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A Vezetői Tanács szeptember I1-én kibővített ülést tartott, amelynek napirendjén az 
OSZK Olvasó- és tájékoztató szolgálatát, valamint Raktári osztályát 1983/84-ben a MM meg
bízásából felülvizsgáló bizottság részjelentéseinek megvitatása szerepelt. A VT tagjain 
kívül részeveit az értekezleten Juhász Jenő, az MM Könyvtári osztályának vezetője, a felül
vizsgáló bizottság tagjai: Balázsné dr. Veredy Katalin, az Országgyűlési Könyvtár mb. 
igazgatója, Fogarassy Miklós, a KMK tudományos munkatársa, Futala TIbor» az 0M1KK igazga
tója, Marót Miklós, az Egyetemi Könyvtár főigazgatóhelyettese, Takács Miklós, a szombat- 
helyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Igazgatója, valamint a felülvizsgált részlegek kép
viseletében Falta Rosemarle osztályvezető és Karakas Péterné, a kézikönyvtári csoport ve
zetője.

A vizsgálatban a koordinátor szerepét betöltő KMK részéről Fogarassy Miklós elmondot- 
ta, hogy a célvizsgálat jeJleg nem tette szükségessé részletekbe menő, analitikus vizsgá
latok elvégzését. Feladatuk annak megvizsgálására Szorítkozott, hogyan végezték és milyen 
fokon áll a szóban forgó részlegek vári felkészülése.

A vizsgálati jelentések rámutattak arra, hogy a Széchényi Könyvtár olvasó- és tájé
koztató szolgálatának vári felkészítése magas szakmai színvonalon valósul meg s a nehéz
ségek ellenére jó ütemben halad. A vizsgálatban résztvevők álláspontja egységes volt ate- 
.kintetben, hogy helyes és szerencsés az a szervezeti megoldás, amely egy nagy egységként 
kezeli a könyvtári futószalag egyes állomásait, a különgyüjteményeket és a minderre épülő 
információ-szolgáltatást. Ezt a rendszert erősiti meg - sőt csak ez a szervezeti megoldás 
teszi egyedül lehetségessé - a különböző egységekben dolgozó szakemberek tudásának Kellő 
kihasználását egy máris körvonalazódó szakreferensi rendszerben. A vizsgálati jelentések
nek néhány, elsősorban gyakorlati természetű észrevételei jól hasznosíthatok a felkészü
lés munkájában.

A Vezetői Tanácsülésen Juhász Jenő a minisztérium részéről, Havasi Zoltán és Ferenczy 
Endréné az OSZK részéről köszönetét mondtak a felülvizsgálatot végző bizottságnak kiváló 
szakértelmet tanúsító és lelkiismeretes munkájáért.
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A Vezetői Tanács 1984. október 2-1 ülésen Szí Ivássy Zoltánná és Szűcs Jenoné: Beszá
moló a Nemzet! Periodika Adatbázis /NPA/ létrehozásáról c. előterjesztését vitatta meg.

A VT jóváhagyta az eddig végzett munkát és megerősítette a Nemzeti Periodika Adatbá
zis, mint jelentős országos könyvtári szolgáltatás, megteremtésének koncepcióját és kifej
lesztésének Irányát, ütemezését. A VT egyetértett a KFKK létszámfejlesztési Igényével Is 
és leszögezte, hogy szükségesnek tartja a rendszer üzemeléséhez szükséges adatrögzítő be
rendezés mielőbbi megrendelését.

Hozzájárult a VT ahhoz, hogy 1985 folyamán megjelenhessék egy gépi utón előállítandó 
részleges lelőhelyjegyzék és az ISDS-be eddig bejelentett hazai Időszaki kiadványok ISSN— 
kulese lm mutatója.

