közművelődás terén 
kifejtett eredményes munkájáért a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetést adomá
nyozta dr. Blklch Györgynének, az OSZK osztályvezető-helyettesének, Csákvárl 
Eleknének, az OSZK könyvtárosának, Dárdai Miklősnénak, az OSZK tudományos 
munkatársának, Fogarassy Miklósnak, az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani 
Központja tudományos munkatársának, Kis Elemérnének, az OSZK főkönyvtárosá
nak, Malek Magdolnának, az OSZK csoportvezetőjének. Mészáros Pálnénak, az 
OSZK osztályvezetőjének, dr. Nagy Attilának, az OSZK Könyvtártudományi és 
Módszertani Központja tudományos munkatársának, Orvos Máriának, az OSZK cso
portvezetőjének; MINISZTERI DICSÉRET-ben részesítette: Demény Ottónét, az 
OSZK főkönyvtárosát, Gálos Gábornét, az OSZK könyvtárosát, Iby Kálmánnát, az 
OSZK főelőadóját, dr. Melegh Antalnét, az OSZK Könyvtártudományi és Módszer
tani Központja könyvtárosát, Mencsik Pált, az OSZK műszaki ügyintézőjét,
Napv Lajosnét, az OSZK könyvtárosát, dr. Nagy Zsoltnét, az OSZK osztályve
zető-helyettesét, Nemeshanyi Hubánét, az OSZK könyvtárosát, Papp Perencnét, 
az OSZK tudományos munkatársát, Szabó Istvánnét, az OSZK szakmunkását;
KIVÁLÓ DOLGOZÓ kitüntetést.adományozta* Belencsik Lajosnak, az OSZK könyvtá
rosának, Berey Bélának, az OSZK kazánfűtőjének, Cziegler Máriának, az OSZK 
könyvrestaurátorának, Farkas Ottónak, az OSZK szakmunkásának, Kiéger István
nak, az OSZK előadójának, Nagy Zsigmondnak, az OSZK raktárvezetőjének,
Németh Jánosnénak, az OSZK kiemelt könyvkötő szakmunkásának, Samkó Ferenoné- 
nek, az OSZK kiemelt szakmunkásának és Schmidka Ferencnek, az OSZK kiemelt 
szakmunkásának.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

P.1 dolgozóink* Bállá Béláné kisegítő II. /Katalogizáló Osztály, Deák Sándor 
könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Homor Ferenc könyvtáros II./Tudományos 
Titkárság, Horváth Péterné kisegítő II./Hirlapállományvédelmi üzem, Kovács 
Katalin könyvtáros II./KMK/Tj.tkárság, Krencseyné - Győri Erzsébet osztályve
zető h./KMK Hálózatfejlesztési Osztály, Ligay Éva könyvtáros I./Gyarapítási 
Osztály, Paullk Gyula előadó/Gazdasági Hivatal, Pomothy László kisegítő II./ 
Sokszorosító Üzem. Pulal Károlyné kisegítő II./Gazdasági Hivatal, Rosta Já
nosáé kisegítő II./Gazdasági Hivatal, Sándor Ernő főkönyvtáros/MHB Szerkesz
tősége, Sutka Istvánná kisegítő II./Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat, 
Szkladányi József gazdasági igazgató h./Gazdasági Hivatal, Urbán Gusztávné 
könyvtáros Il./Zirci Tud. Könyvtár, Várszegi Róbert könyvtári raktáros/ 
Raktári Osztály.
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Eltávoztak könyvtárunkból: - Áthelyezéssel! ár. Bardéoz Antal főkönyvtáros/ 
KPVD Szakszervezet Központi Könyvtára, Bobok Györgyné főkönyvtáros/ELTE BÖ1-, 
csészéttudományi Kar Könyvtártudományi Tanszék, Gebri Mária könyvtári oso- 
portvozető/Iparmüvészeti Muzeum, Mőrai György könyvtáros I./XXII. kér. Álta
lános Iskola, Pintér Márta főkönyvtáros/Esztergomi és szentendrei gimnázium, 
Sánta Mária könyvtáros I./Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára, 
Szinyákovlcs Györgyné főkönyvtáros/ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola 
Könyvtára. - NyugdÍjazással: Beniczky György főkönyvtáros, dr. Bíbor Jenőné 
főkönyvtáros, Futala Tiborné könyvtári csoportvezető, Selmeoi Ferencná szak
munkás, Vargha Zsoltné könyvtáros II., Ventura Eduárdné könyvtáros II.
- Munkaviszonyuk megszűnt: Endrei Magdolna, Fordán Lajosné kisegítő II., 
Halász Iván szakmunkás, Hollósy Erzsébet könyvtáros I., Holtzlnger Gábor 
könyvtári raktáros, Kozma Endréné előadó, Lauf Judit könyvtáros II., Molnár 
Osabáné szakmunkás, Pálinkás Istvánná, kisegítő II., Pehártz Lőrinc könyvtá
ros II., Polgár Ernő könyvtáros II., Rokolya Sándor gépkocsivezető, Sasfi 
Csaba könyvtári raktáros.- Kiléptek: Gera Antal gépkocsivezető, Korsch Zol
tánná kisegítő II., Liska Terézia könyvtáros II. - Meghalt: dr. Sebestyén 
Géza k. főigazgató, Arday Borbála könyvtáros I., Kiing Jánosné előadó.

Átsorolások: Osztályvezető helyettes: Csillag Lászlóné, Karácsonyi Rózsa, 
Kastaly Beatrix; Könyvtári osoportvezető: Nagy Zoltán, Orvos Mária, Sípos 
Márta, dr. Woltilla Gyuláné; Tudományos főmunkatárs: dr. Kuroz Ágnes; 
Tudományos munkatárs: Melczer Tibor, Sövénvházy Csilla; Főkönyvtáros: Appe^ 
Károlyné, Bobok Györgyné, Bútor Veronika, Földy Istvánná, Horváth Gyuláné,
Kaibinger Károlyné, Eausay Tiborné, Kiss Dénesné, Mándy Gábor, dr. Merényi 
Ferencné, Pásztor Rezsőné, Színei Tivadarné, Tolnai Lászlóné, Tóthné Székely 
Ágnes; Könyvtáros I.: Cavallonl Gyöngyi, Farnady Lívia, Győrfi Erzsébet, 
Jordán Katalin, Láng Tiborné, Németh Károlyné, Pál Tiborné, Révay Rita.
Sarlós Veronika; Műszaki ügyintéző I.: Balassa Jenőné; Csoportvezető: Beöthy 
Bertalanná; Főelőadó I.: dr. Monostora Jenő; Előadó: Kiéger István; Könyv
tári segédrestaurátor: Horváth Pál; Kiemelt termelő szakmunkás; Demflén And
rásáé, Gáspár Pál, Gyenge Sándorné /Branda Gyuláné/, Horváth Miklósné, Németh 
Jánosné, Szendi Emma; Kisegítő II.; Ha.lós Csabáné, Szerdai Tiborné.

Könyvtáron belüli áthelyezések: Ozékll Béla könyvtáros I./Fölöspéldány Köz
pont, dr. Kelecsényl Gábor tudományos főmunkatars/Olvasó— és Tájékoztató 
Szolgálat, dr. Urosevics Daniié tudományos főmunkatárs/KMK Oktatási Osztály,

D.1 szolgálati beosztás: dr. Katsényl Sándor tudományos főmunkatárs megbíz* 
tást kapott a KMK Oktatási Osztályának vezetésére.
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A Kulturálté Minisztérium Könyvtárügyi Osztályának intézkedése alapián a 
Társadalomtudományi Titkárság - eddigi feladatainak máslrányu megoldása folytén - 1976. augusztus 1-i hatállyal megszűnt; vezetője és többi munka
társa változatlan besorolásban a Könyvtártudományi és Módszertani Központba 
került áthelyezéssel, a következők szerinti

Sárdy Péter osztályvezető,Nagy Lajos tud* főmunkatárs és 
Túri Katalin könyvtáros II.

a KMK Könyvtártechnológiai Osztályának állományéba, Horváth Tibor osztályve-< 
zető közvetlen irányításával,

dr. Károlyi Zsigmondné tud* főmunkatárs és 
Sövényházy Csilla tud* munkatárs

a KMK Hálózatfejlesztési Osztályának állományába, Szente Perenc osztályve
zető közvetlen irányításával*

Sonnevend Péter főkönyvtáros szolgálati beosztásába - aki jelenleg a moszkvai Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központnál teljesít 
szolgálatot - visszatérésekor történik majd intézkedés*

Helyesbítés: Illy Lászlóné könyvtáros I. szolgálati beosztása nem a Könyvek ------------ Központi Katalógusa, hanem az MNB Szerkesztősége*

/Lezárva: 1976. szeptember 1*/
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MUNKÁNKRÓL
KÉEDÉSEINKRÖI

Kováos Ilona
AZ IDŐSZAKI KIADVÁNYOK KORSZERŰ FELDOLGOZÁSA.
A HIRLAPTARI REKATALOGIZÁLÓ MUNKA MEGINDÍTÁSÁNAK GONDJAI

Ma, amikor a könyvtárak többé nem elszigetelt intézmények, hanem egy nagy 
információs hálózat kapcsolódási pontjai, egy helyi szükségletből fakadó fel
adat megoldása sokkal szélesebb összefüggések mérlegelését teszi szükségessé, 
mint korábban. így történt ez a rekatalogizálással is. A kiindulás, a feladat 
meghatározása abból az igényből fakadt, hogy nyilvántartásainkat tegyük még 
pontosabbá, teremtsünk összhangot a könyvtár állománya és a katalógusokban 
feljegyzett adatok között.

Ez természetes kivánalom, hiszen a könyvtár elsődleges feladata a rábí
zott gyűjtemény megfelelő nyilvántartásba vétele, megőrzése és használtatása.

A Nemzeti Könyvtárban és a könyvtárak jelen korszakában egy ilyen tipusu 
munka azonban sokkal több lehetőséget rejt magában, mint egyszerűen egy 
könyvtár katalógusának előállítása, és messzemenően több igényt támaszt a 
feladat kivitelezőivel szemben.

Mit Is kell mérlegelni ma a feladatok megoldásának megtervezése során?
Mindenekelőtt tudomásul kell venni, hogy az információ áthagyományozása 

az irás feltalálása és a könyvnyomtatás bevezetése után egy harmadik mérföld
kövéhez érkezett, a számitógépes technika alkalmazásának periódusához, amel 
az adatok feldolgozásában, tárolásában és az információ-visszakeresés módsze- 
rében teljesen uj távlatokat nyit meg.

Ez a könyvtáron belül lehetőséget ad arra, hogy a könyvtárhoz beérkező 
anyag legkülönbözőbb pontokon történő regisztrálását /gyarapítás, feldolgo
zás, raktár stb./ és a vele knocsolatos nyilvántartásokat összevonjuk, ezzel 
a párhuzamosságokat kiküszöböljük, észszerűbb, a teljes folyamatot átfogó 
munkaszervezetet alakítsunk ki, s ezzel részben felesleges munkákat takarít
sunk meg, valamint lehetőséget ad arra, hogy nyilvántartásainkat pontosabbá, 
biztonságosabbá tegyük. Mert gondoljunk csak arra, hány ponton végzünk ha
sonlítást a teljes szalag során, amelyet e pillanatban a következő állomás
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nem tud kellő módon hasznosítani és Így a folyamatot megismételj vagy hány 
nyilvántartást vezetünk egy-egy szempont regisztrálása érdekében /kardex, 
szolgálati katalógus, olvasói katalógusok, raktári nyilvántartások stb./ 
amelyek minden esetben a cim-anyag teljesen felesleges ismételt lejegyzését 
és rendezését igénylik. A modern szervezet és technika lehetőséget ad arra, 
hogy a elmet és az azonosító adatait csak egyszer regisztráljuk, s a nyil
vántartáshoz a megfelelő állomáson mindig csak az adott szempontot tegyük 
hozzá. Ha a nyilvántartás gépi utón mindenki számára bármikor hozzáférhető 
- már pedig ez potenciálisan lehetséges - a hírlapok és folyóiratoknak egy 
olyan központi nyilvántartását hozhatjuk majd létre, amely egy címmel kap
csolatban valamennyi szükséges adatot egyszerre rendelkezésünkre tudja bo- 
osátáni, vagy akár csak egy kérdésre az éppen szükséges választ is meg tudja 
adni.

Az uj módszer megtervezésénél természetes kiindulás számunkra a belső 
könyvtári funkciók és folyamatok számbavétele és elsősorban ezeknek az igé
nyeknek a felmérése. Kötelességünk azonban számbavenni mindazokat a lehető
ségeket és követelményeket is, amelyeket a könyvtáron kivüll országos és 
nemzetközi együttműködés nyújthat számunkra és támaszthat velünk szemben. Az 
elszigetelt megoldások ma már zsákutcát jelentenek, ennek következményeit 
^semmiképpen sem vállalhatja a nemzeti könyvtár. így a katalógus-feladatokon 
kivül biztosítanunk kell, hogy a rekatalogizálás során létrehozott nyilván
tartás alkalmas legyen egyrészt bibliográfiai felhasználásra, másrészt a 
nemzetközi adatszolgáltatás bázisát is képezhesse.

Tehát az indulás fázisában rendkívül fontos a célok megválasztása, ame
lyek egyértelműen meghatározzák a szükséges módszereket és az egyszeri le
jegyzésnek olyannak kell lennie, amely minden igényt kielégít s később sok 
szempontú felhasználást biztosit, mivel közös törekvés, hogy a most teljes 
egészükben ismét kezünkbe kerülő anyagot nyilvántartási és bibliográfiai 
célra újra ne kelljen kézbevenni. Amennyiben ez a nyilvántartás nem egysze
rűen egy könyvtár állományának a regisztrálását kell ellássa,hanem feladata 
lesz a nemzeti periodika termés nemzeti számbavétele is, amely egy nemzeti 
retrospektiv, majd folyamatosan egy kurrens bibliográfia alapját is kell ké
pezze, továbbá a nemzetközi adatszolgáltatás forrásává is kell váljon, nem 
vitás, hogy a nemzetközileg szabványosított bibliográfiai leirás módszerének 
adaptálása, tehát ezen az alapon álló cimleirási szabályok kialakítása a 
feladat.

