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A könyvtár Vezetői Tanácsa 198o. május 22-án dr« Ferenczy Endráná főosztály- 
vezető "A vári olvasótermi kézikönyvtárak addigi munkálatainak és további 
terveinek vázlata" c. előterjesztést tárgyalta meg.

Bevezetőben az előterjesztés összefoglalta a vári kézikönyvtári koncep
ciónak eredeti terveit, ill. az időközben bekövetkezett módosításokat, majd 
kitért a munka első, 1963-1969 közötti, majd második, 197o-1979 közötti sza
kaszára.

B helyen a szokásosnál részletesebben idézilnk az anyagból, elsősorban 
azon olvasóink kedvéért, akik a vári tervezés időszakában még nem voltak 
könyvtárunk dolgozói s Így a vári tervekről is kevesebbet tudhatnak.

"A vári olvasótermek szabadpolcos kézikönyvtárainak szervezési munkája az 
uj épületre való felkészüléssel kapcsolatos három tervtanulmányra /az olvasó- 
szolgálat működése; a tájékoztató munka; a segédkönyvtárak/ alapozottan vette 
kezdetét. Ezek alapján a kézikönyvtárak koncepciójának és tervezett nagyság
rendjének váza /zárójelben a tervezett kötetszám, amely a könyvek és folyó
iratsorozatok együttesét jelenti/:

I. központi tájékoztató kézikönyvtár /15.ooo kötet/
II. irodalomtudományi szakkézikönyvtár /12.ooo-15.ooo kötet/

III. történettudományi szakkézikönyvtár /12.ooo-15.ooo kötet/
IV. általános /tanulmányi/ kézikönyvtár /3o.ooo kötet/
A tervezett össz-kötetszám: 69.ooo-75.ooo kötet. Ebből a megnyitás idő

pontjában kívánatos kötetszám: 67.000 kötet."
Tartalmi szempontból a központi tájékoztató kézikönyvtár /I./ a már műkö

dő olvasószolgálati segédkönyvtár továbbfejlesztéséből, valamint az egyes 
munkahelyeken és gyűjteményekben épített segédkönyvtárak meghatározott részé
nek összevonásával alakitandó ki. Az OSZK szakkönyvtári funkcióinak megfelelő 
két szakolvasóterem kézikönyvtára /II. és III./ tartalmazza az adott tudomány
terület magyarországi megjelenésű összefoglaló müveinek, rószmonográfiáinak, 
forrás- és szövegkiadásainak többespéldányait, a külföldi megjelenésű müvek 
... első példányait, valamint a tudományterület magyar kurrens és már nem élő 
szakfolyóiratainak teljes többespéldány-sorozatait. Az általános /tanulmányi/ 
olvasóterem /IV./ valamennyi tudományág vonatkozásában - lehetőleg azonos 
mélységben - a legfontosabb magyarországi megjelenésű könyveket és folyóira
tokat /kivételes esetben külföldi alapmüveket/ bocsát rendelkezésre."

Az időközben hozott - elsősorban egyes részkérdéseket érintő - határoza
tok, megállapodások a kézikönyvtárak alakításának szempontjait több tekintet
ben befolyásolták, ill. módosították.
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A munka első szakasza 1963-ban indult a kézikönyvtárak elméleti előkészí
tésének, majd cimanyag-kijelölésének, szakrend-kidolgozásának, beszerzésének 
és folyamatos köttetésének munkájával az akkor szervezett Kézikönyvtári Cso
port keretében, A feladat végzéséhez kezdettől fogva szervesen kapcsolódott 
a Gyarapítási Osztály is.

Ez az első szakasz 1969-ben fejeződött be, amikoris a Várba költözés bi
zonytalan időre való eltolódása miatt a könyvtár vezetőségének határozata 
alapján a kézikcnyvtárak tervszerű fejlesztésének és gondozásának az eddigi 
keretek között folyó menete 197o-től megszakadt. A Kézikönyvtári Csoport be
fejezte működését és a már összegyűjtött anyag kezelését és az erősen csök
kentett ütemű, módosított ügymenetü fejlesztőmunkát egészében a Gyarapítási 
Osztály vette át. Ennek keretében nem volt feladata a kézikönyvtárak tervsze
rű deziderálásának és rendezésének folytatása; tevékenysége a II., III. és 
IV. kézikönyvtár számára a kurrensen megjelenő magyarországi könyv- és folyó
iratanyagból történő folyamatos válogatásra, ill. beszerzésre korlátozódott. 
Emellett a folyamatos külföldi beszerzésben a gyarapítási politika természet
szerűen mindvégig tekintetbe vette a kézikönyvtárak korszerű külföldi gyűjte
ményének várható igényeit és gondoskodott ezeknek kielégítéséről. Az ebben 
az időszakban beszerzett kézikönyvtári anyag tervszerű köttet©sére sem került 
már sor /a kurrens folyóiratóvfolyamok kivételével/.

A kézikönyvtári munkálatokat - a vári építkezések ügyében bekövetkezett 
kedvező döntések következtében -ez évtől fel kell újítani. Az eddig végzett 
munka lehetővé teszi, hogy a munkálatok pontos megtervezésével és koncentrált 
ujrafelvételóvel a II-III-IV. sz. kézikönyvtárak viszonylag rövid idő /2,5-3 
év/ alatt felállításra kerüljenek. /Az előterjesztés nem foglalkozott az I.sz. 
kézikönyvtárral, mely az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat ügykörébe tartozik./ 
A munka ujrafelvétele természetesen számos megoldásra váró problémát vet fel 
s ezek közül csak egy az 1963 óta szervezett gyűjtemény egyes részeinek ter
mészetes avulása, selejtezése, ill. lecserélése.

A Vezetői Tanács megállapította, hogy az előterjesztés kitűnő összefogla
lását adta az eddigi munkálatoknak, valamint az elvégzendő feladatoknak és az 
alábbi határozatokat hozta:

1. / A vári olvasótermi kézikönyvtárakkal kapcsolatos munkálatokat - az 
előterjesztésben foglalt feladat-megjelöléssel és ütemezésben - 198o. 2. fél
évétől meg kell indítani. A kézikönyvtári munkák szervezésének és koordinálá
sának felelőse az I. főosztály vezetője.

2. / A munkálatok beindításához az I. főosztály jelenlegi létszámából ki- 
különítendő 3 fő munkája. Ezenkívül a továbbiakban - a mindenkori szükséglet
nek megfelelően - még további munkaerőket kell átcsoportosítani.

3*/ A Várbizottság vizsgálja meg a vári kézikönyvtári anyag köttetésének 
és a központi tájékoztató kézikönyvtárnak problémáját, valamint a VIII. szint 
olvasói terének funkcionális kérdéseit.

összeállította: Somkuti Gabriella



KITÜNTETÉS

Dr« Bolgár Ferencné szakalkalmazott nyugdíjazása alkalmából SZOCIALISTA KUL
TÚRÁÉRT kitüntető érdemérmet kapott*
Kitüntetett munkatársunknak szeretettel gratulálunk.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

U.1 dolgozóink: Einhom Tlbomé ügyintéző III. /gazdasági igazgatóság műszaki 
és fenntartási osztály, Galaba Irén szakalkalmazott III./repertórium szer
kesztőség, Maksa Lalosné betanított munkás I./fölöspéldány központ, Vágvölgyj 
Tamás betanított munkás I./raktári osztály.

Átsorolások: Beöthy Bertalanná osztályvezető, Kovács Katalin szakalkalmazott 
I., Malomsoki János osztályvezető, Szende Lászlóné szakalkalmazott II.

U.1 szolgálati beosztás: Pataki Gábor betanított munkás I./raktári osztály, 
Zsembery Anna főmunkatárs I./MNB szerkesztőség

Eltávoztak könyvtárunkból: - Nyugdíjazással: dr. Bolgár Ferencné szakalkalma
zott III., Kiss Alice ügyintéző IV., Pillér Antalné betanított munkás II., - 
Áthelyezéssel: dr. Acél Zsuzsanna szakalkalmazott I./Petőfi Irodalmi Muzeum, 
Horváth Borbála szakalkalmazott II./Állatorvostudományi Egyetem könyvtára, 
Túri Katalin szakalkalmazott III./Építéstudományi Intézet - Munkaviszonya 
megszűnt: Koffán Zsófia szakalkalmazott I. - Pelmondott: Czlne Béla betaní
tott munkás I. - Meghalt: Búzás János szakalkalmazott III.

/Lezárva: 1980. julius 31./ Összeáll.: Hernády Dénes
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MUNKÁNKRÓL
KETTESEINKRŐL

A közérdek és az egyéni érdekeltség összefüggései. avagy gondolatok a szer
ződéses munkák árbevételéből képzett alapok alakulásával és felhasználásával 
kapcsolatban.

A szerződéses munkáinkról tájékoztató és az OSZK HÍRADÓ előző számában megje
lent cikk befejező g>ndolatalhoz kapcsolódva érdemes részletesebben és a 
számszerű adatok tükrében is érzékeltetni, hogy tartalmilag mit jelent az a 
végkövetkeztetés, amely szerint "a szerződéses munkák vállalása az intézmény 
egészének is érdekében áll".

Mindenekelőtt jóleső érzés tudni azt, hogy a szerződéses munkák végzése 
nyomán nemcsak az OSZK, hanem más intézmények is gyarapodhattak anyagi javak
ban. A fejlesztési alap 4o %-át ugyanis évente a minisztérium Könyvtári Alap 
számlájára kell befizetni. A más könyvtárak javát is szolgáló ilyen befizeté
sek összege az elmúlt hat évben 881.808 Ft, tehát viszonylag számottevő nagy
ságú volt. Ugyancsak számottevőnek mondható ugyanezen Időszakban az OSZK és 
a külföldi intézmények közötti devizamentes személycsere-, illetve tanulmány- 
utjainkra fordított 644.877 Ft. Az 1977-1979 években a Szakszervezet és a 
KISZ szervezet szervezésében bonyolított külföldi tanulmányútjaink költségei
nek részbeni fedezésére 151.o26 Ft, az OSZK énekkara finnországi útjához 
15.145 Ft, a reprográfiai tárgyú prágai tanulmányúthoz pedig 12.894 Ft támo
gatás szintén a fejlesztési alapunkból volt biztosítható.

A Lakásépítési Alapba eddig a fejlesztési alapunkból 158.982 Ft-ot, a ju
talmazási alapunkból pedig 466.0I8 Ft-ot helyeztünk. Ilymódon néhány dolgozónk 
lakásszerzési törekvéseinek megvalósítását, ha szerény mértékben is, de anya
gilag is segíthettük.

Noha a vonatkozó jogszabály szerint a "jutalmazási alap a könyvtár szer
ződéses munkáinak teljesítésében közvetlenül vagy közvetve részt vett dolgo
zók munkaköri kötelességeit meghaladó tevékenységének jutalmazására használ
ható fel”, az alap nyújtotta lehetőségekből az OSZK egész kollektívája több 
évben is részesült. Az évvégi általános jutalmazások idején ugyanis a költ
ségvetési gazdálkodás eredményeként e célra fordíthat ó bérmaradvány nem min
den évben tette volna lehetővé a méltányos összegű általános jutalmazást.
Ezért az elmúlt években eddig összesen 511.37o Ft-ot a jutalmazási alapunkból 
az év végi általános jutalmazás lehetőségeinek bővítésére használtunk fel.

Végül alapjaink legklsebbikéről, a sokoldalúan és intézményünk Jellegéhez 
különösen közelálló célokra hasznosítható kulturális és szociális alapról
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indokolt szólni. Ennek az alapnak a képzéséről fontos tudni, hogy ezt az 
alapot egyéb alapok terhére megnövelni nem lehet. Az alapképzés ilyen kötött
sége mellett viszont a hovaforditás hatékonyságának biztositása fokozott je
lentőségűvé válik, llár az OSZK HÍRADÓ előző számában megjelent cikk is utalt 
arra, hogy a szerződéses munkák elszámolása után fennmaradó összeg 5 %-ából 
képezhető kulturális és szociális alap nagyrészt a családos Üdültetés lehe
tőségeinek biztositására szolgált. /A folyó évben már ennek a célnak a megva
lósítását sem tudta önmagában biztosítani, ezért az idei családos Üdültetés
hez kénytelenek voltunk a jutalmazási alapot is igénybe venni./

Az előbbiekben vázolt helyzetet számszerűen is érzékeltetik az 1975-1979 
közötti időszakra vonatkozó következő adatok:

a családos Üdültetésre ...........  196.795 Ft-ot,
a jóléti célú beszerzésekre /hűtő
szekrényre stb./ .................. 23.198 Ft-ot,
a tanulmányutak, kirándulások támo
gatására .......................... 18.419 Ft-ot és
egyéb célokra /rendezvényekre, rep
rezentációra stb./................ 27.424 Ft-ot

használtunk fel.
Sajnálatos az a tény, amelyet egyelőre nem változtathatunk meg, hogy a 

kulturális és szociális alapunk szUkreszabottsága miatt számos fontos fela
datra, például az OSZK Énekkara támogatására ebből az alapból anyagi eszközt 
nem, vagy csak kis mértékben tudunk biztosítani.

A szerződéses munkák pénzeszközeivel folytatott gazdálkodás során egyéb
ként mind a tervezés, mind az elszámolási rend és beszámolási kötelezettség 
tekintetében a költségvetési gazdálkodásban érvényes előírásokkal azonos 
vagy azokhoz hasonló módon kell eljárnunk.