összeállította: Somkutt Gabriella

KITÜNTETÉS
Frled István kollégánk munkásságát az NDK Népek Barátsága Ligájának titkársága a 

Népek Barátsága arany-jelvény adományozásával Ismerte el. A kitüntető Jelvény átadására 
az NDK Kulturális Centrumban 1984. október l-én került sor, az NDK megalakulásának 35. év- 

fordulóján.
Szeretettel gratulálunk Frled Istvánnak, aki Július I. óta főállásban a szegedi Jó

zsef Attila Tudományegyetem docense, de mellékállásban továbbra Is munkatársaink közé szá- 

ml+ha+Juk.

194



SZABÓ JÁNOS 
1910-1984

Ez év nyarán kaptuk a hirt, hogy junlus 11 -én, 74 éves korában elhunyt dr. Szabó 
János, könyvtárunk nyugalmazott főmunkatársa. A könyvtár vezetősége és munkatársai nevé
ben dr. Havasi Zoltán mb. főigazgató kondoleált dr. Szabó János özvegyének. Ebből a levél
ből idézünk néhány gondolatot:

"Szabó János munkás életének több mint húsz esztendejét töltötte a Nemzeti Könyvtár 
aktív szolgálatában, és utána is éveken keresztül nyugdíjasként pótolhatatlan munkatár
sunk volt. Felkészültségével, széles körű szakmai műveltségével, emberi magatartásával be
véste magát mindenkinek a szívébe és emlékezetébe, akivel munkája során kapcsolatba került. 
Már életében legendák születtek páratlan és önzetlen segítőkészségéről. Személyében olyan 
könyvtáros egyéniséget veszítettünk el, mely napjainkban egyre ritkább. Hiányát mindig 
érezni fogjuk. Sokan őrizzük emlékét.11

Dr. Táplányi Endre, a könyvtár régi kutatója. Szabó János barátja, eljuttatta hozzánk 
elhunyt kollegánkról szóló megemlékezését azzal a kéréssel, ha lehetőség van rá, sorait 
közölje az OSZK Híradó. Táplányi Endre kívánságának eleget téve most közreadjuk az ő meg
emlékezését.

SZABÓ JÁNOS EMLÉKEZETÉRE

Szabó János dr. 1910. november 28-án született Hajdúböszörményben, egyszerű kisiparos 
családból származott. Édesapja kovácsmester volt. Alap és középiskolai tanulmányait szülő
városában végezte. Kiváló tanárai egy életre megkedveltették vele a humán tudományokat, 
nyelvészetet, szépirodalmat. Szülei kívánságára Debrecenben a Tisza István /ma Kossuth 
Lajos/ Tudományegyetemen jogot végzett, őt azonban a száraz paragrafusok egyáltalán nem 
érdekelték s az irodalom múzsájánál kötött ki, melyhez egy életen át hűséges maradt. Deb
recenben a Jogi doktorátus megszerzése után Budapestre került, s az Apáczai Csere János 
Pedagógiai Főiskolán a könyvtárosi oklevelet is megszerezte kitűnő eredménnyel. Mint kezdő 
diplomás a Nemzeti Muzeum Könyvtárában /Országos Széchényi Könyvtár/ helyezkedett el.
Több évtizeden át tevékenykedett könyvtári szolgálatban, ahol nagy közmegbecsülésben, sze- 
retetben volt réáze. Széleskörű szakmai műveltségével, kiváló emberi magatartásával, kel
lemes modorával, önzetlen segitőkészségével, szerénységével nagyon sok jóakarót szerzett 
magának. A könyvtári szakmában valóságos élő lexikon volt.

Könyvtári munkája mellett Igen kevéske üres óráiban a költészetben, műfordításban ta
lálta meg szórakozását, örömét. Műfordításait szemelvényes gyűjteményekben /antológiákban/ 
a Móra és Európa Könyvkiadók jelentették meg, mintegy 70-80 műfordítását.

Magyar nyelven tolmácsolta: Jón Pillát, Dylan Thomas, Byron, Mlhal Benluc, NIcoIaus^ 
Lenau, Blazse Koneszki, Heine, Róbert Browning, Majakovszkij stb verselt, hűen rekonstru-
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álfa a költők gondolatvilágát, érzelmi kifejezőmódjukat, stílusukat. Ezen kívül kb. 50-60 
saját Ihletésű verset Is Irt, melyek kéziratban várják a megjelenésüket. Költői mivoltát 
mindig szemérmesen rejtegette. Erről csak egy-két barátja tudott. Remélhető, hogy a jövő
ben értékes, még kiadatlan verseit, műfordításait külön kötetben Is megjelentetik.