Az ilyen módszerekkel egyszer feldolgozott anyag további lényeges befek
tetés nélkül felhasználhatót

1,/ Katalógus szinten:
- szolgálati katalógus céljaira, tehát a belső bibliográfiai és állományi, 
nyilvántartás igényeinek kielégítésére,

- a könyvtári tájékoztató munka kérdéseinek megválaszolására,
- az anyag cédulakatalógus vagy Jegyzék formájában való duplikálására, 
újrakiadására,
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- közreadói-, szerkesztői, nyomda-kataszter létrehozására és kiadására,
- uj nemzeti periodika szabvány esetén az országos átállás központi 
megoldására,

- egy közvetlen hozzáférést! /on-line/ gépi rendszerben a katalogizálási 
információk központi szolgáltatására,

2. / Bibliográfiai szinten:
- a teljes retrospektív magyar sajtóbibliográfia létrehozására,
- kurrens nemzeti bibliográfia előállítására,
- szak-, helytörténeti-, hungarika stb. bibliográfiák kiadására, folya
matos kiegészítésére és újra történő kiadására,

- különböző szintű és igényli teljes, vagy szelektált jegyzékek összeál
lítására,

3. / Nemzetközi adatszolgáltatás tekintetében kurrensen és visszamenőleg a
szükséges bibliográfiai adatok szolgáltatására*

Az OSZK vezetősége a rekataloglzálás programbaiktatásakor ezt az igényt már 
meghatározta, amikor úgy döntött, hogy a rekataloglzálás a retrospektív bil) 
liográfia alapját kell képezze és gépesítésre alkalmasnak kell lennie*

Ezen az utón haladva potenciálisan valamennyi cél is egyúttal megvaló
sítható* E célok kifejtése és megvalósítása azonban rendkívül nagy terhet ró 
arra a'kis közösségre, amely vele foglalkozik, mert a kurrens munkák válto
zatlan fenntartása mellett, a változatlan körülmények és változatlan személyi 
feltételek között óriási mennyiségű elméleti és gyakorlati elemző, tervező 
és szervező munkát kell előkészítésképpen elvégeznie*

A tervezés feladata a célok és a potenciális lehetőségek teljes számba
vétele, a korszerű követelmények megismerése és a reális feltételek szembe
sítése. A megvalósítás módját és ütemét mindenképpen a célok súlyának és mind 
a könyvtár életében, mind pedig összkönyvtári szempontból felmérhető jelen
tőségének kell meghatároznia*

Hol tartunk most?
A rekatalogizálási kísérlet megindítása tehát konkréten azt jelentette, 

hogy a célok és lehetőségek felmérését követően ,a nemzetközi periodika
szabvány /ISBD/S/ követelményeit, valamint a szocialista országok /IKARSZ/ 
és a nemzetközi /ISDS/ ~périődikawiyilvántartó központjainak előírásait a 
hazai országos és helyi könyvtári igényekkel egyeztetve létrehoztuk az uj 
olmleÍrási szabályzatot, amelynek alkalmazása — feltételezésünk szerint — 
biztosíthatja a célok megvalósítását. E munkánk előrehaladására és a munka 
mélységére két körülmény volt u-’ ássál*

1. a nemzetközi információcsere alapját képező egységes nemzetközi sza
bályozás ebben az évben folyt, s lényegében az 1976. augusztusában Lauaanne- 
ban tartott IFLA konferencián öltött végleges formát* Mivel az OSZK uj cim- 
leÍrási szabályzata csak a nemzetközi szabályzat adaptációja lehet, a nem
zetközi szabvány munkálatainak előhaladása meghatározta az OSZK szabályzat 
megalkotásának ütemét is,
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2. a nemzetközi szabvány alkalmazása - magyar szabvány hiányában - az 
országos szabvány kívánalmainak mérlegelését tette szükségessé az OSZK mun
kacsoport számára*

Elkészült szabályzatunk négy szempontra volt tekintettel, tehát lényegé-^ 
ben négy részből álls

1. / Minden cim induló kötetéről készítendő bibliográfiai leírás az u*n* 
"alap" leírás szabályai* A nemzetközi szabályzatok lényegében osupán erről 
intézkednek*

2. / A nemzetközi szabályok továbbfejlesztésével kialakítottuk a változó 
adatok címleírásának és vezetésének előírásait*

3. / A szabályzat harmadik része az állományi adatok, tehát az OSZK bir
tokában lévő anyag nyilvántartásának módját foglalja össze. Ennél a szakasz
nál tekintetbe kellett vennünk, hogy retrospektív bibliográfiai felhasználás 
szempontjából az adatok egy részére az u.n. "számozási" adatok vezetésére is 
érvényesíteni kell a nemzetközi bibliográfiai leírás igényét.

4. / Teljesen belső az OSZK követelményeit mérlegelő szakasz a szabályzat 
utolsó, negyedik része, amely a kötészeti utasításokat tartalmazza, hiszen 
az állomány egységeinek kialakítása a feldolgozó munka utolsó fázisa.

A szabályzatot több melléklettel kell kiegészíteni, amelyek részben már 
elkészültek:

a. / az egyéni nevek egységesítésének szabályai,
b. / a testületi nevek egységesítésének szabályai,
c. / az alkalmazható rövidítések szabályai és jegyzéke, /Természete

sen itt is figyelembe kell vennünk a nemzetközi előírásokat és a 
MNB már kialakított szabályait./

d. / a betűrendbe sorolás uj szabályai,
e. / az utaló—készítés szabályai.

Emellett mérlegelni kell a régi nyilvántartások és az uj szolgálati ka
talógus kapcsolatát. A kurrens címleírás és a rekatalogizálás viszonyát, a 
régi és az uj feldolgozási rendszer párhuzamosságának problémáit, illetve a 
fokozatos átállás módszerét és ütemét.

Az igy elkészült szabályzatot egy öt hetes házi tanfolyamon az alkalma
zási kísérletben résztvevő munkatársak elsajátították. A tanfolyam egyben az 
anyag szélesebb körű megvitatását is szolgálta, s az elhangzó észrevételeket 
és javaslatokat a szabályzat továbbfejlesztésére használták fel.

A cimleirási szabályzat mellett elkészült az uj szakrendszer tervezete.
A. szakrendszer kialakításánál arra törekedtünk, hogy alkalmas legyen a könyv
tár tájékoztató munkája során felmerült kérdések megválaszolására, valamint 
képes legyen az egyéb felhasználásra szükséges különböző szempontú fiápi ren
dezésre.
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Tehát a rendszer választ tud adni az anyag
- szak
- nyelvi
- hungarika szempont
- formai vagy tipus
- tárgyalási szint

szerinti megoszlására, illetve egyes kérdések megválaszolására.
A következő lépésként kialakítottunk.egy kísérleti munkaszervezetet és 

megkezdtük a konkrét rekatalogizálő munkát a módszer alkalmazási problémái
nak és a munka időigényének felmérésére.

A konkrét feldolgozási módszerek próbáját két szempontból mérlegeljük!
- megfelelnek-e a felhasználó könyvtár és olvasó igényelnek, tehát 

lehetővé teszik-e a kitűzött célok megvalósítását?
- és alkalmasak-e a gépi felhasználásra?

Szükség van erre, mert a most meginduló munka gépi fejhasználására., csak 
később kerülhet sor; ez azonban csak úgy lehetséges, ha minden szükséges 
adat olyan formában szerepel, hogy később felhasználható legyen, s ezt most 
kell előkészíteni.

Ennek megfelelően a kisérlet során továbbfejlesztjük a szabályzatot és 
a tapasztalatoknak megfelelően módosítjuk a munkaszervezetet. Az év végén 
pedig összegezzük tapasztalatainkat, s javaslatot teszünk a jövőt illetően.

A munkaszervezet elemzését az alábbiak szerint végezzük:
- a bonyolult munkafázis elemekre bontása, az egyes munkafázisok 

munka-és időszükségletének felmérése, az egyes fázisok leggazdasá
gosabb és leglogikusabb elhatárolásának, illetve összehangolásának 
kialakítása,

- a feldolgozó utak keretében folyó munka más osztályok munkájához
való megfelelő kapcsolódása és szervezett formájának kialakítása, 
ügy érezzük, hogy ez rendkívül fontos közös érdek, mert szeretnénk 
elérni, hogy ne okozzon zökkenőket az eddigi rendszer működésében, 
ugyanakkor a mi munkánknak csak úgy van értelme, ha a mi nyilván
tartásaink biztonságát a kapcsolódó területek is biztosítani tud
ják. __

Természetesen ,a rekatalogizálás során előállítható katalógus formájának, 
a katalógus-előállítás munkamódszereinek kidolgozása mellett azonban további 
elemzést végzünk, hogy meghatározzuk az uj létrehozható gépesített nyilván
tartás helyét a könyvtár belső rendszerében, s feltárjuk más nyilvántartá
sokkal való összefüggését. Tisztáznunk kell továbbá egy országos rendszerhez 
való viszonyát.

Tudjuk, hogy egy változó világban, amikor a hagyományos módszerek és 
formák átalakítása minden ver-ion egyszerre folyik, amikor az előttünk járó 
nemzetközi gyakorlat is az uttörés nehézségeivel küzd, rendkivül nehéz és 
felelősségteljes minden döntés. Ugyanakkor tudjuk, hogy óriási lehetőség az* 
hogy a belső igényből megszületett retrospéktiv átalakítási igény egybeesik 
a területünket érintő szakmai módszerek egyetemes átformálásával. így abban
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a ritka helyzetben vagyunk, hogy Időben és sa.1át érdekű kben csatlakozhatunk 
a korszerű módszerek alkalmazásához, s megvan a lehetőségünk a múlt és a 
jövő konfliktusának megoldására*

Lichtmann Tamás
AZ OSZK TERVEZETT ÜJ KIADVÁNYA:
A MAGYAR IRODALOM ES IRODALOMTUDOMÁNY 
KURRENS SZAKBIBLIOGRÁFIÁJA

Az irodalomtudomány szakbibliográfiája Magyarországon közel évszázados múltra 
tekinthet vissza. E fontos tudományág kezdeményezője Hellebrant Árpád volt, 
1879-ben megindított kurrens szemléjével. Munkáját Goriupp Alisz, majd 
Kozocsa Sándor folytatta, aki 1928-tól kezdve több mint negyven éven át szer
kesztette a magyar irodalomtudomány bibliográfiáját. A tudományok szakosodása 
és az utóbbi évtizedekben végbement szinte robbanásszerű könyvszaporulat 
szükségessé tette, hogy ezt a szakbibliográfiát intézményes keretek közé he
lyezzék. Ennek érdekében az irodalomtudomány és a könyvtártudomány illetékes 
intézményei kísérleti jelleggel az OSZK-t bízták meg a munkálatok megkezdé
sével. Ennek részletes szakmai és módszertani tervezete 1975 tavaszán szülei 
tett meg. A tervezet elkészítésében és megvitatásában a tudományág neves 
képviselői vettek részt.

Az OSZK intézményi kerete és állománya valóban a legalkalmasabbnak lát
szik egy irodalmi szakbibliográfia munkálataihoz, hisz egyik legfontosabb 
gyűjtőköri területe a magyar irodalom és irodalomtudomány, melynek keretében 
teljes, elvileg hézagtalan hazai irodalmi könyv- és periodika-anyaggal, vala
mint a lehetőségek szerinti legszélesebb körű külföldi hungarika-anyaggal 
rendelkezik.

A tervezet útmutatásai alapján 1975 nyarán kezdődtek el a bibliográfia 
előkészítő munkálatai, amelyekben két fő, egy szerkesztő szakbibliográfus és 
egy nyilvántartó könyvtáros vett részt. Az 1975. évi feladat egy olyan kísér
leti próbafűzet elkészítése volt, amely egy az eddigi irodalmi bibliográfiák
hoz képest kiterjesztett gyűjtőkör és forrásanyag feldolgozása által uj kon
cepciójú, és a rohamosan változó tudományos és társadalmi körülményekhez job
ban alkalmazkodó szakbibliográfiai szerkezettel rendelkezik. Az előkészités 
a gyűjtőkör meghatározását, a cimleirási szabályzat megszerkesztését és egy 
gyűjtési ütemterv elkészítését foglalta magába. A kísérleti fűzet anyagának 
gyűjtése 1975. október 1-vel indult meg, és terveink szerint egy negyedév 
irodalmi termését tartalmazta volna. Rövid idő alatt azonban olyan mennyiségű 
anyag gyűlt össze - mintegy 1800 cédula -, hogy két hónap után az anyaggyűj-r 
tést be kellett fejeznünk, hogy a szerkesztés és kiadás munkálataira kellő 
idő maradjon.

Az Így kialakított uj- biblicgráfial szerkezet több lényeges ponton eltér 
az eddigi hazai gyakorlattól. A leglényegesebb újdonságok közé tartozik a
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a gyűjtőkör jelentős mértékű kibővítése, ami elsősorban abbéi adódik, hogy 
minden eddigi hazai irodalmi bibliográfiától eltérően ebben a bibliográfiában 
feldolgozásra került az adott időszak teljes hazai szépirodalmi termése, az 
önálló kiadású műveken kivűl a periodikákban, szépirodalmi lapokban megjelenő 
szépirodalom is. Ez a teljes anyagot mintegy egyharmadával növelte meg. Az 
egyéb fontosabb újdonságok a következők: a szaktudomány szélesebb körű, a ro
kontudomány okát Xis jobban feldolgozó gyűjtése, az egyetemes filológia és.iro
dalomtörténet szakirodaimának felvétele, az irodalom újszerű, audiovizuális 
formáinak - rádió,\tévé, film, hanglemez - széles körű regisztrálása, vala
mint a kisérleti időszakban még nem megvalósított, de a végleges gyűjtésben 
tervbevett, határainkon túli magyar nyelvű, illetve magyar vonatkozású szép- 
irodalom és irodalomtu^pmány feldolgozása. A külföldi anyag felvétele azonban 
csak akkor valósulhat meg, ha a jelenleginél jobb személyi és technikai fel
tételeket biztosítunk a bibliográfiai munka számára.

A kisérleti időszak alapján a források köre is szélesebb, mint az előző 
irodalmi bibliográfiáké, a próbafüzetben mintegy 220 periodika, időszaki 
sajtótermék, valamint természetesen a teljes könyvanyag került feldolgozásra* 
A könyvanyag felvétele a Magyar Nemzeti Bibliográfia megfelelő füzeteinek 
anyagán alapult.

Az elmúlt előkészítő időszak célja a gyűjtőkör és a források körének vég
leges meghatározása, valamint a bibliográfia szakrendjének kialakítása volt. 
Meg kellett találni a legmegfelelőbb és leggazdaságosabb cimleirási és ti
pográfiai formát is, amiben az OSZK meglévő, bevált kiadványaira támaszkodj 
hattunk. A kisérleti időszakra kitűzött célt elértük, az összegyűjtött, meg
szerkesztett és formailag egységesített anyag próbafüzet formájában a megfe
lelő tudományos fórum elé került, sokszorosított példányait elküldtük a tu
dományág intézményeinek, rangos képviselőinek, valamint társintézményeinknek* 
A beérkezett és jelenleg is folyamatosan érkező hozzászólások értékelése, 
feldolgozása most folyik. Eközben párhuzamosan végezzük az 1976-os év anya
gának gyűjtését a kikisérletezett keretek között.

A kurrens irodalmi szakbibliográfia fontos tudományos munkája jó mederben 
halad, folyamatossága azonban csak úgy lesz biztosítható, ha a kapacitás bi
zonyos fokú bővítése is megvalósul.

