
- 1983 -

SZAKSZERVEZETI

<ÜkI 1, szám. 1?5*. mi*, 10.

!KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT,

»könyvtárunk dolgoséit r. Szakszervezeti Bi zottság novobon,
[Air*poserrezotiink o tájékoztatója. az OSZK SZAKSZERVEZETI HÍRADÓ mté 
jjlonik meg első alkalommal, Szükaőgopnok tartottuk mogjolontetésőtm 
í arra uzántűk,hogy oozközc legyen zzakszervozoti ólotünk óa mujikáa^ ^ 
i; ditóoónck, orodnény ességének. * - >*>47**.
{; feladata a tagság közvetlen, tájékoz tatása a sz ikszérvezoti onn^-kiK--, 
seredményoirél általában mindorréi,ami dolgozóinkat érinti os érdekli RöJ 
‘ tárunk életében. Ezen korosztül is biztosítani kívánjuk alapaBOPToaotüMC* 
; vezetéaénev é.> tagságának egységét, a tagság állandé réaavótotft:
. női in vézéocbcn, a szakszervezoti demokrácia érvényoaitosot.^ • • ^
' Fogadják a z1ve s cn.hogy tájékoztatónk betölthesse a maga föladatátI
í v ; * '•XX X

3-4



TARTALOM
KRÓNIKA

OSZK HÍRADÓ

45 A Vezetői Tanács munkájáról 
/Összeáll. Somkutl Gabriella/

50 JUHÁSZ Lászlóné: Az OSZK személyi állománya 
1968. évi és 1983. évi számadatainak össze- 
hasonlItása

50 Kitüntetések
MUNKÁNKRÓL KÉRDÉSEINKRŐL
52 KOVÁCS Ilona: Néhány szó a Kutatásszervezé-i 

sl Csoport munkájáról
54 Megkezdte munkáját a Központi Restauráló La

boratórium. Beszélgetés B. Kozocsa Ildikóval. 
/Riporter: Szente Péter/

KIADVÁNYAINK
55 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1980. 

/Ismerteti: Tóth András/
58 Uj kiadványunkról. /Riporter: Németh S. Kata

lin/
TÁJÉKOZÓDÁS
61 BÁNFI Szilvia: Látogatóban Fajszi Károly esz

perantó magángyűjteményében
ÉPÜLŐ UJ OTTHONUNK
62 Megkérdeztük a Központi Restauráló Laborató

rium dolgozóit. /Riporter: Szente Péter/
63 KOVÁCS Zoltán: Elképzelések a Vár közlekedésé

ről. Részletek.
64 SZILÁGYI Ferenc: Gondolatok a könyvtárról
66 KOVÁCS Zoltán: Ha majd felköltözik a Várba...
MÚLTÚNK ÖRÖKSÉGÜNK
67 KOVÁCS József: Ahogy elkezdődött. Visszaemlé

kezés az OSZK Híradó előzményeire és indulására
IFJÚSÁGI FÓRUM
70 Az OSZK KISZ alapszervezetének 1983-as akció- 

programja
74 DEBRECENI Dóra - MARÓTHY Ádám: "Ismerd meg ha

zádat"
77 NÉMETH S. Katalin: Beszélgetés Nagy Csabával, az 

Olvasó és Tájékoztató Szolgálat munkatársával

Az Országos Széchényi Könyvtár 
MSZMP alapszervezetének,
Sza kszervezetI Bizottságának 
és KISZ alapszervezetének lapja

XXVI. évfolyam 3-4. sz. - 1983.

Felelős szerkesztő: 
BOR KÁLMÁN

A szerkesztő bizottság elnöke: 
JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ

A szerkesztőbizottság tagjai:
BELITSKA-SCHOLTZ HEDVIG,
GERŐ ZSOLTNÉ, JUHÁSZ MÁRTA,
MOHOR JENŐ, NAGY ZOLTÁN,
PÁLINKÁS GYÖRGYNÉ, ROSTA LAJOSNÉ, 
SOMKUTI GABRIELLA

A szerkesztőség munkatársai: 
PARTOS ÉVA, NÉMETH S. KATALIN, 
SZENTE PÉTER

Szerkesztőség I 111kár: 
BORSÁNYI ZSUZSANNA

A szerkesztőség címe:
Budapest, Vili. Muzeum krt. 14. 
fszt. 6. Telefon: 330-393 
Postacím: 1827. Budapest, Pf. 486. 
Szerkesztőségi fogadóóra: 
szerda du. 4 órától 1/2 6-ig 
Lapzárta minden páratlan hónap 
utolsó keddjén.
Legközelebbi lapzárta:|983.JuI.I.

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL 
A Szakszervezet Hírei

Felelős kiadói 
SUSÁNSZKY ZOLTÁNNÉ

79 Szakszervezeti bizalmi testületi ülés. /össze
áll. Karácsonyi Rózsa/

81 SUSÁNSZKY Zoltánná: Az OSZK Szakszervezeti Bi
zottságának 1982. évi munkájáról

84 JENEI Ildikó: A Társadalombiztosítási Tanács /TT/ 
1982. évi munkájáról

85 ROSTA Lajosné: Az SZB munkavédelmi felügyelőjének 
1982. évi munkájáról

86 HORVÁTH Tiborné: Beszámoló az 1982. évi szakszer
vezeti kulturális és sport életről

86 PÁRKA INÉ ECKHARDT Mária: Az OSZK Énekkarának 1983. 
évi tervei

88 GYIMESI Ferenc: Az OSZK-ban szerepelt a kassai 
"Csermely" kórus

Készült az Országos Széchényi 
Könyvtár sokszorosító üzemében,
480 példányban,g kiadói ív 
terjedelemben 
Mun ka szám 83 225 
Budapest, V. Guszev u. I.
Felelős vezető: ROSTA LAJOSNÉ

Címlapon: OSZK Szakszervezeti Hí Pa 
dó. 1958. május 10. I. szám.

ISSN 0324-2064



A Vezetői Tanács március 15-i ülésén elsőként dr. Tóth Lajos osztályvezető: "Javas
lat a kötelespéldány-szolgáltatásról intézkedő jogszabály módosítására” c. előterjesz
tését tárgyalta meg.

Az értekezleten hozott határozatok értelmében az elhangzott hozzászólásokat, íll. mó
dosításokat figyelembevevő átdolgozott tervezet készül el április folyamán. Az uj tervezet 
kitér majd a sajtótermékek fő típusainak meghatározására, kiterjeszti a beszolgáltatás! 
kötelezettséget a képrögzítések bizonyos típusaira. Egyes vitás pontokról tárgyalásokat 
kell még folytatni külső szervekkel /Kultúra, Szerzői Jogvédő HivataI, Külügyminisztérium/. 
Meg kell vizsgálni a "szolgálati használatra" /"belső használatra"/ minősített sajtóter
mékek beszolgál tatási kötelezettségét is.

A VT második napirendi pontként Juhász Lászlóné, a Személyzeti osztály vezetője "Az 
Országos Széchényi Könyvtár személyi állományának elemzése" c. előterjesztését vitatta 
meg.

Az elvégzett elemzés azt mutatta, hogy a képzettség szintje intézményünk jellegéből 
adódóan magas. A dolgozói létszám 55Í-a érettségizett. /Id• az I. sz. táblázatot./ A 
felsőfokú végzettségűek legnagyobb része /56Í/ könyvtár szakot végzett, leggyakrabban 
magyar vagy történelem szakpárosítással. A könyvtáros képzettségűek száma 145 /Id. a 2. 
sz. táblázatot./ - PoIit í kai képzettség tekintetében is magas az arányszám. Felsőfokú 
politikai képzettsége van az egyetemi államvizsga alapján 146 főnek. Az MLEE szakosított 
tagozatát, speciális továbbképző tanfolyamait 51 fő végezte, illetve végzi. Az osztályve
zetők 43Í-a, az osztályvezetőhelyettesek 55í-a ilyen irányú továbbképzésben részt vett.
- Tudományos fokozatot szerzett 10 fő /kandidátus 9, a tudományok doktora I/. A könyvtár 
dolgozói közül 72 fő minősül tudományos dolgozónak.

Helyzetünk gyenge pontja a nyelvtudás és a nyelvi képzés, annak ellenére, hogy nyelv
vizsgával, vagy annak megfelelő végzettséggel a dolgozók 28í-a rendelkezik.

Végül az életkori arányokról: a dolgozók 42^-a /I96 fő/ 35 éven aluli. A vezető be
osztású dolgozók 58í-a 50 év feletti, a káderutánpótlás átlagéletkora 37 év.

A VT az elvégzett elemzést olyan alapdokumentumként értékelte, amelyben a mennyiségi
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összefüggések feltárása további minőségi következtetések levonására alkalmas. A hozott 
határozatok: I.. A fenti elemzést az értekezleten elhangzott hozzászólásokkal kiegészít
ve /szakterületi hiányok kérdése: műszaki, közgazdasági, zenetörténész, földrajz stb. ; 
káderutánpótlás, fiatalítás/ a káderfejlesztési tervvel együtt félévenként át kell tekin
teni és a helyzetet értékelni. 2. Készüljön hasonló elemzés az OSZK-KMK személyi állo
mányáról is. 3. Az OSZK és az OSZK-KMK személyzeti ügyeinek intézésében való együttműkö
dést 1983-ban meg kell valósítani.

A Vezetői Tanács következő ülését március 22-én tartotta. A kölcsönös tájékoztatás és 
tájékozódás céljából összehívott értekezleten a VT számba vette az előző tanácsüléseken ho
zott és eddig még végre nem hajtott határozatokat. Az érintettek tájékoztatták a Tanácsot 
az ügyek állásáról. Ezután sor került a Munkaügyi Döntőbizottság megüresedő helyeinek be
töltésére. A bizottság uj tagjai: dr. Kenyéri Katalin /OSZK-KMK/, Tatai András, Orbán 
Emőke /OSZK/. Ezután szó volt a katalóguscédula sokszorosítás katasztrofális helyzetéről, 
amely ma már nem csak a küIöngyüjtemények, hanem a törzsgüyjtemény katalógusainak tovább
építését is veszélyezteti. A könyvtár vezetősége törekedni fog arra, hogy a helyzetet - 
többféle megoldás párhuzamos alkalmazásával - a legrövidebb időn belül rendezze. /A je
lenlegi Adrema-géppark felújítása, uj gépek - UBIX, Minigraph - beszerzése./

A Vezetői Tanács március 29-i ülésén első napirendi pontként Juhász Lászlóné, a Sze
mélyzeti osztály vezetőjének "Javaslat az 1983. évi jutalmazásokra1’ c. előterjesztését 
tárgyalta meg. A VT a javaslatot az alábbi módosításokkal fogadta el: I. a nyugdíjba 
vonulás alkalmából történő jutalmazás módozatai a következők legyenek: "Nyugdíjba vonulás 
alkalmából - ha kizáró körülmény nincs - a dolgozó alapbérének 50 í-a jár. A nyugdíjazásra 
kerülő dolgozónak kiemelkedő munkája elismeréseként ennél magasabb összegű jutalom is ad
ható: a/ egyhavi alapbérének megfelelő összeg a főosztáIyvezető/igazgató véleménye alap
ján; b/ kivételes esetben egyhavi alapbért meghaladó összeg is megállapításra kerülhet, a 
Vezetői Tanács véleménye alapján." - 2. Az 1983. évi költségvetési előirányzatból biztosi 
tott cél jutalom szétosztásánál az összegeket kerekíteni kell. - További határozat: A ju
talmazások tapasztalatait minden év decemberében értékelje a könyvtár vezetősége a tár
sadalmi szervek bevonásával. Az előző évi tapasztalatok és a javaslatok figyelembevételé
vel minden év elején készüljön terv a jutalmazási összegek felhasználására.

A VT ezután második napirendi pontként dr. Havasi Zoltán és Zircz Péter főigazgatóhe
lyettesek közös előterjesztését tárgyalta meg: "Javaslat az OSZK testületéinek /állandó 
bizottságainak/ személyi összetételére." A VT a következő határozatokat hozta: I . Az 
OSZK Tudományos Tanácsa tekintetében megvizsgálandó a Tanács kiegészítése a magyar, III. 
finn-ugor nyelvtudomány szakterületének egy képviselőjével, valamint a Magyar Nemzeti Mú
zeum főigazgatójával. - 2. Az OSZK Tudományos Bizottságát ki kell bővíteni a Fejlesztési 
csoport, a Kutatásszervezési csoport és az Igazgatási Osztály vezetőjével, valamint a KMK 
igazgatójának javaslata alapján kijelölt KMK-képviselővel.•3. A Tudományos Bizottság fel
adatkörének meghatározása során figyelemmel kell lenni a Szervezeti és Működési Szabályzat 
bán közöltekre, III. szükség szerint azt összhangba kell hozni a Tudományos Bizottság fel
adatkörének újabb megfogalmazásával.*4. A Tudományos Bizottság tagjainak kijelölésénél a
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fokozatok figyelembevételét nem kell mechanikusan alkalmazni. - 5.Az OSZK Ifjúsági Bizott
ságát ki kell bővíteni a KMK egy képviselőjével, a KMK igazgatójának javaslata alapján.

A Vezetői Tanács április 12-1 ülésén dr. Kovács IIona osztályvezető "Az uj könyvtár 
tájékoztató kiadványainak terve" c. előterjesztését tárgyalta meg.

Az előterjesztés értelmében a vári beköltözésig feltétlenül elkészítendő tájékoztató 
kiadványok: I. Az Országos Széchényi Könyvtár, a magyar nemzeti könyvtár c. tájékoztató
3. átdolgozott kiadása /5 nyelven/. - 2. A szolgáltatásokra és működésre vonatkozó prak
tikus, efemer értékű információkat rögzítő tájékoztató kiadvány. - Javasolt forma: a nem
zetközi gyakorlatban általánossá vált szabad lapos forma. Az egyes gyűjteményekről, szol
gáltatásokról külön-külön az OSZK emblémáját tartalmazó egységes lapfejjel ellátott lapo
kon /szükség szerint Iveken/ készül el a tájékoztató. A lapok önállóan Is terjeszthetők, 
vagy belőlük a látogató igénye szerint válogatott vagy teljes kollekciók Is összeállít
hatók és egy erre a célra megtervezett emblémával és OSZK felirattal ellátott dossziéban 
kiadványként is átadhatók. Előnye, hogy az elavult anyagok könnyen lecserélhetők, a kol
lekció bármikor újabb tájékoztató anyagokkal kiegészíthető, a használó számára a szüksé
ges információk célratörően összeválogathatok. - 3. Egylapos, leporelló formájú tájékoz
tató /tartalma: a könyvtár megközelítése, alaprajza, a nyilvános területek és szolgálta
tások bejelölése, legfontosabb telefonszámok és a használatra vonatkozó legfontosabb In
formációk./

Az előterjesztés ezután a vári működés megindulása után folyamatosan elkészítendő 
kiadványok terveivel foglalkozott: I. Képeslap és metszet sorozatok a Képzőművészeti Alap
pal vagy más kiadóval társulva. Célja a könyvtár értékeinek méltó bemutatása és terjeszté
se. Dia formában is előállíthatok. - 2. Reprezentatív képeskönyv az OSZK-nak, a magyar 
szellemi élet múzeumának bemutatására, mintának tekinthetők A magyar Irodalom képeskönyve 
c., tlpusu kiadványok. - 3. Diasorozatok a kalauzolandó vendégek számára, amelyhez magyar 
és idegen nyelvű magnószalagok készülhetnek. A sorozatok két vagy több változatban terve- 
zendők az általános tájékoztatás és a szakmai tájékoztatás céljainak megfelelően.

A Vezetői Tanács a javaslatokkal egyetértett. A szolgáltatásokra és működésre vonat
kozó praktikus információkat tartalmazó tájékoztató kiadványok sorát a következő kiadvá
nyokkal tartotta szükségesnek bővíteni: a/ az OSZK bibliográfiai szolgáltatásai /az MNB 
rendszerébe tartozó kiadványok ismertetése/; b/ az OSZK katalógusai /az olvasói használat 
szempontjából legfontosabb tudnivalók rögzítése/.

A VT ülésén elhangzott az a bejelentés: a vári épületben a könyvtár ünnepélyes megnyitá
sának Időpontja 1985. április 4., hazánk felszabadulásának 40. évfordulója.

ÖsszeáIIitóttá: SomkutI Gabriella
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AZ OSZK SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 1968. ÉVI és 1983. ÉVI SZÁMADATAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az Országos Széchényi Könyvtár személyi állományának elemzése c. előterjesztés az 1983. 
január I. helyzetet rögzítette. Mivel hasonló felmérés 1968-ban készült, kiváncsi voltam, 
hogy mit mutatnak a számok a két felmérés adatait összehasonlítva.

A vezető beosztású dolgozóknak az osszIétszámhoz viszonyított aránya szinte változat
lan, 1968-ben 38 fő /12,37 %/, 1983-ban 60 fő /I2,9 %/. Nem változott a létszámhoz viszo
nyítva a szakalkalmazottak aránya sem, 1968-ban 208 fő /65 %/ az osztályvezetőket és osz
tályvezetőhelyetteseket is beleszámítva, 1983-ban 321 fő /69 %/ az osztályvezetőkkel, he
lyetteseikkel és a főmunkatársakkal együtt. %

A felsőfokú végzettségűek aránya jelenleg magasabb a főiskolai végzettségűek számának 
növekedése következtében. Egyetemet végzett 1968-ban 109 fő /35 %/, 1983-ban 170 fő 
/36,5 %/, főiskolai végzettséggel rendelkezett 1968-ban 19 fő /6 %/, 1983-ban 86 fő 
/I8,5 %/.

A komplex könyvtáros államvizsgával szerzett főiskolai végzettség megnövelte a felső
fokú végzettségűek és nagy mértékben csökkentette a középfokú könyvtárosok arányát. Könyv
tárosi végzettséggel egyetemi diplomával 1968-ban 55 fő /I8 %/, 1983-ban egyetemi, főis
kolai diplomával 145 fő /3I %/, középfokú képesítéssel 1968-ban 37 fő /I2 %/, 1983-ban 
32 fő /6 í/ rendelkezett. Míg a 60-as években a "könyvtárostanulói" rendszerrel kívánta 
biztosítani a megfelelő számú és képzettségű középkádert a könyvtár, most az ez évben már 
másodszor rendezett könyvtárkezelői tanfolyammal reméljük a hiányt pótolni.

Az összehasonlításnál csak azokat az adatokat vehettem figyelembe, amelyek mindkét fel
mérésben azonos szempontok szerint készültek, vagy az egyezőséget valószínűsíteni lehetett 
/pl. besorolás/. Érdekes lett volna a végzett szakok és a kor szerinti összehasonlítás is, 
de ezekre vonatkozó adatokat az 1968. évi felmérés nem tartalmazott.

Juhász Lászlóné

1983. április 4. alkalmából könyvtárunk főigazgatója kitüntetéseket adott át kiemelkedő 
munkájukért a következőknek:

Kiváló Munkáért Miniszteri Dicséret

Chapó Gertrud 
Czigler Mária 
Hausenblasz Róbertné 
Dr. Lichtmann Tamás

Horváth Pál 
Lányíné Hajdú Lívia 
Mártonffy Attila
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A kiemelkedő társadalmi munkát végző munkatársaink pénzjutalomban részesültek:

dr. Németh Mária 
Bőkay Béláné 
Karakas Péterné 
Lakatos András 
dr. Nagy AttI la 
Rakovszky Istvánné 
Révay Rita

Nagy Zoltán
Pusztai Istvánná
dr. Szente Péter
Borsányí Zsuzsanna
Járvás Andrásné
Kiss Gábor /MIkrofIImtár/
Palotás Endréné.