Fábry György
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Az olvasószolgálat - belülről

Közel háromszázan vagyunk az OSZK-ban fiatalok - harmincöt éven aluliak. Nem 
hisszük, hogy a problémáink sajátosak lennének - legfeljebb megjelenési for
májuk az. Nem vagyunk sem jobbak, sem rosszabbak, mint azok, akik között fel
nőttünk - legfeljebb a tapasztalatunk kevesebb, mint másoké. Nem kisebb a 
könyvtár iránti felelősségérzetünk sem - legfeljebb a stílusunk más.

Kísérleti léggömb ez az Írás, s akkor nem vall kudarcot, ha továbbiak 
követik. Kevéssé ismerjük egymás munkáját, gondjait, bár már sok előbbrevi
vő kezdeményezés volt. Miért ne használnánk fel erre a célra az OSZK Hiradó 
teremtette lehetőséget is?

Miért az Olvasószolgálat kezdi? Talán mert ők vannak a könyvtár és az 
olvasó találkozásának "frontvonalában". Minden könyvtárban ők "a jéghegy 
látható csúcsa?, talán ezért zajlott éppen körülöttük a közelmúlt nagy port 
felvert vitája. Nem akarjuk a vitát folytatni. Csak megkértük Török Sárát 
és Horváth Orsolyát, mondják el, milyennek látják az olvasószolgálati munkát 
- belülről.

T.S. - Szeretem ezt e munkát, mert változatos és színes. Nagyon sok ér
dekes embert ismertem meg az alatt a négy év alatt, amióta itt dolgozom.
Tan összehasonlítási alapom, azelőtt irodai munkát végeztem, amely számomra 
rettenetes volt, nem szerettem az "aktagyártást". Az olvasószolgálati munka 
két részre osztható: az egyik az olvasótermi munka, a másik a referensz. Ne
künk, akik az olvasóteremben dolgozunk, az a feladatunk, hogy az olvasóterem
ben kiadjuk a kért könyveket, és segítünk megkeresni a katalógusban bizonyos 
müveket, ha az olvasó nem találja. Figyelemmel kisérjük a könyvek útját és 
az olvasókat...

H.O. - Bár én nem az olvasószolgálaton dolgozom, munkám szorosan kapcso
lódik az övékhez. Munkaidőm jelentős részében az olvasókkal foglalkozom, mint 
a szakkatalógus ügyeletese. Mivel feldolgozó munkát is végzek /cédularende
zés, beosztás, katalógusszerkesztés/, módomban áll a két munkát összehasonlí
tani. Bár a cédulamunkát is szeretem, a tájékoztatást sokkal szívesebben vég
zem. Úgy érzem, a tájékoztatásban válik el, hogy jó-e és mennyire használha
tó egy katalógus.
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Öt éve dolgozom itt és szinte mindennap tapasztalom, hogy az olvasók 
többsége szeret minket, elégedett a munkánkkal, hálásak, ha megoldjuk a prob
lémáikat. Nagyon jól esnek az olyan emberi megnyilvánulások, mint amikor egy 
idősebb olvasó, aki ritkán jár hozzánk, a tanulmányaim után érdeklődik. Pon
tosan számontartja azt, hogy hová járok és mit tanulok. Sajnos, nemcsak po- 
zitiv példák vannak ...

T.S. - Akadnak olvasók, akik pökhendi, pimasz, erőszakos hangnemben köve
telik az általuk kért, valamilyen okból esetleg nem forgalmazható könyvet.
És másfélék is ... Beiratkozáskor mindenkinek elmagyarázzuk a kérőlapok hasz
nálatát, ha aztán valaki mégis három-négy katalóguscédulával a kezében jele
nik meg, akkor bizony előfordul, hogy elveszítjük a türelmünket. Sokan pedig 
szinte magukénak tekintik a könyvtári könyvet, aláhuzkodják a sorokat - 
egyre gyakoribb jelenség -, de olyanok is előfordulnak, akik a könyvekből 
egyszerűen kitépnek egy-egy fejezetet ...

H.O. - Sorolhatnék én is példákat annak bizonyítására, hogy néhány olva
só modortalan, kocsmába illő módon viselkedik. Udvariasan felajánlom, hogy 
segítek tájékozódni a katalógusban, s a válasz hangneme a becsületsértés ha
tárait súrolja. Ilyenkor az egyetlen lehetőségünk az, hogy nem válaszolunk, 
s ez' igen nagy önfegyelmet igényel ...

T.S. - Az olvasóforgalom nagy, sokkal nagyobb, mint amekkorát pontosan, 
gyorsan, hibátlanul el lehet látni. /Gondjaink összefüggenek a raktári osz
tály problémáival: ha náluk nincs elegendő ember, akkor nálunk is akadozik 
a kiszolgálás./ Munkánk fárasztó, egy héten háromszor-négyszer dolgozunk es
te 9-ig - niég szombaton is! A szellőztetés megoldatlan. A nagy olvasóterem
ben egy nap átlagosan 15o-2oo ember fordul meg. A nyári hónapoktól eltekint
ve elhasznált levegőben ülünk és dolgozunk. Az ablakszámyak nyitása-csukása 
nehézkes az alattuk ülő tudományos olvasók miatt. Ha az olvasóterem ajtaját 
nyitjuk ki, attól nem lesz frissebb a levegő, csak a szakkatalógus-folyosón 
dolgozókat zavarja a huzat...

H.O. - A huzatnál sokkal nagyobb gond a helyszűke. Egyik oldalon a kata
lógus, másik oldalon a Régi Nyomtatványok Tárának könyvszekrényei. Ha ki
húzunk egy fiókot, csak oldalazva lehet elférni mellettünk. A katalógusfiókok 
jelentős része olyan alacsonyan van, hogy - bár nevetségesen hangzik - üsz- 
szeadva minden nap jó néhány órát guggolva töltünk...

T.S. - Köztudott - és logikus is hogy az OSZK dolgozóinak nem kell 
olvasójegyet váltaniuk. Furcsán hangzik, de néha ebből is adódnak problémák. 
Mi nem ismerünk mindenkit, helyhez vagyunk kötve, csak akkor járunk más osz
tályon, ha valamilyen okból segédkönyveket kérünk kölcsön. Azt viszont min
dig tudnunk kell, hogy kinek adunk ki könyvet. S találkoztunk már olyan kol
légával, aki megsértődött, amikor megkérdeztük, hogy hívják és melyik osztá
lyon dolgozik. Olyannal is, aki kölcsönözni jött, s szinte levegőnek nézett 
minket: lecsapta a pultra a kérőlapokat és elviharzott. Az se érdekelte, hogy 
itt van-e a könyv vagy a várban.

Azt hiszem, ezek után érthető, hogy nem érezzük igazán megbecsültnek a 
munkánkat. "Divat" szidni az Olvasószolgálatot - igy, általánosítva. Mindany- 
nyiunk nevében mondhatom, hogy a kereskedelemben vagy az idegenforgalomban
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dolgozókhoz hasonlóan mi is vállaljuk a névvel ellátott jelvény viselését. 
Néha már-már úgy érezzük, mintha nem is az OSZK-hoz tartoznánk, hanem valami
féle idegen test lennénk a könyvtáron belül, amelyet mindenki kritizál. Több 
együttműködési készséget és segítséget szeretnénk ...

Török Sára — Horváth Orsolya

Az if.1u olvasószolgálatiak cikkének margójára:

Miles KINGTON: Let’s parler franglais /Beszéljünk frangolul/ c. ‘'nyelv
könyvének" 20. leckéjének cime: “A könyvesboltban", de éppen úgy lehetne "A 
könyvtárban" is. /A "frangol" kifejezéseket meghagytuk a szövegben, mert úgy 
mulatságosabb./

Hölgy: Jónapot 1
Könyves: Jónapot, asszonyom.
Hölgy: Az uj regényt keresem.
Könyves: A new novel-t? Jól Sok uj regényünk van. Mi a cime?
Hölgy: A pontos cime nem jut éppen az eszembe, de valami olyasmi, mint 

"Lőve came flying" vagy talán "A girl like Rodney". Szóval valami hasonló.
Könyves: Hmmm. És a szerző neve?
Hölgy: Azt nem tudom. De bow-tie-t /csokornyakkendőt/ hord.
Könyves: Ah! Nem tudja a szerző nevét, de le tudja Írni a ruházatát. Ez 

érdekes.
Hölgy: A tv-ben szerepelt tegnap este. Beszélt a könyvéről. Pontosan az 

a fajta könyv, ami az én esetem. Jó sztori. Szép karakterek. És greeny-browny 
cover /zöldes-barna boritó/.

Könyves: Tehát annyit már tudunk, hogy ez egy greeny-browny könyv, amely
nek "Rodney came flying" a cime, és egy csokornyakkendős férfi irta.

Hölgy: Nem, tévedek. A bow-tie-s ember a diszkusszió chairman-je volt. A 
szerző egy teljesen átlagos valaki volt, lovely szemekkel.

Könyves: öreg volt?
Hölgy: Á, dehogy, fiatal, ügy hatvan körül. Jaj, most eszembe jutott a 

sztori: adva van egy middle-aged /középkorú/ férj, aki azzal a fiatal lánnyal 
találkozik és viszonyuk van, de nem igazán viszony, mert a feleség megtalálja 
a leveleket és akkor ...

Könyves: Ez Henry James "A certain lady" cimü könyvére emlékeztet.
Hölgy: Ez az! Henry James volt a férfi neve! És olyan lovely szemei vol

tak!
Könyves: Henry James halott.
Hölgy: Ez igazán hirtelen halál. A tv-ben még igen healthy /egészséges/ 

impressziót keltett.
Könyves: 1916-ban halt meg.
Hölgy: Oh! És börtönbe került South Africa-ban.
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Könyves: Kicsoda? Henry James?
Hölgy: Nem, nem - a férfi a cselekményben.
Könyves: Hölgyem, én bookseller vagyok. Nincs időm arra, hogy minden 

könyvet elolvassak. Sorry, de ha nem tudja sem a könyv cimét, sem a szerző
jét, sem a publishert, akkor nem tudok segíteni önnek.

Hölgy: Oké, akkor adjon nekem bármilyen old-new növelt.
Könyves: Tessék, itt van Kingsley Amis "Jake’s thlng"-je.
Hölgy: Ez az! Ez az a regény, amelyről mostig beszéltem! "Jake’s thing" 

ez a elme.
Könyves: Oké. Ez 4 font 95.
Hölgy: Oh! Akkor megvárom a paperback kiadást. Viszontlátásra.
Könyves: Viszontlátásra, asszonyom.

— Könyvtári különbség mindössze az utolsó pár sorban lehet, valahogy
igys

Ajánlom talán Moldovától "A szent tehén"-t.
Hölgy: Szent tehén? Csupa E betűvel. Nem, ezt nem kérem. Majd máskor jö

vök.
/Átültette: Wix Györgyné/
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Szemelvények a MUZI-MOZI-ból

w

A Muzi-Mozi /az OSZK-Hiradó mindössze 3 hónapot, 13 számot élt "őse"/ egy 
szabadságnak, s feltehetően egy gyengéd érzelemnek köszönhette létrejöttét 
és rövid életét. Hinta bevezető makámából olvashatjuk "az olvasódnak kiván 
sok élvezetet nyújtani, egyetlen olvasónak, aki - mint ez későbbi közlemé
nyekből kiderül - Hoffmann Mária, a későbbi Rédey Tivadarné. 13 hétig volt 
szabadságon Hoffmann Mária, s ez alatt az idő alatt Rédey Tivadar - többi 
kollégájával versengve - gondoskodott arról, hogy a Nemzeti Muzeum humorát, 
pletykáit minden héten eljuttassa hozzá a "Muzi-Mozi" sokszorosított néhány 
lapján. Minden bizonnyal sikerrel bírták mosolyra a "szőke leányfej"-et, aki 
szabadsága alatt nagyon hiányzott a komor könyvtárból, hiszen - reméljük - 
még a mai olvasót is megnevetteti a valamikori kollégák humora.

1913. május 1. 1. szám
BEKÖSZÖNTŐ
/Makáma/

Uj lapot indítunk, kérem, tessék, lássák, - nem lehet találni messze föl
dön mását. - Tudja lapunk nyájas olvasója, - hogy bőviben nálunk Attika sója.
- Különösen, ha húrját felajazza - intézetünk ékességet Bajza, - és ha szelle
messége gyeplőit megereszti, - hasonlóképp munkatársunk Kereszty. - öröm lesz 
hallani Rédeyt, - csodálni fogjuk rimei rémeit. - És Írnak lapunkba a többi 
munkatársak, - /nem szólok róluk, magamnak ne ártsak/ - szeretve tisztelt fő
nökeink, - tudósok mind, kiválók mind, - bár mosolyuk néha óvatosságra int.
- És Így a keblekben kipattan sok titkos zár, - és az olvasóra óh sok élvezet 
vár. - Külön ha nyílik szellemességük égi csapja, - azt, aki hallja, agyon is 
csapja, - de távolból az olvasónak fülét nem kell óvnia, - mert úgy hangzik 
együtt e szimfónia, - mint ha szeráfok a légben dalt szőnek: - üdv az olvasó
nak és a sok szerzőnek.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy a humor 1913-ban ugyanabból a forrásból, 
ugyanazokból a jelenségekből táplálkozott, mint amelyekből ma táplálnák az 
OSZK dolgozói, ha nem komoly OSZK-Hiradót, hanem mondjuk OSZK-Humorát szer
kesztenének. Néhány példa:
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1913* május 15* 3. szám
ROVÁS

/-/ Tisztelt uraim, hát már a mindennapi reggeli postámhoz elmaradhatat- 
lanul hozzá tartozik egy-egy eljegyzési híradás is?

önöknek nagyon kevés érzékük van hivatalunk kívánalmai iránt. Hogyan ar
gumentáljunk mi az önök érdekében, mire hivatkozzunk, amidőn megélhetésük 
könnyebbé tételén fáradozunk, ha önök - argumentumaink egyenes cáfolatakép
pen - nyakra-főre házasodnak?!