Soltész Zoltánná
RITKA GRAZI NYOMTATVÁNYAINK 
A GRAZI STEIERMÍRKISCHE LANDESBIBLIOTHEK KIÁLLÍTÁSÁN

A Steiermarkische Landesbibliothek ez év novemberében nyitja meg "Literatur 
in dér Steiermark" cimü kiállítását, amelynek előkészítése során Könyvtárunk
tól három 16. századi grazi nyomtatvány kölcsönzését kérték. Köztudomású, 
hogy a nemzeti könyvtár muzeális értékű régi dokumentumait csak kivételes 
esetben és különleges biztonsági feltételek mellett adja kölcsön más - külö-
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nősen külföldi - intézménynek. Ez esetben azonban nem térhettünk k^. a kérés 
elől. Három évvel ezelőtt ugyanis a bécsi österreichische Nationalbibliothek 
sokkal becsesebb nemzetközi könyvritkaságot, a budai Hess-nyomda második ki
adványát bocsátotta rendelkezésünkre a magyar könyvnyomtatás jubileumi kiál
lításán való bemutatásra. A három nyomtatványt tehát a kívánt biztositási és 
biztonsági feltételek mellett jjktóber 6-án átadtuk a Steierm&rklsche 
Landesbibllothek megbízott munkatársának. Mindhárom kiadvány a magyarországi 
török háborúk eseményeit megörökítő ujságlap. Megjelenésük idejében nagy ér
deklődéssel olvasták őket, később azonban az aktuális híranyagot közlő, apró
nyomtatványok sorsa lett osztályrészük; - úgy látszik, Ausztria területén 
sem maradt példány belőlük. A Röpl. 329 könyvtárunk régi. - múlt századi - 
állományából való, a Röpl. 328-at 1913-ban vásároltuk, az 1587-ben megjelent, 
legkorábbi nyomtatvány pedig Apponyi Sándor kiváló Hungarica-gyüjtöményével 
került a nemzeti könyvtárba.

1. Newe Zeitung auss Vngern.
Graz, Hans Schmidt, 1587. /App. H. 1877./

2. Warhafftige Zeittung des Siegs, wider den TUrkischen Erbfeindt 
...des 1593. Jars.
Gedruckt zu Grátz bey Georg Widmanstetter 1593* /Röpl. 328./

3. Zeitung, Von dess TUrkischen Keysers abgesandten Peindsbrieff, 
so er.,.dem...Keyser Rudolfpho ...vberschickt hat.
Erstlichen Gedruckt zu Grátz, in diesem 1593. /Röpl. 329./
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NOSCB TE IPSUM

BEMUTATKOZNAK A KMK OSZTÁLYAI

A Tudományos ás Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya valamint az Olvasáskuta
tási Osztály után /a beszámolót lásd az OSZK Hiradó 1976/4-6. számában/ 1976. 
junius 2-án az Irodalompropaganda Osztály mutatkozott be. A hagyományokhoz 
híven az érdeklik által feltett kérdések közül most is hármat emelünk ki.

— Voltaképpen mivel foglalkozik az osztály? Miért hívják írodalompropa
ganda Osztálynak? Milyen kiadványai vannak?

Osztályunk nevéből természetesen semmiféle következtetést nem lehet le
vonni. Ezt a nevet amugyis osak nagyon kevesen ismerik. Külső munkatársaink, 
a könyvtáros-társadalom előtt általában mint az U.1 Könyvek Szerkesztősége 
szerepelünk. Helyes is, helytelen is ez utóbbi névhasználat. Helyes, mert 
osztályunk munkájának középpontjában - legalábbis ami a ráfordított időt, 
energiát, kádereket stb. illeti - az Uj Könyvek*pontosabban az Uj Könyvek és 
vidéke áll. De igen jelentős és természetesen számos egyéb munkánk is van, 
pl. egy a sok közüli a szükebb értelemben vett irodalompropaganda is. Nehéz 
persze ilyen röviden összefoglalni igen szerteágazó kutatói- szervezői- me
nedzselő- szolgáltató- tájékoztató stb. munkáinkat. Kezdjük az Uj Könyvekkel. 
Ez a kéthetenként megjelenő folyóirat - mint alcíme mutatja - a könyvtárak 
állománygyarapítási segédlete. A könyvkereskedelmi forgalomba kerülő magyar 
könyvtermést ismerteti a könyvtárak, elsősorban a közművelődési könyvtárak 
számára. Az utóbbi években évente átlag 2500-2600 müvet recenzeál, vagyis a 
teljes magyar könyvtermésnek osaknem a felét. De nemcsak ez az egyétlen úgy
nevezett alapsorozata van az Uj Könyveknek. Külön sorozat a nemzetiségi 
könyvtárak számára készülő nemzetiségi-sorozat, amely természetesen nem ha
gyatkozhat a hazai könyvtermésre, hanem az anyaországok terméséből /német, 
jugoszláv, szlovák, román/ kinál gazdag választékot*. Szervezetileg nem tar
tozik az Uj Könyvekhez /nem a Könyvtárellátóval közösen adjuk ki/, de lénye
gében azonos szisztémával és azonos feladatok ellátására alakultak - és ala
kulnak továbbá a jövőben is - azv,~ a kiadványaink, amelyeket fentebb az Uj 
könyvek vidékének neveztünk! Uj Külföldi Kézikönyvek, Uj Kották, Uj Hangle
mezek. /Ilyenek lesznek a jövőben az audlóvizuális dokumentumok tágabb körét 
felölelő egyéb sorozataink is/. Jelenleg éppen a diafilmek ilyen jellegű 
feldolgozásán dolgozunk, s nemrég jelent meg egy próbaszám a könyvesbolti
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forgalomban nem kerülő kiadványokról Is. Ebben az évben nagy munkára vállal
koztunk! megkezdtük az Uj Könyvek első tiz évfolyamának kumulációját, amely 
a C tipusu könyvtárakban katalógus-pétié eszköz Is lehet.

Feladatunk még, hogy az állománygyarapítás minőségének problémájával Is 
foglalkozzunk /pl. felmérjük, hogy az Uj Könyvek értékelései hogyan valósul
nak meg a könyvtárak beszerzésében/ ám Itt Is jelentkezik a ml nagy problé
mánk, hogy nem lehet vizsgálni a könyvtárak állományának színvonalát akkor, 
amikor a meglévő állomány nagy része nem a könyvtárak rendelésétől, hanem 
a Könyvtárellátó szállításától függ.

De vannak az Uj Könyvek szerkesztésén kívül egyéb feladataink Is. Egyik 
munkatársunk például a propaganda és p. r. /publlo relatlons/ ügyekkel fog
lalkozik. Most folyik egy tizennégy előadásból álló tanfolyam a könyvtári 
propagandamunkával foglalkozó munkatársak továbbképzésére. Témakörét közön- 
ségkaposolat, kapcsolatszervezés, a p. r. tevékenység szerepe, könyvtári 
gyakorlata. Részt veszünk a propaganda bizottság munkájában, valamint az ol- 
vasómozgalmak szervezésében. A magyar könyvtárügyet bemutató kiállítást Prága, 
Varsó után a közeljövőben Béosben fogjuk bemutatni. Két másik kollégánk a 
helyismereti könyvtárüggyel és az állománygyarapítási munkák koordinálásával 
foglalkozik. Folyamatosan végzünk több ilyen kutatást, mint például a könyv
tári állománygyarapítás történetét áttekintő tanulmány, vagy az állománygya
rapítási szakemberek továbbképzésére készülő kutatási tervek munkái.
- V. K. - M. M. -
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Folytatva az előző számban elindult sorozatot, amelyben az OSZK egy-egy fia
tal, doktori disszertációját irá, vagy frissen doktorált kutatóját szólal
tatjuk meg, ez alkalommal Melozer Tiborral, az Olvasó- ás Tájékoztató Szol
gálat munkatársával beszélgettünk*

- Egy "cigaretta-szünetben" hadd kérdezzelek meg, ugye tavaly Írtad meg 
a disszertációdat?

- Tavaly, 1975 májusában tettem le a doktori szigorlatomat* A disszertá
ció már korábban, 1974-ben megvolt, osak az átfutási idó volt ilyen hosszú* 
Dolgozatom Radnótiról szól, elemzés Radnóti költészetéről. Középpontjában a 
Bori versek állnak, és mindaz, ami leglényegesebb költészetében. Azokat a 
jelenségeket vizsgálom, amelyeket e verseiben legmagasabb minóségre emelt a 
költő. Tehát nem választom el a Bori verseket a többi verstől, ellenkezőleg, 
ezeknek - a Bori verseknek - fókuszából próbáltam nézni az összes többit, a 
zsengéket is beleértve.

- Úgy emlékszem, hogy egyetemista korodban a Tudományos Diákkör pályáza
tán nyertél ugyancsak egy Radnóti-vers, a Gyökér elemzésével*

- Igen, ez volt a szakdolgozatom egyik fejezete, később meg is jelenti 
ötödéves koromban fogadta el az Irodalomtörténeti Közlemények, és első éves 
tanár voltam, amikor közölték*

- és Babits?
- Érdeklődési körömben egyforma helyet foglal el Radnóti és Babits. 

Babits-csal szintén már egyetemista korom óta foglalkozom* Ez nem filosz 
elszántság? Babits régi, gyerekkori kedves költőm. Ha a Radnóti-témát ezen
a szinten befejezem - mart a témával most is foglalkozom, korántsem tekintem 
lezártnak a doktorival - akkor munkám előterébe elsődlegesen Babits kerülne,

- Visszatérve Radnótira...
— Disszertációmat 1974—ben fejeztem be, és két év elteltével néhány lé

nyeges pontot újraértékelésre tartok érdemesnek. Pillanatnyilag legnagyobb 
gondom, hogy disszertációmat, némileg átdolgozva, sajtókész állapotba hozzam,

- Ezek 20. századi témák. És a régi magyar irodalom?
- ügy érzem, fontos, hogy egy témán, belül szakosodjék az ember, de egyé-, 

niségemmel ellenkezne^ ha nem lennének "disszidens" témáim is. Ilyen a 17* 
század, és mindenekelőtt ZrW< akiről egy kész tanulmányom várja a nyomda- 
festéket, a Szigeti veszedelem Szultán-jelenetének barokk képkompoziciójárói. 
Hogy nincs ellentétben a régi és az uj, és a régi nélkül a modern irodalom 
nem élhet meg, ehiliteném a Zrínyi Miklós és József Attila cimü Írásomat, 
amely ezt próbálja bizonyítani} megjelent a Körtársban,
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- Az ÉS-ben és a Magyar Hírlapban la találkozunk a neveddel.
- Itt két dologról van szó, ahogy én látonu nem akarok elszigetelődni a 

mai irodalmi jelenségektől, és másrészt, ami talán még fontosabb! az iroda
lomtörténet nem zárkózhat be önmagába, fontos, hogy az "életbe" is kikerül
jön, ehhez pedig sok, - a szakfolyóiratokon túl - még több publikáolós lehe
tőség kell. Ezért is meggyőződésem, hogy az irodalomtörténetnek szüksége 
lenne egy olyan mühelyfolyóiratra, amely a nagyközönségnek szól. - E. J. -

Beleznai László
CSEVEGÉS A LATIN MŰVELTSÉG ÉRTÉKÉRŐL

Középiskolás koromig képtelen voltam elfogadható indokot találni arra, hogy 
miért akarhatnak egyesek a 20. század második felében éppen hogy holt nyel
vet! latint tanulni. Az orvosok ugyan használják, meg a gyógyszerészek is, 
de csak azt tanulják meg az egyetemen, amire szükségük van, vagy lehet. De 
hogy valaki 14 éves korában római földművesekről, 2000 éve meghalt emberek 
viselt dolgairól a kelleténél többet tudjon, tanuljon - ennek ésszerű oka 
ismeretlen volt előttem. Azután úgy az első, második osztály közben már 
kezdett gyanús lenni a dologi derengtek az összefüggések. Érettségi előtt 
egy évvel már biztos voltam benne, hogy - alighanem végérvényesen - szegé
nyebb leszek azzal, amit csak a latin nyelv ismeretében szerezhetek meg.
Máig is hiányolom azt az iskolai felvilágosító munkát, amely meglzleltetné a 
kisdiákokkal a latin műveltség izét, érdeklődésüket, étvágyukat felkeltené 
irányában. Forrongó útkeresésemben gyerekemberként tanúja voltam az erkölosi 
értékrendek naptárszerü gyors váltakozásának, s a latin iránti nosztalgiám 
sokáig kisért.

Nemrég lehetőséget láttam arra, hogy az elmulasztottakat megpróbáljam 
pótolni. Mait év novemberében Vásárhelyi Jutka, a Régi Magyarországi Nyom
tatványok Bibliográfiai.csoport fiatal munkatársa kis latin-tanuló-társasá- 
got szervezett, vállalva a "tanító néni" szerepét. Tiz-tizenegy fős "osztá
lyunk" heti egy óra keretében Ízelítőt kapott a latin nyelv alapelemeiből.
S a hónapok múltával hat-nyole főre ősökként törzsgérdában én is igyekszem 
minden héten gyarapodni tudásomban. 1976. májusáig az I. gimnázium anyagának 
több, mint a felét átvettük} ezt nyáron átismételtük, rendszereztük.

A latin nyelv iránt tanúsított egyre növekvő érdeklődésünknek kézenfekvő 
oka,, hogy ismerete sokat segít, olykor nélkülözhetetlen a könyvtári munkában* 
De ma már egyre többen kezdik felismerni a latin nyelv tanulásának sokágú, 
nem közvetlenül lemérhető jelentőségét is. A latin műveltség napjainkban 
újra terjedő hatásának és növekvő vonzerejének magyarázata, hogy maradandó 
értékű alkotásokat tudott létrehozni az irodalom, a tudomány és a művésze
tek terén. A római történetírók, a reneszánsz és humanizmus klasszikusai 
által alkotottakat nemzedékek sora tekintette példaképének. És a századok
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által elismert kulturális ^értékek megbecsülése fokozódik. Személyiségünk 
harmonikus fejlesztéséhez is hozzájárul a Római Köztársaság erkölcsi érték
rendjének. nagyjai cselekedeteinek, elveinek megismerése.

Cornelius Nepos történetiró jóvoltából például képet kaphatunk a "római 
jellem"-ról, akinek legjellemzőbb vonása a feddhetetlenség. Amikor e kiváló 
férfiú egy Ízben jelentős'pénzösszeget utasított vissza, barátai figyelmez
tették: ha te magadnak nincs is pénzed, gondolj gyermekeidre, hisz nekik ne
héz lesz a nagy szegénységben a dicső atyai nevet megőrizni. így felelt er
re: ha gyermekeim rám hasonlítanak, ugyanaz a földecske táplálja majd őket, 
mely engem erre a méltóságra emelt; ha pedig elütnek tőlem, nem fogom még 
növelni költségeimmel igényeiket /voltak régen is "élhetetlen" emberek.../ 

érdemes tehát elgondolkozni a világ folyásán, miközben sokszázados 
klasszikusok könyveit forgatjuk, s hogy jobban megérthessük őket, tanítása* 
lkat, ezen fáradozunk tovább, a nyári szünet után, szeptember 14-től. Ez u$ 
"tanév"-ben szeretnénk befejezni az I. osztályos anyagot, és elkezdeni a 
másodikat. A sikerre garancia a közben doktorrá avatott Vásárhelyi Jutka 
lelkesedése és pedagógiai érzéke.

Kastély Beatrix
AZ NDK-BAN DOLGOZÓ MAGYAR FIATALOK 
KISZ-VEZETŐI KÖZÖTT

"Ha egy fej és egy könyv összeütközik, 
és üres kongás támad, vajon mindig a könyv ennek az oka?" /Liohtenberg/

1973 óta minden nyáron 1-2 hetet azzal töltöttem, hogy "összeütközéseket" 
idézzek elő az HDK-ban dolgozó alapszervezeti KISZ-vezetők és könyvek, fo
lyóiratok között. Tettem ezt Magyarország különböző Bzép tájain, a vezető
képző táborokban mint könyvtáros, könyvárusitó, irodalmi klub vezetője és 
irodalmi játékok szervezője. A négy táborban végzett munkámról és a szer
zett tapasztalatokról szeretnék röviden beszámolni; úgy gondolom, ez a te
vékenység jól illeszkedik a közművelődési párthatározatból az OSZK-ra háruló 
feladatok sorába.