Az ünnepségen osztották ki az 1983-as törzsgárdatagoknak az emléklapokat és a vele járó 
pénzösszegeket.
A törzsgárda tagság I. fokozatát /I0 éves/ a következők érték el:

Bor Kálmán
Borsos Attila
Béri ász Piroska
Dózsáné Vörösváry Hajnalka
dr. Farkas László
dr. Frled István
Jáky Lászlóné
Jáger Judit
dr. Kondor Imréné
dr. Kunszt Zoltánná

Mészáros Míhályné
dr. Melczer Tibor
dr. Németh S. Katalin
Nagy László
dr. Patay Pál né
Pojjákné dr. Vásárhelyi Judit
Somogyi Pál né
Tábori Györgyné
Vajnai Sándorné

II. fokozatot /20 éves/ a következők érték el:

dr. Balogh György 
dr. Bánáti Istvánná 
Horváth Tiborné 
Horváth Gyuláné 
Kastaly Beatrix 
Nemeshanyi Hubáné

Óvári Sándor 
Pásztor Rezsőné 
Sajtos Endre 
dr. Vekerdi József 
Vavrinecz Veronika

Ili. fokozat /25 éves/

Kurecz Antal né 
Mürschberger Ferencné

Pap Zoltán 
Tomits Ott!Iia

ooo ooo ooooo
A Külföldi Folyóiratok Külföldi Katalógusa osztály IKARR-ISDS csoportja és a Kurrens 
csoport 1983. április I—tőI NPA-részleg /Nemzetközi Periodika Adatbázis részleg/ néven 
uj egységgé alakult
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Néhány szó a Kutatásszervezési Csoport munkájáról

1983 január l-én a Művelődési Minisztérium javaslatára az Országos Szcéhényí Könyvtár 
vezetése létrehozta a Kutatásszervezési Csoportot.

A Kutatásszervezési Csoport munkája során épít egyrészt az OSZK-ban kialakult eddigi 
hagyományokra mind a kutatómunka mind a kiadványi tevékenység terén, másrészt felkészül 
azokra az uj feladatokra, amelyek az elkövetkező években a gyűjtemény értékeinek és az 
OSZK munkatársi gárdája kutatói kapacitásának fokozottabb kihasználását teszi lehetővé* *

Több indok szól amellett, hogy a könyvtár eddigi programját és eszközeit bővítse. A 
vári beköltözést követően várható, hogy a Széchényi Könyvtár szerepe megnő a hazai kultu
rális intézmények rendszerében. Ebbe az irányba hatnak továbbá az uj tudománypolitikai 
törekvések, amelyek a közgyűjteményeknek a korábbinál nagyobb szerepet szánnak a hazai tu
dományos életben. Az uj tudománypolitikai törekvések megnyilvánulása, hogy 1980-ban az 
Országos Széchényi Könyvtár kutatóhellyé minősült. Az intézkedés a könyvtár munkatársai
nak régi törekvésével esik egybe, hiszen a könyvtár munkatársi gárdájának közös ügye a 
hatalmas anyagi és szellemi ráforditássa I létrehozott gyűjtemény minél sokoldalúbb hasz
nosítása és ennek révén a könyvtár rengjának emelése. Nem kisebb kívánság az, hogy a do
kumentumanyagot és az intézményt kitünően ismerő munkatársak felhalmozott tapasztalatait 
ennek érdekében a könyvtár kutatói és kiadványi tevékenységében is érvényesíthesse.

Bármilyen kedvezőek azonban ebből a szempontból a társadalmi környezet fejlődési irá
nyai, éppen a vári beköltözés miatt, amely többszörös terhet ró a könyvtár vezetésére és 
dolgozóira, a belső feltételek nem kedveznek a kutatásszervezés terén kialakuló tervek 
gyors realizálásának. Ez az ellentmondás mutatkozott meg az 1983. évi kutatónapi korláto
zások terén is. Nyilvánvaló, hogy ebben az időszakban a kettős érdek összeegyeztetése el
engedhetetlen. Amíg a vári beköltözésig a könyvtár kénytelen erőit a költözés végrehajtá
sára koncentrálni, addig a Kutatásszervezési Csoport mindent elkövet, hogy az uj helyzet
ben várható kedvezőbb feltételek között majdan ki teljesithető feltáró és kutató tevékenység 
feltételeit megteremtse. így talán egyaránt érdemes néhány szót szólni a napi teendőkről 
és a távolabbi célokról.

A távoli célok érdekében szükséges a könyvtár és a hazai tudományos élet kapcsolatainak 
továbbfejlesztése. Különösen nagy hangsúlyt kap ez a hungarika kutatások terén. El kell 
végezni a hazai hungarika kutatások számbavételét, hogy az áttekintés megalapozza a Kuta-
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tásszervezési Csoportra váró koordináló munkát, hogy ebben az összefüggésben az OSZK 
hungarika feltáró tevékenysége méltó rangot és jelentőséget kapjon. Ennek legfőbb fel
tétele, hogy az OSZK a jövőben a hungarika regisztráció és tájékoztató tevékenységét to
vábbfejlessze, hogy a kutatás hungarika Információs Igényeit minél mélyebben és minél szé
lesebb körben ellássa. A teendők felmérése és a tervek elkészítése mellett a kutatásszer
vezés feladata elősegíteni a továbbfejlesztés feltételeinek megteremtését és uj publikáci
ós csatornák kiépítését.

A hungarika kutatások áttekintése és koordinálása mellett a Kutatásszervezési Csoport 
feladatává vált távlatilag a könyvtári kutatások országos számbavétele és a velük kapcso
latos Információk hasznosítása mind az OSZK mind a hazai könyvtárügy könyvtári kutatásai
nak koordinálása érdekében.

Ezek a távlati célok szabták meg a kutatásszervezés 1983. évi munkájának programját is. 
1983-ban a csoport folyamatosan viszi tovább a korábbi mederben megindult és szép eredmé
nyeket elért munkákat: az OSZK évkönyv szerkesztését, az OSZK-ban folyó kutatások nyilván
tartását, a középtávú kutatási tervbe felvett témák eredményeinek regisztrálását és értéke
lését, az OSZK kiadványok éves tervének összeállítását, az OSZK kiadványok megjelenésének 
gondozását, a kiadványtár kezelését.

A jövő tervek megalapozásaként a kutatásszervezés 1983-ban uj feladatokat is vállalt, 
ezek a következők:

- a tudományszervezési irodalom áttekintése és feldolgozása a kutatásszervezési 
funkció elvi megalapozása érdekében;

- a hungarika kutatások ötéves programjának felülvizsgálata a szükséges módosítá
sokra vonatkozó javaslatok elkészítése;

- a hungarika kutatásokban érdekelt könyvtárak együttműködésének terve;
- tervtanulmány a hungarika tájékoztatásnak a hungarológiai tájékoztatást is 
magában foglaló program folyamatos megvalósításáról;

- a kutatási főirányba vágó hungarika kutatások következő ötéves /1986-1990/ tervének 
elkészítése;

- az OSZK hungarika programjának történeti elemzése;
- tervezet a külföldi hungarika kutatások kézikönyve alapozási munkáira.

A Kutatásszervezési Csoport munkáját a tervfeladatként jelzett nagyobb témák mellett az 
intézetvezetés napi intézkedései és elvárásai határozzák meg. A csoport feladata az inté
zet életében folyamatosan felmerülő olyan kérdések megválaszolása, problémák gondozása,

) amelyek a kutatói és kladványi programokkal kapcsolatosak. Meg kell említeni itt például 
azokat a rendszeres megkereséseket, amelyek a Művelődési Minisztériumtól, az MTA megfele
lő szerveitől, a Tudományszervezési Intézettől, az Országos Könyvtárügyi Tanácstól, az 
ELTE Könyvtártudományi Tanszékétől, a Lenin Könyvtártól és a Library of Congresstől, vala
mint az OSZK munkatársaitól és vezetőitől egyaránt folyamatosan érkeztek és várhatók a 
jövőben is.

A vári felkészülés a Kutatásszervezési Csoport teendői között is kiemelt súlyt kap. A 
könyvtár megnyitására el kell készíteni azokat a tájékoztató kiadványokat, amelyek egyrészt 
a könyvtár reprezentativ bemutatását biztosítják, másrészt a használattal kapcsolatos gya-
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korlati tudnivalókat rögzítik; fel kell gyorsítani a könyvtár történetének feldolgozását 
a megfelelő feltételek megteremtésével, részt kell venni a könyvtár megnyitásával kapcso
latos rendezvények, kiállítások előkészítésében, s meg kell indítani a külföldi magyar 
könyvtárosok 2. konferenciájának szervezőmunkáját.

Tehát e kettős keretben: a folyamatos napi igényeknek eleget téve a jövő előkészítésén 
dolgozik a Kutatásszervezési Csoport. Terveit az OSZK érdekében szeretné elkészíteni és az 
OSZK munkatársaival együtt szeretné megoldani, ezért a kollégák minden ötlete és javaslata 
hasznos támogatás és köszönettel vesszük.

Kovács Ilona

Megkezdte munkáját a Központi Restauráló Laboratórium
/Beszélgetés B. Kozocsa Ildikóval/

Másfél évvel ezelőtt adtunk hirt a határozatról, amely szerint létre kell hozni a 
Központi Restauráló Laboratóriumot,*^ s annak első feladata az Egyetemi Könyvtár mikroor- 

ganikusan fertőzött Corvináinak fertőtlenítése és helyreállítása. Jelenleg pedig már csak
nem két hónapja üzemel a Budavári Palota készülő F-épülétének leválasztott helyiségeiben..

- Mindnyájunk számára emlékezetes dátum marad február 16-a, aznap jöttünk föl először 
ide dolgozni. Utána persze még két-három hetet lefoglalt a költözködés befejezése, a helyi 
ségek MbelakásaM, úgyhogy az érdemi munkát március elején tudtuk elkezdeni. De ez - elosz
tandó a félreértést - nem azt jelenti, hogy már neki is fogtunk a Corvináknak: ezt ugyanis 
még két vizsgálatnak meg kell előznie. Az egyiket mikrobiológusok végzik: ez a fertőző pe
nészgombák kitenyésztése és azonosítása. A másik vizsgálat ugyancsak folyik már: az illumi 
nált kódexek festékenyagainak analízise. Mi csak akkor tudunk munkához látni, ha már kézbe 
kaptuk ennek a kettőnek az eredményeit. Addig részben az Egyetemi Könyvtár úgyszintén Tö
rökországból visszakapott, de nem fertőzött kódexeit vesszük munkába, részben pedig foly
tatjuk az egyházi könyvtárak kódexeinek helyreállítását, ami még az 1970-es években meg
kezdett munkánk.
•Lényegesen megváltozott munkakörülmények között folytathatják a munkát a Guszev utcai 

műhelyhez képest...
- Ez természetes is, hiszen ezeket a helyiségeket már eleve erre a célra tervezték.

Csak éppen az első tervek másfél-két évtizeddel ezelőtt készültek, s ennek megvannak a hát 
rányai is. Azóta alaposan megváltoztak az igényeink. Akkor még részben nem léteztek olyan 
gépi berendezések, részben mi nem tudtunk róluk, amiknek a beszerzési szüksége ma már 
magától értetődik. Ilyen például a papiröntő gép. Már-már sínen volt az ügye, amikor jöt
tek a devizakorlátozások. Ugyanígy a hidraulikus, füthető prés, amit szintén csak tőkés

+/ OSZK Híradó 24.évf. 1981. 8.sz. 164.1.
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import utján lehetne megszerezni. Még szerencse, hogy a laminátort jóval a korlátozások 
előtt megvásárolta a könyvtár. S a fentiekhez tegyük hozzá a két, csehszlovák gyártmányú, 
átvilágítható montírozó asztalt, amik meg vannak rendelve, s talán ebben az évben meg is 
érkeznek. A két, még ugyancsak hiányzó műszer- illetve vegyszerszekrényt. A még hiányzó 
anyagtároló szekrényeket, s azokat a kis, asztal alá beguritható szekrénykéket, amikben 
a kéziszerszámokat tartjuk majd. Már most, heten - a vegyészmérnökünk Gyes-en van - ki
csit szűkén vagyunk, ha mindez megérkezik, telített lesz a műhely. De azt hiszem, hogy 
nemcsak ránk, hanem a könyvtár egészére is igaz, hogy mire két évtizeddel az építkezés 
megkezdése után felköltözünk, szép lassan kezdjük ki is nőni az épületet. A papiröntő 
gép és az elektromos prés számára ki van alakítva a hely, elkészült hozzá a víz- és elekt
romos hálózat, de már az olyan érzékeny műszerek számára, mint a pH-mérő, a gyorsmérleg, a 
mikroszkóp, a fotófelszerelés, hozzájuk véve még a vegyi fülkéket, egy külön helyiségre 
lenne szükség. Most ezek is itt vannak mind, ebben a két helyiségben, részben az ablakok 
alatt. Az ablakmélyedések a térkihasználás szempontjából ideálisak, de az ablaksor sajnos 
déli fekvésű, s délelőtt nagyon erősen besüt a nap, ami sem a műszereknek, sem a bőröknek, 
sem az illuminált kódexek festékenyagának nem tesz jót. Ez a probléma - reméljük - meg 
fog oldódni. Szeretnénk mielőbb fényvédő fóliákat szereltetni az ablakokra, s reluxát is 
fel fognak szerelni, amit viszont - úgy tudjuk - a beruházó egyszerre rendel majd meg az 
egész épület számára.

- Milyen intézkedések és berendezések szolgálják a gondjaikra bízott állomány bizton
ságát?

- A tűzbiztonságot egy füstjelző berendezés, ami éppen úgy a fegyveres őrséget riasz
taná szükség esetén, mint a betörésjelző rendszer, amit munkaidő végén, távozáskor a fegy
veres őr jelenlétében "élesre állítunk". Maguk a kódexek pedig a betörés ellen igy biz
tosított laboratóriumon belül is egy biztonsági zárral felszerelt vásszekrényben töltik az 
éjszakát.

- Köszönöm a beszélgetést.

x Ezek a szekrények V. 24-én megérkeztek.

KIADVÁNYAINK
Az_0£Szácjo^ Széchényj_ £Ö£y£tár_Év_kön_yve

/Bp. 1982. OSzK., 609 I. Fel.szerk.: Németh Mária/

Örvendetesen gyors ütemben követte az Országos Széchényi Könyvtár 1980-as Évkönyve az 
előző kötetet. Mint az eddigiek is, ez a kötet is tanulságosan mutatja be a könyvtári 
munka széles körét és a könyvtár tudományos dolgozóinak perspektivikus érdeklődését.
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Az első, beszámoló részben Somku+_i_ Gabr_i_eJ_l£ szokás szerint a számadatok élő tükrében 
ad számot a rutin-munkálatok mellett a fejlesztés, a számítógépesítés egyre gyorsuló üte
méről, valamint az országos és nemzetközi Információs rendszerekben való részvételről.
Külön kiemelhető bevezetőjének utolsó bekezdése: "Az év második felében néhány biztató jel 
arra vallott, hogy a Budavári Palotában a könyvtár építkezése felgyorsult. Ennek megfele
lően újra intenzivebbé váltak a vári felkészülés könyvtári előkészítő munkái..." Feltehe
tő, hogy az 1983-as kötet már ezek teljes befejezéséről ad majd számot. - £^a£P_Jstván 
hasonlóan a korábbiakhoz a Könyvtártudományi és Módszertani Központ szerepéről szól "A 
könyvtár és társadalmi szerepe" c. általában, külön kiemelve a helyismereti gyűjtemények 
fejlesztésével kapcsolatos program kérdéseit.

A második tanulmánycsoport a könyvtári munka elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. 
Zjrxz Péier_ "A könyvtári szakfelügyelet" c. tanulmánya a szükségesnél kissé bővebben ir 
a "szakfelügyelet" jogi-fogalmi meghatározásáról és a külföldi példákról. Tanulságosan az 
1968. utáni fejlődésről irt bekezdései s uj távlatokat nyitnak a szakfelügyeleti munka re
formjavaslatairól írott sorok. Kár, hogy az 1958-1968. közötti korszakkal kapcsolatban nem 
használta fel a még életben lévő három szakfelügyelő /Mátrai László, Zalai Zoltán és e 
sorok írója/ személyes tapasztalatait, ill. az Egyetemi Könyvtár kézirat- és irattárában 
őrzött szakfelügyeleti iratanyagot. - Etors£ Gedeon_ "A 16. századi nyomtatványok regiszt
rálásának lehetőségei"-t vizsgálva szól az anyag világkatalógusának /Corpus/, ill. segéd
leteinek /Thesaurus és Clavis/ terveiről, ill. a már napvilágot látott eredményekről, el
sősorban a gondozásában megjelent CIavis-kötetről, mely Olaszországban 1465-1600 között 
működött nyomdászokról és könyvkereskedőiről nyújt tájékoztatást.

A harmadik tanulmánycsoport az OSzK gyűjteményeivel és történetével foglalkozik. 
üa£a£z1tv£ Gyuj£ az OSzK-nak az I. világháborút követő infláció alatti "kínkeserves" kísér
leteiről, a Luki ni eh Imre igazgató által kezdeményezett, jövedelemszerzést remélő könyv
aukcióiról, azok sikertelenségéről ir s ezzel is megokolja, hogy miért volt /s részben 
van még ma is/ oly sok hiány nemzeti könyvtárunk ekorbeli állományában. - Wix Györ£yjié_
"Az állományi teljességre törekvés lehetőségei és korlátái"-ról, a patriotíka gyűjtés 
hiányainak retrospektív pótlási lehetőségeiről szól. Annak ellenére, hogy - statisztikai 
megállapításai szerint - 92 ^-os teljességről van szó, kifejti: rendkívül munkaigényes 
ez a művelet, melyet csak relatív siker reményében érdemes megkezdeni s minden hiány igy 
sem lesz pótolható. - Bánáti_j£tváriné az OSzK olvasói betűrendes könyvkatalógusát ismer
teti mindenre kiterjedő részletességgel s szól kialakulásának történetéről is.