Valóban, azt kell hinnem, hogy önökben nagy a bizalmatlanság a vezetőség 
iránt s anyagi helyzetüknek javítását nem tőlünk, a mi jóindulatú közbenjárá
sunktól remélik, hanem - a fiatalságot jellemző mohósággal - minél előbb el 
akarják azt érni - családi pótlékok alakjában...

1913. május 22. 4. szám
TÁRCA 

Óda a Munkához
ó, Munka, milliók kenyéradója,
Hozzád eseng e szárnyasszavu óda,
Formát keresve szent hevületének,
Örök formát, min nem fognak az évék. 
Örök formát, mely itt, ez ereezalján, 
Majd élten-éljen nyaranta-telente, - 
Örök formát, méltót a méla tálján 
Szállóigéhez! "dolce far nlente".
- Két röpke szóba tömöritjük össze 
A vágyódást, mely bennünk ég lobogva, 
Hogy e két szót majd zászlónkra kötözve 
Induljunk harcba: munkára, dologra!
S ó Munka, ha majd semmi sem vigasztal, 
Töretlen hittel, élő áhítattal 
Fzzel járuljunk szent oltárodhoz mi: 
"Szeretsz dolgozni?!"

1913. május 8. 2. szám
A "MÜZI-M02I" ELSŐ ILLUSZTRÁCIÓJA

Képünk a kézirattár törekvő segédfőnökét mutatja 
be, amint lázasan dolgozik a Thaly-hagyatékon; 
érthetetlen azonban, hogy - bár képünk egészen 
tiszta. - az ábrázoltat nem igen lehet megtalálni.
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1913* május 8. 2. szám TÖRÜLKÖZŐINK VÉDELMÉBEN
/{Vezércikk:/

Ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell valahára; újabban ismételten el
lenzéki hangok hallatszottak törülközőink árnyalatos volta ellen.

Természetes, hogy csak izgágaságról van szó. Sötétes törülközőink legu
tóbb is mérhetetlen szolgálatot tettek hivatalunknak. Az történt, hogy az 
utolsó gyászévforduló alkalmából sehogyan sem sikerült a fekete lobogónkat 
előkeriteni. K.P.-nek az utolsó pillanatban mentő ötlete támadt: négy törül
közőnket összefércelve, kitűzte gyász-zászló helyett.Minthogy a gyász ideje 
alatt esős időjárás uralkodott, a köztisztasági viszonyok azóta lényegesen 
javultak, törülközőink visszakerültek rendeltetésük helyére és - egy-két nyá
ri záport hősiesen kiállván - most már ugyanazok a törülközők relatíve úgy
szólván tisztáknak mondhatók.

Ne hallgassunk tehát a tendenciózus vádaskodásokra!

1913. május 15. 3. szám
KIVONAT A HIVATALOS LAPBÓL

A régiség osztály szaporodási naplójából. Ifj. Supka születése alkalmából a 
következő 1/913.ez. tétel iktattatott be:

"Himnemü emberi lényt példázó kiskorú aquamanile. Felül gömböcsös diszü, 
gömbszelet alakú koronázat, praerafaelita Ízlésben készült szőrszerü bőrtüs 
képződményekkel és folyadék befogadására szolgáló körkörös nyílással. Hasáb- 
szerüen tagolt középső részéhez négy, hornyolatokkal ékített páloatag illesz
kedik, amelyek az un. végtagokat képezik. Talpa talpalaku. Hossza a rendes 
48 cm-tői eltórőleg 56 cm. Értéke: naplóvezetőre megbecsülhetetlen s egyéb
ként is a régiségosztályban unikumot alkot. Fenntartási állapota kitűnő, osak 
patinája hámlik. A szakirodalomban több Ízben említve; 1. Lőwy Á. Népesedési 
mozgalmak ethnográfiai alapvetése, ahol a külföldi analógiák vannak felsorol
va.

1913. junius 5- 6. szám
KÜLFÖLDI PLÖTTY [a BELFÖLDI PLÖTTY-tyel együtt állandó rovat]

Hir a trónörökösről. A négyhetes ifjú Supkáról jelentik, hogy napi hót Ízben 
való táplálkozását immár ötszörire apasztották. Bravó. Ha ilyen arányban foly
tatja, a doktorátusig teljesen leszokhatik a kosztolásról, ügy látszik, gon
dos apja tervszerűen neveli őt a — múzeumi gyakornokságra.

1913. junius 12. 7. szám
BELFÖLDI PLÖTTY

Áruló tollbotlás. G[ulyás] Pál a Magy. Könyvszemle most megjelent számában, a 
161. lap felülről számított 41. sorában "angol-szász" helyett "angol-nász"-t 
ir. Szép, de - mindenki a saját násza előtt seperjen.
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1913. junius 19. 8. szám
EGY MARÉK KÖZMONDÁS

- Házi használatra megfejelve -
Kéz kezet mos - tehát háromnegyed egy van.
Ki mint veti ágyát - úgy élvezi a délutáni inspekciót.
Ki sokat markol - egész bizonyosan rossz helyre osztja be a tokba. *
Mondd meg, ki a barátod s én megmondom - mennyivel tartozol neki.
Kaparj, kurta - s tagjául választ a Régészeti Társulat.
Nyugtával dicsérd a - hónapot.
Gyorsaság nem boszorkányság - Így tehát nem is érdemes ezen a téren kitűnnöd. 
Aki utoljára jön, húzza be maga után az ajtót - máris túlságosan sokan van
nak - előttünk.
Hosszabb a péntek, mint a szombat - különösen, ha pénteken harmincegyediké 
van.
Amit nem kívánsz magadnak - végeztesd el a fiatalabbakkal.
Krajcárból lesz a forint - bár már látnám1
Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. /Ez az egyetlen közmondás, melyet nem 
kellett módosítanunk./
Akinek az Isten hivatalt ad, észt is ad hozzá - már csak azért is ki kell 
nevezni az összes gyakornokokat.

1913. junius 19. 8. szám
KÜLFÖLDI PLÖTTY

Lázas munka. A régiségtárak megkezdték ama leletek beásásét, melyeket jövőre 
fognak kiásni; a jövő héten pedig hozzálátnak a tavalyi beásatások kiásatásá
hoz.

1913. május 15. 3. szám
APRÓHIRDETÉSEK

Sírkövek várakozásban elaggott gyakornokok részére nagy választékban a föld
szinti folyosón; húsz évnél tovább szolgálók ugyanazon árban díszes szarkofá
got választhatnak.

1913. junius 26. 9. szám
Délutáni alvásra valamelyik menedékhelyen szállást keres a múzeumi könyvtárnak 
egy htt látogatója, ki a nyári zárlat miatt hajléktalanná vált. Olvasmányra 
nem reflektál.
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1913. junius 19. 8. szám
SZERKESZTŐI ÜZEMETEK

K.I. A papirosnak csak egyik oldalára Írjon.
S.A. A papirosnak egyik oldalára se Írjon.
Kis stréber. Nálunk egyedüli protekció a tehetség - azért küzdünk állandóan 
ké zirathiánnyal.

1913. május 15. 3. szám
HIVATALOS KOHOLMÁNYOK 

A tisztviselők leltározása
/Három közlemény. írja: S.L./

I.
Abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy olvasónknak egy féltve őrzött 

hivatalos titkot árulhatunk el, melyről mindezidelg a muzeum vezetőségének 
sinosen tudomása. Kitűnő számvevőségünk, az államgépezet megakasztásában ed
dig elért sikerein felbuzdulva, nagy jelentőségű reform életbe léptetésén 
dolgozik. Arról van szó, hogy a múzeumiakat, előzetes rovancsolás után, lel
tározni fogják. A javaslat már elkészült, csupán egyes vitás pontjai szorul
nak revízióra. így elsősorban annak eldöntése, vajon a számokat felragasszák- 
e a leltározottakra, vagy pedig más, maradandóbb módon apllkálják. Az első 
módszert ellenző száminquisitorok legfőbb érve az, hogy a felragasztott szá
mok fürdés vagy tettlegesség alkalmával könnyen leválhatnak, mig a módszer 
támogatói e hiányt azzal óhajtják orvosolni, hogy a leltározottaknak a für
dést, már csak a kopás elkerülése végett is, szigorúan meg kell tiltani. Min
denesetre elfogadhatóbbnak látszik az a javaslat, mely a leltári számoknak 
tüzes bélyegzővel való beégetését /Brandtmahlerei/ proponálja. Ily értelem
ben egy kísérlet már történt.
Folytatása következik.

1913. május 22. 4. szám
HIVATALOS KOHOLMÁNYOK 

A tisztviselők leltározása
/Három közlemény. írja: S.L./

II.
Kétség merült falaz iránt is, vajon a leltári számokat láthatóan, vagy 

rejtve viseljék-e? A rejtett aplikáció hivei a leltározandók talpát hozták 
javaslatba. Már most jelenthetjük, hogy e javaslat az ellenérvek súlya alatt 
megbukott. A rovancsoló számtudósok munkáját nagyon megnehezítené a számok
nak körülményes hozzájutás által való megállapíthatósága, másrészt meg - csik
landósabb egyéneknél - a nevető complexusra gyakorolt inger esetleg a hiva
talos eljárás komoly méltóságát veszélyeztetné. Több, mint bizonyos tehát,
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hogy láthatóan, valószínűleg a homlokunkon fogjuk viselni leltári számainkat, 
aminek felemelő hatása lesz magánerkölcseinkre. Ez a látható jel, mint egy 
"meraento" fog kísérni szellemi erőink végső határáig, sőt azon túl is - a 
nyugdíjkorhatárig.

Végezetül egy példa arra, hogy a szerkesztőség nem kímélte az olvasók érzé
kenységét. /Talán az OSZK-Hiradót Is nagyobb érdeklődéssel olvasnák, ha ha
sonló körkérdésekkel lepné meg a szerkesztő bizottság a munkatársakat. Kár, 
hogy ma már olyan nagy az intézmény, hogy az Ilyesfajta szövegek ugyanúgy 
magyarázatra szorulnának, mint a közel hatvan év előttiek, annyira keveset 
tudunk egymásról./

1913. junius 26. 9. szám
ÚJABB SZENZÁCIÓS KÖRKÉRDÉS!
- Mi a kedvenc nótája? -

B[ártfai] Sz[abó] László [történész, "A gróf Széchenyi család történeté"-nek 
tudós szerzője]:
Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét - 
Jaj, hogy a fene egye meg:
Nincs több őse Széchényinek?
- Jő az Isten: lehet mégl

GCulyás] Pál:
Tele van a Muzi-Mozl pletykával,
Hirbe hoztak engemet egy kislánnyal 
Hirbe hoztak, de van egy nagy hibája:
Sehogyan sem bolondulok utána.

[A kislány válasza, aki a Kisnyomtatványtár első vezetője volt:]
P[ánity] VukoCszava]t
Ez a kislány olyan kislány:
Maga jár a legény után,
Maga mondja a legénynek:
Adjon Isten engem kendnek!

SzCinnyel] József papa:
Kis-Komárom, Nagy-Komárom,
Már a Z betűt csinálom,
A—tói Z-ig húsz év tűnt el,
Meg is öregedtem - öttel!
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miEKOZÓMS

Svájci-magyar szövetség 1479-ben

Bár tulajdonképpen egy evezőmmel már túl vagyunk Mátyás király Svájccal kö
tött szövetségének 5oo. évfordulóján, mégis érdemes felidézni ennek - a két 
nép történetében egyedülálló, mivel egyetlen - szövetségnek a körülményeit.

A szövetség gondolata Hunyadi Mátyástól indult ki, aki hosszasan húzódó 
ellentétek miatt hadban állt III. Frigyessel, s szerette volna biztosítani 
magát, nehogy ellenfele Svájctól is segítséget kapjon ellene. Ez annyival 
inkább aktuális volt, mivel a kis Svájc nemrég aratott elsöprő győzelmet a 
burgund herceg, Merész Fülöp csapatai fölött /Nancy 1477/ és ezzel Európa 
egyik legjelentősebb katonai nagyhatalma lett.

Mátyás már 1477-ben követséget kUldött Svájcba, de a tiz évre szóló ba
rátsági szerződés csak 1479-ben jött létre, illetve ez év október 18-án ra
tifikálták, amikor Mátyás követe, Renezhauser Jakab Luzernba érkezett. Az 
egyezség gyakorlati jelentősége elég csekély volt, mivel a két országnak ak
kor nem voltak közös határai, de mégis biztosítékot nyújtott Mátyásnak arra 
nézve, hogy a svájciak nem nyújtanak katonai segítséget III. Frigyesnek Ma
gyarország ellen.

Később, 1481-ben, Mátyás segítséget kért a svájciaktól a török ellen is, 
de mivel ebben az időben feszült volt a belpolitikai helyzet a svájci váro
sok és kantonok között, ebből semmi sem lett. A lo évre kötött szövetség 
azonban továbbra is fennállott.

1488-ban svájci követség indult Magyarországra, hogy Mátyás királlyal 
személyesen tárgyaljanak. B követség vezető egyénisége a neves svájci króni- 
kairó Melchior Rufl volt, dclt Mátyás a bécsi Stephanskircháben lovaggá is 
ütött. Ugyancsak kitüntette a király Hans Schillinget is, akinek a személye 
annyiban is érdekes, hogy ő másoló és minlátor is volt. Két éves budai tar
tózkodásának /1488-149o/ csupán halála vetett véget, de ez a rövid idő is 
elég ahhoz, hogy a budai könyvkészitő műhelyben munkássága nyomai után kutas
sunk.