Közel tiz éve dolgoznak az NDK-ban fiatal magyar munkások, egyszerre 
8-10 ezer fő. A fiatalok többsége három évet tölt kint, elsősorban gép- és 
vegyipari szakmákban foglalkoztatják őket. A kötelező, majd egyénileg foly
tatható nyelvtanulás mellett általában lehetőségük nyílik arra, hogy első 
vagy második szakmát szerezzenek, illetve a már ismertnek egy speciális ágá^ 
elsajátítsák. Az utóbbi években megszervezték a középiskolai továbbtanulást, 
az érettségizettek pedig a Külkereskedelmi Főiskolára jelentkezhetnek. Tanú* 
lási lehetőség tehát bőven van. Szociális helyzetük megfelelő: havi 6-800 
márkát keresnek, ennek egy töredékét fizetik a kényelmes lakásért. Sokan , 
gyűjtenek tartós fogyasztási cikkekre, utazásokra, itthoni berendezkedésre,
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de legalább ilyen sokan vannak, akik nem használják ki a jó anyagi és tanu
lási lehetőségeket, egyik napról a másikra élnek, és gyakorta okoznak nehéz-; 
ségeket a magyar fiatalok ügyeit intéző állami és társadalmi megbízottaknak/

Az NDK-ban a magyar KISZ szervezetek sajátos helyzetben műkődnek. Az 
otthontól való távoliét, a fiatalok egymásrautaltsága, az Idegen környezet 
növeli a KISZ szerepét, felelősségét. Uig ezek a tényezők segítik, mások ne
hezítik az alapszervezetek életét. Pl. sok fiatal úgy érzi, külföldön minden 
kötöttségtől megszabadulhat, senkinek sem tartozik semmiről beszámolni. A 
vezetőségekben nagy a fluktuáció, az évenként kiérkezőket minél előbb be kell 
vonni a közösségi munkába. Minden felgyorsult a 18-20 éves fiatalok nagy ré
sze kint dolgozik először gyárban, Így a munkássá válás útját idegen körül
mények között kell bejárnia, meg kell szerveznie saját önálló életét és a 
közösség igényelnek is meg kell felelnie. Ehhez a bonyolult folyamathoz kí
vánnak segítséget nyújtani a KISZ alapszervezetek, élükön a minél gyakorla
tibb módon felkészített vezetőséggel és titkárral)de ők is legfeljebb 1-2 év 
tapasztalataival rendelkeznek. A nyári vezetőképző táborban való hatékony 
felkészítésük tehát elsőrendűen fontos.

A táborokat eleinte több helyen, kisebb létszámmal, a két utóbbit pedig 
egyszerre’, 3-400 fiatal számára rendezték. Minden évben néhány lényeges, a 
kinti szervezeti életben döntő momentumot ragadnak meg, ezekre koncentrálják 
a tanulmányi anyagot. Ehhez kapcsolódik az un. szabadidős tevékenység, amely 
változatos formákban igyekszik szórakoztatni, nevelni és egyúttal módszer
tani segítséget adni az ottani élet feladatainak megoldásához.

A táborokban mindig központi szerepe van a könyvnek. Könyvtárat hozunk 
létre a legfontosabb kézikönyvekből, földrajzi, politikai-történelmi iroda
lomból, vers- és novella-antológiákból, olvasmányos, de igényes szépiroda
lomból, a KISZ-munka módszertani segédanyagaiból és folyóiratokból. A könyv
tárat elsősorban a tanulmányi munkához és a csoportban — mint a kb. 20 fős 
szervezeti-tanulmányi egységben - kapott különféle feladatok megoldásához 
veszik igénybe, a spontán olvasás céljából sajnos kevéssé. Ez főleg a kevés 
szabadidő miatt alakul Így. Ezért nem is tartjuk célunknak, hogy a táborban 
olvassák el a fiatalok a legújabb könyveket; inkább ajánlunk, tanácsokat 
adunk az otthoni olvasáshoz. Másik eszközünk a könyvárusitás. Változatos 
összetételben viszünk a táborokba eladásra szánt könyveket, és sikerrel zá
runk: az utóbbi két évben mintegy 6Ü0Q forintért vásároltak elsőrendű iro
dalmat. Tapasztalataink szerint az NDK—bán KISZ—vezetővé vált munkásfiatalok 
egy része igen jól tájékozott a mai irodalomról, keresi a legújabban megje
lent - és általában már itthon sem, nemhogy kint kapható - könyveket, főleg 
szépirodalmat. Mások egy-egy speciális ritkaságot szeretnének nálunk megta
lálni. Ilyenkor mindent elkövetünk, hogy a tábor zárásáig megszerezzük azt. 
tJgyanakkor sokan vannak, akiket a tábori könyvpropaganda egyetlen eszközével 
sem sikerül a könyvek közé csalni, számukba a könyv még nem sokat jelenthet. 
Az ilyen fiatalokat inkább egyéni beszélgetésekkel lehetne megnyerni, erre 
azonban a táborban ritkán van lehetőség.



Közvetett útjaink Is voltak az olvasás, a könyv szerepének felismerteté
sére* Rendeztünk KI NYER MA? - játékot, irodalmi és zenei kérdésekkel* Egy
szer úgy, hogy nem a helyszínén kellett válaszolni, hanem csak néhány éra 
múlva, Írásban* A kérdésekre viszont csak úgy tudtak felelni, ha a könyvtári 
könyvekben "nyomoztak"* Idén mai magyar irékat-költéket kellett felismerniük 
az arckép, egy idézet és néhány mü elme alapján* Ha Így nem ment, a könyv
tári és az árusított könyvekben is kereshették a helyes választ. Tapaszta
latunk a legtöbben anélkül is tudtak felelni, hogy a könyveket megnézték 
volna* Azonban félrevezető, ha ilyen játékok alapján az irodalmi tájékozott
ságról általános következtetéseket vonunk le, mert eleve az irodalom iránt 
érdeklődők vesznek bennük részt* Akinek "halvány fogalma sincs" a kérdések
ről, az "nem veszi a fáradságot", hogy böngésszen a válaszok megadásáért. 
Ezért a jövőben olyan feladatokat kell adnunk, amelyek minél több fiatalt 
megmozgatnak, játékos kényszerrel a könyvek felé fordítanak*

Az irodalomkedvelő táborlakók számára az esti klub-programok is kellemes 
időtöltést nyújtottak* A részvevők műsort állítottak össze, irodalmi játéko
kat játszottak, könyvismertetéseket Írtak a tábori újságba, megzenésített 
verseket hallgattak és tanultak meg* Helyesebbnek látszik, ha nem "irodalmi" 
klubot hirdetünk meg, hanem általános klubok színfoltja az irodalom, minél 
változatosabb formában. így a véletlenül betévedőket is megérintheti egy-egy 
vers szépsége, vagy felkelthetjük a vágyat, hogy a jól tájékozott társak nyo
mába érjen az is, aki még nem sokat konyit az irodalomhoz. Egyik nyáron jól 
sikerült esti program volt, amikor arról beszélgettek a fiatalok, kinek mi
lyen kiemelkedő olvasmány-élménye volt, és miért éppen az említett mü volt 
nagy hatással rá*

A múlt években megjelent könyvek közül kiválasztottunk néhányat, amelyek 
témájuk és feldolgozási módjuk révén alkalmasak voltak arra, hogy a táborban 
mindenkinek ajánljuk, terjesszük őket, vitákat indítsunk róluk. Ilyen müvek 
voltak a Tisztelet Komlónak!, a Makra és a Történelem alulnézetben c. köny
vek. A két utóbbi alapján jól sikerült vitát és beszélgetést rendeztünk,
Hajdú Ráfis kritikus ill* László-Benosik iró vezetésével.

Azt hiszem, ez a rövid áttekintés is meggyőz mindenkit, hogy munkásfia
talok művelődéséért egy-egy KISZ vezetőképző táborban is sokat lehet tenni. 
Ami nehéz: megtalálni azokat a módokat, eszközöket, amelyek segítségével min
denkit kimozdíthatunk a holtpontról* Ez a tábori feladat* Ugyanakkor minden 
KISZ-vezetőben olyan "magasfeszültséget" kellene létrehozni a tábor idején, 
hogy ez a kinti életben is hasson: váljék KISZ-programmá a fiatalok tömegé
nek olvasásra, könyv-használatra való nevelése. Ehhez az alapvető feltételek 
kint is adva vannak /könyvtárak a lakóépületekben, lehetőség magyar könyvek 
vásárlására/, de nagyobb tudatossággal kell élni az adott keretekkel, melye
ket tovább is lehet fejleszter’ A legtöbb nehézséggel a klubok küzdenek. A 
jól működő kluboknak döntő jelentőségük volna a fiatalok szabad idejének tar
talmas, hasznos és kellemes eltöltésében, jóval nagyobb mértékben mint itt
hon! Szinte mindenhol létrehozták a fiatalok a klub-helyiségeket, felszerelés 
is került. A tartalmas klubélet kialakítása és állandó fenntartása azonban
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igen nehéz: jól képzett, kitartó klubvezető legfeljebb véletlenül adódik, a 
meghívható vendégek köre Igen szttk, Így szinte mindent saját erőből kellene 
csinálni* ötletek szép számmal sztlletnek, a megvalósítást azonban a módsze
rek ismeretének és a gyakorlatnak a hiánya gyakran megakadályozza, a siker
telenség pedig hamar lelohasztja a szándékokat* Ezen a téren kellene a leg
többet segíteni* Talán tudnánk ls?l
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EMLÉKEZÉS VÉCSEY JENŐRE 
HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁN

Az egyre kevesbedő kollégák, akik még emlékezhetnek reá, frissen érzik maguk
ban sudár alakjának, franciás választékosságának, mindvégig fiatalos alakjá
nak, biztató derűjének emlékét* De hiszen nem is olyan régen távozott közü- 
lttnk, mindössze egy évtizede, 1966* szeptember 18-án* Kegyetlen és kényszerű 
távozás volt ezt szive mondta fel a szolgálatot, amely oly bőségesen ontotta 
baráti szeretetét környezetére* Még ma is csak 67 éves lenne, s ha élne, ta
lán már elkészült volna Medgyánszky-operájával, amely, emlékszem, utolsó áb
rándos álma volt. Amugyis tele volt festői törekvésekkel* Zenekari és kama
razenéjét - megintcsak ezt a jelzőt kell használnom - franciás szlnkultura 
jellemezte. A Krúdy Gyula emlékére komponált Szimfonikus Concerto virtuózán 
hangszerelt zenei szövetéből valósággal kirajzolódtak kedvenc Írójának színes 
figurái. A "Boldogkő vára" c. szimfonikus költeményét nemcsak belülről fes
tette ki szűkebb szülőföldje szeretett tájképeivel, hanem odafestette azokat 
kéziratos partitúrája elé is*

Könyvtári munkáját is szívesen köritette-füszerezte grafikai tehetségének 
morzsáival. Az állományi kották boritójára kalligrafált jelzetei, a katalógus-' 
fiókok cimke- és választólap-megirásai grafikusművésznek is becsületére vál
hattak volna. Könyvtári kiállításainak is nemcsak tervezője, hanem felirato
zó ja is volt. Az első /és máig is egyetlen/ alkotómester, aki zeneszerzői 
képességeit kamatoztatta a könyvtár, a zenei gyűjtemény javára. Ezekkel a 
képességekkel nemcsak reá-, hanem bele is látott a gondjaira bízott értékes 
zenei dokumentumokba. Nemcsak mintaszerűen konzerválta és nyilvántartotta 
azokat, hanem felfedezte rég-szunnyadó varázsukat a kortársak számára. Kie
melte őket szekrény—fogságukból és a tetszhalottakat uj életre hívta. Ezt a 
nevet is adta nekik: "Musica rinata", ez lett a elme az általa alapított és 
szerkesztett sorozatnak, amely az ő rekonstrukciója nyomán elsőkiadásban je
lentette meg, nemcsak kotta-, hanem hanglemezkiadványok formájában is, az is
meretlen vagy elfeledett zenei emlékeket. De nem egyedül a nagy Haydnt és ki
sebb kortársait, hanem a magyar zeneirodalom nagyjait, a romantikus évszázad 
mestereit is. Ha Vécsey Jenő tovább élhetett volna, ma már megindult volna 
Erkel Ferenc műveinek kritikai-tudományos összkiadása. Rajta kivül azóta se



mert nekivágni senki a romantikus magyar operamüvászet megteremtője gyakran 
bizony kusza ás nehezen kibogozható partitúráinak* Véosey Jenő maga osak az 
operák nyitányainak rekonstrukciójával készülhetett el* Az ilyen munkához ze
neszerzőnek ás zenefilológusnak kellett lennie egyszemélyben*

És mi minőén' tudott még lenni azon kivül is! Negyedszázados könyvtárosi 
működése során kifejlesztette a korszerű magyar tudományos zenekönyvtárat* 
Amikor Goriupp Alioe feldolgozó osztályáról néhány évi gyakorlat után a há
ború végével átkerült a Zeneműtárba, ott kezdetleges állapotot talált* Mind
azoknak a vívmányoknak az alapját, amelyet ma élvezhetünk és amin továbbmun
kálkodunk, Véosey Jenő rakta le* Megalkotta a zenemüvek címleírásának sza
bályzatát, bevezette a zeneműtárt állománynak az ETO alapján történő osztá
lyozását, berendezte a zeneműnyomtatványok és zenemükéziratok adrematizált 
betűrendes szerzői keresztkatalógusát, továbbá a szak- és sorozati katalógust, 
kifejlesztette a különösen a népdalok és nóták nyilvántartásában annyira fon
tos szövegkezdeti katalógust. Az ő vezetősége idején hatványozódott meg egy- 
osapásra az állomány mennyisége és értéke az államosított dokumentumok beá- 
rádásával, benne azokkal a felbecsülhetetlen értékű zenemü-autográfokkal, 
amelyek Joseph Haydn és pályatársainak kompozícióit tartalmazták s amelyek az 
egykori Esterházy-arohivumból származtak* Ennek a hirtelen és örvendetes gaz
dagodásnak minden súlyos munka-következményét örömmel vállalta és teljesítet
te, az állománybavételtől a restauráltatáson át a feldolgozásig és a megnöve
kedett tájékoztatási forgalomig* Ugyancsak az ő idejében bővült a Zeneműtár 
állománya egy uj dokumentumféleséggel, a hanglemezzel, ő iktatta a Magyar 
Nemzeti Bibliográfiába az első zenemü-cimleirásokat és ő lett a Nemzetközi 
Zenei Eorrásrepertórium /RISM/ első magyarországi szerkesztője*

Hihetetlen energiával és munkakedvvel vált hűséges mindenesévé gyűjtemé
nyének, amelyet elsőként ő fejlesztett nemzeti könyvtárunk kiemelkedő értékű 
és szervezettségű zeneműtárává* Emberséges, kollégiálls természetére, kiváló 
könyvtárosi és zeneművész! egyéniségére a mostani első kerekszámu gyász-év
fordulón is, a jövőben is hálával emlékezünk.