A negyedik tanulmánycsoport könyv- és művelődéstörténeti tanulmányokat nyújt. Szabó 
András a Károlyi Gáspárral és a Vizsolyi Bibliával kapcsolatos eddigi téves megállapítások 
korrekciójára tesz kísérletet. Utolsó bekezdésében megállapítja, hogy a bibIiaforditó ere
deti neve "Radicsics" volt s a magyar név helyes formája "Károlyi". - He]_+aj_János_ a 
heidelbergi egyetemen 1595-1621 közt /Parcus Dávid professzorsága alatt/ tanult magyaror
szági diákok és /ez lényeges!/ patronusaik adattárát nyújtja. Kifejti, hogy a magyaror
szági kálvinista diákok a wittenbergi egyetem lutheránus megmerevedése miatt pártoltak át 
Heidelbergbe s ott a hittudomány mellett poézissal és oktatástannal is foglalkoztak. 
Tanulságosak történeti statisztikai adatai is: a 173 diák 80-90 í-a polgári-papi származá-
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su, közel 50 í-uk Debrecenből és Sárospatakról indult el és 40 Jf-uk papként került vissza 
hazájába. Pártfogóik mintegy fele egyházi és polgári személy volt. - PavercsiJ< J_lon£ foly
tatja a lőcsei Brewer-nyomda történetéről szóló /könyvméretü/ tanulmányát, bőséges nyom
dászat- és könyvdisztörténetl illusztrációs melléklettel. A politikai és valláspolitikai 
helyzetnek megfelelő sikerhullám 1626-1650 és 1680-1711 között érte el a csúcspontokat. 
1711 után a hanyatlás kora következett. - Szeleste_j_ ü«__Lás_zló a 18. századi magyarorszá
gi kalendáriumokról ír. Az utóbbi években az e század nyomtatványainak feltárása rendsze
resebbé vált, számos uj kiadvány, példány került napvilágra; így "a század legkeresettebb 
könyve*’ most már tartalmilag is jogosan került az érdeklődés homlokterébe. A naptári rész 
mellett lerövidültek a prognosztikonok, viszont terjedelmesebbé vált az ismeretterjesztő 
anyag. A praktikus tudnivalók mellett majdnem mindenütt találkozunk krónikás részekkel 
/történeti és kortörténeti anyag/. Ezekkel együtt bővült a honismereti statisztikai adat
közlés, a versek, mesék és anekdoták. Komoly gyakorlati jellegűek az orvosi, nevelési és 
gazdasági tanácsok. Megállapítása szerint a 18. század harmadik harmadában a kalendáriumok 
irodalmi színvonala magasabb, mint az általános hazai műveltségi szint. Az érdekes és 
hasznos tanulmányt a sikertelen reformklsér letekről, a szabadalmi harcokról és a terjesz
tésről szóló bekezdések zárják. - Frled J_stván *'A keJet-középeurópai regény kialakulásá
hoz” nyújt adalékokat a 18.-19. század fordulója tájáról, cseh, szerb, lengyel és magyar 
példák bőséges felhasználásával. - MiMóss^János ”Uj Magyar Muzeum” c. tanulmányában 
/sajnos, bibliográfiai hivatkozások nélkül/ ismerteti - véleményem szerint kissé indoko
latlan Toldy Ferenc-ellenes éllel - az abszolutizmus első évtizede neves "szemIé”-jének 
történetét, ideológiai szerkezetét. Egyéni véleményem szerint Toldy nem-volt oly mérték
ben antimateriaIista, mint azt a szerző Írja s hogy a Szontagh-vitában leirt megjegyzése 
"feladásoméról biztosan nem súrolta a "denunciái ás tényét", - az meggyőződésem. Különben 
tárgyilagosan ismerteti a lap történetét, munkatársi gárdájának világnézeti helyzetét s 
hasonlítja azt össze hasonló műfajú külföldi szemlékkel. - Ko vác s_J Joji a az amerikai magyar 
emigráció egy kicsiny, nehézsorsu töredékének 1890-1918 közti müveitségtörténetéről Ír 
"A St. Paul-i Baross Gábor Társas és Betegségéiyező egylet könyvtárának története" c. 
tanulmányában. A kislétszámu egylet csekélyke könyvtárának története bemutatja, milyen 
volt akkor az anyanyelvi kultúra iránti igény és hogyan hatott az asszimiláció. A kétség
telen módszertani és forrásbázis-nehézségek ellenére érdekes lenne tudnunk, hogy vájjon 
ma, az anyanyelvi propaganda-munka emelkedő tendenciájának, a kapcsolatok intenzivebbé 
válásának korában milyen jellegű egy ilyen egyleti s azon belül könyvtári tevékenység. - 
Ü£h1rnar\n Tamás "Színtézis-kisérlet a 20. századi magyar történelmi regényben. Az Erdély- 
trilógia a magyar és a világirodalomban" c. tanulmányában Móricz Zsigmond hatalmas müvét 
elemezve arra mutat rá, hogy az író Bethlen Gábor alakjában saját magát, lényének egyik 
arculatát óhajtotta adni s hogy korképe bizonyos mértékig tükrözi az I. világháború 
utáni generáció megrázkódtatásait. Befejezésként analógiát keres a Móricz-mü és Heinrích 
Mann "IV. Henrik"-je között.

Összefoglalóan: mint máskor is, az 1980-as kötet is hűen tükrözi nemzeti könyvtárunk 
szorgalmas, nehéz és tudós munkáját.

Tóth András
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Uj kiadványunkról

A Nemzetközi Csereszolgálat sokoldalú tevékenysége jól ismert a Híradó olvasói előtt. 
Beszélgetésünk mostani apropója az osztály egyik újabb szolgáltatása, amelyről az osztály 
munkatársaival beszélgettünk.

- Osztályunk uj kiadvány elindítását tervezi. Munkánk célja, hogy.a külföldi könyvtárak, 
kulturális intézmények körében széles propagandát folytassunk a magyar könyvkiadás megis
mertetése céljából. Eddigi munkánkat egészítené ki, tenné teljesebbé egy uj, angol nyelvű 
kiadvány közreadása.

- Milyen céllal indítják útjára a kiadványt?
- Kicsit meglepőnek hangzik, de munkánk elsődlegesen gazdasági célt tűz ki maga elé. 

Propagandát szeretnénk teremteni a magyar könyvnek, nem utolsó sorban az Országos Széché
nyi Könyvtárnak és a Nemzetközi Csereszolgálatnak. Ismeretes, hogy a megnehezedett gazda
sági körülmények között a könyvtár külföldi könyvbeszerzése mind problematikusabbá válik, 
a cserelehetőségek beszűkülnek. Hogy csak néhány példát mondjunk: komoly nehézséget okoz 
egyes külföldi folyóiratok, könyvek csere utján történő megrendelése. Az Österrelchische 
Nationalbibliothek, amelyik az egyik legfontosabb cserepartnerünk, kifejezetten kérte, 
hogy csökkentsük azoknak a sorozatoknak, folyóiratoknak a számát, amelyekhez csere utján 
szeretnénk hozzájutni. Ugyanezt kérte a Bodleian Library is. A cserelehetőségek felélesz
tése, a kiadványok kétoldalú forgalma csak úgy érhető el, ha kiadványaink érdekében aktív 
propagandát folytatunk. Sok tapasztalat mutatja, hogy részben azért nincs elég érdeklődés 
a magyar kiadványok iránt, mert nincs meg a kellő propagandájuk.

- Tudna erre konkrét példát is mondani?
- A közelmúltból nagyon jó példát tudunk említeni. Kiadványtárunkban nagy mennyiségű 

anyag halmozódott fel, s köztük Hubay Ilona kiváló röplapbibiiográfiája. A könyvtár már 
arra gondolt, hogy az ÁKV utján megpróbálja viszonylag alacsony áron értékesíteni. 
MSonderangebot"-ként, azaz külön ajánlással hívtuk fel külföldi cserepartnereink, nemzeti 
és egyetemi könyvtárak figyelmét erre a történelmi kutatások során nélkülözhetetlen mun
kára. Az eredmény nem is maradt el. Nyugatnémet és amerikai könyvtárak tucatja jelentke
zett a röplapbibliográfiáért, és ajánlólevelünk eredményeképpen Hubay Ilona munkája olyan 
helyekre jutott el, ahol értékének megfelelően alkalmazzák a tudományos munkában.

- Mikor merült fel először egy propaganda céllal készülő kiadvány terve?
- Sok évvel ezelőtt Sebestyén Géza akkori főigazgatóhelyettes, aki mindig szívügyének 

tekintette a magyar kultúra ügyét és annak külföldi propagálását, javasolta először ajánló 
hiiingarica bibliográfia létrehozását, Hungarica selecta címen. A tervezett kiadvány a 
Magyarországról szóló, magyar nyelven Magyarországon megjelenő munkákat ajánlotta volna a 
külföldi olvasók figyelmébe. Tulajdonképpen az MNB mechanikus válogatása lett volna, és 
felmerült a lehetőség, hogy a Bücher aus Ungarn című kiadvánnyal is együttműködjünk.

- Lett-e valami kézzelfogható eredménye ennek az együttműködésnek?
- Sajnos nem. Illetve megjelent ugyan egy próbaszám, amelyben mi állítottuk össze az 

annotált ajánló bibliográfiát, azonban a Bücher aus Ungarn szerkesztősége olyan anyagi kö
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vetéléseket támasztott a Széchényi Könyvtárral szemben, hogy együttműködésünk nem valósul
hatott meg.

- Most mégis napirendre került a kiadvány ügye.
- Igen, a leányzó nem halt meg, csak aluszik. Úgy gondoltuk, a hatékony nemzetközi 

csere érdekében nem szabad lemondanunk egy hasonló kiadványról. Mostani tervünk szerint 
némi módosítással visszatérünk a Sebestyén Géza által el gondoltakhoz. Ajánló bibliográfiát 
készítünk, amely magában foglalja a Magyarországgal foglalkozó társadalomtudományi szakiro
dalmat, jelenjen az meg magyarul vagy idegen nyelven, idehaza, a környező országokban vagy 
a távolabbi külföldön. Címében Is hűségesek leszünk a hajdani elgondoláshoz. Kiadványunk
a Hungarica selecta címet viseli majd, angol alcíme már a kiadvány jellegéről Is tájékoz
tat: Abstracts of Books on Hungary.

- Milyen gyakran jelenik majd meg a Hungarica selecta és milyen formátumban?
- Évente négyszer szeretnénk megjelentetni, számonként mintegy 80 oldalnyi terjedelem

ben. Ha l-l 1/2 oldalas recenziókat számitunk, akkor ez azt jelenti, hogy 200-250 tételt 
tudunk ismertetni. A kiadvány előállítását úgy terveztük meg, hogy a könyvtárnak olcsó, 
ugyanakkor gyorsan előállítható legyen. Saját sokszorosító üzemünk és kötészetünk kész
séggel vállalta az előállítást, tehát a gyorsaság nekik is köszönhető lesz.

- Ehhez kapcsolódik következő kérdésem. Hogyan tudnak lépést tartani a megjelent szak
irodalommal, mennyire lesz "naprakész" a bibliográfia?

- Saját érdekünk Is, hogy a megjelent könyvtermést a lehető leggyorsabban ajánlani 
tudjuk külföldi partnereinknek. Ezért kapcsolatban állunk az Uj könyvek szerkesztőségével. 
Köztudomású, hogy ők a könyvek kefelevonataI alapján írják ismertetéseiket, tehát a gyor
saság náluk Is elsőrangú szempont. ígéretet kaptunk arra, hogy még kéziratban megkapjuk az 
ő ajánló szövegeiket, tehát nagy segítséget nyújtanak nekünk abban, hogy a írni angol nyelvű 
változatunk elkészülhessen. Ugyancsak felmerült az együttműködés lehetősége a Hungarológiai 
Értesítővel, amely magyar nyelven ad közre ajánló jellegű könyvismertetéseket a magyar 
irodalomtörténet, nyelvtudomány, néprajz és zenetudomány köréből.

- Nem lesz-e átfedés az említett kiadványok és a Hungarica selecta között?
- Eleve nem lesz átfedés, mert amazok magyar nyelvűek, a miénk angol nyelvű, és nem 

utolsó sorban azt kell hangsúlyoznunk, hogy a mi munkánk más célra készül. Olvasóink 
külföldiek és abból kell kiindulnunk, hogy semmit, vagy nagyon keveset tudnak Magyaror
szágról. Amikor tehát egy könyvet ismertetünk, nemcsak azt kell elmondanunk, hogy mit 
tartalmaz az ajánlott munka, hanem azt Is, hogy mit kell tudni az illető szakemberről vagy 
témáról, hogyan foglalkoznak az érintett kérdéssel más munkákban. Tehát ha például Kornál 
János: A hiány cimü közgazdasági slágerkönyvét ajánljuk cserepartnereinknek, akkor a mai 
magyar gazdaságpolitikáról is rövid áttekintést akarunk adni.

- Ezek szerint nagyon széles területet ölel fel az uj kiadvány. Kik azok a szakemberek, 
akiknek a közreműködésére számítanak?

- Kiadványunk a Nemzetközi Csereszolgálat hivatali munkájaként készül, osztályunkról 
tevődik össze a szerkesztői gárda. Ugyanakkor szívesen vesszük, ha a könyvtár más terüle
téről is jelentkeznek munkatársak, akiket ugyanúgy a lelkesedés füt, mint a mi munka
társainkat. Ugyanis ezzel a kiadvánnyal nagy feladatot vállaltunk, és mindezt az eddigi
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munkánk mellett, napi feladatként, esetleg némi társadalmi munkával megtoldva végezzük el. 
Tehát olyan kollégák jelentkezését várjuk, akik társadalmi munkában, honorárium nélkül, 
szívesen vállalnának részt a Magyarországra vonatkozó társadalomtudományi szakirodalom 
külföldi népszerűsítésében. A kiadványt annyira közös munkának tekintjük, hogy az ismer
tetéseket sem írjuk alá, tehát a közreadó munkatársak egytől-egyig a könyvtárért és a ma
gyar könyvkultúráért dolgoznak. Egyetlen kollégánk nevét szeretnénk megemlíteni, mert be
kapcsolódása a munkába az osztályok közötti jó együttműködést Is példázza. Barkóczi András, 
a Könyvtárközi Kölcsönzés munkatársa, szintén önzetlenül vállalta, hogy a recenziók angol 
nyelvi gondozását, a fordítások ellenőrzését, esetenként a fordítást elvégzi.

- Visszatérve a kiadvány jellegére, tartalmaz-e az ajánlat szépirodalmi müveket?
- Nem, a magyar szépirodalom külföldi népszerűsítését nem tartjuk e kiadvány feladatá

nak. A cserénél szerzett tapasztalatunk azt mutatja, hogy külföldön sokkal nagyobb az 
igény a jó szakirodalomra, mint a magyar nyelvű szépirodalomra. Tehát nem ajánljuk Illyés 
Gyula verseit, de igenis javasoljuk az Illyés Gyula élete képekben cimü összeállítást és 
ismertetése kapcsán alkalmat találunk arra, hogy Illyés minden vonatkozású nagyságáról,
a magyar költőnek a politikai közélettel való kapcsolatáról is szót ejtsünk.

- Hogyan terjesztik a Hungarica selecta-t?
- Már a tervezési stádiumban felvettük a kapcsolatot a Külügyminisztériummal, ahol 

mindig nagy megértéssel fogadták azokat a törekvéseinket, amelyek a magyar kultúra külföldi 
propagálására irányultak. Kiadványunk ingyenes szolgáltatás lesz, reklámanyagként kívánjuk 
eljuttatni a külföldi kulturális intézményekhez, könyvtárakhoz, egyetemekhez, magyar követ
ségekhez, konzulátusokhoz. A kiadványban felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a müvek az 
Országos Széchényi Könyvtár Nemzetközi Csereszolgálata utján beszerezhetők.

- Hány példányban jelenik meg az uj kiadvány?
- Kiindulásul 500 példányt tervezünk, amelyeket külképviseleti szerveink segítségét is 

igénybe véve kívánunk eljuttatni eddigi és jövőbeli cserepartnereinknek. A próbaszámot 
úgy készítjük, hogy Ízelítőt adunk benne az elmúlt másfél év legjelentősebb szakirodalmá
ból, és egyben kérjük az igény visszajelzését is. Reméljük, hogy példányszámunkat nem kell 
a későbbiekben sem csökkentenünk, hanem cserepartnereink igényeivel igazolni tudjuk kiad
ványunk létét, és elérjük célunkat: a magyar kultúra színvonalas külföldi propagálását,
és a szellemi kapcsolatok pénzben nem mérhető értéke mellett a könyvtárnak az uj könyvbe
szerzések révén anyagi hasznot is teremthetünk.

- Köszönöm a beszélgetést.

Az interjút készítette: Németh S. Katalin
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MJÉKOZÓMS
Látogatóban FájszI Károly eszperantó

magángyűjteményében

Az MKE Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottsága 1983 áprilisában Fajszi Károly eszperantista 
magángyűjteményét tekintette meg, s részesült a házigazda könyvtárát bemutató lelkes is
mertetésében.

Fajszi Károly az 1966-os budapesti Eszperantó Világkongresszus után határozta el az 
eszperantó nyelven megjelenő idodalom, III. magáról az eszperantó nyelvről szóló kiad
ványok gyűjtését. Erre az késztette, hogy nem volt Magyarországon önálló eszperantó múze
um, sem könyvtár. így a magyaroszági eszperantó mozgalom tárgyi emlékei lassan feladésbe 
merültek. A nagykönyvtárak állományában pedig nehéz tájékozódnia annak, aki csupán álta
lánosságban érdeklődik az eszperantó irodalom iránt, mivel a könyvtárak nem kezelik kü
lön gyűjteményként az eszperantó nyelvű müveket.

Fajszi Károly 5000 kötetet és megközelítőleg 3600 évfolyam folyóiratot magában foglaló 
magánkönyvtárát a világ első 25 eszperantó gyűjteménye között tartják számon. Elsősorban 
magyar vonatkozású anyagot gyűjt. Gyűjteménye sokkal teljesebb a Széchényi Könyvtár hason
ló anyagánál, hiszen 95 í-ban már birtokában van minden magyar vonatkozású eszperantó 
könyv, bárhol is jelent meg a világon. A hiányzó müvek felkutatását és pótlását folyama
tosan végzi. A nem magyar vonatkozású anyagban Is minden jelentősebb kézikönyv, bibliográ
fia tulajdonában van.

Az eszperantóra fordított müvek szerzői között ott találhatók a magyar irodalom kiváló
ságai: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Madách Imre, Molnár Ferenc, Zilahy Lajos, Sánta Ferenc, 
Darvas József. Tartalmazza a gyűjtemény az eszperantó nyelv alapítójának, Zamenhofnak tel
jes munkásságát, őrzi a nagy magyar eszperantisták - Baghy Gyula, Kalocsay Kálmán, Szilágyi 
Ferenc, Baranyai Imre, Tákony Lajos és Somlai László - összes müveit is. A gyarapítás je
lenleg csere utján történik. Harminc ország eszperantó gyűjteményével és magángyüjtőjével 
áll kapcsolatban: az Eszperantó Világszövetség rotterdami könyvtárával, abécsi Nemzeti 
Eszperantó Múzeummal és a lublini egyetem könyvtárával. Rendszeres összeköttetésben van ja
pán, uj-zélandi, spanyol, angol, belga, holland, vietnami gyűjtőkkel. A gyűjteményt számos 
világhírű eszperantista könyvtárából kikerült ex libris-szel vagy saját kezű névbeirással 
ellátott mű gazdagítja, mint például a nagy finn eszperantista Vilho Sátálá Kalevala-for- 
ditása, amelyet Franz Janasnak az egykori osztrák államelnöknek dedikált a szerző.
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Fájszi Károly könyvtára a kutatók, vizsgára készülő, diplomázó fiatalok számára szíve
sen áll rendelkezésre. A feldolgozó munkát az érvényes szabványok - címleírást az MSZ 
3424/1-78, a szakozást pedig az MSZ 4000-77 alapján végzi. Jelenleg az 5000 kötet könyv 
katalogizálása folyik, abban a reményben, hogy ez a későbbiek folyamán nyomtatásban is 
megjelenik majd.

A gyűjtemény a jövőben valószínűleg valamelyik nagykönyvtár kezelésébe fog kerülni.
Jó lenne, ha együtt maradna, hisz van olyan darabja, amelynek öt országban megjelent 
nyolc változatlan kiadása van együtt.

A Müveiődési Minisztérium Fajszi Károly eszperantó magángyűjteményét védetté nyilvání
totta .

Bánfi Szilvia

Megkérdeztük —
a Központi Restaurátor Laboratórium dolgozóit, hogyan jutnak el reggelenként a munkahelyük
re. Hol ebédelnek? Ki vásárol be a családban?