Világító fáklya volt, akt önmaga égett s másnak világított. Rendkívüli aktív könyv
tárt tevékenysége közben felemésztette életerejét, egészségét Is. Infarktusban halt meg 
az Országos Kardiológiai Intézetben. 1984. jullus 6-án helyezték örök nyugalomra a rákos
keresztúri Uj Köztemetőben. Utolsó útjára pedig felesége, rokonsága, barátai, kollégái, Jó 
Ismerősei kísérték.

MI, barátai, emlékét kegyelettel megőrizzük, ápoljuk, gazdag és sokoldalú munkás éle
tét, értékes személyiségét, embert magatartását pedig követendő példaképül állítjuk a jövő 
nemzedék könyvtárosai elé.

dr. Táplányl Endre

ÍTÉLET
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon Máz iné Dr. Szepesi Erzsébet büntetőtanácsa az 

1984. széptember 13 -án megtartott, harmadik nyilvános tárgyalás befejeztével ítéletet hir
detett Balogh Lóránt és Gábor Ernő bűnügyében.

Balogh Lórántot a bíróság bűnösnek mondta ki Jelentős értékre, Üzletszerűen elkövetett 
lopás bűntettében és ezért főbüntetésül három évi szabadságvesztésre ítélte, mellékbünte
tésként pedig öt évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság úgy rendelkezett, hogy 
a szabadságvesztés-büntetést fegyházben /a legszigorúbb büntetésvégrehajtási fokozatban/ 
kell letölteni.

Gábor Ernőt a bíróság az orgazdaság vádja alól felmentette, ugyanakkor az orgazdaság 
szabálysértésében elmarasztalta, ezért őt tízezer forint pénzbírságra ítélte.

Balogh Lóránt ítéletének megái lapitásánál a bíróság enyhítő körülményként bírálta el 
a kár viszonylagos megtérültét /még ha ez nem Is a vádlott közrehatásának eredményeként 
történt/, súlyosító körülményként értékelte azonban, hogy a bűncselekmény társadalmi tulaj
don ellen Irányult, valamint, hogy azt a vádlott hivatali beosztásával visszaélve és mu

zeális értékre követte el.
Az ügyész mindkét esetben sulyosttásért, Balogh Lóránt enyhítésért fellebbezett.

Az itéjet nem Jogerős.
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MUNKATÁRSAINKRÓL

KERESZTURY DEZSŐ 80-IK SZÜLETÉSNAPJÁN
Meghatóan szép ünnepség színhelye volt 1984. szeptember 28-án könyvtárunk főigazgatói 

szobába: a 80 éves Keresztury Dezsőt köszöntötték a Széchényi Könyvtár vezetősége és a volt 
pályatársak, kollégák. Eljöttek a baráti találkozóra azok a régi munkatársak, akiknek több
sége nyugdíjas már: Itt volt Varjas Béla, a könyvtár volt főigazgatója feleségével, Varjas- 
né Nyllassy Vilmával, Csapod Iné Gárdonyi Klára, Bérezell Károlyné, Bétsch Elemérné, Berlász 
Jenó,* Haraszthy Gyula, Pajkossy György. Eljöttek a köszöntőre Németh G. Béla, az Egyetemi 
Könyvtár főigazgatója és Horányl Mátyás egyetemi tanár, aki valamikor a Keresztury Dezső 
vezette Színháztörténeti Tárban dolgozott. Szívet melengetőén szép perceket hozott a régi 
pályatársak találkozása, akik részben meghatottan, részben vidáman Idézték fel azokat az 
embert-próbáló éveket, amikor számukra Is szigetet Jelentett a Széchényi Könyvtár. Ahogyan 
Keresztury Dezső Irta Havasi Zoltánhoz Intézett levelében, amelyben az ünnepi alkalomra 
szóló meghívást elfogadta: "Igen szeretném, ha azok a munkatársaim Is, akik már nyugdíj
ban vannak... Jelen lennének, hogy nekik külön Is megköszönhessem a baráti szeretetet, 
amellyel olyan emberi melegségüvé tették az én Széchényi-szigetemet." Ügy lett, ahogyan ő 
kfvájvfa: a Széchényi Könyvtár egy Jelentős korszakának tanul Jöttek el, felidézve azok em
lékét Is, akik már nem lehettek Jelen, többek között Jékely Zoltánét.