KECSKEMÉTI ISTVÁN

Haraszthy Gyula:
ADY DOKUMENTUMOK AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN

A harmincas évek közepén /1935-ben és 1937-ben/ az OSZK kézirattára igen ér
tékes Ady—dokumentumokkal szaporodott* Kör;,. ^ art őrt énét i, de kulturhistóriai 
és irodalomtörténeti szempontból sem érdektelen e kéziratok megszerzésének 
históriája*
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Pitz József főigazgató 1935 Junius 5-ón előterjesztést tett /113/1935. 
kyt, sz./ a fontos könyvtári ügyekben is'dönteni hivatott Magyar Nemzeti 
Muzeum Tanácsának, hogy Révész Béla Író mint közvetítő fölajánlja az OSZK-nak 
megvételre Ady Endre Lédához irt 115 levelét 2500 pengő vételárért. Miután a 
könyvtár nem rendelkezett ezzel az - akkori időkben jelentékeny, de az ügyhöz 
viszonyítva valójában osekély - összeggel, s a jövőre vonatkozólag pedig Pitz 
hivatali elődjének, Jakubovich Emilnek egy vásárlása is terhelte /a Szendrey 
Julia-féle hagyaték két évi vásárlási részletéből, még 4666 pengőnyi adósság/, 
a Központi Takarékpénztár Vezérigazgatója 2500 pengő hitelt ajánlott föl. Ezt 
az összeget a vásár létrejötte esetén a bank fizeti ki az eladó kezéhez, a 
könyvtár pedig 1937* január 1-ig térítené vissza a Községi Takarékpénztárnak,

A főigazgató arra is rámutatott előterjesztésében, hogy a Révész Béla 
könyveiből részben ismert, de Ady "fejlődésére és jellemzésére fontos auto- 
graphokat" a könyvtárnak meg kellene szereznie, E levelek értéke miatt a kért 
vételár nem túlzó - állapította meg az előterjesztés. De mert még fennáll a 
könyvtárnak az említett adósságaié hitel elfogadását és a kéziratok megvételét 
csak abbah az esetben látná biztosítottnak, ha a Tanács hozzájárulna ahhoz,
— mint ez már a múltban is többször megtörtént — hogy a Lantos Adolf-cég ebben 
az esetben is megbízást kapna a könyvtár e célra kijelölendő többespéldányai
nak árverésére. Ilyen formán az OSZK egy év alatt hozzájuthatna a 2500 pengő 
különbéVételhez•

Fitz főigazgató előterjesztését junius 17-én első fokon, a véleményezésre 
igen, de döntésre nem hivatott Országos Széchényi Könyvtári szaktanács tár
gyalta meg. Ez a kisebb létszámú testület, melynek hangadója rendszerint 
Komfeld Móric, az ismert pénzember és műgyűjtő volt, éppen Kornfeld pártoló 
hozzászólalása után azt javasolta, hogy a fölajánlott hitelt el kell fogadni, 
s a főlöspéldányok értékesítésére tervezett Lantos-féle aukció jövedelméből a 
2500 pengőnyi kölcsönt minél előbb vissza kell téríteni.

A Muzeum Tanácsa még ezen a napon, junius 17-én összeült a döntés megho
zatalára, Azonban itt Pitz József bátor és a jó ügy érdekét néző javaslata 
"hajótörést" szenvedett a magas hivatali bürokrácia látszólag korrekt, de 
Adytól és Lédától valószínűleg még mindig viszolygó érvelésén. Pasteiner 
Iván, a budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a Közgyűjtemények országos 
főfelügyelője kifejtette, hogy elvileg nem tartja kívánatosnak a bankhitel 
utján való vételt, "Az idósságosináíás~" általában tiltva van" - mondotta, s e 
vételnél különben sem lát sürgősséget. Az utóbbi érvet támogatta igen hatá
rozottan gr, Zichy István, a Történeti Muzeum főigazgatója is: szerinte nem 
kell attól tartani, hogy a levelek meg nem vásárlás esetén külföldre kerül
nének, vagy idehaza elkallódnának,

E negatív vélemények nyomán az Igazgató—tanács sem lát "sürgősséget", 
ezért a hiteltullépéshez, illetve a kölcsön felvételéhez nem járul hozzá.

De Pitz főigazgató e kollegiális és baráti "támogatás" után sem hátrált 
meg: Révész Béla és Lantos Adolf segítségével és közreműködésével sikerült 
megszereznie e leveleket az OSZK számára.
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Egy hétre rá, junius 24-én ezt irta Révész Bélának* „Szives értesítésére 
örömmel tudomásul veszem, hogy Ady Endre Lédához intézett leveleit Lantos 
Adolf megvásárolja. Amennyiben azokat vele való beszélgetésem értelmében vé
telre felajánlja az Országos Széchényi-Könyvtárnak, a leveleket tőle meg 
fogjuk vásárolni. Természetes, hogy e leveleket az érdekeltek haláláig a 
Könyvtár Igazgatósága diszkrécióval kezeli.”

Másnap a főigazgató Lantos Adolfhoz intézett levelében rögzítette a 
könyvtárnak a céggel szemben fennálló anyagi kötelezettségét* „Szóbeli érte
sítésére vem szerencsém közölni, hogy az Országos Széchényi-Könyvtár haj
landó megvásárolni Ady Endrének Lédához intézett leveleit és pedig oly mó
don, hogy 1935 deoember 31-éig részletekben 900.- pengőt fizet ki a levelek 
egyharmadáért, 1936 folyamán ugyancsak 900.- pengőt a második harmadáért,
1937 folyamán pedig 700.- pengőt a harmadik harmadért."

Még ugyanezen a napon, 19^5 junius 25-én a könyvtár birtokába kerültek
- az átvételi elismervény szövege szerint - Ady Endrének részint Lédához, 
részint nővéréhez Írott levelei. Az átadó Révész Béla iró, az átvevők pedig
- Eitz főigazgató megbízásából - a kézirattár részéről Halász Gábor múzeumi 
segédőr, az Igazgatóság képviseletében pedig Joó Tibor igazgatósági titkár 
voltak.

Ma is elégtétellel lehet olvasni e fontos és nagyértékü levelek könyvtári 
históriáját, egyben az Igazgató-tanácsi bürokrácia látványos vereségét, Pitz, 
Lantos és Révész szellemes és sikeres összefogását a Nemzeti Könyvtár érde
keinek védelmében, mindenekelőtt e dokumentumok közgyűjteményi elhelyezésének __ 
biztosításában.

A könyvtártörténet emlékezetes és méltó mozzanata volt, hogy az OSZK ré
széről éppen a haladó szellemű, kiváló műveltségű könyvtárosok, a háború vé
gén tragikus halállal eltávozott Halász Gábor és Joó Tibor aláírásai szere
pelnek ezen a fontos átvételi okmányon.

2.
Kézirattárunk Adyval kapcsolatos következő jelentős gyarapodása 1937 nyarára 
esett. Junius I3-án a könyvtár Igazgatósága levelet kapott Petrovics Elektől, 
a Szépművészeti Muzeum ny. főigazgatójától /250/1937. kvt. sz./.

Petrovics sorai szerint Weiss Fülöp, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank el
nöke és Káldy Jenő kormányfőtanácsos megvásárolták „az Ady Endre élettörté
nete szempontjából érdekesnek mutatkozó következő kéziratokat*

Diósi ődönnének /Léda/ részint férjéhez, Diósi Ödönhöz, részint húgához 
intézett leveleit, továbbá Szűcs Dezsőnek leveleit, összesen 30 db. levelet.

A nevezett urak megbíztak, hogy ezeket a kéziratokat nevükben ajándékul, 
ajánljam fel az Országos Széchényi-Könyvtár kézirattára részére.

E megbízást teljesítve, egyúttal értesítem a nagyt. Igazgatóságot, hogy 
az említett kéziratokat Révész Béla Ur fogja átadni és egyúttal a kezelé
sükre és használatukra vonatkozó kívánságait és kikötéseit is közölni."

A főigazgató köszönetét mondott az adományozó Weiss Jülöpnek és Káldy 
Jenőnek, továbbá a közvetítő Petrovics Eleknek.
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Az átvételi elismervény szerint 1937 junius 19-ón kerültek kézirattárunk 
birtokába ezek az Ady—vonatkozású levelek ismét Révész Béla közreműködésével, 
azzal a feltétellel, „hogy azokba 30 évig kizárólag Révész Béla ur ... nyerhet 
betekintést, más senki."

így a szocialista meggyőződésű, Ady útját egyengető s a költővel baráti 
viszonyban állt Révész Béla - aki a Tanácsköztársaság idején az írói Direk
tórium tagja is volt - többször került igen pozitív kapcsolatba a Nemzeti 
Könyvtárral. A szomorú korszak végén - Halász Gáborral és Joó Tiborral egyiltt- 
Révész Béla is eltűnt az élők sorából: őt a Gestapo hurcolta el a hitleri meg
szállás idején s valamelyik koncentrációs táborban érte utol a méltatlan ha
lál.

Könyvtárunkkal való jó kapcsolatai áz Ady-dokumentumok biztosítása által 
könyvtárhistóriai jelentőségűvé is váltak.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Jeszenszky Géza 
ANGLIAI HUNGARIKUMOK

Anglia viszonylag távol fekszik tőIlink, de ezer év alatt számos dinasztikus, 
kulturális, politikai, vallási és személyes érintkezés, kapcsolat jött létre 
a két ország között, s ezeknek bőven maradt Írásos nyoma is. Apponyi Sándor 
híres gyűjteménye szép számban tartalmaz magyar vonatkozású angol nyelvű 
vagy angliai megjelenésű nyomtatványokat, nemcsak katalógusa záróévéig, de 
későbbieket is, s ezek jó részét feltehetően Angliában szerezte meg, ahol 
apja Ausztria, illetve Aueztria-Magyarország nagykövete volt, s ahol 
"Alex" /Apponyi Sándor és felesége, Eszterházy Alexandra/ később is gyakran 
megfordult. Már kifejezetten az angliai, s elsősorban a modern, XIX. és fő
leg XX. századi hungarikumokat gyűjtötte századunk derekán a neves történész, 
Iványi-Gríinwald Béla, a londoni egyetem Szláv- és Keleteurópai Intézetének 
/School of Slavonic and East European Studies, SSEES/ tanára. A magyar tör
ténelemre és irodalomra vonatkozó, mintegy ezer angol nyelvű munka ma a SSEES 
könyvtárának különgyüjteményét alkotja /történelmi irónia: éppen a Masaryk 
Hall-ban elhelyezve/, s Czigány Lóránt jóvoltából katalógusa is rendelkezé
sűnkre áll. Legújabban azután egy fiatal történész, F. R. Bridge, összeállí
totta a Habsburg-monarchiára /igy benne Magyarországra is/ vonatkozó, az 
Egyesült Királyságban 1818 és 1967 között kiadott könyvek és pamfletok elemző 
bibliográfiáját, igy a kinyomtatott angliai hungarikumokról megbízható tájé
kozottsággal rendelkezünk, a hiányokról a Gyarapítási Osztály desiderata- 
jegyzéket állított össze. A könyvek terén igy jelentősebb hungarifca-fölfede- 
zések Angliában szerintem nem várhatók. Ami mégis hiányozna, azt az Angliában 
élő magyarok magángyűjteményeiben érdemes keresni. Ce.Szabó László nagy 
könyvtára a világ minden tájáról tartalmaz főként az elmúlt harminc évben 
megjelent magyar nyelvű és magyar vonatkozású munkákat; a SSEES történelem 
tanára, dr. Péter László pedig a magyar történelemre vonatkozólag rendelkezik 
gazdag gyűjteménnyel, de gyűjti a hungarikn»"-,'at Czigány Lóránt, Sárközi 
Mátyás és bizonyára mások is.

A könyvek mellett sok magyar vonatkozású anyagot tartalmaz az angol idő
szaki sajtó. Elsősorban nem a napilapok rövidebb híreire gondolok /bár a hír
lapok budapesti vagy bécsi tudósítóinak napi jelentései sokszor értékes tör
téneti forrást jelentenek/, hanem az angol heti, havi és negyedévi szemlékre.
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A múlt század derekától az 1920-as évekig /a rádió elterjedéséig/ széles ol
vasóközönségük révén ezek jelentették a legfontosabb közvéleményformáló esz
közt; magyar kérdésekkel is gyakran foglalkozó elemzéseik, hosszabb tanulmá
nyaik a publicisztika, illetve az ismeretterjesztés színvonalas képviselői*
E perlődikumoknak csak egy része található meg a magyarországi könyvtárak
ban, de a hiányzó cikkek xerox-másolatban könnyen beszerezhetők. A beszer
zésnél is fontosabb azonban - szerintem - földolgozásuk, amire kitűnő példa 
Czigány Lóránt /a közelmúltban Budapesten megjelent/ munkája, A magyar iro
dalom fogadtatása a viktoriánus Angliában.

Végül, de nem utolsósorban, számottevő magyar vonatkozású anyag talál
ható az angliai levéltárakban, kéziratgyüjteményekben, illetve a még magán
kézben lévő irathagyatékokban* Számos brit politikus, diplomata, újságíró és 
Író magánlevelezésében találhatók magyar vonatkozású Írások, magyar ismerő
seikkel váltott levelek, s ezek a gyűjtemények sokszor rendezett állapotban 
csak a kutatókat várják. Néhány példa: Lord Bryce, számos liberális kormány 
minisztere, hires történetiró, a trianoni békeszerződés legtekintélyesebb 
angol bírálója, már az 1860-as évektől több Ízben is járt Magyarországon; 
magyar vonatkozásokat is tartalmazó hagyatékát az oxfordi Bodleian Library 
őrzi* Lord Howard of Penrith és W. G. Max-MUller egykori budapesti brit fő
konzulok levelezése, illetve naplója leszármazottaik tulajdonában van, ren
dezetlen állapotban, s valószínű, hogy hagyatékukban megtalálható magyaror
szági kapcsolataik számos nyoma. Leó Maxse, a National Review c. havi folyó
irat szerkesztőjének óriási levelezését a West Sussex Record Office 
/Chiohester/ őrzi, benne Kossuth Ferenc, Apponyi Albert és más magyarok le
veleit* A Times levéltára szintén sok magyar vonatkozású félhivatalos és ma
gánlevelet őrzött meg, ezek egy részéről másolattal rendelkezem. Mindezeknél 
fontosabbak azonban az Angliában életük hosszabb-rövidebb részét eltöltött 
magyarok iratai*

'Anglia az emigránsok hagyományos menhelye. Az 1848-as forradalmak után 
franciáknak, olaszoknak, németeknek, magyaroknak adott menedéket - igaz, a 
forradalom elől menekülő Metternich is vendégszerető házakat talált itt. Az 
1870-es évektől haláláig Angliában élt Marx, a század elején számos orosz 
forradalmár, a második világháború idején pedig a névtelen üldözöttek mellett 
a leigázott országok politikusai is ide menekültek. A magyar emigránsok kö
zött Kossuth, Pulszky, majd később Károlyi Mihály a legismertebb, de rajtuk 
kivül sok neves katona, politikus, iró, művész élte le élete egy részét a 
szigetországban. Ezek mind kapcsolatokat létesítettek, leveleztek, tevékeny
ségüknek sok Írásos nyoma vem* A Kossuth—emigráció korának iratanyagát vi
szony lagj ól ismerjük, több iratpublikáció és földolgozás készült belőlük, 
de vajon mi lett az újabb angol-magyar érintkezések nagyszorgalmu kutatója, 
Kropf Lajos hagyatékával? Az Angliába férjhez ment Győry Ilona irónő sokat 
tevékenykedett Magyarország angliai népszerűsítése érdekében; hol lehetnek 
ennak a nyomai? A londoni orvostörténeti intézet neves magyar orvosok /pl. 
Schöpf-Merei Ágost/ leveleit őrzi. A II. világháború előtt, alatt és után a 
magyarok újabb hullámai érkeztek Angliába, s ha jelentőségük nem is hasonlít
ható politikai tevékenységet folytató elődeikéhez, közülük többen kulturális
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és irodalmi szempontbél fontos levelek, dokumentumok irói és megőrzői lettek. 
Történész kollégám, Varga János jóvoltából sok ilyen hagyatékról tudunk. A 
londoni Szepsi Csombor Kör nemrég adta ki Révai András, a II. világháború 
alatti antifasiszta Angliai Szabad Magyarok Egyesülete elnökének, a Károlyi
féle Angliai Magyar Tanács egyik vezetőjének néhány tanulmányát, de hagyaté
kának ez csak egy apró töredéke. Nemrég hunyt el Tábori Pál, neves angol és 
magyar irós irodalomtörténeti értékű levelezésének csak egy részét sikerült 
Könyvtárunknak megszereznie. Bizonyára fontos kulturális értékű iratanyaggal 
rendelkezik az Angliában élő Cs, Szabó László és Szabó Zoltán, irodalmunk és 
1945 előtti polgári baloldalunk jelentős személyiségei. Valahol Angliában 
lappang Dániel Arnold, a századeleji magyar progresszió fontos képviselőjé
nek, a keleteurópai agrárkérdés szakemberének hagyatéka. Nagy Kázmér iró, új
ságíró jelentős külföldi magyar lapgyüjteménye a Bodleian Library birtokában 
van. Ezek az emberek - és itt nem említett társaik - kapcsolatban álltak koruk 
számos neves magyar és külföldi Írójával, politikusával, közéleti személyisé
gével. Hagyatékuk az egyetemes magyar kultúra része, megőrizni való örökség.