Kozocs^ \_\ó_ij<ó: A közlekedés komoly gond. A 16-os autóbusz az egyetlen járat, amelyik fel
jön ide a Várba. Többen vagyunk, akik - különböző uton-módon - a Clark Adám teret vesszük 
célba, s onnan gyalog jövünk föl a lépcsőkön.

A könyvtár által biztosított étkezési hozzájárulást a Fortuna étterem önkiszolgáló ré
szében vehetnénk igénybe, de nem szívesen járunk oda, mert elég nagy távolságra van. Né
hány hete itt a közelben megnyílt a Muskétás étterem, ahol elég olcsón elő lehet fizetni 
a menüt. Ott viszont az étkezési hozzájárulást nem tudjuk Igénybevenni, ezért azt inkább 
összegyűjtjük és időről-időre bevásárolunk rajta a Fortuna büféjében. Az üzletek általá
ban elég távol vannak, zömük a Szentháromság téren. így aztán inkább a férjem vásárol be. 
Kolléganőim azt mondják, hogy a Nemzeti Galéria büféjében jó a választék, 
dr^ Ká_j_m£n_P«éternié_Hor_váth_A£n_es^ Én a Ferenc körúton lakom. A metróval elmegyek az Engels 
térig, ott válogathatok az autóbuszok között. A 16-os elég ritkán jár, ha látom, hogy nem
rég mehetett el, akkor átsétálok a 2-es megállójához. Ha ott sem állnak sokan, akkor to
vábbmegyek és megpróbálom a 4-est. A Clark Adám téren leszállók és gyalog fölsétálok a 
lépcsőkön. Reggel körülbelül fél órát utazom, hazafelé gyorsabb, mert a Clark Adám téren
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közös megállója van a három buszjáratnak. A családi bevásárlást már nem ón Intézem,%
mert itt csak egy közért van, a Szentháromság téren. Elég zsúfolt, nyáron - gondolom - 
még Inkább az lesz.
FoIdessy__Péter: Én BudakaIászról a HÉV-vel járok be dolgozni. Elég sokat kell gyalogol
nom, amíg elérek Békásmegyeren a busz megállójához, s ott se rövid Idő a várakozás. A 
Batthyány tértől már gyorsabb: felszállók a 86-os buszra, végül fölsétálok gyalog, vagy 
ha esik az eső, felszállók a 16-osra. Egybevéve mindent egy óra, egy és egy negyed óra 
hazulról. Én is a Muskétásban ebédelek, nyegyedórányIra Innen.
Fodor jíva^ Ahhoz képest, hogy légvonalban milyen közel lakon - a Gellérthegyen - nagyon 
körülvényes és hosszú az ut idáig. A hegyről a 27-es busszal tudok lejönni, amely köz
tudottan ritkán közlekedik. Aztán fölszál lók a 61-es villamosra, elmegyek a Moszkva térig, 
s onnan a 16-os autóbusz hoz fel idáig, összesen egy óra. Amióta itt dolgozom, összefog 
a család, ők intézik a bevásárlást.

oooo
Részletek KOVÁCS Zoltán: Elképzelések a Vár közlekedéséről c. cikkéből /=Budapest 1982.
12.sz. 2-5. I./

" A Várhegyet három oldalról két déli és egy északi irányú közúton lehet megközelíteni, 
illetve elhagyni. A Hunyadi János ut a Lánchid-CIark Adám tér, a Palota ut az Erzsébet 
hid térségéből, a Várfok utca pedig a Moszkva térről és környékéről biztosit kielégítő 
kapacitású és elfogadható színvonalú kapcsolatot.

A Várnegyed lakó-, látogató- és dolgozó forgalmát ma két autóbuszjárat bonyolítja le. A 
16-os busz az Engels tér-Lánchld útvonalon át köti össze a pesti Belvárost és a Várat, 
míg a 16/A busz a Moszkva tér révén Közép-Buda térségét kapcsolja a Várhoz. ... A negyed 
tömegközlekedése nem jó, de még elfogadható.

A közúti közlekedés radikális korlátozása csak úgy képzelhető el, ha javul a tömegköz
lekedés. Ezt a Várban már közlekedő 16 és 16/A jelzésű autóbuszjárat sűrítésével nem le
het megoldani, mert a bajt a 16-os busz lánchidi lelassulása, sokszori elakadása okozza.
A József Attila utcának, a Roosevelt térnek és a Lánchidnak a mai igényekhez képest is 
szűk, de nem is javítható áteresztőképességét tekintve - változás itt nem várható. Uj 
autóbuszjáratra lesz szükség. Javaslatunk szerint a 16 és 16/A járatot össze kellene vonni 
és kiegészíteni egy 116 jelzésű járattal. A I16-os javasolt útvonala: FELSZABADULÁS TÉR - 
Erzsébet hid - Krisztina körút - Dózsa György tér - Palota ut - Disz tér - Tárnok utca - 
Táncsics Mihály utca - Bécsi kapu tér - Várfok utca - Ostrom utca/ vissza: Várfok utca/ - 
Batthyány utca/ vissza: Csalogány utca-Fazekas utca/ - BATTHYÁNY TÉR. Az uj vonal tovább 
bővítené a metrókapcsolatokat...
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A Várnegyed tömegközlekedésében jelentéktelen szerepe lesz a három, egyenként 10-12 
személyes gyorsIiftnek. Ezek a Dózsa György térről indulnak a palota ... F épületébe, s a 
Széchényi Könyvtárba érkeznek az Oroszlános udvar szintjére. A liftek maximális befogadó- 
képessége 400 fő/óra. Elhelyezkedésük is mutatja, hogy elsősorban az itt dolgozók és a 
könyvtár, valamint a múzeumok látogatói fogják használni.

Milyen szerepe lesz a siklónak a Vár tömegközlekedésében? Az eredeti konstrukcióban el
készülő háromfülkés kabinokban 8-8-8, azaz egy menetben 24 személyt lehet majd szállítani. 
Egy órára húsz menetet számítva, csúcsforgalomban 480-an utazhatnak óránként. Ez az autó
buszok háromezres utasforgalmához képest nem jelentős. Számolni kell azzal is, hogy a sik
ló a Clark Ádám tér - Szent György tér között, vagyis a polgárváros súlypontjától meglehe
tősen távol helyezkedik el. Mindez kizárja, hogy a siklót a hétköznapi hivatás-forgalom 
szempontjából a várhegyi tömegközlekedés részének tekintsük, és számoljunk vele a lökés
szerűen jelentkező reggeli és esti csúcsidőszakokban...1’

Gondolatok a könyvtárról
Mit várnak olvasóink a Budavári Palotába költöző Széchényi Könyvtártól?

Az Országos Széchényi Könyvtárnak kerek három évtizede vagyok olvasója. S nemcsak olva
sója: írója is. A katalógusfiókban több mint húsz munkám található meg. Márpedig a könyv
tárak az íróknak s olvasóknak köszönhetik létüket. Jó lenne, ha a Nemzeti Könyvtár műkö
désének az uj várbeli épületben ki íratlanul is ez lenne a zsinórmértéke.

Igaz, hogy külföldön már léteznek éjjel-nappal működő automatizált könyvtárak is, a- 
melyek szinte fölöslegessé teszik könyvtárosok alkalmazását: az ember tárcsázza a jel
zetet, s csőpostán asztalára érkezik a kért mü. De amíg ilyen fokú automatizálás nem va
lósul meg, tudomásul kellene venni, hogy mégis csak az olvasók vannak többségben /ha az 
olvasótermekben nem is mindig/ s azt, hogy a könyvtár az olvasókért /kutatókért és irókért/ 
van. S ez lehetne a várbeli uj könyvtár második jelmondata.

Jártam ide az 1950-es években is, amikor este 10-ig nyitva tartottak mindennap s még 
vasárnap délelőtt is. Telt ház volt, mivel boldog-boldogtalan jöhetett.

Azt, hogy a tudományos kutatás előnyére szűkítették az olvasók táborát, lényegében 
helyeselhető; a Nemzeti Könyvtár nem népkönyvtár, hanem mindenekelőtt tudományos Intézmény, 
s az állományvédelem érdekében is annak kell maradnia. Az viszont már kérdéses, hogy helyes 
és indokolt volt-e az olvasói létszám harmadára-negyedére csökkentésével egyidejűleg a 
nyitvatartási időt is felére csökkenteni. Remélhetőleg az uj épületben teljes nyitvatar- 
tással fog működni a könyvtár; mivel pedig a tudományos kutatómunka nem korlátozható olyan 
formában, mint a fizikai, legalább egy kutatószobában biztosítani kellene a ”non-stop”

64



nyitvatartást. /Az Országgyűlési Könyvtár szombat estig nyitva van, a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár központja vasárnap délelőtt is./

Tudvalevő, hogy az OSzK-ban unikumokat is nagy számban őriznek, tehát e kérdést nem 
lehet elintézni azzal, hogy kölcsönözzék ki más könyvtárból a szükséges müveket a kuta
tók. Azt pedig megengedhetetlennek tartom - állományvédelmi szempontból, de minden kutató 
érdekében is -, hogy az OSzK könyvet vagy folyóiratot adjon kölcsön akár külső, akár 
belső munkatársaknak, kutatóknak vagy intézményeknek. Ez is egyik alapszabálya lehet az 
uj épületbe költöző könyvtárnak.

Nincs bosszantóbb s hátráltatóbb annál, mint amikor a kérőlap ezzel a válasszal érkezik 
vissza: "Ki van kölcsönözve". Ennél csak egy bosszantóbb van, ha a megérkezett mü - több- f 
nyíre folyóirat - hiányos. Pedig e hiányok pótolhatók volnának. /Hogy pontos adatokkal 
szolgáljak: pl. a Hirlaptárban hiányos a kolozsvári Utunk s a bukaresti Előre I956—i 
évfolyama. Mindkettő hiánytalanul megvan a debreceni Egyetemi Könyvtárban, tehát xerox
másolatban vagy mikrofilmen át lehetne kérni a hiányzó számokat./

Még elkeserítőbb a hiányosság a régi folyóiratok esetében, arról nem szólva, hogy ha 
véletlenül mégis akad teljes példány, akkor az mindig feldolgozás alatt van valamelyik 
kutatónál. Korábban javasoltam már az Akadémiai Kiadónak, hogy az olyan ritka és jelen
tős XVIII. századi folyóiratokat, mint az Orpheus, a kassai Magyar Museum s az Uránia, 
adják ki hasonmáskiadásban /de éppígy ki kellene adni a Bétsi Magyar Musát is, vagy a 
pozsonyi Magyar Hírmondót/. Az OSzK, amelynek műhelye korábban Petrik bibliográfiáját is 
kiváló minőségben újra kiadta, vállalkozhatnék e reprintre: még üzletnek sem volna utol
só, nem szólva arról, mit nyerne vele az állományvédelem. E "reprint"-es állományvédelem 
az uj OSzK egyik legfontosabb feladata lenne /éppúgy, mint a mikrofilmezés tervszerű foly
tatása és korszerű olvasó készülékek beszerzése/.

A legfájdalmasabb persze, ha ráírják a kérőlapra: "revíziós hiány": vagy "nincs a 
helyén" stb. Úgy hiszem az ellenőrzést is meg kellene szigorítani, hogy se a raktárból, 
se a szabadpolcról ne tűnjenek el könyvek /mert az utóbbira is tudnék példát idézni: 
azóta sem pótolt "alapművek" hiányát/.

Az is ilyen fájdalmas hiány, ha egy fontos kézikönyv be sem kerül a könyvtár állományá
ba; egy példa: Csetri Elek I979—i bukaresti kiadású alapműve, a Körösi Csorna Sándor indu
lása hiányzik az OSzK állományából. /Ilyenkor — ha nem közös kiadású a mü — antikváriu
mok megbízásával, hirdetés utján, de be kell szerezni a könyvet./

A szabadpolcos kézikönyvtár nagyon üdvös és a kutatást megkönnyítő intézmény; célsze
rűségét azonban nagyban növelhetné, ha valóban azok a könyvek volnának ott a polcon, 
amelyekre állandó jelleggel szükség van /s ehhez talán nem ártana "kívánságlisták" alapján 
kikérni az olvasók javaslatait/.

Azt, hogy az említett hiányzó lappéldányok a debreceni Egyetemi Könyvtárban hiányta
lanul megvannak, nem a Központi Címjegyzékből állapítottam meg: abból ez nem derül ki . Na
gyon fontos volna, hogy a Központi Lelőhelykatalógusnak nagyjából 1944 körül lezárt ada
tait sürgősen kiegészítsék: enélkül ugyanis sok időveszteséggel jár a kutatómunka, s vég
ső soron a Nemzeti Könyvtár feladatkörébe tartozik a hungarikák országos /sőt nemzetközi, 
országhatáron túli/ nyilvántartása is.
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Még volna nem egy gondolatom a könyvtárról, de helyszűke miatt be kell fejeznem tűnődé
sem. Azzal zárom eszmefuttatásom, hogy remélhetőleg nem kell elmondanom majd Juhász Gyula 
Könyvtár című versének ide illő soraival az uj könyvtárról:

... Bánatos álmok és édes remények,
Álmok, remények, mik megcsaltak engem!

Szilágyi Ferenc 
tudományos főmunkatárs 

kandidátus
j ------
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Ha majd felköltözik a Várba... Azt, hogy akkor nem kell várnom másnapig, ha munka 
közben belebotlok egy adatba és egy másik könyvben szeretnék utánanézni, vagy rosszul 
mértem fel aznapi teljesítményemet és még folytatni szeretném a szerző más munkáival, de 
azok másik raktárban vannak. Akkor majd talán csak leemelem a polcról azt a bibliográfiát, 
kézikönyvet, amelyik megadja a szükséges eligazítást. S képzelődjünk csak! Hátha még azt 
is megtehetem, hogy azt a 3-4 oldalt, amit még alaposabban kellene elemeznem, csak odavi
szem egy pénzbedobós masinához s hipp-hopp, máris megvan xerox-másolatban, vihetem haza. 
Még olyan reményeim is vannak, hogy ennek a régen várt könyvtárnak a tervezői elüldögéltek 
6-8 órát azon a széken, amit az olvasóknak szántak, s önnön fenekükkel győződtek meg róla, 
hogy elviselhető'. Felmérték, hogy a kinyitott újságnak és az olvasótermi asztalnak méret
ben egyeznie illik, sőt, nem árt, ha jegyzetelni is lehet mellette. Talán arra is gondol
tak, hogy az eleve gyenge minőségű, használattól megkopott, a mikrofilmen töredékére ki 
csinyitett, gőtbetüs szlovák szöveget meglehetősen nehéz olvasni vakító napsütésben a füg
gőlegesre állított homályos zöld képernyőn. S a katalógusok! Várható lesz valamilyen tech
nikai forradalom? Sikerül-e életre támasztani azt az információtömeget, ami ma még isme
retlen források mélyén alszik? S gyorsabbá tenni a visszakeresését. Megkaphatom-e valaha 
egy terminálon az engem érdeklő kérdés bibliográfiáját? Milliókat emésztett már fel a 
várépület helyreállítása, normális munkájához is milliók kellenek, s az olvasó újabb 
milliókat követelő ötleteket /nem is a sajátjait!/ feszeget. Adjon hozzá pénzt is. Igen, 
az információnak értéke van, de alig hiszem, hogy óhajaimat finanszírozni tudnám. Így 
hát megmaradnak jámbor óhajnak.

Dr. Kovács Zoltán
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Ahogy elkezdődött.
Visszaemlékezés az OSZK Híradó előzményeire és indulására

Meglepett, és be kell vallanom jólesően. lepett meg a megtisztelő felkérés, miszerint 
írjak az OSZK Híradó indulásáról. Egyúttal azonban nem kis gondot is jelentett. Évtize
dek óta kiszakítva élek az intézmény mindennapi életéből, csak egészen laza szálakkal 
összekötve vele. Másirányu gondjaim oly vastag réteggel fedték be az emlékeket, hogy azok
nak még vázlatos felidézése sem könnyű, sok bennük a bizonytalanság, fennál a pontatlanság 
veszélye is. Egyelőre arra sincs mód, hogy a még élő résztvevőkkel egyeztetve emlékeinket, 
pontosabbá és világosabbá tehessük azokat. Mindezeket a magam, illetve az alább következő 
sorok mentségére kellett leírnom, már előre is hálásan minden esetleges pótlásért és ki
egész Itésért.

Természetes, hogy az OSZK Híradónak is megvan a maga előtörténete. Ez az előtörténet ré
sze az 1956-os ellenforradalmat követő zűrzavaros hónapok történetének, a könyvtár belső 
konszolidációja történetének.

Az talán közismert, hogy az MDP-nek 1956-ban meglehetősen nagy létszámú alapszervezete 
működött az OSZK-ban. Ez nemcsak szervezetileg bomlott fel, hanem tagjai - a vezetőség 
tagjait is beleértve - az egymással szembenálló oldalakra kerültek, valamennyiünk gondol
kodásában a legteljesebb bizonytalanság uralkodott, sokszor inkább érzéseink és indula
taink irányítottak, mint józan meggondolások. Ilyen körülmények között alakult meg az 
MSZMP könyvtári alapszervezete, létszáma alig érte el a korábbi alapszervezet egy pártcso
portjának a létszámát, és sorain belül is gyakran éles viták folytak egyes alapvető és 
kevésbé fontos kérdésekről egyaránt. Egyszóval nem volt könnyű akkor kommunistának lenni. 
1957. májusában, egy súlyos betegség után felépülve kaptam azt a feladatot, hogy az agi- 
tációs munkába kapcsolódjam be.

Igen. De hogyan? Először is valamilyen fórum kellett volna. A pártszervezet egyelőre 
nem szerepelt a nyilvánosság előtt, egyrészt belső gondjait kellett előbb megoldania, más
részt a bizalom és a tekintély megszerzése akkor még a jövő feladata volt. A szakszervezet 
még nem működött, a könyvtár élére kormánybiztos került. Ekkor jött az ötlet: hát a fali
újság. Ma már egyre kevesebben vannak, akik tudják, hogy ez mi volt. Valamilyen tábla, amit 
több-kevesebb ízléssel feldíszítettünk, aztán egy-egy ünnepi alkalommal cikkek kerültek rá. 
Ezek persze nagyrészt általánosságok voltak, esetleg korábbi ünnepi újságcikkek kivonatai,
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jobb híján aztán ezek kivágva. A tábla tehát megvolt. A feladat most már csupán annyi, 
hogy a faliújságot valóban ujságszerüen szerkesszük.

Talán az eddigekből következik, hogy az egész, legalább is formailag egyszemélyes 
,fvál lal kozásf,-ként indult. Formailag persze, mert az egyes számok kollégák és barátok kö
zös munkájával jött létre. Nem volt ez szerkesztőbizottság, a résztvevők köre is állan
dóan változott. Hivatalos megbízatásunk egyikünknek sem volt, de az intézetvezetés és a 
pártvezetés hallgatólagos beleegyezésével, időnként segítségével és tanácsaival is végez
tük a munkánkat. Voltak olyan munkatársaink is, akik talán nem is tudtak róla. A folyosói 
viták egy-egy közérdekű kérdése is kikerült a faliújságra - bocsánat a Hiradó-ra - persze, 
a forrás megjelölése nélkül a válasszal együtt. Az nem biztos, hogy az adott válaszok 
mindegyikét most is vállalnám, de akkor a rendelkezésünkre álló ismeretek alapján legjobb 
meggyőződéssel adtuk őket.