A svájci-magyar szövetség történetét Hans Schilllng fia, Mebold Schilling 
irta meg /Luzerner Bilderchronik, 1513/, melynek eredeti példányát ma is 
Luzernben őrzik s melyet egykorú és a korbell eseményeket illetően hihetőleg 
hiteles képekkel illusztráltak. így megtalálható benne az egyik képen a ma
gyar követség luzerni fogadtatása, egy másikon pedig Melchior Rup lovaggá 
ütésének jelenete.
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Az 1479-es egyezség emlékének felújítása most Svájc részéről Indult ki, 
majd a rendezvényekbe bekapcsolódott berni követségünk is. Múlt év őszén a 
berni Egyetemi könyvtárban, ez év tavaszán a lausanne-i Egyetemi könyvtárban 
kertllt bemutatásra egy kisebb kiállítás, melyen többek között látható volt, 
ill. látható Diebold Schilling krónikájának facsimile kiadása, a fent leirt 
magyar vonatkozású képeknél kinyitva, azonkivtil a svájci-magyar szerződés 
néhány levéltári dokumentumának fónyképmásolata. A tárlókban még a vonatkozó 
irodalom néhány darabja szerepel, mint pl. Dezsényi Béla: Magyarország és 
Svájc /Budapest, 1946/, Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában 
/Budapest, 1960/, Csapodi Csaba: The Corvinian Library. History and Stock 
/Budapest, 1973/, Tóth Rózsa: Reneszánsz építészet Magyarországon /Budapest, 
1977/ és természetesen a Bibliotheca Corvlniana egy példánya. Ezeken kivül 
központi elhelyezésben látható Mátyás király ismert relief-portréjának fel
nagyított fekete-fehér fényképmásolata, valamint néhány színes reprodukció 
a korvinák legszebb lapjai közül.
A rendezőség Ízlésesen kiállított kis katalógust is adott ki a kiállításról, 
melynek bevezetése felidézi a svájci-magyar szövetség történetét is.

1979 decemberében Bernben Csapodi Csaba tartott előadást "Das BUndnls Un- 
gams und dér Schweizerischen Eidgenossenschaft in 1479” elmen, a lausanne-i 
kiállítás megnyitása előtt /198o. május 21./ pedig e sorok Írója "Les débuts 
de la Renalssance en Hongrie" elmen.

A kiállítás magyar részről kiküldött könyvanyaga a Magyar Tudományos 
Akadémia könyvtárának ajándékaként majd a berni Egyetemi könyvtár állományába 
kerül.

Csapodiné Gárdonyi Klára

Kiállítás Féltoronvban /Halbturn. Burgenland/
/"Maria Theresia als Königin von Ungarn"/

Egyik legnagyobb uralkodóját, a 2oo éve elhunyt Mária Teréziát ünnepelte má
jusban Ausztria. Emlékének szentelt nagyszabású kiállítást nyitottak meg 
Sohönbrunnban, abban a kastélyban, amelynek építését az uralkodónő életében 
fejezték be. Külön ünnepelt Ausztria kilencedik, egyben legfiatalabb tartomá
nya, Burgenland is. Ebben a tartományban, amelynek területe Mária Terézia 4o 
éves uralkodása idején Magyarország nyugati határszéli megyéinek részét ké
pezte, tiszteletben tartva - figyelemre méltóan - a hajdani történelmi való
ságot, nem az "Archidux Austriae", hanem a "Rex Hungáriáé" volt az ünneplés 
tárgya, amely egyébként Mária Terézia legmagasabb uralkodói rangja volt.

A kiállítást Burgenland tartományi kormánya a magyar határtól alig néhány 
km-re fekvő féltoronyi /Halbturn/ kastélyban rendezte meg, amely hajdan a ki
rálynő birtoka vokt, ahol maga is többször megfordult és ő fejeztette be a 
termek mennyezet-freskóit a neves osztrák festővel, Maulbertsch-csal.



A nagyszabású kiállítás rendezésének oroszlánrészét Dr Gerda Mraz# az 
Institut für Österreichische Kulturgeschichte /Eisenstadt/ igazgatója vál
lalta magára, mint tudományos rendező. Fáradságos munkájában segítette /a 
közigazgatás és gazdaság témájában/ férje, Dr Gottfried Mraz, a bécsi Hofkam- 
merarchiv munkatársa. A szervezés nehéz feladatát a tartományi kormány részé
ről Dr Gerald Schlag látta el, a kivitelezését pedig Vladimír Hradul építész
mérnök és Erwin Moravitz grafikus természetesen a munkatársak népes csoport
jának segítségével.

A rendezőgárda kellő időben és alaposan felkészült a nagy feladatra. Ez 
abból is kitűnik, hogy a megnyitást egy teljes félévvel megelőzően már szám- 
bavették a külföldről kölcsönkérendő kiállítási anyagot, hónapokkal korábban 
bekérték a katalógus számára szükséges tanulmányokat és tárgyismertetéseket, 
valamint a tárgyak leírását a technikai kivitelezés számára. A gondos előké
szítés eredményeként a megnyitásra a 248 oldalból 27 színes és 31 fekete-fe
hér képes táblából álló katalógus is elkészült.

A kiállított anyagot /488 tárgy!/ 4 ország 38 közgyűjteményéből válogat
ták össze /Ausztria 21, Magyarország lo, Szlovákia 5, Jugoszlávia 2/, de ezen 
kivül még számos magántulajdonban lévő tárgyat is kölcsönkaptak.

A kiállított anyag több, mint egyötödét teszik ki a magyarországi gyűj
teményekből kölcsönzött tárgyak. Legtöbbjük az Országos Levéltár és a Nemze
ti Muzeum gyűjteményéből való, de találunk darabokat az Iparművészeti, a 
Szépművészeti, az esztergomi Keresztény Múzeumból, a Pannonhalmi Főapátság 
gyűjteményéből, az Egri Főszékesegyház és a Szombathelyi Székesegyház kincs
tárából, a Soproni megyei Levéltárból és természetesen az Országos Széchényi 
Könyvtárból is.

Intézményünk a Térképtár 5 egykorú térképét adta kölcsön a kiállításhoz. 
Szerepel közöttük a magyar kartográfia megalapítójának, Mikoviny Sámuelnek, 
aki a sziléziai háborúkban /174o-1745/ hadmérnök-őrnagyként működött, a Jablon- 
kai hágó eltorlaszolására vonatkozó terve 1744-ből, egy Magyarországot ábrá
zoló topográfiai térkép /valószínűleg Mikoviny egyik tanítványának, Fritsch 
Andrásnak munkája 1735-ből/, Hegedűs Sándor megyei mérnök Sopron megyét áb
rázoló rajza 1788-ból, Spaits István térképe 1783-ból a Ratio Educationis 
által bevezetett tanügyi igazgatási szervezetről /ez utóbbi kettőnek színes 
fényképe a katalógusban is látható/, valamint Pflacher György egyházszerveze
ti térképe /1777-1784 között/.

A rendezőség a katalógus tanulmányainak megírására az egyes témákat jól 
ismerő hazai és külföldi kutatókat kérte fel, és ugyanilyen módon készültek 
el a tárgyismertetések is. E munkában 46 kutató vett részt /24 osztrák, 13 
magyar, 8 szlovák - és még 1 angol is/. A tanulmányok között ott találjuk Fal- 
lenbüchl Zoltánnak, az OSZK munkatársának MDas Beamtentum in Ungarn zűr Zeit 
Maria Theresia" c. ismertetését, a Térképtár által kölcsönzött anyag ismerte
tő szövegeit pedig e sorok szerzője állította össze.

A rendezők Mária Terézia korának Magyarországát, a történelmi valóságnak 
megfelelően mutatták be. így egyaránt Magyarország részének tekintették Hor
vátországot, a Mária Terézia által megszüntetett, közvetlenül Becs igazgatá
sa alá tartozott Temesi Bánságot, az újonnan felállított katonai Határőrvidé
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két, valamint az akkor jogilag különálló, a királynő által nagyfejedelemségi 
rangra emelt Erdélyt /az érdólyi viszonyokkal is foglalkozik a katalógusban 
Benda Kálmán/.

A kiállítás célja ünnepélyes megemlékezés volt Mária Teréziának Magyaror
szággal, mint egyik országával kapcsolatban kifejtett munkásságáról. Kétség
telen, hogy ezt, mint tehetséges, uralkodásra termett, az átlagon jóval fe
lülemelkedő uralkodóegyéniség megérdemelte. És mint ünnepi kiállítás, nem 
lehet rossz néven venni - különösen osztrák szemmel nézve -, ha az uralkodá
sának néhány negatív vonására, illetve epizódjára /pl. a protestánsokkal 
szemben tanúsított türelmetlenségére vagy a székely határőrvidék erőszakos 
megszervezésére, amely sajnos éppen a magyar anyanyelvű alattvalóit érintet
te/ nem történt utalás. A haladó szellentt és az idők múltával is pozitívnak 
értékelt alkotásai, mint pl. a Ratio Educationis és az Urbárium, azonban mél
tó helyet kaptak.

Mindent összevetve a féltoronyi kastély két szárnyának termeiben megren
dezett kiállítás mind szakmai, mind szervezési, mind kivitelezési téren az 
osztrák kollégák kiváló munkájáról tanúskodik.

A kiállítást május 14-ón Theodor Kery, Burgenland tartományfőnöke nyitot
ta meg. Az ünnepélyes megnyitáson a tartományi kormányzat meghívására a ki
állításban közreműködő intézmények számos képviselője volt jelen. Az Országos 
Széchényi Könyvtár küldöttségét dr. Havasi Zoltán főigazgató-helyettes vezet
te, tagja volt dr. Fallenbüchl Zoltán, valamint e sorok szerzője. A kiállítás 
198o. október 26-ig marad nyitva.

Pátay Pálné

Belgiumi utl beszámoló

198o márciusában - a kulturális munkaterv 13. pontja értelmében - két hétre 
kiküldetést nyertem Belgiumba. A kutatási tervemben meghatározott feladat a 
belgiumi könyvtárakban őrzött, magyar vonatkozású nyomtatványok felkutatása 
volt. E széles körű program célja, hogy a nemzeti könyvtár gyűjtőkörébe tar
tozó, de állományában még nem lévő s csupán külföldön hozzáférhető müvekről 
xerox- vagy mikrofilm-másolatot szerezzünk be, hogy az eredetiben már meg nem 
vásárolható ritkaságokat legalább korszerű másolatok formájában a hazai kuta
tás rendelkezésére bocsáthassuk. E fontos állománygyarapítás a Régi Nyomtat
ványok Tárán csupán egy évtizede folyik, de a külföldről bekért másolatok már 
önálló gyűjteményt alkotnak.

Az ösztöndíjamat folyósító brüsszeli Kulturális Minisztérium messzemenően 
biztositóttá a munkalehetőséget számomra a program kitűnő megszervezésével és 
az utazási lehetőségekkel. A leghosszabb ideig a brüsszeli Királyi Könyvtár
ban dolgoztam. így alkalmam volt megismerni az eddig általam látott legmoder
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nebb, elhelyezésében és belső kialakításában is szép könyvtárépületet, vala
mint a kiváló belga könyvtörtenészékét és bibliográfusokat: köztük a belgiu
mi régi nyomtatványok /1541-l6oo/ központi katalógusénak, a Belgica Typog- 
raphicanak szerkesztőit, továbbá a Bibliotheca Belgica ciraü bibliográfia mun
katársait, valamint a 16. századi külföldi nyomtatványok tervezett katalógu
sának összeállítóját.

A brüsszeli Királyi Könyvtárban a Ritka Noymtatványok Tára elnevezésű 
osztály gondozza a legnagyobb könyvtárértékeket. Nemcsak a régi belgiumi 
vagy Belgiumra vonatkozó nyomtatott müvek, valamint a 16. századi külföldi 
nyomtatványok tartoznak e Tárhoz, hanem a bibliofil kiadványokat is ide he
lyezték át a központi raktárból. Nyilván ez' a tény is hozzájárul ahhoz a ha
tározott törekvéshez, hogy az értékes régi gyűjteményeket nem cédulakatalógus 
formájában kívánják minél tökéletesebben feltárni, hanem valamennyiről nyom
tatott katalógust adnak közre. Amig azonban az elkészül, az osztály központi 
katalógusa ad áttekintést mind a régi, mind az ujabbkori kiemelt nyomtatvá
nyokról. így meglehetősen nagy és heterogén - elsősorban flamand és holland 
nyelvű - anyagot kellett átnéznem ahhoz, hogy az eddig nem publikált magyar 
vonatkozású régi nyomtatványokat számbavehessan.

Belgium és Magyarország földrajzi és történeti adottságai következtében 
a belgiumi könyvtárakban vagy teljesen hiányzik, vagy kevés a korai magyar 
nyelvű és magyarországi nyomtatvány /RMK.I-II/. Magyar szerzőktől még a 17. 
században is inkább csak külföldi kiadások /RMK.III./ és 18. századi hazai 
kiadványok szerepelnek e gyűjteményekben. Az itt őrzött RMK-müvekről azonban 
a hazai szakirodalomnak nem volt tudomása s igy számbavételük - különösen a 
ritkaságok esetében - értékes gyarapodás számunkra.

Jelentősebb a brüsszeli Királyi Könyvtárban a magyar vonatkozású külföldi 
röplap-anyag: elsősorban az európai érdeklődést kiváltó történeti események 
sajtóvisszhangja. Szinte önálló gyűjteményt alkothatnának a Bethlen Gáborra 
vonatkozó, nálunk ismeretlen röplapok, valamint a török hadjáratokról tudósi
tó újságok, híradások.