Részben ezekben a gyűjteményekben, részben másutt, a II. világháború 
alatti magyar emigráció több értesitője, lapja megtalálható, amely részben 
vagy teljesen hiányzik az OSZK-ból: a Londoni Magyar Klub kommunista irány
zatú kőnyomatos Híradója, 8 Károlyi-féle New Democratic Hungary Értesitője, 
s csak véletlen folytán került az OSZK birtokába a közelmúltban a Zsilinszky- 
Révai András irányította mozgalom által 1941 és 1945 között kiadott Magyar 
Szemle, ill. Hungárián Survey. Itt csak megemlitjük, hogy az Amerikában kia
dott emigráns lapok /pl. Harc, Magyar Jövő/ esetében még teljesebb a hiány. 
Szólni kell még C. A. Macartney professzor gyűjteményéről is. October 
Fifteenth c. müve Magyarország II. világháború alatti történetének máig is 
legalaposabb földolgozása, az ehhez végzett anyaggyűjtés, több alapvető fon
tosságú kortársi beszámoló, s a világ minden tájáról a szerzőhöz érkezett 
rengeteg hozzászólás, kiegészítés, helyesbítés az oxfordi St. Antony’s College 
birtokában van, ahol már több magyar történész eredményesen kutatott is benne.

Nem állítom, hogy mindezek az iratok, nyomtatványok, hagyatékok megsze
rezhetők, s hogy az OSZK kizárólagos kötelessége beszerzésük. Az azonban bi
zonyos, hogy számon kell tartanunk ezeket, figyelnünk kell sorsukat, g ha az 
a veszély fenyegeti őket, hogy gondozó, őriző nélkül maradnak, akkor még idő
ben közbe kell lépnünk, nehogy nyomuk vesszen.

Kastaly Beatrix
RESTAURÁTOR-KONFERENCIA VESZPRÉMBEN

A Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ /MRMK/ idén rendezte meg a mú
zeumi restaurátorok III. országos konferenciáját, julius 20-22. között. Ezen 
- első alkalommal - a nem múzeumokban dolgozó könyv- és papirrestaurátorok is 
részt vettek: az MRMK meghívta az Országos Levéltár, az Egyetemi Könyvtár, a
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Párttörténeti intézet és az OSZK restaurátorait* Az OSZK kileno dolgozója 
hallgatta meg az előadásokat, a vitákat és két előadással is hozzájárultunk a 
konferencia programjához* B.Kozocsa Ildiké a papir és pergamen-kéziratok res
taurálásáról, Kastély Beatrix pedig a hírlapok restaurálásának néhány kérdé
séről tartott ismertetést* Ebből a témakörből a Párttörténeti Intézet két 
munkatársa tartott rajtunk kívül rövid előadást* Egyébként a különféle anya
gokból - fém, bők, textil, kerámia - készült múzeumi tárgyak restaurálásának 
és konzerválásának módszereiről hallhattunk* Ezek a beszámolók számunkra is 
érdekesek voltak, elsősorban a szélesebbkörü tájékozódás, de a gyakran ha
sonló és általánosaiban jelentkező problémák miatt is* Ilyen téma volt a kö
zép- és felsőfokú restaurátorképzés, amelyben talán a jövő év hozhat számunkra 
előrelépést* Az URUK u^fanis kétéves középfokú papirrestaurálási tanfolyam in
dítását tervezi, amelynek előkészítésében és lebonyolításában számit a nem mú
zeumi intézmények segítségére, és természetesen biztosítja a hallgatók sorába 
való bekerülést ezen intézményekből is*
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KÖNYVTÁROS PÁLYÁK

II.

Milhoffer Alajost, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetőjét 50. szü
letésnapja alkalmából a Munkaérdemrend bronz fokozatával tüntették ki. Ez 
adta az indítékot ahhoz, hogy pályájából, életfelfogásáról és a jövőre vo
natkozó elképzeléseiről vele elbeszélgessünk.
- Első kérdés a kitüntetetthez* a könyvtárosi pályát hivatásként választotta, 
vagy egyszerűen a véletlen sodorta erre a területre?
- Éppenséggel a véletlen. Előre kell boosátanom, nem azért, hogy sajnálatot 
ébresszek magam iránt, hanem magyarázatképpen* egyéves koromtól apa nélkül 
nőttem fel. Az átgondolt apai irányítás, az életet ismerő tanácsadó hiánya 
is magyarázza ide-odasodródásomat különböző pályák között. Érettségi után 
először munkásként dolgoztam az Óbudai Magyar Pamutiparban, de ez a munka
- nem voltam valami izmos legény - megviselte egészségemet. Másodjára kozme- 
tikussággal próbálkoztam, mert a házban, ahol laktam, kozmetikai műhely mű
ködött. Egy évet itt is eltöltöttem, tetszett is az a lehetőség, hogy a kü
lönböző alapanyagokkal bíbelődve, olyan krémeket keverjek ki, amelyek össze
állításához más nem vette eddig a fáradságot. Csakhogy a segédlevél megszer
zéséig akkor még ezen a pályán a tanonc fizetett a mesternek, amihez nekem 
bizony nem volt elég pénzem. Szerencsémre éppen adódott egy lehetőség* a Nem
zeti Muzeum - egy újonnan megjelent rendelet előírásai alapján - leltároz- 
tatta állóeszközeit. 1949 áprilisától negyedmagammal, egy hozzáértő nyugdí
jas vezetésével, bejártuk a Múzeumhoz tartozó valamennyi intézményt /OSzK, 
Régészeti Könyvtár, Néprajzi Muzeum, Természettudományi Muzeum, stb./ a pin- 
oétől a padlásig, hogy minden bútort, felszerelést számbavegyünk. Nem hiszem, 
hogy sokan akadnának, akik velem együtt elmondhatják, hogy tetőtértől alag
sorig ezeknek az intézményeknek minden zegét-zugát bejárták!

1950 elején váratlan megtiszteltetés ért* négyünk közül egyet, engem, a 
Nemzeti Muzeum státusba vett. Ezzel elkezdődött OSzK-beli pályafutásom - a 
Gazdasági Hivatalban. Ahol egyébként akkor - velem együtt - összesen két 
dolgozó volt. Egy év sem telt el, s könyvtárosi állásba kerültem át, mégpe- 
dit a Gyarapítási Osztályra. Itt mindjárt a "mélyvíz*—be dobtak, Berozellné 
Monori Loli végigvitt a könyvtáron* itt vadnak a katalógusok, itt vannak a 
könyvek, igy kell kontrollálni - akkor igy hangzott a hasonlítás terminus 
technikusa - és nagyon, de nagyon kell ügyelni, mert duplumnak nem szabad 
lennie. 1950 elejét irtuk* a nemzeti vagyonnal való takarékosság ellen vétett
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*z, aki az .akkori szigorúan egypéldányos gyűjtés ellenére nem keresgélt elég 
£lfikusan a katalógusokban, s elnézte, hogy egy duplum becsússzon* Goriupp 
Állsz véres kardként hozta vissza a bűnjelet, s a duplum előállítója megszé- 
gyenülten hallgatta végig, hogy jobban kellett volna keresnie* Elképzelhető, 
hogy Ilyen körülmények között milyen örömmel töltött el minden egyes darab, 
amellyel sikerűit a gyűjteményt gyarapítani) ami eddig hiányzott, az most az 
én munkám révén került a könyvtárba! Ez az érzés a mai napig elkísért a gyűj
temény gondozása, gyarapítása és megóvása ma is olyan lelkesedéssel tölt el, 
mint akkor*

13 ávi gyarapítási munka után kerültem a Raktári Osztályra* Korábban a 
gyarapító szemszögéből örültem a megszerzett daraboknak, - most a megóvó 
szive fáj, hogy ez a nehezen összegyűjtött állomány a kényszerű ide-odaszál- 
litással, olykor kiálló szögű ládákban, mindig sok rakodással, fogdosással, 
milyen károsodásnak vem kitéve*

- A szakszervezetnek hosszú idő óta vezető funkoionáriusa* Mikor és ho
gyan-vállalt először társadalmi munkát?

- Amikor a könyvtárba kerültem, az.alkotás, az országépités, a friss re
mények légkörében éltűnk* Ez a szellem, s a kollektíva, amelyben dolgoztam, 
együttesen hatott oda* hogy örömmel vállaltam társadalmi munkát. 1951-ben már 
a Nemzeti Muzeum DlSZ-tltkára lettem* Az OSZK ugyan már 1950-ben önálló in-, 
tézmény lett, de az ifjúsági szervezet továbbra is a régi keretben működött, 
az alapszervezethez tehát számos ifjú muzeológus és levéltáros is tartozott* 
élveztem a társadalmi munkát, mert egész beállítottságom embercentrikus, 
társadalmi töltésű, s igy az emberi kaposolatok szenvedélyesen érdekelnek* 
így következett a DISZ után a szakszervezeti munka. Bérfelelősség, munkamoz
galmi felelősség, SZB.titkársági itt is minden feladátkörömnek középpontjában 
az emberi kaposolatok, az érdekvédelem álltak* Külön jóleső érzéssel tölt el 
az a tudat, hogy a párt tágjává már osztályvezetőként lettem, tehát akkor, 
amikor nyilvánvaló.volt, hogy társadalomszemléletem vitt oda, s nem könyvtári 
pályám egyengetése*

Társadalmi munkámnak köszönhetem egyébként, hogy ráébredtem arrai tovább 
kell tanulnom* Nem könyvtári munkám, hanem a DISZ-ben körülvevő fiatalok mi
att éreztem, hogy-az érettségivel megszerzett tudásom nem elegendő, ha száz
százalékosan helyt akarok állni, még sokat kell tanulnom.

- Milyen érdeklődés nyilvánult meg ezekben a tanulmányokban?
- Először a Pedagógiai Pőiskola akkortájt induló köhyvtárszakára iratkoz

tam be, majd annak elvégzése után - egyszakosként - az egyetem magyar nyelv 
és irodalom szakán szereztem diplomát* De társadalmi érdeklődésem is helyet 
kapott tanulmányaimbant a Marxizmus-Lenipizmus Esti Egyetemen két egyéves 
tanfolyamot hallgattam, társadalmi kérdésekről és marxista-leninista eszté
tikáról*

, Munkájában mit szeret legjobban, milyen feladatok vonzzák leginkább?
- Az.állhatatosság, a munkában talált öröm valahogy alaptermészetemhez 

tartozik* Minden munkafázisban, még a legapróbb mozzanatokban is találok 
olyasmitj amiért kedvvel csinálom* Mint már mondtami a.könyvtár gyűjteménye
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a fontos.számomra, s mivel munkám minden mozzanata ehhez a gyűjteményhez kap
csolódik, örömet, lelek benne* Ezen túlmenően, személyes élmény*-lm íb a gyüJ-_ 
teményhez kötnek* Uég kezdő könyvtárosként felfedeztem a katalőgusban egy tá— 
voli rokonom, Milhoffer Sándor Írásait. Már ettől szubjektive is közelebb 
éreztem magamhoz a könyvtárt, hát még mikor egy régi könyv lapjai között meg
találtam egy kérőlapját is, majd pedig egy régi feljegyzést, amelyben valaki 
a Mezőgazdaságot Kezelő Munkások Országos Szövetsége ideiglenes vezetőségének 
névsorát jegyezte fel, s ott szerepelt Milhoffer Sándor neve is, mint könyv
tárosé* Mindezek hatására úgy érzem, egy kiosit folytatok valamit, amit va
laki más régen megkezdett* S valahogy azt sem érzem véletlennek, hogy e név
sorban a nevek mellé ceruzával odaírták, ki szocialista, ki nem az, s ez az 
ismeretlen, Milhoffer Sándort a szocialisták közé sorolta*

- Ennyi évi munka után miben látja.a jövő perspektíváját?
- A perspektíva a várbeli költözés, az ottani elhelyezkedés* Ez nem bűvé

szet, folyamatosan és szervezetten végrehajtható* De minden részletét előre - 
ismerni kell, legaprőlékosabban papírra kell vetni a terveit* Minden feltétel
lel tisztában kell természetesen lenni ahhoz, hogy megtervezhessük minden 
négyzetcentiméterre, milyen bútordarab fog ott állni, s melyik polcra melyik 
raktári folyóméter kerUl.

A kulturált kiszolgálás biztosítására is elő kell készülni* Nemcsak a 
Skála Áruháznak és a.Metrónak kell értenie ahhoz, hogy lelkes, udvarias gár-- 
dát neveljen magának, az Országos Széchényi Könyvtár is szervezhet olyan tan* 
folyamot, amellyel ezt a célt eléri* Úgy vélem, ehhez az egységes Olvasószol* 
gálatot /könyvtárosok, középkáderek, technikai személyzet együtt, egy egység* 
ben/ már jóelőre létre kell hozni, persze a tudományos tájékoztatástól külön
választva*

Vári raktárainkban a természetes fény és szellőzés hiányának pszichikai- 
hatására vonatkozó vizsgálatok - véleményem szerint - ugyenosak az előkészü
letekhez tartoznak, hiszen egy esetleges negatív eredmény osak korszerűbb 
állományforgalmazási módszerekkel küszöbölhető ki* Elkerülhetetlennek látom, 
egy könyvkiszolgálÓ állomás - BUoherausgabe, Signierdienst - létrehozatalát, 
amely számos külföldi nagykönyvtár gyakorlatához hasonlóan, a város kUlön-.. 
böző pontjain elhelyezett kérőlap-gyüjtőládákkal kiegészítve, szakaszos ki
szolgálással, koncentráltan tudja a személyzet idejét és energiáját haszno
sítani* Vagyis van tennivaló bőven, de ehhez az előfeltételeket részletekbe- 
menően ismerni kell.