Alakilag a lelemény az volt, hogy először is címet adtunk: "Híradó” és szépen formált 
betűkkel kikerült a táblára, mint annak állandó eleme. Hetente-kéthetente "jelent meg" a 
szükségletnek megfelelően. Folyamatosan számoztuk, megjelölve a "megjelenés" időpontját 
is, és szerepelt rajta alulírott, mint szerkesztő neve. Voltak ott híradások, értesítések, 
meghívások, de a fentiek szerint közérdekű kérdések és a rájuk adott rövid válaszok Is. 
Mindezt szellemes rajzok egészítették ki. A fogadtatás, főleg eleinte, elég vegyes volt. 
Egyetértő megjegyzéssel és merev elutasítással egyaránt lehetett találkozni. Az sem volt 
ritka, hogy a kifogásolt cikket áthúzták, vagy egyszerűen letépték a tábláról. Erre a le
hetőségre felkészülve aztán a kényesebbnek látszó cikkek egyszerre több példányban készül
tek, hogy szükség esetén gyorsan pótolni lehessen őket. Mindez persze teljesen a napi gon
dokhoz, a napi feladatokhoz kötötten, Így aztán senki sem gondolt arra, hogy abból bárki 
bármit is megőrizzen az utókor számára.

A Híradó tehát a párta lapszervezet egyetértésével, részben kezdeményezésére indult, de 
korántsem csak a párttagok készítették. Most kellene felsorol nőm, ki mindenki vett részt 
közvetlenül és közvetve a készítésében, de a bevezetőre kell hivatkoznom, és elnézést kér
nem mindazoktól, akiket nem említek. A legtevékenyebben Abrahám Rafael /Ráfi/ működött 
közre, aki a Könyvfeldolgozó Osztályon dolgozott akkor. Az egész grafikai megoldása, szel
lemes illusztrációi, mind az ő müve volt, de ötleteivel a tartalom kialakításában is nagy 
szerepe volt. Akkor a könyvtár fiatal nemzedékéhez tartozott Hankiss Elemér. Szellemessé
ge, éleslátása, kritikai szelleme nagyon sokat segített. A "vállalkozás" mindenese Varró 
Jutka volt. És idéznem kell Hámori Béla elvtárs emlékét is, aki előbb mint miniszteri 
biztos, de a későbbiekben is figyelemmel kísérte még ezt a szerény tevékenységet is.

A folyamatosan előrehaladó konszolidáció eredményeképpen került sor a Szakszervezeti 
Bizottság ujjáválasztására, ezzel együtt az érdemi szakszervezeti munka megindulására. A 
párta lapszervezet két tagot, Horváth Viktort és engem jelölt a Szakszervezeti Bizottságba. 
Ha a szükséges minimális szavazattal is, de azért megválasztottak. A megválasztott Szak- 
szervezeti Bizottság aztán Horváth Viktort elnökévé választotta, mig én az SZB propagan
distája lettem. Természetesen a Híradót vittem magammal. És innen kezdődik az OSZK Híradó 
tulajdonképpeni története.

A legszükségesebb feltételek biztosítása gyorsan megtörtént. Ez elsősorban a papír és a

68



sokszorosító kapacitás biztosítását jelentette. A tevékenység alapja és hatóköre nagymér
tékben kiszélesedett. Alapját tulajdonképpen a közben kiépült teljes szakszervezeti hálózat 
jelentette, beleértve a szakszervezeti csoportokat is. Ezzel együtt azonban mintegy az 
SZB "hivatalos lapjává” vált, legalább kivonatosan, de szószerint közölve a legfontosabb 
dokumentumait. Ezzel együtt azonban meg óhajtottuk őrizni a korábbi tömör és gyors infor
máló, közvélemény tolmácsoló és formáló vonásokat is. Ezért úgy terveztük, hogy a sokszoro
sított lapot is kéthetente jelentetjük meg. Gyorsan kiderült azonban, hogy erőink végesek, 
igy jelentek meg aztán ritkább időközönként az összevont, igaz terjedelmesebb számok.

A fentieknek megfelelően átalakult a szerkesztés módja is. A régi baráti kapcsolatok 
megmaradtak ugyan, a most már igazi Híradó fejlécét is Abrahám Rafael készítette el, az 
anyaggyűjtés azonban rendszeresebbé és tervszerűbbé vált, és szinte a könyvtár egészét 
átfogta. Mivel ezek elsősorban az SZB elnökénél futottak össze, gyakorlatilag kétszemélyes 
szerkesztőség alakult ki. Ez gyakran szinte éjszakába nyúló megbeszélést jelentett, bele
értve az egyes cikkek és cikkrészletek együttes, vagy külön-külön történő megírását is. A 
Szakszervezeti Híradó szervezési gondjainak a zöme kezdettől Horváth Viktorra hárult, a do
log természetéből következően egyre inkább az eszmei irányítás felelőssége is, sokkal 
nagyobb mértékben, mint azt "A kiadásért az OSZK szakszervezeti bizottságának elnöke felel” 
szöveg sugallja. UgyantapasztaItűk, hogy a lapra szükség van, de az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy bővíteni kell a szerkesztésben, előállításban rendszeresen résztvevők körét. 1959- 
ben engem vállalt kötelességem Zircre szólított, igy meg kellett válnom a Híradótól.

Nos, ilyen szerények voltak a kezdetek. A további fejlődés aztán annál mutatósabb a szó 
jó értelmében, egyre méltóbb a folyamatosan alakuló nemzeti könyvtárhoz. És a mai nemzedék 
feltételei minden bizonnyal kedvezőbbek, mint a mieink voltak, de azért lehet, hogy akad 
célkitűzéseink között olyan, ami esetleg ma is helytállónak bizonyulhat.

Kovács József
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AZ OSZK KISZ ALAPSZERVEZETÉNEK 1983-as AKCIÓPROGRAMJA

SZERVEZI I ÉLET

Taggyűléseket továbbra is 2 havonta tartunk. Vezetőségi megbeszéléseket szükség szerint, 
de legalább 2 hetenként. A bizalmiak tájékoztatják a tagságot az időszerű feladatokról.

Tovább szeretnénk növelni a taggyűlések színvonalát, ezzel kívánjuk elérni tagságunk ak
tívabb részvételét a taggyűléseken. Részt veszünk a társadalmi, gazdasági és kulturális é- 
Ietünk Időszerű feladatainak megvitatásában.

Minden KISZ-tagnak előre kell lépni a hatékony, minőségi munkavégzés terén. Élen kell 
járni a munkafegyelem megszilárdításában.

A vári fel költözés munkáiban a fiatalok hatékonyabban szeretnének részt venni. A gya
korlati feladatokban társadalmi munkával is részt kívánunk venni.

Nem csak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is fontos, hogy a pályakezdő fiatalok 
képzettségüknek, tudásuknak megfelelő munkakörben dolgozzanak, minél előbb beilleszkedjenek 
az adott környezetbe. Ennek érdekében továbbra Is kiemelt figyelmet kell fordítani az 
újonnan érkezőkre. A csoportbizalmiak patronálják a pályakezdő fiatalokat, segítsék beil
leszkedésüket mind szakmai, mind mozgalmi tekintetben.

Ebben az évben is több közös munkát szervezünk a szakszervezettel.
Nagyobb aktivitással próbálunk bekapcsolódni a Vili. kér. KISZ-Bizottság munkájába.

AGITACIŐS ÉS PROPAGANDA MUNKA' \

Feladatunk az érdeklődés felkeltése a politikai kérdések iránt, tudatos meggyőző munká
val formálni a fiatalok véleményét.

A gazdasági életben bekövetkezett változások hatására erősítsük gazdaságpolitikai agitá- 
ciós és felvilágosító munkánkat.

Vitaköröket szervezünk meghívott előadókkal az időszerű belpolitikai, gazdaságpolitikai 
kérdésekről. Aktívan részt veszünk a szabad pártnapokon.

Törekedni kell arra, hogy a politikai képzés valamely formájában valamennyi KISZ-tagunk 
részt vegyen.

Tagfelvételí tevékenységünk: Különösen nagy gondot kell fordítani a pályakezdőkre, a
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megtartás tekintetében pedig a GYES-eh lévő kismamákra, a katonai szolgálatukat töltő és 
leszerelő katonákra.

Párttagajánlási munka: Több figyelmet kell fordítani a szervezetben dolgozó fiatal párt
tagok munkájára, kívánatos, hogy minél aktívabban vegyenek részt a mozgalmi munkában. A 
párttagajánlási tevékenységnél előnyben kell részesíteni a munkában élenjáró KISZ-tagokat.

Kapcsolattartás: Az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet KISZ 
alapszervezetével, melynek titkára Szoloszka István, instruktorunk, egyeztettük az akció- 
programjainkat. 1983-tól indult a közös munka a Gondolat Könyvkiadó KISZ alapszervezetével, 
melynek titkára Labányi Ágnes. Ebben az akcióévben fel szeretnénk venni a kapcsolatot a 
Magyar Rádió KISZ-szervezetével.

Továbbra is törekszünk az OSZK MSZMP-alapszervezetével való eredményes együttműködésre. 

ÉRDEKVÉDELEM

Az érdekvédelmi hálózatot továbbra Is aktívan működtetjük. A főosztályi és osztályszin
tű érdekvédelmi felelősöket rendszeresen tájékoztatjuk. Az IB egy alkalommal foglalkozik 
az érdekvédelmi munka jelenlegi helyzetével és a továbblépés lehetőségeivel. Fontos feladat 
ez évben is a minősítések elkészítése, amelyben a KISZ-nek előzetes véleményezési joga van. 
Az uj jutalmazási rendszer kidolgozásában és véleményezésében a KISZ is részt vesz. Az évi 
bérkorrekció és a kitüntetések felterjesztésekor is élünk véleményezési jogunkkal.

KULTURÁLIS MUNKA

A fiatalok életében, mozgalmi munkában, nevelési céljaink megvalósításában egyaránt nö
vekszik a szabadidő jelentősége. Közművelődési céljaink elérésében sokkal nagyobb mérték
ben kell támaszkodni ifjúsági klubunkra.

Ifjúsági klubunknak alkalmassá kell válni a fiata-lok változó művelődési és szórakozási 
igényelnek kielégítésére. A helyi adottságok miatt a nagyobb látogatottságu programok a 
díszteremben kerülnek megrendezésre. A KISZ klub csak kiscsoportos foglalkozásokra alkal
mas, 10-15 fős a férőhelye. Itt nyelvtanfolyamokat, egyetemi előkészítő tanfolyamokat, 
KISZ-vezetőségi megbeszéléseket tartunk. A szakszervezet is igénybe veszi a klubot kisebb 
létszámú megbeszéléseihez. A még eredményesebb kihasználtság érdekében felajánljuk az In
tézményben folyó kisebb létszámú értekezletek, megbeszélések, tanfolyamok színhelyéül.

A Várban, a jobb körülmények között aktívabb klub-életet élhetnek majd a fiatalok.

Ifjúsági klubunk 1983-as évi programja

- Farsangi OSZK bál /díszterem, 1984. febr., Borsányi Zsuzsa/
- Filmklub megszervezése /diszterem, Sárosi Attila, Borsányi Zsuzsa/
- Fotópályázat: "Hogyan élünk az OSZK-ban 1983-ban" címmel.

/díszterem, Járday György/
- Egyetemi előkészítő tanfolyamok /KISZ klub, Elekes Péter/
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- Tervezzük az angol és a szlovák nyelvtanfolyamok folytatását. Kellő számú érdeklődő ese
tén az orosz és a latin nyelvtanfolyam beindítását. /KISZ klub/

- Forráskor, a mai erdélyi magyar irodalom népszerűsítése /díszterem, Debreceni Dóra, 
Borsányl Zsuzsa/

- Gy. Szabó Béla kiállítás /díszterem, Szel esi Rózsa/
- Két vitakört tervezünk:

1. Száraz György: Egy különös könyvről c. cikkéről, amely a Valóság 1982. 10. sz.
95-105. oldalán jelent meg.
/díszterem, Szel esi Rózsa/
2. Bíró Dávid: A "Teremtés koronái" és a "gyengébb nem" c. cikkéről, amely a Valóság 
1982. 9.sz. 62-70. oldalán jelent meg. /díszterem, Szel esi Rózsa/

- Két politikai vitakört tervezünk:
1. A belpolitika időszerű kérdései, /díszterem, meghívott előadó, Csúcs Dal ma/
2. Az 1983. évi népgazdasági tervről /díszterem, meghívott előadó, Csúcs Dal ma/

- Az OSZK Híradó ifjúsági rovatában rendszeres tájékoztatást adunk a KISZ életéről 
/Borsányi Zsuzsa/

Tovább folytatjuk a folyóirat és hirlapkörözést /Pusztai Istvánné/
Az egyes csoportok önálló kirándulásokat szerveznek /csop. bizalmik/
Tagjainkat ösztönözzük a szakmai pályázatokon, tudományos konferenciákon való 

részvételre.
A KISZ-en kívüli fiatalokat az eddiginél több akciónkba, rendezvényünkbe vonjuk be. 

TÁRSADALMI ÉS SPORT MUNKA

Aktív részvétel a vári felköltözésben.
Az OSZK kiskeresetű nyugdíjasainak segítése a szakszervezettel közösen.
Hétvégi kirándulást, túrát szervezünk munkahelyünk fiatal dolgozói és családtagjai 

részére. Ezt intézményünk jól működő Természetjáró Szakosztályával közösen szerveznénk.
A Vili. kér. KISZ Bizottsága által szervezett "Nyílt turákraf mozgósI tjük kirándulni 

szerető fiataljainkat.
Fiataljaink közül sokan rendszeresen járnak kondicionáló tornára az Apáczai Csere 

János Gimnázium és Szemere utcai Általános Iskola tornatermébe.

ÜLÉSTERV

KISZ taggyűléseket 2 havonta, vezetőségi megbeszéléseket szükség szerint, de legalább 
2 hetente tartunk. A KISZ vezetőség ülésein és a taggyűléseken a pártszervezet megbízottja 
részt ven.

Vezetőségi megbeszélésen:
- Megbeszéljük a KISZ KB, a Vili. kér. KISZ Bizottság aktuális határozatait, szervezzük 

az akciókat, előkészítjük a taggyűlést.
- A titkár beszámol a vállalati négyszög üléseiről, valamint a pártvezetőségi megbeszélé

seken felmerülő, a KISZ szervezetet érintő témákról.
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Taggyűléseken:
- Megtárgyaljuk a Vili. kér. KISZ Bizottság által kötelezően előirt napirendi pontokat, 

valamint az akcióprogramból adódó feladatokat.
- A taggyűlésekére esetenként külső előadókat is szeretnénk meghívni. A meghívott előadók 

jelenlétéért az alkalmanként megbízott személy felel.
- A mozgósításért a szervező titkár, a taggyűlések megtartásáért a titkár felel.

Budapest, 1983. ápr. 15.

KISZ-Vezetőség

Felhasználási terv

az 1983. évben ifjúságpolitikai célokra fordítható pénzeszközökről források szerinti 
megoszlásban.

A költségvetési előirányzat terhére:

I. A klub rendezvények /műsoros, ismeretterjesztő
előadások, stb./ előadóinak díjazása 9.000,- Ft 

3.000,- 11
2.000,- 11 
10.000,- "

2. Hanglemezek, magnó-kazetták, magnószalagok beszerzése
3. Filmklub részére filmkölcsönzés dija
4. Nyelvtanfolyamok vezetőinek díjazása
5. Nagyitógéphez kiegészítő alkatrészek, egyéb fotócikkek

beszerzése 6.000,- »
30.000,- FtÖsszesen:

A részesedési alap terhére:

I . OSZK Énekkar támogatása
2. Fotopályázat díjazása
3. Tömegsport akciók /csoport kirándulások, uszoda bérletek/
4. Tanulmányi kirándulás költségeihez hozzájárulás

6.000,- Ft 
3.000,- "
3.000,- "

38.000,- »
Összesen: 50.000,- Ft

Budapest, 1983. április 20.
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"ISMERD MEG HAZADAT" 
Emlékek egy OSZK-kirándulásról

... Hűvös, felhős reggelen széliünk be a buszba. Szombat, 7 óra. Kétnapos kirándulás 
éli előttünk. Nézegetem a csoportot. Jöttek a "Rosenbergből", a "Guszevből", a "Beloian- 
nlszból", a Zeneműtárból, a Raktári osztályról, barátok is, családtagok is... Jól van 
gyerekek, sok helyről jöttünk, jó alkalom lesz ez az ismerkedésre! Kisgyerekektől, idő
sebbig - minden korosztály képviselve van. Persze, lényegesen több a nő, mint a férfiú - 
dehát ez Is az OSZK-arányt tükrözi... "Minden madár társat választ..."- mondja a népdal.
De hogy kinek jut, kinek nem - úgy érzem - erre a kérdésre ez a kirándulás sem fog választ 
adni... /Szerintem legjobb, ha a polcon marad Miskolczi Miklós könyve./

A busz kigördül a Polláck térről. Idegenvezetőnk lelkesen beszél, de néha alig értem, 
mit mond. /Amúgy kedves és jóindulatú, ha külön kívánságaink teljesítéséről van szó./ Az 
IdŐ megjavult. Előre!

... Székesfehérváron kis időre kiszállunk. A kőtár mellett éppen csak elhaladunk. Pedig 
ide temették nagy királyainkat! Most elég szó oruan néz ki a sok sivár kő, és a turista is 
kevés. /Tanárok! Nem kellene itt rendhagyó töriórákat tartani?!/

... Erdős dombvidéken "suhan" velünk a busz, a földeken repce sárgállik végesteien 
végig. Látunk gólyát, kecskegidát, malacot és sok egyéb állatkát. Virágzanak a gyümölcs
fák.

... Várpalotán zárva találjuk a múzeumot, igy csak kívülről járjuk körbe a komor 
Thurzó-várat. Tulajdonosa volt az egyetlen főnemes, aki Hunyadi János mellett állt a nán
dorfehérvári csata idején.

... Zirc felé robogunk. A buszban hátul peng a gitár, nosztalgiahullám, - ha jól hal
lom - Illés-, Koncz Zsuzsa-, Beát les-számok. Kellemes muzsika - nem mondom! De a népdal 
sem kutya, gyerekek!

... Megérkezünk a zirci apátság elé. A templom gyönyörű barokk, a gyóntatószékek fa
faragását sokáig tanulmányozom. Jó lenne látni a karzat angyaIszobrocskáit és az orgonát 
is közelről... Az apátság könyvtárában teljes odaadással kalauzol bennünket Kovács Jó
zsef. A nagyteremben minden famunka haboskőris. A mennyezet úgy néz ki, mintha végig ka
zettás lenne. Pedig egy részét csak festették, hogy legyen, ami emlékeztet a háborús sérü
lésekre. Meg-megnéztünk egy-egy ritka könyvet közelről, óriási clmertan, francia történe
lem latinul, rengeteg Plinius, házasságjog, alkímia... Megvan Pomponius Méla fantasztikus 
útleírása és Róbert Fludd titokzatos rózsakeresztes könyve. Régi földgömb fölé hajolunk: 
Korea középkori képe olyan hosszú, mintha Szingapúrig akarna érni.

Már menni kell?! Hát ez rémes! Én még el tudnék néhány órát tölteni itt.
Felkapaszkodunk az apátság tetejére, gyönyörű a kilátás! Ezután a Bakonyi Természettudo

mányi Múzeumba megyünk - jó testvérként fér meg a könyvtárral az apátság épületében. - 
Utítársunk, a kilenc éves Papp Marci lelkesen mutogatja: melyik a szürkegém, melyik a 
bubosbanka... 5 még tudja!