Hasonló a helyzet a genti Egyetemi Könyvtárban, amelynek 16. századi nyom
tatványait Jerome Machielis kitűnő katalógusban publikálta. Minthogy a kataló
gus megvan Könyvtárunkban, itt is csak a 17* századi anyagot kutattam. A szá
munkra érdekes müvek között szerepel ugyan több RMK III-kiadvány, de többsé
gük szöveg szerint is ismeretlen magyar vonatkozású nyomtatvány, újság, alkal
mi híradás. Ugyanez a hungarica-tipus kisebb mennyiségben megvan a bruggei 
Városi Könyvtárban, ahol viszont néhány ritka RMK mű példánya is fennmaradt.

A fogadó fél lehetővé tette számomra, hogy megtekinthessem a világhírű 
Plántin-Moretus Múzeumot Antwerpenben, amely a Plantin nyomda működésétől kezd
ve őrzi a sajtókat, szedőszekrényeket, a különböző betű- és nyomdai díszek 
matricáit és dúcait. A régi nyomdák'olyan tárgyi dokumentumait tehát, amelyek
ből Magyarországon e korból semmi sem maradt fenn.

Hivatalos programom szerint egy napot tölthettem volna Löwenben is, de a 
vasúti sztrájk miatt ott tartózkodásomat a hazaszállításomat biztositó gépko
csilehetőség miatt redukálnom kellett. A híres egyetem Könyvtárában tájékoz
tattak arról, hogy milyen súlyos károkat szenvedett nemcsak a város, henem 
maga a gyűjtemény is a második világháború után. Súlyosbítja helyzetüket, hogy
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az elmúlt években a megmaradt állományt megosztották a különvált francia, 
illetve belga Egyetemi Könyvtár között. A belga fennhatóság alatt álló mai 
löweni Könyvtár állománya tehát lényegesen csökkent. Kimagasló értékekben 
azonban igy sem szűkölködik. Ezek között tartják számon az Ómagyar Mária- 
siralmat, amelyet - mint mondták - elég gyakran be kell mutatniok a Löwent 
felkereső magyaroknak. Félhivatalosan arról is elbeszélgettünk, hogy a magyar 
könyvtárak szívesen átvállalnák ezt a feladatot.

E beszámoló keretében még érinteni sincs mód azokat a könyvtári tapasz
talatokat, amelyeket az eltérő funkciójú, elhelyezésű és nagyságrendű belga 
könyvtárakban az állomány kezelése és tudományos feldolgozása terén szerez
tem. Elsősorban, mindenütt természetesen a regi nyomtatványok beszerzési és 
külföldi vásárlási lehetőségeiről, a 16. századi külföldi nyomtatványok bel
giumi forgalmi értékéről és az állomány feldolgozásának, a katalógusok össze
állításának szempontjairól tájékozódtam. Különösen ez utóbbi téren volt al
kalmam meggyőződni arról, hogy milyen átgondolt tervek alapján folynak a bel
ga könyvtárakban a nemzetközi értékű, régi állomány feltáró munkálatai. Ér
dekes volt a hivatalos munkaidő után, egyszerű olvasóként - tapasztalatok 
alapján is - megismerni a Királyi Könyvtár olvasószolgálatának és technikai 
berendezéseinek működését, valamint a közönség rendelkezésére álló katalógu
sait, segédkönyvtári anyagát, biztonsági szabályait. Ez utóbbiakról csak any- 
nyit, hogy a különgyüjtöményekben a biztonságot szolgáló intézkedések látha
tatlanul, de megbizhatóan működnek. A központi olvasóterem és a katalógus- 
tér bejárata előtt azonban állandóan ott ül az a könyvtáros, aki érvényes 
belépőjegy nélkül, vagy kézitáskával senkit nem bocsát a katalógus-térbe. A 
nagyszerű alkalmi kiállításon viszont a legdrágább művészeti kiadványokat is 
kézbe veheti a látogató, akár órákig olvashat belőle: az újabb szerzemények
nek tehát nemcsak a címlapját, hanem az őt érdeklő fejezeteit, lényegét is 
megismerheti. Talán ez is egyik oka lenne annak, hogy á méltóságteljesen a 
város fölé magasodó Királyi Könyvtár bejárata előtt hideg szélfuvásban is 
ott sorakoznak a helyi és külföldi olvasók, hogy amikor a zenélő óra elkezdi 
ütni a reggeli 9-et, rögtön bejussanak a könyvtárba. Tény, hogy helyhiányt 
a hatalmas olvasótermekben nem tapasztaltam.

Soltész Zoltánné

"Musik in dér Steiermark" - kiállítás az admonti bencés kolostorban

A stájer tartományi kormány 19öo. május lo. és október 19* között kiállítást 
rendez az admonti kolostorban* A Széchényi Könyvtár anyagából a kiállítás 
rendezői két kézirat valamint három XVI. századi nyomtatvány kölcsönzését 
kérték: Joseph Haydn levele az Artaria céghez, Ludwig van Beethoven levele 
a grazi Ignaz Joseph von Varennához, valamint három korai, grazi ujságlap.
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Az osztrák-magyar kiállítási kölcsönzés előzményeihez tartozik, hogy az 
1973-as Jubileumi kiállításunkon bemutathattuk a Hess-nyomda második termé
két, melynek eredeti példánya a bécsi Österreichische Nationalbibliothek fél
tett kincse. 1976-ban pedig már szerepelt egyszer ausztriai kiállításon, ép
pen Grazban, a Steiermfirkische Landesbibliothek által rendezett Literatur in 
dér Steiermark c. kiállításon a most is kért három törökkori röplap:
1./ Newe Zeitung auss üngern. Graz, Hans Schmidt, 1587. - App.H.1877.
2.1 Warhafftige Zeittung dess Siegs, wider den Türkischen Erbfeindt des 
1593. Jars. - Gedruckt zu Grfitz bey Georg Wildmanstetter. - Röpl.328.
3./ Zeitung, von dess Türkischen Keysers abgesandten Peindsbrieff, so er... 
dem... Keyser Rudolpho...uberschickt hat.
Erstllchen gedruckt zu Gr&tz, in dlesem-1593. - Röpl. 329.

Hosszas levelezés után a Régi Nyomtatványok Tára és a Kézirattár, a 
két kölcsönadó úgy döntött, a személyes szállítás a legbiztonságosabb. így 
kertilt sor igen rövid, kétnapos ausztriai utazásomra.

Nem kevés izgalmas előkészítés, várakozás, szaladgálás után végUl is áp
rilis 22-én indultam Budapestről az előzetesen már a Vámhivatal által lezárt 
csomaggal, s többek között szép számú komoly intelemmel ellátva, mire vigyáz
zak útközben, hogyan ne hagyjam el az egyébként csak kisebb dosszié nagyságú 
borítékot.

Reggel 9-től délután 5-ig tartott a vonatut Budapesttől Linzig, s bizony 
nagyon megkönnyebbültem, minden előzetes bizakodásom mellett is, amikor a 
vonatból leszállva, a kiállítás prospektusát szorongatva ismertetőjélként, 
két lépés után megtaláltam az egyik rendezőt.

Most már a könnyebb rész kezdődött, legalábbis számomra; autóval mentünk 
fel Admontba, mintegy loo-15o kilométeres utón a hegyek között. Szépnek Ígér
kezett, a hatalmas Diesel-Mercedes nagyon kényelmes, a vidék gyönyörű, de 
Jó húsz perc után egyre erősödő hóviharba Jutottunk, úgyhogy végül sokszor 
szinte csak lépésben lehetett haladni az egyébként sem túl Jó állapotban le
vő szűk, kanyargós hegyi utakon. így este fél nyolc is elmúlt, mire az admon- 
ti kolostor hatalmas, impozáns belső udvarára értünk, és végre hivatalosan is 
átadhattam a kiállítandó anyagot.

Útközben sok érdekes részletet tudtam meg a készülő kiállításról, s a 
rendező Kulturreferat munkájáról általában.

Mint elmondták, kétévenként, különböző helyszíneken kerül sor egy-egy 
központi téma köré sűrített kiállítás megrendezésére, egyik ilyen volt a már 
említett Literatur in dér Steiermark c. kiállítás is 1976-ban.
Minden alkalommal az a oélkitüzés, hogy Stájerország kulturális életének egy- 
egy területét minél részletesebben ismertessék meg a nagyközönséggel. Ezúttal 
az admonti bencés kolostor látja vendégül a zene történetével foglalkozó ren
dezvénysorozatot, hiszen a kiállítás ideje alatt természetesen számos kultu
rális eseményre, koncertre, bemutatóra is sor kerül.
Másnap korán reggel igyekeztem a nagyon rövidre szabott időt minél Jobban 
kihasználni, elsősorban a világhírű apátsági könyvtárat szerettem volna látni. 
Bár nem volt látogatási idő, igen kedvesen kalauzoló kísérőm szinte természe
tesként tett meg mindent, hogy a mintegy három szabad óra alatt minél többet 
mutathasson meg.
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A kolostor hatalmas, hármas könyvtárterme a ma is működő könyvtár köz
pontja. Imponáló látvány a fehér, aranyozott bútorokkal berendezett, csodá
latos freskókkal és szobrokkal díszített terem, benne a minden háló, üveg 
vagy egyéb ajtó nélküli, nyitott könyvszekrények, megerősítve a látogatóban 
a mindennapi használat benyomását.

Nyolc-tiz nagyméretű tárló szolgálja a könyvek, kéziratok közelebbi meg
ismerését, melyek közül azonban az egyik legbecsesebb, mint az annyiszor meg
történik egy-egy kisebb gyűjtemény értékes darabjaival, már nincs eredeti he
lyén. Az un. admonti Bibliát, melynek magyarországi vonatkozásai elég jól is
mertek, a bécsi österreichische Nationalbibliothek őrzi. Ilire a készülő kiál
lítás leendő termeibe, akkor még műhelyeibe értünk, nagyon kevés idő maradt. 
Gyorsan végigjártuk a különböző termeket, ahol egyelőre még üres, sokszor 
félkész, félig felállított tablók, egy nagy, kétszintes teremben pedig egy 
éppen beállított színpadi díszlet mutatta, milyen lesz majd a Stájerország 
zenei életét a római kortól napjainkig bemutató kiállítás. Éppen azon a napon 
került ki a nyomdából a katalógus, amely a maga 432 /!/ oldalas terjedelmével 
és gazdag, igen komolyan átgondolt tartalmával méltó kísérője lehet a látoga
tónak.

Igazán nem a szokásos értelemben vett alkalmi nyomtatvány, valódi - kül
ső- és belső értékei szerint egyaránt - könyv, a különböző témák szerinti 
részletes, tudományos igényű leírásokkal, számos kitűnő fotomelléklettel.
Nem utolsósorban emeli külső megjelenését a boritó, amelyen a kiállítás nagyon 
szellemes, kifejező jelképe látható, Stájerország térképe, hangszerkofferré 

alakítva. Nagyon röviden a legfontosabb témakörök a kiállítás különböző rész
letei szerint:
Zenei nevelés; Zeneművészek emlékművel, emlékhelyei /ezek között láttam a 
Bartók Bélára emlékező tábla fotóját, a zeneszerző portréreliefje mellett az 
1975-ben felavatott tábla felirata is jól olvasható: "Béla Bartók gewidmet 
von seinem Urlaubsort."/; Zenésszinház; Előtörténet /ide tartozik elsősorban 
a római kor emlékeit bemutató rész/; Középkor; Graz, mint uralkodói székváros 
/1564 és 1618 között/; Nemesség és Zene; Stájer zenészek a nagyvilágban; Pol
gári zenekultúra; Egyházi zene; Népzene.

Végigjárva a készülő termeket, már gyors bucsuzásra is alig maradt idő. 
Délelőtt fél tizenegykor indultunk vissza Linzbe, ismét gépkocsival, s óppen- 
hogy, öt perccel a vonat indulása előtt érkeztünk a linzi pályaudvar elé. 
Szerda este hazaérkezve, telítve viliódzó képekkel, élményekkel elég fáradtan 
számoltam be a két napról, és még sokáig úgy éreztem, robogó vonaton ülök.

Héjjas Eszter
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Osztrák és magyar kéziratos állományokat ismertető
közös kiadvány tervéről

Ausztriához fűződő sokrétű kulturális és tudományos kapcsolatainkat mutatja 
az is, hogy 1978-ban az Osztrák és a Magyar Tudományos Akadémia irodalomtu
dományi vegyesbizottságot hozott létre, hogy a két országnak az irodalombéul 
megnyilvánuld hol szorosabb, hol lazább kapcsolatait, egymásra gyakorolt ha
tását vizsgálja.

A két Akadémia között eddig folytatott tárgyalásokon felmerült egy olyan 
közös kiadványsorozat megindítása, amelynek egyik első kötete a két ország 
nemzeti könyvtárának magyar, ill. osztrák irodalmi vonatkozású kéziratos anya
gát ismertetné.

Ezért kért fel az MTA I. osztálya, hogy a március 24-26-án Bécsben tar
tott vegyesbizottsági ülésen tartsak referátumot az OSZK középkori kéziratai
nak osztrák vonatkozású darabjairól, és tegyek javaslatot egyes kéziratok 
vagy kéziratcsoportok elemző bemutatására, esetleg önálló szövegkiadására.
Az újkori kéziratok vonatkozásában ugyanerre Tárnái Andor, az MTA Irodalom
tudományi Intézetének osztályvezetője, az OSZK kézirattárának volt munkatár
sa kapott megbízást.

Osztrák részről is két előadás hangzott el. Dr. Csáky Móric, a bécsi 
egyetem történettudományi tanszékének docense Széchényi Ferenc eddig kiadat
lan Vöm Zeitgeist c. történet-filozófiai munkáját ismertette és ajánlotta 
kiadásra, Dr. Németh István pedig, az österreichische Nationalbibliothek kéz
irattárának munkatársa áttekintést adott az ott őrzött magyar vonatkozású 
kéziratokról.