- Emlékszem, hogy a Gyarapítási Osztályról elkerülve, amikor a buosuzónak 
szoktak ajándékot átnyújtani, az osztály minden munkatársának egy "testre- 
szabott" könyvet adott emlékbe. Ma is Így viszonylik az emberekhez?

- Igen, és úgy érzem, hogy ezt az emberek általában.érzik és értékelik,- 
szeretnek és bizalommal vannak hozzám* Mint mondtam, egész beállítottsá
gom embercentrikus* De meg kell mondanom azt is, hogy a gyűjtemény érdeke 
mindig első számomra* Soha nem okozott bennem konfliktust, hogy szakszervezeti 
funkcionáriusként az érdekvédelem, osztályvezetőként a gyűjtemény érdeke az 
elsődleges.szempontom* Ha kell, a személyes érdeket mindig háttérbe szorítom, 
mert tudom, hogy ez a gyűjtemény mindenkié*

150



- Félve teszem fel a zérókérdést, mivel igen sablonost mit érzett, mikor 
a kitüntetés hírét megtudta?

- Örülök a kérdésnek, mert elmondhatom azt az elvemet, hogy tizszer kell 
adni ahhoz, hogy.egyszer kapjon az ember* Egy-kát nagyobb nekibuzdulás min
denkitói kitelik* Az állhatatos munka az, ami nehéz, s úgy érzem,az ilyesfaj
ta állhatatos, de nem látványos munkát Ismerték el ezzel a kitüntetéssel* 
Ezért ürültem már az első pillanatban is a váratlan megtiszteltetésnek - s - 
nem tudom, ki hogy van vele - de azóta, az Idő múlásával, örömöm nemhogy osl- 
tult volna, hanem egy kiosit büszkeséggel is tölt el* Det szeretnék nem ülni 
babéralmont
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KÖNYVTARUNK 
1 L ÉTÉ R Öl

BARTÓK. ANDRÁS 
1903-1976

Elbúcsúzunk Tóled Bandi bácsi, mert nem lehet ezt az elválást már megkerülni* 
Búcsút mondok kollégáid nevében, a Széchényi Könyvtár minden rendű és rangu- 
munkatársa nevében, s szókéban, akik körülötted voltak, legszűkebb munkakör^ 
nyezeted tagjai nevében, s búcsúzom köztük magam is, úgy mint harmadik fiad, 
mert Veled munkálkodni olyan volt, mintha édesapámmal* Mert csak a szekér 
hiányzott, a lovak, csak a kasza meg a villa hiányzott, de én mégis adtam a 
kévét a kezed alá, palástosan a lucernát a talpad alá, iparkodtam, hogy ne 
érje szó a ház elejét, mert a munkát Veled csak szertartásként, csak áldo
zatképp lehetett végezni*

Elmégy, Bandi bácsi a.minden élók utján, s nem is igen fordulsz vissza, 
ballagsz a csillagok közt, s ne is tekints ránk, mert vissza kellene jönnöd} 
vissza is jönnél, mert nem állanád, ha látnád árvaságunkat. Merthogy nagyon 
árván maradtunk hiányoddal* Pedig jobb Keked már a csillagokkal* Azok olyan 
pontosak, mint Te voltál; azok ragyognák olyan egyenletes tűzzel, ahogy a te 
kezed alatt égett jó parázzsal a munka*

Messziről indultál, magyarságunk mélységeiből. Eljöttél a falusi nyomorú
ságból, jobb megélhetést kerestél* Mégsem csak keresni jöttél* Hoztad magad
dal a java falusi emberek erkölcsét, mert Te a szine-javából voltál* A benső- 
ségből jöttél az idegenségbe} a nagyváros személytelen közegében sem veszí
tetted el magadat* Maradtál, aki voltál. Vagyis nem te nyertél, hanem azok, 
akik közé kerültél. Változatlan maradt benned a gazdalélek. Úgy néztél körül 
uj munkahelyeden, mint egy gazdaportán* Tekinteted is rendet csinált* S amit 
megláttál, már fogtad is, ha nem volt a helyén* Gazdája voltál a tárgyaknak.- 
S ettől a bensőségtől a tárgyak átlelkesültek. ST a lelkes tárgyak közt az em
bernek is jobb lett* A többinek. - így nőttél egy rangra a többivel*.

'Keked nem adatott meg, hogy időben találkozz a szellem dolgaival* De te
hetséges voltál, s magas intelligenciád.fölfögta a légkört is,-amibe kerül
tél* Kern az emberek hiú kis rangtudatát, nem a miméit szellemet* A tárgya
két t a könyvekét, a kéziratokét, s éppen úgy voltál köztük, mint a szellem
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legkttlönb tudói* Tudtad a valódi hierarchiát* így órizted meg.magad szuve
renitását* Szolgálhattál minisztereket, de embert is osak úgy, mint az in-- 
tázmányt. Eladtad az erődet, megőrizted egyéniségedet* Megőrizted az eredeti 
intenoiókat, stílussá fejlesztetted az uj viszonylatot* így aztán mindent _ 
tudtál, amit a szellem emberének tudnia kell, osak másképpen* Volt saját di
alektusod, amin ugyanazt fejezted ki, mint a filológus a magáén* Az tisz
telni tudta a szöveget, gondozta, kutatta, Te pedig rendet tartottál, őriz
ted a forrásokat és a oeöndet, vagyis ugyanazt tetted mint amaz, mivel olyan 
óthatottsággal* A módban különböztél, de a lényegre nézve ugyanazt a maga-— 
tartást fejlesztetted ki magadban. A szellemi dolgok őre voltál, s lankadat
lan, az odaadásban; ugyanazok az adottságok moocantak Benned, mint a tudós
ban, mint a filológusban, csak - szerencsére - nem voltál olyan elvonatko
zott* így aztán gazdagítottad is azt a kis világot, amelyiknek szerencséje 
volt évtizedeken át Téged a magáénak tudni* Gazdagítottad természetes em- - 
berséged pompás színeivel és izeivel* Mert annyi derű és egyensúly volt Ben
ned, hogy deríteni és kiegyensúlyozni tudtál másokat is*

Igen, világ voltál a világban; megkülönböztethető, noha sose ambioionál- 
tad-a különbözést* Jelenlétedet mindig éreztük, holott észrevétlen voltál, - 
mint minden jó működés* Avval voltál jelen, hogy folyton tevékenykedtél. Té
ged senki nem utasított, ahogy nem lehet a város közepére parancsolni a jó 
levegőt* Még a más dolgát is tudtad.

Világ megy el Veled Bandi báosi. Amit elhagysz, maradék*.Mit tehet-a ma
radék mást, mint becsüli a temetőket. Nincs képzeletem hozzá, hogy megtapad
jak abban a dimenzióban, ahol szubsztanoionális lényed szerint vagy* De ah
hoz a túlzásig, hogy magamban elevenen tartsalak. Nagyon hiányzol nekünk a 
mindennapokban is, ezért nem tudjuk kapcsolatunkat evvel a búcsúval lezárni.

Keresünk majd bujkáló kéziratokat, mint szoktuk, s Tégedet szeretnénk 
megtalálni* Ott is leszel Te valamiképp a rendben is meg a zűrzavarban is. 
Csak terhelni nem szeretnénk soha többet. Pihenj, pihenj, drága Bandi bácsi, 
kevés érdemli náladnál jobban az örök nyugodalmat.

/Elhangzott eT búcsúztatáson/

BATA IMRE

KURCZ -ÁGNES 
1937 - 1976

Könyvtárosi pályája négy évvel ezelőtt kezdődött. Első személyes találkozá
sunkkor halkan, szerényen osak érdeklődési köréről beszélt, pedig akkor már 
filológusként, latin jegyzetiróként, a Világirodalmi Lexikon munkatársaként 
és fordítóként is ismert volt.
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Kivételes nyelvérzéke és költői kifejezőkészsége korán jelentkezett. Ifjú 
leányként Irta első verseit s.24 éves volt, amikor Horatius-énekek fordítója
ként Deveoaeri Gábor megörökítette. Ugyanolyan kiváló tolmácsolója volt a 
klasszikusoknak, mint István király legendáinak, Intelmeinek, vagy Janus 
Pannonius választékos stilusu költeményeinek. Nemcsak az alkotás örömét, ha
nem művészi élvezetet jelentett számára a két nyelv mesteri összehangolása, a 
tartalmi és stiláris értékek uj formában való hű közvetítése.

Tudományos munkásságát ugyanilyen magasfoku igényesség jellemezte. Fárad
hatatlanul, hosszú évekig gyűjtötte az adatokat kandidátusi disszertáoiójá- 
hoz, hogy a szélesebb összefüggéseket is feltáró szintézisben tárgyalhassa a 
magyarországi lovagi kultúra kérdéseit.

Széles körű irodalmi és történeti tájékozottságával, nyelvismeretével 
könyvtári munkakörét is mintaszerűen látta el. Az általa jól ismert klasszi
kus Írók és humanisták müveit tárta fel fáradhatatlan kutatószenvedéllyel. A 
nehéz feladatok vonzották s csak a végleges érvényű megoldások elégítették - 
ki. Hogy milyen módszerességgel vizsgálta a problémákat, azt Könyvtálunk Év
könyvében megjelenendő művelődés- és kiadástörténeti két tanulmánya fogja 
bizonyítani..

Elveihez, eszméihez ragaszkodó, dinamikus egyéniség volt. Demokrata és - 
humanista gondolkodásmódjától semmi nem állt távolabb, mint az elzárkózó, fö
lényes magatartás. Szerény, derűs kollegaként osztozott a hétköznapok gondja
iban és örömeiben. Segítségére mindig mindenki számíthatott.

Élete fájdalmasan korán és tragikusan végződött be. Nyomtatásban megje
lent müveinek sora nivódijjal kitüntetett Seneca-forditásával zárul. Azokkal 
az erkölcsi levelekkel, amelyekkel az idős filozófus lényegében a halál méltó 
elfogadására készült fel. Nem tudjuk, segitették-e e gondolatok Kurcz Ágnest, 
amikor súlyos betegen is tanulmányt irt, lektorált, disszertációt védett meg.

Nem volt kegyes hozzá a sors. Számos munkájának megjelenését nem érhette 
meg s nem Írhatta meg mindazt, amit kértek és vártak tőle. De ami elkészült,, 
az gazdag termés és maradandó. S maradandó emberi példájának, helytállásának, 
vonzó egyéniségének emléke is.

SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ

TAKÁCS MENYHÉRT 
1906 - 1976

Sok gyász érte könyvtárunkat az utolsó észtedben. Az 1976-os évet gyászé- 
vűnknek is mondhatnánk,. hiszen Híradónk ez évi minden száma buosuztat.

A kollégák, barátok, kortársak egyre fogynak* ki nyugdijba-vonul, ki az 
élők közül távozik. "Menyust" - bár ilyen néven egyedüli volt - a mai OSzK 
fiataljai közül már nem sokan ismerték ereje teljében, ép főleg emberbarát!
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szelíd szerénységében* HU képet - a fájó emlékezés mellett - csak mi, régebbi 
munkatársai őrizhetünk róla*

Sohasem kergette a népszerűséget, de finoman bölos lénye, előzékenysége, 
zárkózottságában Is szerény kedvessége megnyugtató volt. Megértése, szellemi 
szlnessége mély emberi.kapcsolatokat hozott létre; tartalmasabb lett tőle, 
aki közel jutott hozzá.

Rendkívül sokirányú érdeklődést tükröz élete.
Születési helyet Kassa. ..Gyermekkorát a Felvidék szépségei, a műemlékekben 

gazdag városok, a zene nagy-nagy szeretete ihlette. Később Budapestre kerül - 
fel* Itt kedvét lelheti a zenei élményekben, s tökéletesítheti magát a zongo
ratanulásban. Közben nyelveket tanul és jogtörténész akar lenni. Egy évig a 
genfi egyetemen ösztöndíjas joghallgató. Mire megszerzi a jogi diplomát, már 
zongoraművész és a német, francia nyelv tökéletes ismerője.

Rengeteget olvas, állandóan képezi magát. A jog után eljegyezkedik a fi
lozófiával, közelebbről: az esztétikával és a pszichológiával. Élete végéig 
ez matad-legkedvesebb számára.

A 30-as években az akkori kultuszminisztérium művészeti osztályára kerülj 
ebben az időben szferez esztétikából szaktanári diplomát, amellyel később a 
Képzőművészeti Főiskolán előadó-tanár lesz. Szellemi ihletettsége, tudományos 
törekvései, rendkivül sokirányú érdeklődése és kutatószándéka hozza őt be a 
Széchényi Könyvtárba, ahol negyedszázadot tölt el hűségben, becsületben, mun
kában. Életének legtermékenyebb korszakát.

Széleskörű tudását, értékes képességeit a Hirlaptárban hasznosítja. - 
Akkortájt indul meg a Magyar Folyóiratok Repertóriuma, amelynek anyagkivá
lasztásában, szerkesztésében és mindvégig szakozásában dolgozik. Itt érvé
nyesülhetett szélesskáláju tudása, gazdag nyelvismerete. Mindennapi gondos 
munka, töretlen szorgalom, a rábízott feladatok teljesítése, a tudomány és 
kultúra szolgálata fémjelzik életét. Elismerésül "A Szocialista Kultúráért" 
kitüntetést kapja.

Mint hirlaptári vezetőhelye^tes a raktárak.rendjét igyekezett fenntartani, 
s e különgyüjtemény gondos őrzését biztosítani, majd a legritkább kincsek 
/unikumok/ mikrofilmen való megőrzésében fáradozott. Raktáros munkatársaival 
sem volt soha lármás, hangos, konok vagy fölényes. Semmiféle munkát nem be-_ 
osült le. Mély humanitás jellemezte, és békét akart társai közt, békét önma
gában, békét a világban. Nem a sok beszéd, a vitatkozás, - de a.logikai rend
szeresség, a gyümölcsöző tudásszeretet vezette nagy megértéssel, halk szóval, 
tapintattal, nyugodt megfontoltsággal párosulva.

Egy korábbi önálló munkája "Liszt Ferenc érzelmi világa” cimmel Jelent 
meg-1941—ben. Mint könyvtáros*mozzanatokat tárt fel a könyvtártudomány, könyv
tártörténet, könyv világából. A "gyorsolvasással" foglalkozó elméleti tanul
mányaival segíteni kívánt a mai kor emberének rendelkezésére álló, de nehezen 
befogadható hatalmas mennyiségű tudásanyag hasznosításában.

Amikor a Repertórium a Bibliográfiai Osztály munkakörébe olvadt be, mun
katársai a Hirlaptárból odaköltöztek. Az utolsó néhány évben ott várt Takács 
Menyhértre a szakozáson kivül a rendszeres megjelentetés.gondja, időrekész 
biztosítása.
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1973-ban történt nyugdíjba vonulásával munkaviszonya nem azünt meg a 
könyvtárral: a Folyóiratok Repertóriumának szerkesztésére továbbra is megbí
zást kapott* Dolgozott még a retrospektív könyvbibliográfiában, - és a Nem
zetiségi Dokumentációs Központban - a MTA keretén belül - a periodikumokról 
készülő kiadványhoz szakozási munkákat végzett az utolsó napig.