... Erdei kirándulás következik. Óriási gyertyánfák és fenyők között haladunk. A patak-
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parton ibolya nyílik, és egy tisztáson jó étvággyal ebédelünk. Sokan szalonnát sütnek 
nagy élvezettel.

Benézünk a zirci arborétumba is. A tulípánfa és a japán birs virágjában pompázik. Jókor 
jöttünk, most a legszebb minden!

... Egy Tés nevű faluban láthatjuk Dunántúl két épen maradt szélmalmát. Megcsodáljuk 
hat vitorláját - az alföldi malmok csak négy vitorlások - és belülről felmászunk a ma
lomház tetejéig. Az idős nénémasszony - a valamikori malomtulajdonos, most mint a látvá
nyosság idegenvezetője - szérint már húsz kiló búzával elindíthatnánk a malmot, mint aho
gyan ezt a szegedi malomipari főiskolások meg is teszik minden évben. Persze a búza mellé 
birkákat és jóféle borokat is hoznak magukkal, és a malom "társaságában" "mulatják az 
Időt"... /Kár, hogy mi üres kézzel jöttünk.../

... Szálláshelyünk elfoglalása következik Bodajkon. /A kastélyszállóban? - kérdezem. 
Kacaj. Fejenként nyolcvan forintért?! Fehér ruhás lányok sorfala nem kéne? - hát ebben van 
valami./ Éjszakai nyughelyünk valóban kissé "dzsesszes", mondhatnám "snassz"__ Repülő
géphangárra emlékeztet. Mindegy. Egy éjszakát kibírunk benne!
... Finom vacsora. Aztán irány Mór, a "bormuzeum". A cigánybanda pilledten elhallgat. 
Nótázhatunk kedvünkre. A pincében óriási - vendégmarasztaló - hordók. Kis titkos ajtók 
nyílnak az oldalán és belül asztal, padka - igen meghitt a hangulat. Csak a hideg! A "pin
cehideg" ne lenne olyan dermesztő!

... A vágyam mégis csak teljesült! Tábortűzzel zárult az este. A távolban békák "dalol
nak", mellettem meg-megpendüI a gitár. Éjfélt üt a kvarcórám... Lassan haza ballagunk. A 
szivósabbak fél kettőig Is bírják, hallom, csak most lendülnek bele az énekbe. Nagy alvás 
persze nincs. A bádoghangárban visszhangot ver minden szó. Dehát a napkeltét úgy sem Il
ii k ki hagyni!
... Rövid reggeli, gőzölgő fekete nélkül, persze. Amiért sokan morcosak. De aztán megvi
gasztalja őket is Bakonybél szépsége. Ezt a települést István király alapította. A temp
lomban éppen Szent-György-napi mise van.

A Bakony Néprajzi Muzeum a falu egyedüli "füstös" házában kapott otthont. /Volt még egy 
de a tulajdonos örökösei lebontották!/ Itt a Bakony környékén évszázadokkal ezelőtt ilyen 
kémény nélküli kemencés konyhákat építettek. Ha a tűz égett, a füst az ablakon át távozott 
A zsupfedeles, tornácos épületben rengeteg érdekes használati tárgyat, munkaeszköt láttunk 
A hangulatos patakparton sétálunk végig, a százszorszéppel borított réten napozunk egy ki
csit - de kár, hogy az apátság tövében épült híres vízimalmot - nemrég lebontották...

... Delet kongatnak a szépszavu pápai harangok, amikor a székesegyház elé érünk. Még 
sohasem jártam Itt. Mennyi kedves, régi ház! Itt tanult Petőfi, Jókai, Orlai Petrich Soma. 
Humanista szellemű törvényeket hoztak a városban a szegény, de tehetséges diákok támogatá
sára, és az idős emberek patronélására, már a XVIII. században.

Protestáns egyházi gyűjteményt nézünk meg. Urihimzéses térítők, festett fakazetták, 
urasztali kehely kókuszból, olvasható középkori minikönyv, toronysapkák, a régi kollégiumi 
harangok...
Értékes kéziratok Bethlen Miklós, Petőfi, Vörösmarty tollából származók. Csupa ritkaság! 
Ide érdemes volt eljönni! Bucsuzáskor még az is kiderült, hogy a gyűjtemény gondozója, ka

75



lauzunk, tábori lelkész volt Sopronkohidán, amikor ott raboskodott Bajcsy-ZsiIinszky Endre. 
Leesik az állunk. Természetes egyszerűséggel meséli el, hogy mindent megtettek Bajcsy-ZsIIInsz
ky megmenekitésére. Megpróbálta egy nappal elhalasztani a kivégzést, a karácsonyra való hivat
kozással. Nem sikerült. Bajcsy-ZsiIinszky abban a biztos tudatban halt meg, hogy "A történe
lem engem igazol majd...” /Ezek voltak utolsó szavai./ A lelkész már csak a végrendeletet 
csempészhette ki. Döbbenetes élmény. Némán megyünk ki a kapun...

Ebéd után a Kékfestő Muzeum kerül sorra, amely az idén, október 15-én ünnepli fennállá
sának 200. évfordulóját. Ez alkalomból az ország összes kékfestője kiállítja legszebb mun
káit. /Érdemes lenne meglátogatni ismét!/ A bonyolult mintákat és a szép nyomóducokat néz
zük, hallgatjuk, hogyan érték el a változatos szinhatásokat. Veszek egy kis kékfestő térí
tőt emlékül, de abroszt, könyvjelzőt, köténykét is árulnak...

Néhányan még látjuk a bencés /később pálos/ templomot is. Csupa barokk aranyozás belül. 
Márványban, fában többször felbukkan egy címer: két oroszlán közt életfa, rajta pelikán, 
csőrében kenyérrel.

A barokk kastélymúzeumban, a száz szobából - idő hiányában - sajnos csak hármat látunk.
A gyönyörű bútorok vetekednek a nagytétényi Kastély-muzeum ritkaságaival. Étkészlet- és 
lámpakiálIitás - elfutunk előttük. Megállunk a kétszáz éves faliképek előtt... Az első 
szobában lévő 4 db festmény - az építtető, Esterházy Károlyról s a családról készült hatal
mas portré -all. világháború alatt eltűnt. A jelenleg falon függő portrét, amely a család 
egy másik ágának tagját ábrázolja, a szomszéd szobában takarta el egy fali kárpit, mely erő
sen megrongálva ugyan, de megmaradt az utókornak. A szemben lévő falat teljesen beborító 
hatalmas tájképet darabokban találta meg Budapesten és restauráltatta a muzeum legelső 
igazgatója, akivel szerencsénk van megismerkedni. A kastélyban négy intézmény kapott he
lyet. Érdekes, ahogyan a különböző funkciókat ellátó intézmények kihasználják az épület- 
és környezet adta lehetőségeket. Az udvaron szabadtéri színpad a nyári kamarahangverse
nyek számára... Rövid az időnk, de legalább tudjuk, hová kell még feltétlenül visszatér
nünk! Most már igazán csak egy pillantást vethetünk a nagytemplom MauIbertsch-freskóira 
/az ő keze nyomát már Zircen is láttuk/, a harangokra /több mint 2000 kiló a nagyharang 
súlya!/, az Eszterházy-cimerre /oroszlán, karddal/ és a nagy napórára, a templom homlok
zatán. Úristen! Majdnem négyet mutat! Búcsúznunk kell Pápától.

... Utunk utolsó állomásához, Fehérvár-Csurgóhoz érünk. Az eredeti templom a XII. szá
zadban épült /ennek már csak romjai vannak/. A XIII. században megtoldották, és ezt lát
hatjuk most. Az 1700-as években, majdnem száz éven át protestánsok gyakorolták itt a val
lásukat, ők fal áztatták be az oldalbejáratot és az ablakokat. Ma már ismét katolikus temp
lom, és csupán az oltár körüli rész őrzi a kora középkori hangulatot. Nevezetessége Ameri- 
go Tót, azaz Tóth Imre Madonna-szobra /amelyet sokan megcsodálhattunk a Vigadó Galériában 
tavaly ilyenkor/, s most az eredeti rendeltetési helyén még szebbnek látunk... Az anyát 
jelképező Madonna előregörnyedve, védő mozdulattal engedi útjára a kis Jézust, a gyerme
ket. Az arc erős vonásu, primitív, de mégis kifejező, a gyermek arcán néma szomorúság...
Ameri go Tót a ökumenia szellemében fogant és alkotott Madonna-szobrát 1968-ban szülőfaluja, 
Csurgó katolikus templomának ajándékozta - amint a vedégkönyvbe írott szép sorai is bizo
nyítják ”Amerigo Tót, a kálvinista” aláírással-.

Egy kis téren újabb meglepetés vár ránk, gyönyörű nőalakot ábrázoló emlékszobor. Talap-
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zatán a felirat: "A magyar katonák emlékére: a lengyelek, 1943." Páratlan dokumentuma ez a 
két nép barátságának. A csurgói kastély szomorú állapotának megtekintésére sajnos már vég
képp nincs idő. így csak hallgatjuk a helybeliek panaszát: évek óta vitatkoznak az ille
tékes szervek a kastély jövőjéről, miközben az értékek pusztulnak, /sőt "ismeretlen tette
sek" széthordják a berendezést, a belső díszeket/ ezt már "unokáink sem fogják látni"?!

... Búcsúzik a Dunántúl! Hazafelé visz az autóbusz. Most már - ha akadozva is -, de kö
zösen énekeljük a népdalokat... Köszönjük ezt a szé kirándulást, azoknak, akik munkájuk
kal és támogatásukkal lehetővé tették. Jól telt a két nap, jól éreztük magunkat! Kár lett 
volna kihagyni! Reméljük sikerült kedvet csinálnunk szép hazánk megismeréséhez, és hozzá
járultunk egy jó hagyomány megteremtéséhez!

Debreceni Dóra és Marót! Ádám

Uj sorozatunk elé

Az OSZK Híradó történetében számtalanszor került sor uj sorozat elindítására. Ha jól 
megnézzük az elmúlt évfolyamokat, észrevehetjük, hogy szinte semmi uj nincs a nap alatt.
A megszűnt rovatokat időnként megpróbáljuk újraindítani, felfrissíteni, ezt tesszük most 
is, amikor egy korábbi sorozatunkhoz térünk vissza. Évekkel ezelőtt megkíséreltük már 
bemutatni könyvtárunk uj munkatársait. A rovat megszűnését borítsa jótékony homály. Most 
viszont abban a reményben inditjük újra sorozatunkat, hogy a bemutatott munkatársak évek 
múlva is a Könyvtár dolgozói lesznek, tehát a bemutatkozás nem jelenti egyben az elbucsu- 
zást is. Első alkalommal Nagy Csabával, az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat hirlapolvasó 
csoportjának munkatársával beszélgettünk.

- Először eddig pályájáról, korábbi munkahelyeiről szeretnénk néhány szót hallani.
- Amióta dolgozom, és ennek immár 17 éve, mindig könyvtárközei ben éltem. Kezdetben tár

sadalmi munkában kezeltem mindenkori munkahelyeim kis letétjeit, majd 1975-ben végleg 
pályát módosítottam és főállásban is a könyvtárt választottam. Elsőként egy tizenhat 
fiókból álló hálózat vezetését bízták rám, de mert nem éreztem túl otthonosan magam a nép
művelő-könyvtáros szerepkörében, a Magyar Irók Könyvtárához szegődtem. Időközben elvégez
tem a Ho Sí Minh Tanárképző Főiskola könyvtár-pedagógia szakát, hogy a gyakorlat mellé 
némi elméleti tudást is szerezzek. Az OSZK-hoz 1981-ben jöttem, nem éppen ismeretlenként, 
hiszen hosszú évekig rendszeres látogatója voltam.

- Megváltozott-e a képe a könyvtárról azáltal, hogy nemcsak kutatóideje, de hivatalos 
elfoglaltsága is ideköti?
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- Ez a térfél csere természetesen jócskán átrajzolta bennem az olvasói OSZK-képet. A 
pult másik oldalán ülve sokkal megértőbb és türelmesebb lettem azokkal a huzavonákkal szem
ben, amelyek miatt régebben annyit mérgelődtem. Sok minden szükségszerűségét beláttam, 
gondolok itt a költözés diktálta korlátozásokra, de néhány dolog még ma is bosszant. Hogy 
csak kettőt említsek: a Hirlaptár olvasói katalógusának megbízhatatlansága és a mikrofil
mezések több éves átfutási ideje. Az a tény viszont, hogy az ország leggazdagabb állományú 
könyvtárában dolgozhatom, kutató munkámban nagy könnyebbséget jelent, hiszen a források 
egyszeriben karnyujtásnyira kerültek.

- Melyik az a szakterület, ahol a források "karnyújtásnyi" közelsége saját munkájában 
is kamatoztatható?

- Valamikor újságírónak készültem, de az újságíró iskolán eltöltött néhány hónap alatt 
rájöttem, hogy ez nem az én világom. A történelem, s különösen szeretett franciáim his
tóriája jobban vonzott. Évekig "négerként" dolgoztam egy-egy neves történész mellett,
ami igen hasznos tanoncidő volt, hiszen közben elég tisztességes forrásismeretre tettem 
szert. Később aztán magam is publikálni kezdtem: Írtam lexikonba szócikkeket, recenzió
kat stb. Cikkeim többsége a magyar-francia kapcsolatok történetének tárgykörébe tartozik. 
Sokáig a legkedvesebb korszakom, a XIX. század szétszórt magyarságának nyomait kutattam, 
mivel leginkább az emigráns lét problematikája érdekelt. Diplomamunkámat is a reformkori 
vándor céhlegények párizsi szervezetéről írtam.

- Folytatja-e ezt a témát, vagy az anyag gazdagsága, közelisége újabb területek felé 
indítja el?

- E témától a jövőben sem akarok túl messze rugaszkodni, inkább csak időben. Az el
következendő néhány évben a két világháború közötti franciaországi kivándorlást szeret
ném feldolgozni, s vele párhuzamosan a gazdasági és a politikai emigráció tevékenységét, 
továbbá sajtójának történetét.

/N. S. K./
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KölSTWTAlOJNK ÉLETÉÉÖL
A könyvtár szakszervezeti bizalmi testületé 1983. márc. 
28-i ülésén megvitatta és elfogadta Juhász Lászlóné sze
mélyzeti osztályvezető 1983. évi jutalmazási javaslatait 
/Kis Híradó 1983/3./, valamint Fábry György gazdasági 
igazgató beszámolóját a könyvtár költségvetéséből a ré
szesedési alap 1982-es szociális és kulturális felhaszná- 
Iásáról.

Hosszas vita után módosítással fogadta el a bizalmi 
testület az 1983-as szociális és kulturális alap felhasz
nálási tervét, amelyet Fábry György egy operatív bizott

ság javaslata alapján terjesztett elő.
Egyhangúlag elfogadta a bizalmi testület az SZB-titkár és a reszortfelelősök beszámo

lóit az 1982-ben végzett szakszervezeti munkáról és az 1983-as munkatervet. /Kis Híradó 
1983/2./

Az ülés utolsó napirendi pontja az 1982. év végi csoporttaggyüIések tapasztalatainak 
összegezése volt.

A továbbiakban közöljük az elhangzott beszámolókat.

Karácsony Rózsa 
az SzB elnöke
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Program

a szerződéses munkák árbevételéből képezett részesedési 
alap 1983. évi felhasználására vonatkozóan

Sor
szám Megnevezés Tervszám 

1983 -bán

1. Családos üdülés támogatása I50»- ezer Ft

2. Tanfolyamköltség- /tandíj-/ hozzájá
rulás tanulmányi szerződés alapján 10,- "

3. Külföldi tanulmányutak /devizamentes 
csereutak/ támogatása 100,- "

4. Jutalmazás a 2558/82. OSZK szabályzat
IV. fejezete alapján 120,7 "

5. OSZK Énekkar támogatása 6,- "
6. Reprezentáció 5,- "
7. SZB támogatása /nyugdíjas találkozó, 

gyermeknap, névadó ünnepség/ 50,- "

8. Ifjúságpolitikai célokra /KISZ/
- fotópályázat díjazása 3 eFt
- tömegsport akciók 3 "
- tanulmányi kirándulás 38 "
Összesen:

44,- "
485,7 ezer Ft

Budapest, 1983. április 20.

Fábry György 
gazdasági igazgató

ooooo
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Az OSZK Szakszervezeti Bizottságának
1982. évi munkájáról

A szakszervezetek XXIV. kongresszusának karakterét az adta, hogy a gazdaságirányítás 
változásához alkalmazkodó felfogás és stílus körvonalait felrajzolta, hiszen 1980-ra vég
legesen kialakultak azok a munkahelyi demokratikus fórumok /létrejöttek és működőképesek 
a bizalmi testületek/, amelyek politikailag, szervezetileg az érdekképviselet, az érdekvé
delem megfelelő szervei.

A szakszervezetek érdekképviseleti, érdekvédelmi szerepköre nem független a gazdaság 
állapotától, külső gazdasági körülményeinktől, hiszen a szakszervezetek pontosan tudják, 
milyen anyagi lehetőségekkel rendelkezik a gazdaság. A gazdasági szervek és a szakszerve
zetek között azonban viták is keletkeznek, élnek a vétó jogával, hiszen egy-egy konkrét 
kérdés megítélése különbözhet. Komolyan hiányolható viszont ennek a megitélésbeIi különb
ségnek a nyilvánossága.

Sokszor szóba kerül a "tagság hangulata", mint kedvezőtlen politikai faktor. A fogyasz
tói árak emelésének következtében nem a legjobb a közhangulat. Ez érthető, sőt a romló 
körülmények kényszerítőén igénylik a demokratikus fellépést, szükséges, kell, sőt elenged
hetetlen a tagság "beavatott"-érzete. Ezt a lépést nem lehet elodázni.

Intézményen belüli körülményeink sem irigylésre méltóak. Uj otthonunk épülésének közel 
25 éve alatt - bár sok eI készül ési határidőt megértünk már -, ennyire közel még nem áll
tunk a beköltözéshez. Az uj, a jobb munkakörülmények küszöbén törvényszerűen érzi úgy az 
ember, hogy az eddigi viszonyok között már nem képes alkotni. Katasztrofális a helyhiány.
A könyvtár feladatainak bővülésével óhatatlanul együtt" jár uj szervezeti egységek kialaku
lása, eddig meglévők átcsoportosítása stb. A jelenlegi körülmények ezt nem teszik lehető
vé. Budapest területén tucatnyi, egymástól távol eső pontokon dolgoznak, üzemelnek részle
geink. Ez az állapot nemcsak a szakmai irányítás számára jelent gondot, hanem komoly nehéz
ségeket okoz a társadalmi szervek munkája számára is. A központi épületektől távol dolgozó 
munkatársaink úgy érzik - és sokszor joggal -, hogy ők valamiből kimaradnak, hogy őket el
hanyagolják. SZB-tagok, főbizalmiak, sőt aktivisták is zömmel a központi épületekben dolgo
zó munkatársak közül kerültek megválasztásra. Ennek igen praktikus magyarázata az egymás 
könnyebb elérése szempontja. A telefonkapcsolat sem mindig járható ut, erre bizonyíték, 
hogy az I. főosztály főbizalmija nem egyszer volt kénytelen mondandóját távirat utján el
juttatni a Kisnyomtatványtár bizalmijához. A kevés példányszámban rendelkezésre álló, és 
éppen ezért körözésre bocsátott tárgyalási anyagok ha el is jutottak a külső részlegekhez, 
az biztos, hogy a felelős véleményalkotásra már idejük nem igen volt. A főbizalmiak munká
ját dicséri végül is, hogy nagyobb zökkenők nélkül folyik az információáramlás.