Az előadásokból kiderült, hogy a két nemzeti könyvtár kéziratos állomá
nya között eleve nagy, a két gyűjtemény keletkezéséből eredő különbség van.
Az Osztrák Nemzeti Könyvtár a középkortól kezdve folyamatosan fennáll és 
gyűjteményei szervesen összefüggnek a Habsburg-ház kulturális, tudományos 
törekvéseivel. Becs ezenkívül, mint a Monarchia politikai, tudományos és mű
vészeti központja, a magyar, cseh stb. értelmiségre is vonzóerőt gyakorolt. 
Megfigyelhető ez az ÖNB kézirattárának összetételében is. - A középkori ma
gyar királyi könyvtár 1526-ot követően elpusztult vagy szétszóródott.
A Széchényi-alapitotta nemzeti könyvtár tudatos, hungarikaszempontu gyűjtés 
eredménye volt. A többi nagy, megvásárolt, vagy ajándékba kapott gyűjteményt 
/Jankovich, Illésházy stb./ bibliofil gyűjtőszenvedély hozta létre, és nem 
kapcsolódnak szervesen a magyar művelődéshez. De hasonlóan jött létre az 
ország több nagy tudományos könyvtára a 18-19. században, pl. Klimó György 
püspök pécsi, Eszterházy Károly püspök egri könyvtára, vagy Patachich és 
Kollonich érsekek kalocsai gyűjteménye. Ezek a könyvtárak II. Józsefnek a 
kolostorokat feloszlató rendelete után jöttek létre, amikor a Monarchia te
rületén lévő nem tanitórendi szerzetesi könyvtárak állománya sokszor - a ren
delet célja ellenére - piacra került. így azután több értékes austriacum-kéz- 
irat került magyar gyűjteménybe, ami egyedi ismertetést vagy szövegkiadást ér
demel, főleg középkori kéziratok esetében, hiszen a könyvgyüjtőket elsősor
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bán a kódexek vonzották. Béccsel való tudományos, irodalmi kapcsolatainknak 
azután a felvilágosodás- ás reformkori tudós társaságok tevékenysége kapcsán, 
majd a legújabb korban különösen a századforduló idején /19/2o.sz./ vannak 
Írásos dokumentumai.

A másik, általános jellegű tanulság arra vonatkozott, hogy az irodalom 
fogalmát a 18. század végéig tágítsuk ki, ne csak a szépirodalmat, hanem - a 
kimondottan szaktudományi munkákat kivéve - a tudományos, művészeti Írásbeli
séget is értsük alatta.

A Vegyesbizottság - osztrák részről Herbert Seidler akadémikus, magyar 
részről Szabolcsi Miklós akadémikus, osztálytitkár elnökletével - úgy dön
tött, hogy a kiadványsorozat első kötete a Zeitgeist kiadása legyen, Csáky 
Móric és Tárnái Andor kiadásában és kommentárjaival. A kéziratállományokat 
ismertető kötet a második legyen, de ne csupán a két nemzeti könyvtár állo
mányára szorítkozzon, hanem mindkét országból még 2-3 tudományos nagykönyv
tárat is öleljen fel. Ismertesse röviden ezek kézirattárainak összetételét 
és mutasson be egy-két osztrák, ill. magyar vonatkozású darabot.' A konkrét 
javaslatokat a két társszerkesztő /Németh István és e sorok Írója/ 1981-ben 
terjeszti a Vegyesbizottság elé.

Vizkelety András

A Megyei Könyvtárigazgatók Tanácsának
értekezlete

1980, április 29-30,

Az értekezlet kiemelt ügyrendi pontja a VI. ötéves tervnek, mint hosszútávu 
cselekvési programnak megvitatása volt.

Papp István, a KMK igazgatója ismertette az OKT véleményét a VI. ötéves 
tervről.

Az elaboratumot kedvezően fogadta a szakmai közvélemény. Ugyanakkor azt 
is megállapították, hogy a tervezet túlnő időarányos lehetőségein, s ezért 
javasolták, hogy a IV. OKK elé távlati programként terjesszék elő.

Az OKT erős ágazati - KM - felelősséget kér az illetékes szervektől a 
tervezet végrehajtásához.

A tervezet tartalmi relációját a közművelődési könyvtárak hangsúlyozott 
funkciója határozza meg - s igy a szakkönyvtárak szerepe háttérbe szorul.

Az OKT véleménye szerint a tervezetből hiányzik a könyvtári technológia 
fejlesztési koncepciója, valamint a könyvtári kutatások sem kaptak megfelelő 
hangsúlyt.

Az egyházi könyvtárak, mint a diakron kutatások alapbázisai sem részesül' 
tek értéküknek megfelelően a tervezetben.
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Az OKT véleménye szerint a tervezet végleges kidolgozása során - annak 
szerkezeti felépítésében - jobban érvényesíteni kell a rendszerszemléletet. 
Stilárisan javasolják a 'drámai* fogalmazást.

Papp István javasolta, hogy a cselekvési program legyen az OKK /IV./ 
egyik témája, figyelembe véve a III. OKK ajánlásainak realizálódását.

Szente Ferenc a magyar könyvtárhálózatból beérkezett reflexiókat ismer
tette.

Az általános észrevételek közül kiemelte azt az igényt, hogy kivonatosnak 
tartják a reflektálók a könyvtárpolitika szélesebb körű értelmezését. Azaz 
minden társadalmi szervnek és ágazati irányitó intézménynek legyen - a magyar 
könyvtárügy egészét szemmel tartó - önálló könyvtárpolitikája.

Sürgető elvi feladatnak kell tekinteni az uj szerepkörű könyvtárak defi
niálását .

A könyvtári szolgáltatások társadalmi hátteréről szólva a reflektálók ki
emelték annak ámyalatlanságát. A társadalmi kategóriák differenciáltabb 
használata pontosabb térképét adják a könyvtári szolgáltatásokra szociálisan 
rászorulóknak.

A könyvtárügy közvetlen feladatai közé a regionális együttműködés, az ok
tatáshoz nyújtott intenzivebb és magasabb színvonalú segités, a közművelődési 
feladatok koordinált vállalásai tartoznak. Bizonyítsák be a közművelődési 
könyvtárak, hogy nélkülözhetetlenek a termelés és kutatás munkájában.

A Nemzeti Könyvtár /OSZK/ szerepe meghatározó a magyar könyvtárügy össz- 
érdekeit tekintve. Minden jelentős kísérlet és innováció az elkövetkező idő
szakban kívánatos, hogy az OSZK keretein belül történjék.

A tanácsi könyvtárügyet érezték elsősorban fontosnak a hozzászólók. Hang
súlyozták az integráció jelentőségét a közművelődési és iskolai intézmények 
között. Megállapitották, hogy a hátrányos helyzetó olvasókkal való foglalko
zás főként anyagi erők helyes felhasználásán múlik. A betegek ellátásának te
rületén jobban kell támaszkodni a szakszervezeti könyvtárakra. Sajnálatos mó
don a hátrányos helyzetű olvasók közé tartoznak a gyermekek is. A gyermek- 
könyvtárak szűkösek, és a gyermekkönyvek kiadása is szegényes választékot kí
nál.

Az un. A és B-tipűsu könyvtárakban az elkövetkező években gondot fog 
okozni az "Uj Könyvekében ajánlottak nagy példányszámban való beszerzése. A 
C, illetve a D-tipusu könyvtárakban pedig a cim szerinti gyarapodás.

Nagyobb hangsúlyt kell adni az elkövetkező időszakban a tanácsi és szak- 
Bzervezeti könyvtárak közti együttműködésnek.

A szakszervezeti könyvtárak esetében törekedni kell a művelődési ottho
nokhoz fűződő alárendelt kapcsolatok megszüntetésére. Felsőoktatási könyvtá
rak esetében - állományuk fokozott védelmében - törekedni kell a használók 
körének korlátozására.

Kívánatos, hogy az oktatási kormányzat nagyobb figyelmet fordítson /és 
főleg több pénzt!/ az iskolai könyvtárak hálózatára és fejlesztésére.

Az un. "kulcskönyvtárakétól az elkövetkező tervidőszakban megkívánandó, 
hogy legyenek olyan helyzetben, olyan felkészültségi szinten, amelyek alapján 
fogadni és feldolgozni tudják a nemzetközi és nemzeti információkat.
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A korlátozott lehetőségeken belül a nemzeti értékű és jelentőségű könyv
tárak kapjanak kiemelt támogatást I

A könyvtárak működését, belső életét, szervezeti kereteit központi jogi 
intézkedések, rendelkezések szabályozzák. Különösen vonatkozik ez a beirat
kozási dijak egyértelmű meghatározására, a könyvtári szolgáltatások díjtéte
leinek megállapítására, a képesítési utasítás szabatossá tételére, a szakfe
lügyeleti jogszabály koordinált szempontokat is magábafoglalő /fenntartó és 
szakmai érdekeket egyaránt érvényesítő/ megalkotására.

Kívánatos a KÉV fejlesztése: különösen fontos, hogy igényes kivitelezésű 
és célszerű bútorok álljanak a könyvtárak berendezésére. Fejleszteni kell a 
KÉV kinálatskáláját, figyelembe véve a könyvtárak uj tipusu dokumentumait 
- u±. megoldatlan az AV-dokumentumok tárolása.

Az elkövetkező időszakban az érdekelt felek bevonásával el kell készíte
ni a könyvtári berendezések központi bemutató termét.

A könyvtárak személyi és anyagi feltételeivel kapcsolatosan birálták a 
könyvtári rendszer jelenlegi képzési formáját, rendjét. Ugyanakkor a felső
fokú intézményekben végzők részére alig hirdettek meg pályázatot.

A könyvtárak különösen a reprográfiai géppark és az épületgépesités terü
letén. mutatnak ijesztő képet. Megyei könyvtárak sem rendelkeznek megbízható 
műszaki szintű gépparkkal.

Szinte általánosnak kell tekinteni a raktárhiány Ínségét. A könyvtári 
demokratizmus fejlesztésében a MKE-nek nagyobb tervet kell biztosítani.

Az elhangzott referátumokat vita követte.
Varga Béla' merész kérdőjelei az egész cselekvési program célját és szük

ségességét vonták kétségbe. A jelenlegi könyvtári rendszert nem tartja alkal
masnak az előrelépésre, mert inkább hasonlítható "népkonyhához", ahonnan az 
igénylők ugyanazt az egyféle "levest" kapják, mint egységes és jól organizált 
szisztémához. Hangsúlyozta, hogy a munkások könyvtárhasználatának megoldása 
a szakszervezeti könyvtárak hatékony munkálkodásán áll vagy bukik.

Rátky András hatásos hozzászólása főként azt hangsúlyozta, hogy a könyv
táraknak legyen valóságos ismerete a könyvtárhasználókról. Ugyanis az olvasó
tömeg alig mozdult el az utóbbi évek mérései alapján. Keresni kell a poten
ciális olvasókat és politikusán kell megnyerni a könyvtárhasználat hasznáról 
és értelmességéről.

Orosz Bertalanná és Csongor Rózsa a potenciális könyvtárhasználókból gya
korlati könyvtárlátogatóvá neveléssel foglalkozott. Hangsúlyozták, hogy az 
olvasási kultúra szerkezeti átalakítása nélkül a könyvtárosok munkája meddő 
erőlködés csupán.

Békés György, Kojnok Hándor és Lovas Henrik egyaránt az ifjúság olvasóvá 
nevelésével foglalkozott, mely nem független képzési rendszerünk azon hiányos
ságától, amely nem megfelelő szinten alakítja ki az olvasás készségét.

Arató Attila szintézisre törekvő hozzászólása rámutatott a könyvtár és 
az olvasó viszonyának alakítható területeire. A könyvtári igény és könyvtári 
kapacitás koordinátái által meghatározott függvénymezőben létező és élő 
könyvtárügy feladatait a XV. OlQí tudatosíthatja. XI könyvtarpolitikai konfe
rencia értékelő és előremutató megallapitasai feltárhatják azokat a tartale—
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tokát, amelyek segítségével a hiányzó olvasókat alctiv könyvtárhasználóvá te
heti. Cselekvési területekre és egyben neuralgikus gócokra hivta fel a szak
mai irányitás figyelmét /a/ gyenge a könyvtári propaganda; b/ a könyvtáros 
képzést antagonisztikus ellentétek feszitiks magas a képzetlen munkaerők a- 
ránya, s ugyanakkor a kevés képzettnek nem tudnak megfelelő munkakört bizto
sítani; az ágazati irányításnak és a könyvtárügynek legnagyobb adósságai a 
gyermek- és iskolai könyvtárakkal kapcsolatosak; c/ az értelmiséget a mai 
közművelődési könyvtárak szolgáltatási szintje nem tudja kielégíteni; d/ igen 
nagy a könyvtárak technikai elmaradottsága/,

Bereczki Lászlóné felhivta a figyelmet, hogy a hátrányos helyzetű olvasók
kal bizonyos szintig rendeletileg is intézkedtek már, amit illő lenne betar
tani és végre kellene hajtani.

A magyar könyvtárügy egységét nagy mértékben elősegítené a tanácsi és 
szakszervezeti könyvtárak összevonása.

Lisztes László javasolta, hogy a tervet fogadják el a főhatóságok irány
elvként. Szorgalmazta a regionális rendszerek mielőbbi kialakítását. Hangsú
lyozta, hogy a lfözmüvelődési könyvtárak között kötelező normativákat kell 
megállapítani az ellátás területén. Kiemelte a könyvtár és a könyvtári kör
nyezet kapcsolatának társadalmi és nevelési fontosságét.