A könyvtár nevében Havasi Zoltán mb. főigazgató köszöntötte Keresztury Dezsőt, aki az 
1950-1970 közötti húsz évet töltötte a Széchényi Könyvtárban. Emlékeztetett arra, hogy bár 
Keresztury Dezső életében a könyvtárosság egy már magasba Iveit hivatali pálya utánt sza
kaszt Jelentett, Ő az egyéniségéből fakadS lelkes ügyszeretettel munkálkodott a könyvtár
ban Is, s nem egy területen maradandót alkotott. Kézirattárunk számos értékes gyűjteménye, 
a Színháztörténeti Tár gyűjteményeinek megalapozása, feldolgozási módszerének kidolgozása, 
több Jelentős emlékkiállítás megrendezése, a müemlékkönyvtárak rendbehozatala, bemutatható- 
vá szervezése - mind az ő nevéhez fűződnek s ma már könyvtár- és művelődéstörténeti Jelenr 
tőségüek. Keresztury Dezsőnek az az elhatározása, amellyel 1976-ban nagyösszegü alapítványt 
tett a könyvtár munkatársai tudományos dolgozatainak pályadíj formájában történő Jutalmazá
sára, nemcsak a felnövekvő uj könyvtáros nemzedék tudományos fejlődéséért érzett elkötele
zettségét bizonyltja, hanem kifejezésre juttatja az Intézmény tudományos rangja megőrzésé

nek általa igen fontosnak tartott eszméjét Is.
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Ezután került sor az Idei Keresztury-pályadIjak átadására - a Keresztury-dtJ alapí
tása óta először - az alapító Jelenlétében. Havasi Zoltán átadta az első dijat és az ezzel 
együtt Járó Jutalmat Fülep Katalinnak "Feketehalmi oklevél. Diplomatikai és forrástant 
vizsgálat" c. dolgozatáért. Második dijat kaptak Szelestet Nagy László /Bél Mátyás kézira
tos hagyatékának katalógusa/, Urbán László /Ellenpéldák könyvtárakról/, Kamarás István 
/Hitek, nézetek, tornyok Nagyhajtáson/, Zslgmondy Árpádné /Joannes Manllus és nyomdakész
lete If'75-1605/, Vidra Szabó Ferenc /Szakmát kap a gyerek/ c. munkátkért. A díjazottak 
nevében Fülep Katalin köszöntötte Keresztury Dezsőt.

A régi munkatársak közül Berlász Jenő és Csapodyné Gárdonyi Klára köszöntője hangzott 
még el. Berlász Jenő azokat az éveket Idézte fel, amikor Keresztury Dezső 1948/49-ben rom
jaiból szervezte újjá az akadémiai könyvtárat, Csapod Iné Gárdonyi Klára egy általa őrzött 
"Ismeretlen" Keresztury verset Is felolvasott.

Keresztury Dezső válaszát hallhattuk ezután, akinek a múltat tanulságul idéző, emlé
kező szaval után újra koccantak a pezsgős poharak s vidám hangulatú beszélgetés követte az 
ünnepélyes perceket.

Somkutl Gábriel la

BERLÁSZ JENŐ TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁNAK ELISMERÉSE
|984. október 3-án, 14 órakor került sor az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága előtt 

Berlász Jenőnek, az OSZK főmunkatársának "Az Országos Széchényi Könyvtár története 
1802-1867.” c. kandidátusi értekezésének megvitatására.