Az 1982-es esztendő sok tekintetben uj helyzet elé állította a munkatársakat. Mindenek
előtt állami intézkedésre bevezetésre került az 5-napos munkahét. Bár mindenkinek igen jól 
jön a heti 2 napos pihenőidő, az már azonban nem olyan egyértelmű, hogy ennek ára: az 5 
napon megnövekedett munkaidő. Különösen problémát jelent ez azokban a családokban, ahol 
kiskorú gyermekeket nevelnek. Számos részlegünkben, osztályokon merült fel az az igény, 
hogy a dolgozók vállalnák a korábbi munkakezdést annak érdekében, hogy gyermekük ne kény
szerüljön az óvodában, bölcsödében du. 6 óráig tartózkodni. Az OSZK pártszervezete 1982- 
es munkatervében szerepelt egy olyan felmérés, mely az 5-napos munkahét bevezetésével, ta
pasztalataival kapcsolatosan végeredményében javaslatokat is tartalmazott volna egy olyan 
átalakítás, vagy megengedés gondolatával, amely a munkafegyelmet nem sértve, a dolgozók 
jogos kívánságainak is eleget tett volna. Ez a felmérés nem készült el, de reméljük, hogy 
az 1983-as év kiemelt programjaként fog szerepelni. Mindenképpen szükség lenne erre, hiszen 
az ilyen irányú, jogos észrevételek megoldásra várnak.

Ugyancsak 1982-től lépett érvénybe az OSZK uj szervezeti felállása: 2-2 főosztály össze
vonásával a korábbi 4 főosztályból 2 lett. Ennek következtében már az év elején főbizalmi
választásokra került sor. Érintetlen maradt a jelenlegi III. főosztály, valamint a Gazda
sági Igazgatóság és a KMK.

Állandó neuralgikus pontot jelentett az étkeztetés, nevezetesen az a tény, hogy az in
tézmény csak azok számára biztosit étkezési hozzájárulást, akik igénybe veszik az üzemi 
étkeztetést. Sajnos jogszabály írja elő, hogy ahol az étkezési lehetőség biztosított, ótt 
csak ez a megoldás a lehetséges. Ugyancsak étkezéssel kapcsolatos az a problémánk is, hogy 
majdani otthonunkban, a Várban az AÍB határozat értelmében az étkeztetés csak a Hess András 
téren oldható meg. Egy SZB-határozat értelmében levéltervezetet juttatunk el a Közalkalma
zottak Szakszervezete Budapesti Bizottságához a vári étkeztetés megfelelőbb megoldása érde
kében. A levél címzettjei: a SZOT főtitkára és a művelődési miniszter lettek volna. Sajnos
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ez a levéltervezet a Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetőségénél nem jutott 
tovább. A KV viszont elnökségi ülésén foglalkozott a kérdéssel. Végül a művelődési minisz
ter is tudomást szerzett erről az égető problémáról dr. Molnár Ferenc főigazgató személyes 
közvetítésével. Ez év január közepén látogatta meg a vári építkezéseket Köpeczi Béla mi
niszter. Látogatása alkalmából sok mindenről szó esett, igy az étkeztetésről Is. Döntése, 
amit igazán megnyugodva vehetünk tudomásul: 3-400 személyt kiszolgálni képes étterem lé
tesítése történik meg a Vár közvetlen közelében, beköltözésünkkel egy Időben.

Az 1981. évi decemberi bizalmi testületi ülésen merült fel nyugdíjasaink nehéz anyagi 
helyzete. Az SZB felvette munkatervébe az intézmény nyugdíjasainak számbavételét, helyze
tük elemzését. A felméréssel párhuzamosan társadalmi munkát hirdettünk meg azzal a céllal, 
hogy a befolyó összegből a rászoruló nyugdíjasokat támogatjuk. A munka a vári raktárak por
talanítása volt, melyen a dolgozók l/3-a vett részt. Sajnos a különböző idevágó rendelkezé
sek nem tették lehetővé a munka teljes értékének kifizetését. A 25 Ft-os órabér alapján 
22.627 Ft kerülhetett kifizetésre csak azért, mert a munkát saját dolgozóink végezték el. 
Ugyanakkor, ha külső takarító-szövetkezet végezte volna, többszázezer forint kifizetése 
vált volna lehetségessé. 1983-ban sem mondunk le nyugdíjasaink támogatásáról, de a megol
dáshoz megfelelőbb anyagi forrást kell találnunk.

1982 márciusában tudtuk a bizalmiakhoz és rajtuk keresztül a dolgozókhoz eljuttatni a 
könyvtár munkavédelmi szabályzatát. Bőven volt idő az áttanulmányozásra, észrevételek meg
tételére. A hozzászólásokat Rosta Lajosné, az SZB munkavédelmi felelőse gyűjtötte össze 
és tárgyalta meg a Gazdasági Igazgatóság képviselőivel. Mindkét fél nagy megelégedéssel és 
köszönettel nyilatkozott erről a tárgyaIásról. Az észrevételek figyelembevételével átdol
gozott munkavédelmi szabályzatot a bizalmi testület elfogadta.

Ugyancsak jóváhagyásra került a gazdasági igazgató által előterjesztett, 1982. évi ré
szesedési alap felosztásának terve is. Az ebből juttatott 75.000 Ft tette lehetővé, hogy 
Balatonszéplakon egy turnusonként 3-3 család elhelyezésére alkalmas nyaralót béreljünk, 
ami, azt hiszem túlzás nélkül állítható: az eddigi legmegfelelőbb módon, a legáltaláno
sabb megelégedést váltotta ki.

Áprilisban foglalkozott az SZB kibővített ülésen a könyvtár uj, vári épületének szoci
ális ellátottságával. Vendégeink voltak: Lőrinczy Edit építész-tervező, a könyvtár 'Vár- 
beruházói”, és Mázsár István gazdasági igazgatóhelyettes. A Közalkalmazottak Szakszervezete 
nem képviseltette magát. Az SZB-tagok és főbizalmiak alaposan felkészülhettek, hiszen I 
hónap állt rendelkezésükre a vonatkozó írásos anyag valamint a vári épület alaprajzának 
tanulmányozására. Csak néhány kérdés, ami felmerült:
- miért természetes, hogy a raktárakban nincs mosdó;
-Öltözők, zuhanyozók elhelyezése a szükségesnek megfelelően történt-e
- elegendő lesz-e a betervezett 2-3 teakonyha;
- az orvosi szoba megfelel-e azoknak az előírásoknak, amelyek üzemi orvosi rendelőnek 
alkalmassá tennék;

- hűtőgépek elhelyezése nem szerepel a tervrajzon;
- lesz-e kávéfőzési lehetőség;
- hol üzemelhet a szakszervezeti könyvtár;
- nem gondoltak a fotoszakkörre, a gépkocsivezetőkre stb.
Az illetékesek válaszaiból, tájékoztatásából kitűnt, hogy az egyes osztályok telepítése, 
elhelyezkedése sem végleges még, tehát a beköltözéskor, illetve a beköltözés után, a "be- 
lakás" időszakában még számos változtatásra lesz szükség és lehetőség.
Ami az öltözők, zuhanyozók, mosdók elhelyezését illeti, követni kellett a tervezésnél az 
előírásokat, de a lehetőségeket is szem előtt kellett tartani.

1982-ben sem született eredmény a tetőtérbeépités kérdésében. A Vili. kerületi Tanács 
Lakásügyi Osztályánval folytatott huza-vona, a személyi változások felelős posztokon oda
vezettek, hogy most, 1983 februárjában levéllel kellett fordulnunk a Fővárosi Tanács La
kásügyi Főosztályához, hogy ennek következtében 30 napon belül hivatalos választ kaphas
sunk kérdéseinkre. Reményeinket azért még nem veszítettük el.

Valamennyiünket megdöbbentette 1982. márciusában dr. Jóboru Magda főigazgatónk váratlan, 
tragikus halála. 1958 óta igazgatta a nemzet könyvtárát nagy hozzáértéssel és kifinomult 
diplomáciai érzékkel. Junius l-vel került kinevezésre uj főigazgatónk, dr. Molnár Ferenc. 
Munkáját széleskörű tájékozódással, az előtte álló feladatok számbavételével, munkakapcso
latainak kialakításával kezdte. JuIius-augusztus hónapban az SZB nem tartotta meg üléseit, 
ebben az időszakban csak a TT működött szükség szerint.

A szeptember 3.-i kibővített SZB-ülés azonban már igen fontos tervezetet tárgyalt. A 
napirend főtémája: "Az állami megbízások és a szerződéses munkák rendje és azok érdekelt
ségi rendszere" volt. Az anyag előzetesen körözésre került ugyan, de a téma pénzügyi bo

82



nyolultsága miatt magyarázatra szorult. A szakértők Fábry György gazdasági Igazgató és 
Mázsár István Igazgatóhelyettes voltak. Hosszas vita után arra a következtetésre kellett 
jutnunk, hogy a jövőben az SZB-t Is be kell vonni az Ilyen munkák előkészületeibe, hiszen 
a gyakorlat korábban is ez volt. Az előterjesztést végül is a 7 jelenlevő SZB tag 4:3 arány
ban fogadta el azzal a kikötéssel, hogy az uj rendszert az első félév után értékelni kell, 
ha szükséges, akkor módosításokra is sor kerülhet.

Az SZB hozzájárulásával döntött a Vezetői Tanács az 1982. 4. negyedévére még rendelke
zésre álló jutalomkeret decentralizálásáról. Az egyes főosztályok bértömegük arányában 
részesültek a keretből. Az intézkedés célja az volt, hogy a főosztályvezetők, igazgatók 
saját hatáskörükben - a partner társadalmi szervekkel egyeztetve - dönthessenek az összeg 
felhasználásáról. /A felhasználásról részletes tájékoztatást ad a Kis Híradó 1983. I. száma/

Október elején Milhoffer Alajos bér- és munkaügyi felelős vezetésével a főbizalmiak 
"jutalmazási bizottság"-ot alakítottak, melynek eredménye: javaslat a november 7-i jutal
mazás irányelveire. Az SZB a javaslat szöveges részével egyetértett, de éppen azért, hogy 
a kiemelkedő munka megbecsülése anyagiakban is jobban kitűnjön, változatlan pénzügyi leheT 
tőségek mellett, az adható jutalom alsó és felső határát megemelte /alsó határ: 1500; fel
ső határ: 5000./. Ugyanakkor kiemelte azt a kívánalmat, hogy a jutalom összegét ne a be
sorolás, hanem a teljesítmény határozza meg. Határozat született arról is, hogy intézményi 
szinten kezdeményezni kell a jutalmazási szabályzat és gyakorlat felülvizsgálatát.

A novemberi SZB ülésen már sor kerülhetett a jutalmazási tapasztalatok megvitatására. 
Juhász Lászlóné személyzeti osztályvezető elmondta, hogy az eddigi legmagasabb jutalmazási 
keretet használtuk fel november 7-re; 598.400 Ft.-ot. A könyvtár státusos dolgozóinak 
54 í-a, a szerződésesek 27 í-a kapott jutalmat. Az irányelv jó volt, de a hierarchia ma
radt. Optikai csalódást okozott az, hogy all. főosztály a decentralizált jutalomkeretét a 
november 7-i jutalomkerettel együtt használta fel. Egyedül az I. főosztály tartotta magát 
az irányelvekhez, melynek következtében itt az osztályvezetők egy része hátrányos helyzet
be került.

Könyvtárunkban immár 10 éves gyakorlat volt az évvégi általános jutalmazás, azaz a 
bérmegtakarítás szétosztása. Egy november 25—i keltezésű minisztériumi levél ezt a gyakor
latot megszüntette, illetve a bérmegtakarítás egy részének differenciált kifizetését enged
te meg, a tartós, jó munka jutalmazásaként. Automatikusén kellett tehát alkalmaznunk a ju
talmazási szabályzat megfelelő pontjait, melynek következtében elérhető volt az a kivána
lom, hogy a jutalmazás nem minden dolgozóra terjed ki.

December hónapban készült el az OSZK és a KMK szervezti és működési szabályzata. Az 
OSZK szabályzat az 1982. jan. I—tőI életbeléptetett szervezetet rögzíti, a KMK-é viszont 
az 1983-tól életbelépőt. Mindkét szabályzat tervezet jellegű, véglegessé csak akkor válik, 
ha egy, az intézmény valamennyi társadalmi szervét magában foglaló FŐRUM azt véleményezte.

Ugyancsak a tavalyi év eseménye volt, hogy a Hirlapkötészeti csoport 9 dolgozója azzal 
a kéréssel fordult az intézmény vezetőségéhez, hogy brigádalapitási tervüket pártfogólag 
kezeljék. A jobb kollektív munkavégzés érdekében határoztak így és munkafelajánlásukat 
5 pontban fogalmazták meg. Névadóul MisztótfaIusi Kis Miklóst választották, tekintettel 
a magyar nyomda- és kötéstörténet terén kifejtett nagyjelentőségű munkásságára.

Szerény anyagi lehetőségeinkhez mérten tudtunk javaslatot tenni társadalmi aktivistáink 
jutalmazására. Május l-én közel 10.000 Ft került igy kiosztásra; az év végén pedig meg
jutalmaztuk azokat, akik az év folyamán eredményes közönségszervezői munkát végeztek, il
letve adminisztrációs segítséget nyújtottak az alapszervezet munkájában.

A Közalkalmazottak Szakszervezete magas kitüntetésben részesítette Milhoffer Alajost, 
az SZB bér- és munkaügyi felelősét. A Munka Érdemrend Ezüst fokozatát kapta a több mint 
30 éven át végzett szakszervezeti reszortmunkájáért, valamint kiváló szakmai eredményei
ért. Horváth Tiborné oklevelet kapott a kultur- és sportélet terén elért eredményeiért. 
Szeretettel gratulálunk nekik.

A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságával állandó és jó a kapcsolatunk.
A legapróbb, jobbára járatlanságból fakadó kérdéseinktől a nagyobb horderejű, támogatást 
igénylő problémákig minden esetben számíthattunk segítségükre. Törődnek az alapszervezetek
kel, úgy érezzük, hogy a munkahelyi demokráciával kapcsolatos uj rendelkezéseket alaposan 
előkészítették; nálunk is kint járt egy aktívájuk, aki 3 bizalmival és három nem tisztség- 
viselő dolgozónkkal beszélgetett a könyvtár szakszervezeti életéről és a pártkapcsolatok
ról .

Revizort is kaptunk, aki az alapszervezet gazdasági életét ellenőrizte. Mindent rend
ben talált, 2 apró, nem lényegbevágó kivetnivalója volt csak. A revízió teljes jegyzőköny
véi' az OSZK-Hiradóban közöltük, a 2 apróbb kifogást pedig a KIS HlRADŐ-ban is kiemeltük.
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Két bizalmicsoport kivételével lezajlottak a szakszervezeti csoportértekezletek. 
Hasznosak voltak, összegezték a bizalmiak egész éves munkáját, elmondták véleményüket 
az SZB munkájáról, a munkahelyi demokrácia helyzetéről, javallatok hangzottak el a mun
ka jobbítását segítendő.

198j. március

Dr Susánszky Zoltánná

A Társadalonbiztositási Tanács /TT/ 1982. évi munkájáról

Az OSZK SZB szociálpolitikai feladatok ellátásában segítséget nyújtó munkabizottsága 
munkájában az alábbi kollégák vettek részt:

TT-elnök: Bárdosi Mária /I982. szept. 17-ig/, majd Jenei Ildikó.
Segélyezés: Dívány iné Várady Zsuzsa és Patay Lászlóné.
Üdültetés: Losonczi Andrásné /SZOT, MM/

és Jávori Ferencné /BaIatonszépIak, Zirc/.
Nyugdijelőkészités: Kovács barna Istvánná.
Munkásellátás: Petrovics Béláné és Jenei Anikó.

A TT az év folyamán 12 alkalommal ült össze, kibővített ülést /a főbizalmiak vagy he
lyetteseik részvételével/ 5 alkalommal hivott össze. A kibővített üléseken született dön
tés a nőnapi segélyekről, a baIatonszépIaki turnusbeosztásról, a beiskolázási segélyekről, 
a Pozsony-Bécs SZOT-beutaI óról.

Segélyezésre a múlt évben 107.300,- Ft-ot fordíthattunk. Munkáltatói segélyt 35-en 
kaptak, átlagosan 940,- Ft-ot /33.000,-/. A szakszervezeti keretből 29 dolgozónknak fizet
tük ki az un. intézményes /szülési vagy temetési/ segélyt, 15.600,- Ft-ot. Rendkívül szo
ciális segélyt kapott 30 rászoruló kolléga, átlagosan 850,- Ft-ot /25.400,- Ft/. Nőnapi, 
beiskolázási, gyermekgondozási segélyen levőknek adható segélyből 4|-en részesültek 
/27.300,- Ft/. Végül, de nem utolsó sorban 22 nyugdíjasunk kapott támogatást a segélykeret
ből átlagosan 820,- Ft-ot, ami 18.000,- Ft-ot tesz ki.

Az üdültetésről néhány fontos adat: a Közalkalmazottak Szakszervezetétől a múlt évre 23 
beutalót kaptunk. Nem volt jelentkező 4 beutalóra, ezeket sikerült családosra vagy l+l-re 
elcserélni. Üdülési felelősünk más intézménytől átvett még 9 beutalót, s az év folyamán 
lehetőség nyílt 2 külföldi üdültetésre is /Várnába I szóló, Al-Duna! házaspár/. A Műve
lődési Minisztériumtól 12 beutalót kaptunk /9 családos, 2 szóló, I házaspár/. A balaton- 
széplaki bérelt üdülőben 25, Zircen 54 munkatársunk kapott elhelyezést. Tehát összesen 
125 üdülési lehetőséget tudtunk biztosítani.

Nyugdijelőkészitő reszortfelelősünk a múlt évben 12 nyugdíjazást, 5 rokkant, I özvegyi 
és I ujramegállapitást végzett el. Időmegái lapitást 12 ízben kértek tőle.

Munkásellátással foglalkozó kollégáink leltároztak az üdülőkben, illetve kutatószobákban, 
szükség szerint pótolták, kiegészítették a jóléti felszereléseket, könyveket szállítottak 
le, igyekeztek biztosítani a kellemes üdülés feltételeit.

Szociálpolitikai munkánkhoz kérjük továbbra is észrevételeiket és segítségüket.

Jenei Ildikó
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Az SZB munkavédelmi felügyelőjének 1982. évi munkájáról

Hosszú évek óta nem volt könyvtárunknak érvényes munkavédelmi szabályzata. A 70-es 
években kiadásra került ugyan - Ideiglenes jelleggel - ez a munka, azonban az évek során 
ez a szabályzat elavult, kiegészítésre és az SZB által jóváhagyásra szorult.

Az évek során beérkezett kiegészítéseket is figyelembe véve, az uj rendelkezéseknek 
megfelelően a Gazdasági Igazgatóság elkészítette a Munkavédelmi Szabályzat tervezetét. E 
tervezetet széles körben a dolgozók elé tártuk és kértük a bizalmiakat, gyűjtsék össze az 
észrevételeket, javaslatokat. Ezeket a főbizalmik összesítették s továbbították a munkavé
delmi felügyelőnek.