Szende Ferenc az előrelépés feltételét abban látta, hogy az akkor való
sulhat meg, ha a szakma bátran mer és akar foglalkozni belső fizikai gondjai
val és bajával.

Dr. Román Lászlóné a Szakmai irányelvek módosítását ismertette, hangsú
lyozva, hogy tényleges revíziójáról nincs szó. A fejlődést az uj jogszabályok 
is biztosítják.

Az előadó hangsúlyozta, hogy a Szakmai irányelvek nem besorolási elvek.
Az alapfokú településeken az elkövetkező időszakban a gyűjtemény nagysága s 
nem a gyűjtemény köre változik meg.

Varga Béla hozzászólása felhivta a figyelmet arra, hogy nem szabad közi
gazgatási funkcióhoz mereven kötni a könyvtárak fejlesztését. Javasolta, hogy 
az uj ellátási rendszer által ellátott községek lakosságának felső határa 
ne 1.5oo lakosig terjedjen, hanem emeljék fel a kvótát.

Arató Attila kívánatosnak tartotta a gyermekkönyvtári normák országos 
egyeztetését. - Javasolta, hogy az ellátórendszerek a megyék településszer
kezetéhez igazodjanak.

Az értekezlet harmadik napirendi pontja Juhász Jenő tájékoztatója volt. 
Képzésrőli a KI1 és az OM közös előterjesztése alapján továbbra is lesz egye
temi szintű könyvtárosképzés. E felsőfokú képzésben részesülők B, illetve C 
szakként választhatják a könyvtáros szakot, A könyvtáros képzés reformja az 
egyetemi képzéssel együtt valósul meg,

- Főiskolai képzés nyíregyházán, Szombathelyen és Budapesten lesz az el
következő időben.

- Könyvtártechnikusi képzés csak levelező utón választható.
A 2oo órás tanfolyamon az érettségivel és 2 éves gyakorlattal rendel

kező könyvtári dolgozók vehetnek részt.
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- A könyvtártechnikusi utánpótlás biztosítására ugyanakkor megmarad a 
gimnáziumi fakultáció is.

- Az OKT keretén belül a képzés tartalmát 198o. május 8-ig meghatározzák.
- A főiskolai államvizsgára való jelentkezés határideje: 193o. december 

31.
Nemzetiségi könyvellátásról: 198o. junius 3o-ig az eddig megjelent dokumen
tumokról a Gorkij könyvtár jegyzéket bocsát ki.
A Közművelődési alap 9»5oo.ooo Ft támogatásban részesíti az ellátó rendszere
ket működtető megyéket, illetve a mór felépült könyvtárak berendezéseinek 
fejlesztőit.

Az OKK IV. találkozóját Budapestén 1981. májusában rendezik. Megyénként 
3-5 küldöttet várnak. A résztvevők közé a fenntartók képviselőit is meghív
ják.

Határozat született arról, hogy az OSZK uj épületeit 1982. dec. 31-ig be 
kell fejezni!

A KM KO irányelvet bocsát ki 5 évre redukált programmal. A tanácsoktól 
193o. május 31-ig várják az észrevételeket, véleményezéseket.
Jogi intézkedések: Elkészült a zárt anyag kezelési utasítása. Dolgoznak a 
könyvtárközi kölcsönzés jogszabályán.

Készül az Iskolai könyvtárak megyei hálózatának szervezeti és működési 
szabályzata.

El kell készíteni az ellátórendszerek kiépítésének ütemtervét. Május 13- 
an lesz Szente Ferenc.elnökletével a Tudományos könyvtárak minősítő bizott
ságának soros ülése.

Az értekezlet befejező programpontja Ónody Miklós előadása volt a folyóira
tok mikrofilmes állományvédelmi programjáról.

A Történelmi és Irodalmi Kutatás Főirány keretén belül az OSZK keretében 
és technikai apparátusának felhasználásával elkezdődött nemzeti múltúnk Írá
sos dokumentumainak tervszerű védelme és egyben feltárása is.

Eddig elkészült a Felső-magyarországi Minerva, a Tudományos Gyűjtemény, 
a Kritikai Lapok, a Magyar Szemle és a Minerva. Készülőfélben van a Magyar 
Életképek, Magyar Hírmondó, Orfeusz, Pesti Divatlap és a Turul,

A tervezet szerint körülbelül loo.ooo cim kerül majd mikrofilmre. Erről 
mikrofilmjegyzéket készítenek, mely minden érdeklődő intézménynek rendelke
zésére áll.

A mikrofilmtechnika széles körű alkalmazásához feltétlenül szükség van a 
hálózati centrumokban is képzett - legalább 1 - szakemberre. Megoldandó 
feladat a mikrofilmek könyvtárközi kölcsönzése.
A mikrofilmes technika elterjedésének két akadályát kell legyőzni: 

objektív - a színvonalas technikai eszközök beszerzése, 
szubjektív - a könyvtárosok ellenállása.

Leolvasó készülékek Magyarországon, Budapesten az Asbóth utcai optikai szak- 
üzletben vásárolhatók.
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Forgalomban lévő típusok: L 100 Zeiss-leolvasó á: kb. 6.000 Ft
DR-2 nagyítási képessége 1:17,5 
DL 5/2 olvasóba a legjobb - 26.000 Ft

Az uj dokumentumtípus tömeges megjelenése megkívánja, hogy újra megfogalmaz
zuk, azaz definiáljuk a hagyományos és a nem hagyományos dokumentumok közti 
különbséget.

Jogi problémát vet fel a másolat és a nem-másolat kategóriák könyv* íLi 
használata is.

Arató Attila a Kegyei Könyvtárigazgatók Tanácsának nevében, mint a testület 
elnöke üdvözölte az OSZK kezdeményezését, és kérte, hogy a mikrofilmes állo
mányvédelmi tervet az OSZK valamennyi megyei könyvtárnak küldje el.

Tóth Tibor
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KÖNYVTARUNK 
1 LETÉRŐI

Szakszervezeti választások

1980* május 21-én a bizalmiak testületé megvá
lasztotta az uj szakszervezeti bizottságot, a 
számvizsgáló bizottságot, a társadalombiztosí
tási tanács és a munkaügyi döntőbizottság tag
jait • A tanácskozás első napirendi pontjaként 
a lelépő szb nevében Juhász Lászlóné szb-titkár 
számolt be az 1975-1980. évek munkájáról.

Annak az öt évnek munkáját kell most összegeznem, amely mozgalmi életünk je
lentős megerősödését hozta. A Minisztertanács 1976. évi 12. az. rfendelete a 
szakszervezet - ezen belül a bizalmiak, a munkahelyi bizottságok és a szak- 
szervezeti bizottság - jogkörét jelentős mértékben bővitette, munkálkodásun
kat uj alapokra helyezte.

Alapszervezetünkben a munkahelyi bizottságok kijelölt feladataikon túlme
nő tevékenységükkel területük felelős képviselőivé, aktiv irányitóivá váltak. 
Elsősorban a munkahelyi bizottságok segitették a szakszervezeti bizottság 
munkáját is, a bizalmiak és az szb közötti kapcsolatot biztosítva, önálló 
kezdeményezéseikkel a hozzájuk tartozó tagságot még jobb közösséggé kovácsol
ták. Reméljük, hogy e munka folytatói lesznek a megválasztott főbizalmiak és 
helyetteseik, a kapcsolat közvetlenségét pedig a bizalmi testület biztosíta
ni fogja.

A szakszervezeti tanács működését viszont nem sikerült igazán eredményessé 
tenni. Az éves beszámolók elfogadásán kivül csak próbálkozás történt a testü
let munkájának tartalmasabbá tételére. A közművelődési és a szakmai feladatok 
megoldásában a szakszervezeti feladatok meghatározását, a feladatok megoldá
sába történő aktiv bekapcsolódást a jövőben kell kimunkálnunk.

Sok gondot okozott a szakszervezeti titkári funkció betöltése. 1975-76-ban 
Bor Kálmán, 1977-78-ban Csoboth Attila, 1979-től Juhász Lászlóné látta el ezt 
a feladatot, tehát egyetlen ciklusban háromszor került sor titkár választásá
ra.
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Sokévi próbálkozás után sem sikerült érvénybe léptetni az szb által már 
tervezetben elkészített hatásköri szabályzatunkat. E tárgyban uj rendelkezé
sek láttak napvilágot, ezek alapján remélhetőleg már a közeljövőben intéz
ményesen - tehát a szakmai szervezeti szabályzat és a társadalmi szervek mű
ködési rendjének összehangolása után - ez a kérdés megoldódik.

Hogy munkánkat végigtekintsem, néhány adattal kell kezdenem. Taglétszá
munk ez idő alatt 583-ról 647-re növekedett, szervezettségünk 97-98 % között 
mozog. Gazdálkodásunk alapja az 1975. ávi loo.2oo Ft-ról 141.ooo Ft-ra emel
kedett. Ehhez járultak még a könyvtártól és a Közalkalmazottak Szakszerveze
te Budapesti Bizottságától kapott támogatások. A szerződéses munkák bevéte
léből képzett, rendelkezésünkre álló szociális és kulturális alap az öt év 
alatt összesen 265.836 Ft /1975: 71.277; 1976: 49.66o; 1977: 45.428; 1978: 
59.183; 1979: 4o.288/ volt. Ebből az összegből elsősorban a családos nyaral- 
tatást oldottuk meg, de ebből vettük a hűtőszekrényeket /összesen 23.198 Ft 
értékben/, pótoltunk a nyugdíjas találkozó költségeihez, és ebből fizetjük 
a tanulmányi szerződések értelmében a tandíjtéritéseket.

Éves munkaterv alapján dolgoztunk, de munkatervi pontjaink időnként el
tolódtak a késedelmesen kapott központi anyagok miatt, és az aktualitások so
kasága miatt, üléseink gyakoriságát a végzendő feladatok szabták meg minden 
szinten. Bár hivatalos fórumokon kevés véleménynyilvánítás hangzott el, a 
fegyelmezett, pontos végrehajtásra mindig számítani lehetett. A sokat emlege
tett passzivitás csak az ülések időtartamára korlátozódott, az ülések után 
beszélgetések sora segített a kérdések tisztázásában. Reméljük, hogy az uj 
szervezeti forma ezen változtat, hiszen minden lényeges kérdést a tagságot 
képviselő bizalmiakkal kell megbeszélni.

Többször, több fórumon foglalkoztunk a munkahelyi demokrácia kérdéseivel. 
Napjainkban a dolgozók munkahelyi aktivitásának, alkotó közreműködésének fo
kozása, közelebbi és távolabbi feladataink valóra váltása érdekében különös 
gondot kell fordítanunk a munkahelyi demokrácia érvényesülésére és továbbfej
lesztésére. A munkahelyi demokrácia elsődleges rendeltetése annak a biztosí
tása és megvalósulása, hogy a dolgozók munkaköri feladataik elvégzésén, köz
vetlen kötelezettségeik gyakorlásán túl is közreműködjenek a munkahely fej
lesztésében és eredményes működésében. Ezzel szorosan összefügg a másodikként 
megfogalmazható rendeltetése, hogy biztosítsa az adott intézmény dolgozóinak 
közreműködését a munkahely belső életének, rendjének, ésszerű és hatékony mű
ködési formáinak, munkaszervezésének tökéletesítésében. A munkahelyi demok
ráciának elő kell segítenie az őszinte, közvetlen, alkotó munkahelyi légkör 
kialakítását és érvényesülését. A munkahelyi demokrácia érvényesüléséhez 
olyan belső irányítási, beszámolási és információs rendszer kialakítása szük
séges, amely a dolgozók számára pontosabb áttekintést nyújt tevékenységük egé
széről és részleteiről. A jelenlegi'helyzetben az a legfontosabb, hogy jobban 
építsünk a munkahelyi demokrácia meglevő fórumaira. Teremtsük meg mindenütt a 
szükséges feltételeket, hogy a dolgozó közösségek megfelelően éljenek jogaik
kal. Az információáramlást igyekeztünk javítani a KIS HÍRADÓ létrehozásával, 
és a közvélemény szerint ez sikeres megoldás volt, de állandóan a figyelem 
központjában kell hogy maradjon a munkahelyi légkör javítása, a dolgozók rend
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szeres megkérdezése, javaslataik sorsának figyelemmel kisérése, és az, hogy 
a könyvtár alapvető tennivalói, problémái és gondjai megoldásában a dolgozók 
minél szélesebb körét mozgósítsuk.

Szorosan munkánkhoz kapcsolódik - sajnos igy kell mondanom: kapcsolódna 
a munkafeltételek javítása. Igen sok szellemi energiát emészt jelenlegi hely
zetünk. A munkavédelmi és balesetvédelmi oktatás, az üzemi balesetekkel kap
csolatos teendők intézése a munkavédelmi felelős feladata. Munkájában komoly 
nehézséget okozott az intézet munkavédelmi szabályzatának hiánya.

Az évenkénti bérkorrekció, de elsősorban az 1977. évi bérrendezés fele
lősségteljes munkát kívánt minden tisztségviselőtől. Bérfelelősünk minden 
bér- és bérjellegű kérdés megvitatásában igen alapos felkészültséggel vett 
részt, a munkahelyi bizottságok reszortfelelőseivel konzultálva, észrevétele
iket hasznosítva, és a tapasztalatokat felsőbb szervekhez továbbítva.