Sokat dolgozott - szinte erején felül, s most jött el végre számára az 
idő a nyugodtabb, pihentetőbb élethez, ha a szív megállj-t nem parancsol vá
ratlanul és megmásithatatlanul-. Müvei befejezetlenül maradtak ugyan, de 
Takáos Menyus életének nyomait, kezének vonásait sokáig őrzik a könyvtárak- 
dokumentumai, - és ami ennél is fontosabb: kedves szellemét, drága barátság 
gát, példamutató lényét mélyen megőrzik az őt szerető vesztes barátok, mun
katársak.

NAGYDIÓSI GÉZÁNÉ

VARGA SÁNDOR FRIGYES 
1904 - 1976

Könyvtárunk prominens szerzői katalógusa szerint: könyvtáros, költő, filo
zófiai iró. Már e lakonikus felsorolás is sokoldalúságra utal, de ha megkö
zelítően is teljessé kívánjuk tenni, hozzá kell még sorolnunk; bibliográfus, 
kiváló szakértője könyveknek, grafikának, bibliofiliának, a Gyarapítási Osz
tály helyettes vezetője stb. E felsorolással felkészültségét érzékelhetjük. 
Mi, volt kollégái, csodáltuk széles körű tudását. Az utolsó polihisztorok 
egyikeként tartjuk számon.

Szellemi színvonalához méltóképpen párosultak kiváló emberi értékei, jel
lembeli tulajdonságai. Talán nem árulunk el hivatali titkot, ha egykori elöl
járóinak máig fennmaradt Írásbeli véleményéből idézünk. "Munkája szabatos, 
igényes és kitartó, a munkafegyelemben példát mutat, szivesen, kedvvel és 
eredményesen foglalkozik uj munkatársakkal. Csendes, szerény, higgadt, félre- 
húzódó ember, környezetével előzékeny, készséges, ezért tisztelik és kedve
lik. Véleményét nem erőlteti senkire, sőt általában ő igazodik máséhoz. Ez- 
azonban magatartásában nem opportunizmus, hanem egyszerűen az emberi tapin
tat eltúlzott formája. Politikai felfogásé-és magatartása becsületes és kons™ 
truktiv. Ideológiailag képzett, melynek alapja széles filozófiai ismerete,"
E jellemzés.szépítés nélküli telitalálat. ^

Sanyika, - mert munkatársai mind igy neveztük őt - 1938-ban kapott "él-- 
lást" a Széchényi Könyvtárban. Fizetés nélkUH J-udományos gyakornokként dol
gozhatott egészen 1942-ig, a kinevezéséig. A történelem viharos évei követ
keztek és uj történelmi korszakot jelentő társadalmi átalakulás ment végbe. 
Ezekben az időkben is mélységes humanitást tanúsított, szorgalmasan és szeré
nyen maradandó értékeket alkotott. Kitűnő érzékkel gyaraEitotta, gazdagította 
könyvtárunk állományát. Érdemeiért 1962-ben "Szocialista Kultúráért" kitünte
tésben részesült.
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"S egyre inkább 
titok vagyok már, 
akit
megfejtetlenttl 
eldob majd a végzet"

E sorokat 1933-ban megjelent, Ismeretlen sziget oimtt verseskötetében olvas
hatjuk* A megható Ural gondolaton elmerengve, egy pillanatra megrendültem! 
mintha igazat mondanának e jövendőié szavak! De nem, mégsem! Hiszen, kik 
együtt dolgozhattunk vele, ismertük* És éppen mert ismertük! szerettük, be- 
osültük* Most tűnik úgy, hogy érzékenysége mégis fokozottabb volt, mint róla 
ez valaha is leolvasható lett volna* Ő várt, várt valamit* önmutogatás nél
küli élete pozitív fáradozásaiért talán egy kiosivel nagyobb hivatali sikert 
áhított, talán valamivel nagyobb társadalmi és fényesebb tudományos elisme- - 
résre vágyott. Most, - mai mércével mérve - úgy Ítélhetjük meg! teljesen meg
érdemelten*

Ami elmaradt, már nem pótolhatjuk* De talán az sem kevés, hogy mi, akik - 
még emlékezhetünk rá, mindannyian, a legrokonszenvesebb emberek sorában őriz
zük emlékét, baráti szívvel és őszinte tisztelettel*

MILHOFFER ALAJOS

VERBDY GYULA 
1897 - 1976

November elsején a naptár szerint is meggyujtjuk az emlékezés gyertyáit.
Csak 15 éve hullott ki kezéből a toll, a sors váratlanul hagyatta vele abba 
a munkát, máris alig vagyunk néhányan, akik személyesen is ismertük* 1960 
nyarán egy hétfői napon megdöbbenéssel értesültünk a szomorú-hírről, hogy 
súlyosan megbetegedett* Aggódásunk sajnos nem volt alaptalan, mert a gondos 
orvosi kezelés után is megmaradt mozgásképtelensége megakadályozta abban, 
hogy a mindennapi aktív munkában részt vegyen*

Dr. Veredy Gyula jogtudományi diplomája megszerzése után a könyvtári pá« 
lyát-választotta. Hivatali tevékenysége két intézményhez kapcsolódott! 1922- 
1946-ig a Fővárosi Könyvtárban, 1947-től az Országos Széchényi Könyvtárban 
dolgozott* A szakozó osoport revizora, majd 1959-től a Bibliográfiai Osztály 
vezetője volt 1961-ben történt nyugdíjazásáig. 1947-től szakszerkesztője, 
utóbb főszerkesztője volt a Magyar Nemzeti Bibliográfiának*

Már fiatal könyvtárosként felismerte a szakdokumentáció jelentőségét és 
fontosságát, ezért kötelezte el magát az Egyetemes Tizedes Osztályozó Rend
szer magyarországi elterjesztésére. Páratlan aktivitással dolgozott. Tanfo-. 
lyamokon előadások tartásával, szakfolyóiratokban tanulmányokkal, cikkekkel, 
a hazai könyvtárak ETO"rendszerének bevezetésével tevékenysége egyetlen in-
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tézmény keretein messze túlnőtt. Mint a Magyar Könyvtárosok ás Levéltárosok 
Egyesületének főtitkára /1938-1945/* az Országos Osztályozási Bizottság el«* 
nöke /1952-1967/ szolgálta a könyvtárügyet, nemzetközi szakirodalmi tájékom 
zottságával a felvetődött elvi kérdésekben mindig szakmai biztonsággal irá
nyított és képviselte Magyarországot a Nemzetközi Dokumentáoiós Szövetség 
kongresszusain is /1937, 1938/*

Veredy Gyulával másfél évtizeden keresztül dolgoztunk együtt - más mun
kakörben ugyan, ő az osztályozásban, én a katalogizálásban — az akkor még 
osztatlan Könyvfeldolgoző Osztályon. Meleglelkü, emberséges, segítőkész mun
katársa volt mindnyájunknak. Mindennapi revíziós munkája közben is állandóan 
türelemmel tanított és különös gonddal foglalkozott a fiatalabb nemzedékkel.- 
Széles látókörű, nagymüveltségü könyvtáros volt, aki minden munkaidő-kedvez
mény nélkül olyan nélkülözhetetlen magyar szakkönyvet adott mind a gyakorló, 
mind a betanuló szakozók kezébe, amely mindenkor Veredy Gyula elévülhető-len 
érdeme lesz. /Egyetemes tizedes osztályozás. A-nemzetközi táblázatok hivata
los magyar kivonata. Bp. 1938, Bibliotheoa, 504 1. Megjelent az Országos - 
Széchényi Könyvtár kiadványai c. sorozat 40. számaként./ A szakkatalógus su—- 
lyos problémáiban és útvesztőiben sok-sok gyötrődéssel, alternatívák felállí
tásával keresett megoldásokat, - és hogy a kérdés mégis nyitott maradt, annak 
okát a mai tudományok szerteágazó, gyorsütemü fejlődésében és a decimális 
rendszerű katalógus /munkaerővel nem elegendően dotált tényében/ elégtelen 
létszámában kell keresni. 6 bölcsen Ítélte meg, hogy a szándék és a terv a 
mostoha körülmények között nehezen békithető össze. Ilyen komoly szakmai gon
dokkal küszködve is a helyes utat mentette, emberi hangja a megalkuvás kétes., 
értékével szembekerülő értelemé volt, a közösség ügyének lelkiismeretes elkö
telezettjeként bátran mert kérdéseket felvetni és megválaszolni.

A személyét körülvevő osztatlan megbecsülés titka abban rejlett, hogy 
tudása biztosította tekintélyét és tiszta embersége szeretetre kötelezett; 
hogy Ígéretet beváltatlanul és hozzá intézett kérdést megválaszolatlanul nem 
hagyott; hogy alkotó szellemű eszményei és cselekedetei között disszonancia 
nem volt; hogy a sok munkát jelentő életmű, amit örökül ránk hagyott, egész 
egyéniségére jellemző végtelen szerénységgel párosult.

Akinek magatartása és felelősségvállalása erkölcsi parancs volt, nem 
hallgat most sem, hatása jelen van, jcözöttünk él ezután is. Búcsúzóul Veredy- 
Gyulának példamutatásáért adózzunk mély tisztelettel, meleg, baráti szeretet
tel, igyekezzünk követni őt, hogy ne maradjunk néma bizonyságtevő tanuk.

NAGY KÁROLYNÉ
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(SZAKSZERVEZETI HÍREKi

I A Közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti Bizott
sága alapszervezettínk titkárát, Bor Kálmán elvtársat,

| saját kérésére, hivatali elfoglaltságára és egészségi., 
állapotára valé tekintettel, 1976. junius 30-1 hatály- 
lyal tisztsége alól felmentette* Az uj szakszervezeti - 
titkár megválasztásáig a.Szakszervezeti Bizottság elnö
két bízta meg a titkári teendők ellátásával. A titkár- 
választás előkészítésére megalakult a jelölőbizottság, 
Tóth L$jos elnökletével*

Személyi változások történtek az 1* sz* Munkahelyi Bizottságban is, melyr 
nek titkára és szociális felelőse áthelyezéssel más főosztályra került. Az I*. 
főosztály és az Igazgatóság a Munkahelyi Bizottság titkárául Karakas Péternét, 
uj tagjaként Botka Ferencnót választotta meg*

-A Szakszervezeti Bizottság munkatervének megfelelően - a Munkahelyi Bi
zottságok illetékes reszort-felelőseinek bevonásával - megkezdte az OSzK ér
vényben lévő jutalmazási- és törzsgérda-szabályzat módosításának vizsgá
latát, valamint a könyvtári Munkavédelmi Szabályzat összeállításához szükséges 
előkészítő munkát*

A Munka Törvénykönyve végrehajtásét módosító 12/1976. MT* sz* rendelet-a 
szakszervezet — ezen belül a bizalmiak, a Munkahelyi Bizottságok és a Szak- 
szervezeti Bizottság - jogkörét jelentős mértékben bővitette. Az egyetértési 
jogkör gyakorlásának területeire és módjára vonatkozóan, a SZOT irányelvei 
alapján, a szakszervezeti aktivisták a Munkahelyi Bizottságok titkáraival ki
bővített SzB ülésen és a bizalmiak tanácskozásán kaptak tájékoztatást*

-A SzB agitációs és adminisztratív teendői közé tartozott a pontos felmé
rést, és összeírást igénylő uj tagdijbesorolások előkészítése és összeállí
tása, amely az októberben kidolgozandó 1977* évi szakszervezeti költségvetés 
alapjául is szolgál*

- A könyvtár újonnan kinevezett Munkahelyi Döntőbizottságában a szakszerve
zet képviseletében Gyulai Árpád elvtárs kapott megbízást az elnökhelyettesi 
tisztségre.

A Munkahelyi Bizottságok, a SzB 2* félévi munkatervéhez kapcsolódva dol
gozták ki-saját területük munkatervét. A folyamatos feladatok ellátása mel
lett részt vettek a politikai oktatás megszervezésében és /az ebben az évben 
sajnálatos-módon kisebb méretű/ tankönyv-osztó akció előkészítésében. A-Köz- 
alkalmazottak Szakszervezete szociálpolitikai feladatai keretében végzett 
népesedéspolitikai elemzéshez részletes felmérést készítettek a könyvtárunk—- 
bán dolgozó nagyosáLádosok élet- és munkakörülményeiről. A Munkahelyi Bizott
ságok tevékenységének-érdeme az októberben megrendezésre kerülő II. Ifjúsági- 
Parlament előkészítő tanácskozásainak megszervezése, melyek - az állami veze
tés előzetes Írásbeli beszámolója alapján - a könyvtár fiatal munkatársainak, 
munkahelyi egységenként rendezett vitáin zajlottak le.

FERENCZY ENDRÉNÉ
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A TT munkája 1976. .1nnlus - augusztus hónapban
Kifizetett szakszervezeti segélyeki

1976. .1un.-bánt Barton András, Krésalek Bála,
Sonnevend Pétérné, Zahóray Gyuláné

túl.-bánt Gaál Mária, Lóvászné Vona Katalin, 
Sándor latrán, Tőkésy Ilona

aug.-bant Biegelbauer Pál, Oomaúyik Mlhályné,
Krioafalusay Lászlóné, Melozer Tibor, Varga Józaefné, Volf Magda

Kifizetett munkaadéi segélyekt
1976.tun.-bánt Ábry Béláné, Appel Károlyné,

Juhász Márta, Kiss Gábor,Rothmeisel Károly,.Ventura Eduárdnó
túl.-bánt Balézsovioá Mihály, Horváth Pál; Horváth Pétérné, Mirki Györgyné, Molnár Béla, Palkó István. 

Pechártz Lőrinc, Tokics Miklós, 
Vörösvári Hajnalka

aug.-bant Fazekas Gábofné, Hajós Csabáné, Láng Tiborné, Németh Jánosné, 
Vavrinecz Veronika

Szakszervezeti üdülések
Kontingens jegyek* 1976. VI* 2—15. Balatonszéplak* 2+1 osaládosVelich Sándorné

VI. 8-21. Siófok* 1+1 osaládos Balassa Jenőné
VI. 10-23. Zebegényt 2+3 családosSzende Lászlóné
VII. 1-14. Miskolc-Tapolcat 2+2 osaládos

Kasánszky Zsombor
VII.20. - VIII.1. Siófok 2+1 osaládos 

Sajtós Endre
Kontingensek felüli jegyek*

1976. VI.17-30. Miskolc-Tapolca: 2+1 osaládos
Melegh Antalné

VT.18-VII.1. Balatonföldvárt 2+1 családos 
Urosevios Daniló

Gyermeküdültetést VI.22.-VII.4. Röjtökmuzsaj:Relsenleitner Albert és Lajos
VI.10-23. Vajta* Bokor Klára
VI.10-23. B.boglárt Susánszky Edina

Táooénz-ttevt Merényi Ferenené dolgozónk táppénze ügyében felszólalással élt;
—1974. január 28-márö. 14* kórházban volt. táppénzét tévesen ál

lapították meg, mert 50 % helyett 80 % jár, tekintettel 2 kis
korú gyermekére. A TT határozata* Kérése indokolt. Gazdásági Hi
vatalunk a különbözetet fizesse k* dolgozónknak. Kifizetőhelyünk 
a határozatot Írásban megkapta na az ügyet megnyugtatóan rendezte.

Összeáll.t HOFFER REZSŐKÉ 1976. nov. 10.

160