Számos javaslat, kiegészítés, uj kérés, sőt kifogás érkezett az SZB-hez. A legtöbb kérés 
a tisztálkodással kapcsolatos volt, hiszen a könyvtári dolgozók régi, használt poros köny
vekkel dolgoznak, elsőrendű fontosságú nemcsak a könyvek érdekében, de a dolgozók egész
sége érdekében is ez a kérdés.

Az uj kéréseket összefoglalva megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy a lehető legmesz- 
szebbmenőkig a jogos igények bekerüljenek a szabályzatba. A Gazdasági Igazgatósággal igen 
jó volt az együttműködés, pontról-pontra közösen megvizsgáltunk minden lehetőséget, amit 
meg lehet valósítani, és bekerült a szabályzatba.

A korábbi években a munkaruha hozzájárulás 150,- Ft volt, az uj szabályzat 250,- Ft-ban 
állapította meg ezt az összeget. Ez az emelés ugyan kb. 300 dolgozónál jelent kevesebb ki
adást, azonban még mindig nem elegendő a munkaruhák megvételénél, mert ezért az összegért 
csak igen gyenge minőségű munkaruhát lehet kapni.

Végül Is az uj munkavédelmi szabályzat teljes átdolgozásra került, melyet a Bizalmi 
Testületülésen elfogadtunk.

A szabályzatban lefektetett irányelveknek megfelelően nem sikerült eleget tennünk a 
munkavédelmi szemlék követelményeinek. Időközben uj főigazgató, Műszaki és Fenntartási 
osztály vezető került kinevezésre, az év végére összetorlódott munkák nem tették lehető
vé, hogy ennek a követelménynek eleget tegyünk.

Baleseti statisztikánk emelkedett az elmúlt év során, miután 1982-től kezdődően az úti 
baleseteket is üzemi balesetnek kell tekinteni. 7-8 úti balesetünk volt főleg a téli idő
szakban elcsúszás következtében. Sajnos üzemi baleset Is előfordult, szerencsére azonban 
nem súlyosak. A balesetekkel kapcsolatban dolgozóink a felemelt táppénzt minden esetben 
megkapták, panasz az év folyamán nem érkezett.

Itt szeretnénk felhívni dolgozóink figyelmét arra, hogy a legkisebb munkahelyi balese
ti sérülést is jelezzék a baleseti naplóba, még akkor is, ha nem mennek betegállományba, 
mert a bejegyzés alapján ha 3 éven belül bármi adódik a balesetből kifolyólag a felemelt 
táppénz jár.

Az üzemi balesetet szenvedett dolgozó - amennyiben a baleset következtében betegállo
mányba kerül - ő maga, vagy hozzátartozója 48 órán belül jelezze a munkavédelmi felügye
lőnek: Rosta Lajosnénak, tel: 172-401, vagy Ménesik Pál munkavédelmi vezetőnek balesetét, 
mert azt azonnal ki kell vizsgálni, és ha szükséges tudjunk segíteni.

A munkavédelmi feladatok közé tartozik a gépek, berendezések, helyiségek üzembeállítá
sa is. Az elmúlt évben több helyen kerültek üzembe kisebb berendezések, gyorsmásológépek.
A várban a Restauráló Laboratórium gépeit, berendezéseit, helyiségeit helyeztük üzembe. Az 
észrevételeket az üzembehelyezéssel kapcsolatban megtettük, így például a vári restauráló 
laboratórium tisztálkodásához a zuhanyozási lehetőséget utólag biztosítani kell.

Az 1984. évben kerül sor a Budai Várban az uj épületek átadására. A részlegek munkavé
delmi előkészítéseiben - esetleg egy több személyből álló munkacsoportnak - kell majd 
közreműködnie, melynek feladatait az 1983. év során körvonalazni fogjuk.

Budapest, 1983. április 5.

Rosta Lajósné
SZB munkavédelmi felügyelő

oöooooooo
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Beszámoló az 1982. évi szakszervezeti kulturális és sportéletről

Beszámolómat az énekkar munkájának Ismertetésével kezdem, mert ők nemcsak az intéz
ményen belül működnek, hanem kulturális életünkben Is számos szerepléssel szereznek hírne
vet könyvtárunknak.

Résztvettek ápr. 3-5 között a Pécsett megtartott X. Országos Kamarakórus Fesztiválon. 
Jun. 19-20-án szerepeltek a Zirc nagyközség Jubileumi ünnepségei keretében tartott kórus- 
találkozón. Februárban és márciusban edzőtáborzást tartottak Visegrádon illetve Diósjenőn. 
Szept. 16-án a Közalkalmazottak Szakszervezetének felkérésére a Szakszervezeti Ifjúsági 
Napok keretében önálló hangversenyt adtak. Dec. 8-án a Magyar.Könyvtárosok Egyesülietének 
felkérésére Kodály-müsorraI szerepeltek a Gorkij Könyvtárban. Természetesen a könyvtár 
ünnepélyein mindig szívesen vesznek részt, évadzáró hangversenyüket júniusban a Díszterem
ben tartották. Köszönet Párkainé Eckhardt Máriának a lelkes munkáért.

A szakszervezeti könyvtár munkáját Csákvári Elekbe odaadóan és lel kiismeretesen végzi. 
Állományunk majdnem eléri az 5.500 db-ot, majd 50.000\Ft értékben. Az évi forgalom kb.
830 olvasó, 1167 mü. A Rosenberg-utca letéti könyvtárbán 260 mü van. Ezen kívül a nyári 
családos üdülőben is 54 könyv volt. Az elmúlt évi gyarapodás kb. 7.500 Ft volt.

A Bélyegszakkör tavaly 50 taggal működött. Majd 20.000 Ft volt az évi bélyegujdonság 
forgalom.

Szólnom kell még két közönségszervezőnk lelkes munkájáról. Galaba Irén a színházszerve
ző szerteágazó munkáját végzi és nem rajta múlik, ha nem tud jegyet szerezni. Hangverseny- 
és operajegyszervezést Tímár Judit végezte. Ez évtől áthelyezése miatt Bán Kati vette át 
a szervező munkát.

Hosszú évek után névadó ünnepséget is tartottunk szeptemberben. A Vili. kerületi tanács 
dísztermében 4 gyermek kapott ünnepélyes keretek közt nevet.

Minden évben visszatérő gyermekeknek szóló rendezvényünk a Mikulás ünnepség. A múlt év
ben is több mint 300 gyermek részére rendeztük meg. A lebonyolítás végső fázisában Kiglics- 
né Katona Rita állt helyt és mlndenkl megelégedésére végezte nem kis munkáját a megbetege
dett kultúrós helyett.

Az OSZK Sportkörének legnagyobb csoportja a természetjáró szakosztály. A múlt évben 15 
túrával 16 turanapot teljesített 113 résztvevővel. Ezek közül 54 volt a szakosztályi tag 
és 59 a vendég. A szakosztály a múlt évben összesen 23 taggal működött. Sajnos a nagylét
számot vonzó többnapos túrát sorozatos megbetegedések miatt csak öt személlyel tudtuk le
bonyolítani. Megkezdtük az eddig nem látogatott Gerecse és Cserhát hegység turavonalainak 
bejárását, melyet ez évben Is folytatunk. Reméljük ez évben sikerül emelni a résztvevők 
számát és a szakosztályvezetőt sem akadályozza betegség a túrák részvételében, mint az őszi 
túra idényben. Múlt évben 217 km utat tettünk meg.

Labdarugószakosztály a múlt évben lll-ik helyezést ért el a kerületi versenyben.
Ping-pong szakosztályunk egy főre csökkent és igy gyakorlatilag nem működik. Várjuk a 

lelkes játszani akarókat, hely van, felszerelés van, csak játékosok kellenek.

Horváth Tiborné 
kultúr- és sportfelelős

A Szerkesztőség kérésére röviden szeretném tájékoztatni az OSZK Híradó olvasóit ének
karunk 1983. évi eddigi munkájáról és további terveiről.

Rövid téli szünet után január 24-én kezdtük meg újra próbáinkat a szokásos időpontban: 
hétfőn és csütörtökön este 1/2 8-tól 9-ig. Téli edzőtáborozásunkra február 12-én és 13-án 
került sor. Ismét Visegrádra mentünk, mint az előző években már többször Is. Edzőtáborozás
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kor napi két alkalommal tartunk mintegy két és fél - három órás próbát, és többnyire uj 
müvek alapozó tanulását kezdjük meg. Ilyenkor sokkal jobban lehet haladni, mint a szokásos 
próbákon, amikor mindenki a fárasztó napi munka után jön énekelni. Szabad időnkben kirán
dulunk, játszunk, pihenünk.

Ez évi első szereplésünk március 8-án volt: a Bánky Donát Műszaki Főiskola Szakszerve
zeti Bizottsága kért fel bennünket, hogy a nemzetközi nőnap alkalmából adjunk egy fél órás 
műsort női munkatársaik részére. Hangversenyünknek sikere volt, sőt - kivételesen - még 
tiszteletdijat is kaptunk a fellépésért.

Március 31-én énekeltünk az OSZK április 4-í ünnepélyén. A következő héten egy finn 
ifjúsági énekkar adott hangversenyt a Díszteremben: a Veres Pálné gimnázium énekkarának 
vendégei, akiket annál nagyobb szeretettel fogadtunk mi is Könyvtárunkban, mert tavaly a mi 
finn vendégeinket a Veres Pálné gimnáziumba vittük el egy nyílt kóruspróbára.

Április 16-án rádiófelvételünk volt a Kóruspódium sorozat részére. Három angol bucsu- 
dalt és Liszt: Ave maris Stella cimü kórusmüvét vettük hangszalagra.

Április 23-án régi tervünk vált valóra: közös hangversenyt adtunk a kassai CSEMADOK 
Csermely Kórusával. Ezt az együttest három évvel ezelőtt a pécsi kamarakórusfesztiválón í 
ismertük meg. ők kezdeményezték, hogy kórusaink létesítsenek cserekapcsolatot és közös 
hangversenyen lépjenek fel mind Budapesten, mind Kassán. Az itteni műsorban vendégeinknek 
hagytuk a fő szerepet, akik reneszánsz kórusmüvektől napjaink zenéjéig a legkülönfélébb 
stílusú darabokkal örvendeztették meg a hallgatóságot. A koncertről külön kritikát is ol
vashatnak a Híradónak ugyanebben a számában.

Legközelebbi szereplésünk május 15-én lesz a Solymári Zenei Napok keretében tartott 
kamarakórus-taI álkozón, amely du. 1/2 5-kor kezdődik. Neves együttesek között, mintegy 
20 perces műsorral lépünk fel. - Ezután még egy fontos hangversenyt tervezünk a nyári 
szünet megkezdéséig: junius 20-án, hétfőn teljes estét betöltő Liszt-Kodály műsort szeret
nénk adni a Díszteremben. Reméljük, hogy ezt a hangversenyünket az OSZK munkatársai közül 
sokan meg fogják hallgatni.

Julius és augusztus hónapban nem tartunk próbákat. Szeptemberben kezdünk újra, mégpedig 
edzőtáborozással, amelynek színhelye valószínűleg a diósjenői kemping lesz. Itt tavaly 
ősszel jártunk először, s nagyon élveztük a csodálatos környezetet, a jó próbalehetőséget.

Októberre igen fontos meghívást helyeztek kilátásba számunkra. Tavaly fejeztem be egy 
dokumentumkötet sajtó alá rendezését egy osztrák kolléganővel együtt az eisenstadti /kis
martoni/ muzeum Liszt-gyűjteményéről. Ha a kötet a terveknek megfelelően őszre valóban meg
jelenik a BurgenIandisches Landesmuseum kiadásában, akkor Liszt születésnapján, október 
22-én ünnepélyesen fogják bemutatni a Doborjánban /Raiding/ a Liszt-szülőházban a nagykö
zönségnek. Erre meghívnak engem, mint szerzőt, és az OSZK Énekkarát, hogy rövid Liszt
hangversennyel tegye emlékezetesebbé a könyv bemutatásának alkalmát.

Ha ez a szép terv valami miatt meghiúsulna, úgy Sopronban szeretnénk Liszt-hangversenyt 
tartani, esetleg a Liszt-társaság ottani csoportjának rendezésében.

Kassai barátaink azt szeretnék, ha december elején viszonoznánk látogatásukat. Ez méltó 
lezárása lenne az 1983-as évnek, amelynek során a fentieken kívül még bizonyára sor kerül 
kisebb fellépésekre ünnepélyeken, a Hazafias Népfront valamelyik klubjában vagy szakszer
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vezeti rendezvényeken.
Mindig szívesen látunk újabb énekkari tagokat, akik vállalni tudják a heti kétszeri 

rendszeres próbára járást. A fáradságért - ezt régi tagjaink tanúsíthatják - bőségesen 
kárpótol az éneklés és a jó baráti közösség öröme.

Párkai né Eckhardt Mária

Az OSzK-ban szerepeit a kassal "Csermely" kórus

Az Országos Széchényi Könyvtár énekkara 1983 április 23-ra a könyvtár dísztermébe a 
kassai "CSjiMADOK" Csermely Kórusával együtt adott közös hangversenyére hivta meg a ba
rátokat, rokonokat és Ismerősöket, a kóruszenét kedvelő közönséget.

A vendéglátó együttes vállalta magára a műsor első negyedóráját. Kodály "Jánosköszön- 
tője" nemcsak bemelegítésül szolgált, hanem megadta a műsor alaphangját Is. A húsz tagú 
nőikarhoz kiegyensúlyozott ellenszólamként járult a tizenkét férfi énekes.

A jelképes üdvözlés magyar ritmusaihoz képest jóleső változatosságot jelentett az 
"Es íst ein Ros entsprungen" - kezdetű PraetorIus-korál népi egyszerűsége és a szerző 
másik müve: a táncos lüktetésű "Geborn* ist Gottes Sohn".

Csak a polifon szólamvezetés hangzásarányaira kényes szakmuzsikus találhatott a Palest- 
rlna "Missa de feriaf,-nak BenedIctusában és az azt követő Hosannában kifogásolnivalót a 
kórus homogenitásában, az imitációk következtetes értelmezésében.

A hangulati ellentétek egymásutánjára épülő blokkot három reneszánsz angol bucsudal 
zárta. A darabok faktúrájából eredően-e, vagy abból fakadóan, hogy a dalok a kórus régi 
repertoárdarabjai, újra helyreállt a hangerő és hangszin harmóniája, egyfajta egészséges 
jóhangzás.

Havasi József, a Csermely Kórus fiatal karnagya olyan kemény próbatételt szabott ki 
az együttes "kiskórusára", amelyre hivatásos énekkar vezetője sem készteti szólista felké
szültségű tagjai: a kórus első megszólalásának pszichikai súlyát és felelősségét teljes 
egészében a "válogatottaknak11 kellett viselni. Ez a túlterhelés meg is bosszul ta magát.

A németül előadott Friderici "Baráti kör" kiejtése tulságosn is jólfésültre sikerült, 
az "Igazi" németek bizony jobban megropogtatják a mássalhangzókat.

"Vesszen el a világ, csak maradjon szőlő" - hangzott az Ismeretlen szerző bordalának 
kezdő sora. Az echo-hatás itt már erőitetettnek tűnt, noha a nagy- és kiskar "bejött" már, 
s intonációs bizonytalanság sem zavarta a műélvezetet.

A maximalista rencenzens az ói-francia táncdalban /Két szép szemednek lángja/ az elhara
pott frázisvégekre figyelt fel. Korrekt megszólalás jellemezte Bárdos "Régi magyar táncdal"- 
ának előadását.
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Rajter Lajos /L'udovlt Rajter/ három magyar népdal feldolgozásából álló mátyusföldl 
dal csokra Kodály "Gömörl dal"-ának egyedülálló népdal-polifon iája után túlságosan Is Igény
telennek tűnt.

A kórus nyolcadik műként Dvorák "Vybehla brlza blelicka" kezdetű feldolgozását adta elő 
cseh nyelven. Az Ismerős romantikus harmóniákat Zdenko Mlkula /I9I6— / váratlan hangnemi 
váltásokkal ©Io virtuóz kompozíciója, a MLucne hry" című szlovák népdalfeldolgozás kö
vette. A jól megírt darabot kedvvel, nagy közönségsikert aratva adta elő a vendégkórus.

TulcizelIáitnak, urbánusáé finomkodónak tűnt a modern klasszikusnak számító Bartók- 
mű: a Styrl slovenské l'udové piesne szlovák nyelvű előadása.

A szünet utáni müsorfélben az 1865-66-ban irt Lísztkar, az Ave maris Stella kényes mo
dulációit jól győzte az OSzK-kórus, hangulatos előadása felvételkész benyomást keltett.
Az ezt követő két Kodály-mű /a háromszólamu II. Tantum ergo és a HoratlI Carmen/ megszólal
tatása kiegyensúlyozott, centenáriumhoz méltó volt. Az együttesről kialakult jó benyomást 
még csak fokozta a Bárdos-kompozíció /Malomnóta/ mintaszerű előadása. A blokk időtartama 
/I2 perc/ a szerkesztés ökonómiáját dicsérte.

A harminc női és tizenhat férfi énekest felvonultató vendég-kórus a Brahms-remlnisz- 
cenclákat keltő Suchon-mü /Aká sí mi krásna/ eléneklése után a kissé egyslkuan virtuóz 
Rubcov-kompoz!cl ót /Riekanka/ adta elő oroszul. Stílus- és műfaji váltást jelentett a há
rom Lennon-szám kórusváltozata /Yesterday, Lady Madonna, MIchel, my MIchel/, a hallgató
ban az eredetiről készült nagyméretű reprodukció hatását ébresztve.

Túlzottan^visszafogottnak érezte a dús, romantikus harmóniákkal ékes Bruckner-kórus 
/Locus iste/ felfogását a rencenzens.

Randall Thompson Alleluja-kara érzésünk szerint még nem teljesen a kórus sajátja, bár 
az is lehet, hogy az újabb húsz perces megfeszített koncentráció vette túlságosan Is 
Igénybe az énekeseket, olyannyira, hogy sok helyen forszírozottnak tűnt a hangzás.

Az összkarban előadott Kodály: Békésség-óhajtás 1801 esztendő a kórusok egységes kí
vánságát fejezte ki a jövőt illetően.

A minősítések és kritikák örök kérdése az amatőr együttesek teljesítményének megítélé
se. A hallgatót megszemélyesítő kritikust csak a nyújtott teljesítmény produkcióértéke 
kell hogy érdekelje, a megszólaltatokra vonatkozó körülményektől teljesen függetlenül.

A kassal magyar együttes otthon igen fontos kuItur-missziót teljesít: ébren tartja a 
magyar közösség együvé tartozásának érzését az egyetemes kulturkincs bemutatása által. A 
nemrégiben még kamarakórus- létszámú énekkar még nem forrt össze egységes hangzású- fel
fogású, egyként lélekző "hangszerré", s karnagyának is még sokat kell tenni ezért, az évek 
során elsajátítva az önmérséklet nem is olyan könnyű tudományát.

Párkainé Eckhardt Mária kórusa évek óta töretlenül halad felfelé ívelő pályáján, Igazi 
jó hangulatot árasztó, egymásra figyelő, valódi együttes.

A közös hangverseny mind a szereplők, mind a hallgatók számára tanulságokkal szolgált, 
jó alkalom volt arra, hogy pillanatfelvételt készítsenek arról, hol is tartanak fejlődésük
ben az együttesek.

Gyimes Ferenc
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