Síkra kell szánnunk a jól végzett munka megbecsüléséért, a közösség pél
damutató tagjainak elismeréséért. A munka becsületét, a példamutató dolgozók 
elismerését kell szolgálni - az eddigieknél jobban felismerhetően - az anya
gi, erkölcsi ösztönzésnek. Az egyenlősdi ellen fellépni nem könnyű, és rövid 
távon nem is népszerű. Olyan gyakorlatot és közhangulatot kell teremtenünk, 
amelyben a többet vállaló és azt kiválóan teljesítő ember tettei a vonzóak és 
meghatározóak•

1977-ben döntött úgy könyvtárunk vezetősége, hogy szervezett formában, 
állami költségvetésből, kiemelten részesüljenek jutalmazásban a párt és szak
szervezeti munkát példamutatóan végző dolgozóink minden május 1-én. Eddig 5o 
aktivistánk részesült e megtisztelő jutalomban, a 4 év alatt mintegy 9o.ooo 
Ft összegben. Az alapszervezetben végzett szakszervezeti munkájukért négyen 
részesültek kitüntetésben: ürögdi Györgynó, Pintér Antalné, Ferenczy Endróné 
elismerő oklevelet, Hoffer Rezsőné a Munka érdemrend ezüst fokozata elismerést 
kapta.

Szociális helyzetünk nagyon kedvezőtlen. Súlyos gond a gyermekintézmény! 
elhelyezés teljes hiánya és a lakáskérdés részleges megoldása. Lakásépítési 
kölcsönt az elmúlt öt évben 13 dolgozónk kapott összesen 86l.ooo Ft értékben 
/1975: 2 fő, 127.ooo Ft; 1976: 2 fő, 135.ooo Ft; 1978: 5 fő, 219.ooo Ft, 1979: 
4 fő, 38o.ooo Ft/.

A Társadalombiztosítási Tanács 5 tagja sokrétű feladatot látott el. Segé
lyek, üdülési ügyek, munkahelyi étkeztetés, nyugdijelőkészitós, egészségügy 
ezernyi gondja tartozik ide. A segélyezésnél a hatékonyabb támogatásra törek
szünk, de rászorulók magas száma és anyagi lehetőségünk korlátot szab szándé
kainknak. A szakszervezeti segélyek átlaga 1976-ban 473 Ft, 1979-ben 53o Ft, 
a munkaadói segélyek átlaga 1976-ban 372 Ft, 1979-ben 452 Ft volt. Az adható 
segélyek összegének ez évi emelése még gondosabb, körültekintőbb odaítélést 
kiván. Megkülönböztetett figyelmet^fordítottunk az alacsony jövedelemmel ren
delkező nagycsaládosokra és a gyermeküket egyedül nevelő édesanyákra. A szak- 
szervezeti tanács 1973. évi határozata alapján a Nőnapon kezdetben 12 fo, az 
utóbbi években már 16 fő kapott személyenként 5oo Ft segélyt. A nagycsaládo
sok ezen kivül szeptemberben beiskolázási segélyt kaptak. Rendszeres a gyes
en levők és a kis nyugdíjjal rendelkezők segélyezése is. 1978-ban 43# 1979-
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ben 41 nyugdíjast részesítettünk év végén segélyben. Az öt év alatt névadó 
ünnepséget és jól sikerült nyugdíjas találkozót rendeztünk.

A SZOT beutalók száma rendkívül kevés, és azok központi elosztása nagyon 
kedvezőtlen. A beutalókról minden esetben listát kaptak a bizalmiak, és az 
elbírálásnál a munkahelyi bizottságok szociális felelősei segítettek a dön
tésben. 1979-ben jutalom formájában két nyugdíjasunk üdülését biztosítottuk. 
Családos nyaralási lehetőséget a szociális-kulturális alapból teremtettünk 
és teremtünk, de kielégíteni igy is csak az igények töredék részét bírjuk.
Az erre fordított összegek alakulása: 1975: 48.1ol Pt, 1976: 35.9oo Ft, 1977: 
4o.67Q Pt, 1978: 41.295 Pt, 1979: 3o.821 Pt. Az 198o. évi nyaraltatás Mis
kolc-Tapolcán 1oo.596 Pt-ba kerül, igy a tervek szerint közel loo személy, 
25-3o család pihenését tudjuk biztosítani.

Egészségügyi munkánkban két dolgot említhetünk: a véradások rendszeres 
szervezését, és az 1979 szeptemberében szervezett rákszűrést.

A minőségileg megváltozott szakszervezeti munka ellátásához nélkülözhe
tetlen alapismereteket nyújtó előadássorozat, a bizalmiak és munkahelyi bi
zottságok tanfolyama 1978 tavaszán fejeződött be. A foglalkozásokat a szak- 
szervezeti bizottság tagjai vezették, könyvtárunk dolgozói tartottak ismerte
tőt egyes kérdésekről. A tanfolyam nagy segitséget nyújtott az aktivistáknak 
uj feladataik megértéséhez. 1979-ben központi továbbképzésben öten, gazdasági 
felelősi, sportvezető alapképző, bér- és termelési felelősi, szb titkári és 
kulturális, agitációs és propaganda felelősi tanfolyamon vettek részt tiszt
ségviselőink.

Részt vettünk a párt és KISZ szervezettel közös szemináriumok, előadások, 
konzultációk szervezésében. Igen magas színvonalú, érdeklődésünkhöz és mun
kánkhoz szabott politikai képzési formát irányit ezáltal pártszervezetünk.

Kulturális tevékenységünk kis létszámú szakkörök munkájában, és énekka
runk kiváló tevékenységében testesül meg. 1977 novemberében nyilt meg a szak- 
szervezeti könyvtár, az intézmény vezetősége biztosította a könyvtári munka 
ellátásét, és kb. évi 2o.ooo Pt támogatással a beszerzéseket. Évenként tanul
mányi kirándulások szervezésében vettünk részt: 1977-ben Erdélyben, 1978-ban 
a Szovjetunióban, Lengyelországban, Csehszlovákiában, 1979-ben Jugoszláviában 
és Ausztriában jártak dolgozóink. A szerződéses munkák fejlesztési alapjából 
a dolgozóknak nyújtott támogatás ezekhez a kirándulásokhoz összesen 151.026 
Pt /1977: 35.7oo; 1978: 5o.54o; 1979: 64.786 Pt/ volt. Ugyanebből az alapból 
kapott énekkarunk a finnországi vendégszerepléshez 15.145 Pt-ot.

A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságától az evek során 
egyre több megértést és támogatást kaptunk. Az elvi irányitáson kivül ide 
kell sorolnunk a megértő anyagi segítségnyújtást, a sportkörnek és az ének
karnak adott évi 3ooo Pt-nyi támogatásokat, az énekkarnak 1979-ben nyújtott 
2o.ooo Pt támogatást. Nagyon jóleső volt az elismerés, amelyet a kitüntetések 
odaitólésével kaptunk. A Budapesti Bizottság munkáját a különböző felmérések
ben, igy a többgyermekes dolgozók körülményeiről, és a nőpolitikái határoza
tok végrehajtásával kapcsolatos felmérésekben való részvétellel segítettük.
A továbbiakban ha lehet, még jobban előkészített, az akciókat időben jóval 
megelőző irányítást várunk, hiszen a gyakorlat bizonyltja, hogy ha van időnk



az előkészítésre és bonyolításra, eredményeink sokkal jobbak. Példaként emlí
teném a szolidaritási akciót, amely ez évben várhatóan sokkal felülmúlja a 
tavalyi eredményt, nem utolsó sorban azért, mert alaposabban elő tudtuk ké
szíteni. És ez az eredmény nem csak a megajánlott forintokban mérhető, sok
kal nagyobb a politikai jelentősége.

Könyvtárunk pártszervezete egyre fokozottabban támogatja munkánkat. Az 
évek során többször foglalkozott a pártszervezet a szakszervezeti élet kér
déseivel, 1977-ben taggyűlés foglalkozott a munkahelyi bizottságok helyzeté
vel és problémáival, valamint a párttagoknak a szakszervezetben végzett mun
kájával. A pártvezetőség személy szerint is értékelte a szakszervezetben dol
gozó párttagok munkáját. A pártszervezet törekedett arra, hogy a társadalmi 
munkában legtapasztaltabb, jó politikai érzékkel rendelkező tagjait foglal
koztassa a könyvtár szakszervezeti apparátusában.

örvendetesen javult a három társadalmi szerv vezetőségeivel és az intéz
mény vezetőivel való tartalmi együttműködés. Közreműködtünk A jutalmazási 
rendszer központi irányelveinek kidolgozásában, Az OSZK törzsgárdatagsági 
irányelveinek szabályozásában és sok egyéb, a közösség kisebb vagy nagyobb 
rétegére vonatkozó kérdésben. Az egyes társadalmi szervezetek aktivistái köl
csönösen segitik egymást a napi aktuális feladatok megoldásában.

Kapcsolatainkban szeretném az együttműködés szót hangsúlyozni, ami nem 
egymás jogainak szigorú figyelését tartja leglényegesebbnek, hanem a közös 
erővel megvalósítandó célt. Az együttműködés állandó Jó kapcsolatot tételez 
fel, kölcsönös tájékoztatást, megbeszéléseket, egymás segítését a végrehaj
tásban. Ez az együttműködés elkezdődött, hogy eredményesebbé váljék, ehhez 
minden aktivistánk, minden dolgozónk munkájára fokozottabb mértékben van szük
ségünk.

Hogyan tovább? Célként had idézzem a Magyar Szocialista Munkáspárt XII. 
kongresszusa határozatának szavait: "A szakszervezetek fontos feladata, hogy 
képviseljék tagságuk és a dolgozók egyes rétegeinek érdekeit a vállalatok ve
zetősége és az állami szervek előtt. Védjék a dolgozók törvényben biztosított 
jogait, szorgalmazzák a munkafeltételek és -körülmények javítását. Fordítsa
nak nagyobb figyelmet tagságuk politikai nevelésére, szakmai és általános mű
veltségének gyarapítására. Az üzemi demokrácia fórumainak tartalmas működte
tésével biztosítsák, hogy a dolgozók véleményükkel, javaslataikkal érdemi mó
don hozzájárulhassanak a munka megjavításához, fokozódjék részvételük a veze
tésben*

A szakszervezetek karolják fel 8 dolgozók kezdeményezéseit.•• Segítsék a 
munkához való szocialista viszony, a közösségi szellem, a munkafegyelem erő
södését. Lépjenek fel a munka szerinti elosztás elvének következetesebb ér
vényesítéséért, a káros egyenlősdivel szemben."

Mindezek megvalósításához kivárok a már megválasztott és a ma megválasz
tásra kerülő tisztségviselőknek sok sikert, és kérem a szakszervezeti bizott
ság felmentését.

Juhász Lászlóné
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A választói értekezlet a két beszámolót elfogadta, és megadta a felmentést 
a választott tisztségviselőknek.

Ezután került sorra az uj tisztségviselők megválasztása. A titkos szava
zás eredményéről a szavazatszedő bizottság a következőket állapította meg:

a vezetőségválasztó bizalmi testületi ülésen
megjelent szavazásra jogosultak száma: 45 fő 
a kiosztott szavazólapok száma: 45 db 
a leadott szavazólapok száma: 44 db 
ebből érvényes szavazólap: 44 db

A választás eredményeképpen az uj Szakszervezeti Bizottság tagjai a követke
zők /a nevek mellett zárójelben közöljük az időközben szétosztott reszorto
kat/:

elnök: Karácsonyi Rózsa
titkár: dr.Susánszky Zoltánná 
tagok: Csapó Edit /Ágit.-prop./

Divényiné Váradi Zsuzsa /TT elnök/
Gerő Zsoltné /Nőfelelős/
Haltai János /Ifjuságfelelős/
Horváth Tiborné /Kultur- és sportfelelős/
Milhoffer Alajos /Bér- és munkaügy/
Nagy Zoltán /Munkahelyi demokrácia - érdekvédelem/
Rosta Lajosné /Munkavédelem/
Szinainé László Zsuzsa /Gazdasági felelős/ 

küldött: dr. Susánszky Zoltánná
A társadalombiztosítási tanács tagjai:

elnök: Divényiné Váradi Zsuzsa
segélyezési felelős: Fatay Lászlóné 
üdültetési felelős: Losonoi Andrásné 
nyugdíjelőkészítőj Kovács B. Istvánná
munkásellátási f.: Nemeshanyl Hubáné

A számvizsgáló bizottság: Fejes Józsefné
Malek Magda
Relsenleitner Lajosné elnök

A munkaügyi döntőbizottság:
elnök: dr. Tóth Lajos
elnökhelyettesek: dr. Batári Gyula, dr. Borsa Gedeon 
tagok: Belencsik Lajos, Bor Kálmán, dr. Illyés Katalin,

Szente Ferenc

A szakszervezeti vezető testületek ujjávélasztása után a laptulajdonos 
párt- és társadalmi szervezetek - a pártvezetőség javaslatára - uj tagokkal 
kibővítve újjáalakították az OSZK-Hiradó szerkesztőségét. Az uj szerkesztő
ség munkájában a kővetkező munkatársaink vesznek részt:
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A szerkesztő bizottság elnöke: Németh Mária 
A bizottság tagjai: Belitaka-Scholtz Hedvig, Csapé Edit,

V. Ecsedy Judit, Ferenczy Endréná, Gerő 
Zsoltné, Juhász Lászléné, Kovács Ilona,
Mohor Jenő, Nagy Zoltán, Pálinkás Györgyné, 
Rosta Lajosné, Somkuti Gabriella,
Somogyi Pálné, Vix Györgyné 

Felelős szerkesztő: Bor Kálmán
A szerkesztőség munkatársai: Németh S. Katalin, Pázmán Péter,

Szente Péter
A szerkesztőség titkára: Juhász Márta 
Felelős kiadé: Susánszky Zoltánná

Az uj szerkesztőség továbbra is kéri az olvasék és a társadalmi aktivis
ták segítségét és aktív részvételét munkájához.
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