Rendhagyó eset, hogy 70-Ik életevén túl lévő tudós álljon a kandidátusi fokozat elnye
rése előtt. Berlász Jenő nem könnyű életútja a magyarázat.erre. Az 1911-ben született Ber
lász Jenő az egyetem elvégzése után hivatásának a történész-pályát választotta. Tudását 
Domanovszky, Szekfü és Hajnal professzorok tanítása alapján nyerte. Történetírói munkássága 
során számos maradandó munkát Irt, különösen a Jobbágyságtörténet, majd később a művelődés
történet területén. A lendületesen Indult tudós-pályát az 50-es évek dogmatikus történelem- 
szemlélete akasztotta meg. így került Berlász Jenő előbb az Akadémiai, majd később az Or
szágos Széchényi Könyvtárba. A történész azonban Itt Is megtalálta az őt vonzó témát: ek
kor fordult figyelme a könyv- és könyvtártörténet felé. A Széchényt Könyvtár szerencsésnek 
mondhatja magát, hogy története első korszakának megírását olyan történészre bízhatta, mlnf 
Berlász Jenp. Ezért Is határozott úgy 1982-ben a könyvtár vezetősége, hogy az Akadémia Fi
lozófiai és Történettudományok osztályától az Intézmény nevében az elkéxültmü tudományos 
fokozattal való elismerését kérje.
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A TMB előtti nyilvános vitán az értekezés opponenset Keresztury Dezső akadémikus és 
Trócsányi Zsolt, a történelemtudományok doktora voltak. Keresztury Dezső elismerően méltat
ta a Széchényi Könyvtár történetének első nagy korszakát feltáró müvet, Trócsányi Zsolt 
kiterjesztette elemzését Berlász Jenő korábbi müveire is. A teljes történetírói életmű 
alapján Berlász Jenőt nem a kandidátusi, hanem a történelemtudományok doktora tudományos 
fokozat elnyerésére javasolta. E javaslattal a Tudományos Minősítő Bizottság is egyetér
tett és egyhangúlag úgy határozott, hogy Berlász Jenőt a tudományok doktora címre jelöli.
/A tudományos minősítések akadémiai rendszerében ez a második eset, amikor kandidátusi 
fokozat elnyeréséért benyújtott értekezést a doktori fokozat megadására méltónak ítéltek./

Az OSZK Híradó és valamennyi OSZK-dolgozó nevében tisztelettel és szeretettel gratulá
lunk Berlász Jenőnek. Páratlan szorgalmú, munkás életét, történetírói munkásságában a té
nyek mtndenekfelett való tiszteletét példának tekintjük.

Somkuti Gabriella

A III. FŐOSZTÁLY VEZETÉSÉT 1984. SZEPTEMBER 1-TŐL
POPRÁDY GÉZA VETTE ÁT

VELE BESZÉLGETETT JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ

- Magyar-könyvtár szakon végezte! az egyetemen. Hogyan lettél műszaki könyvtáros?
A Toldy Ferenc gimnáziumba jártam, és III. osztályos koromig villamosmérnöknek készül

tem. IV-ben azonban olyan történelem tanárom és osztályfőnököm volt, aki föl ébresztette a 
bennem szunnyadó bölcsészt, és hatására az ELTE Bölcsészettudományi Karára jelentkeztem. 
Szüleim nem örültek ennek, a műszaki pályát biztosabbnak érezték /"a könyvtárosság nem fér
finak való"/, de végül beleegyeztek választásomba.

Az egyetemen - főként Király István hatására - harmadéves koromig tanítani akartam. 
Sőt, amikor évfolyamunknak egyszer Csendes Béla bemutatta a Közlekedéstudományi Intézet 
könyvtárát és információs tevékenységét, valamennyien úgy éreztük, hogy egy bölcsész ilyen 
helyen nem tudna dolgozni. Ötödéves koromban azonban - a kötelező gyakorlat keretében - az 
Épitésüqyi Tájékoztatási Központban dolgoztam /akkor még ÉDOK-nak hívták/, ahol tetszett a 
munka, jól éreztem magam, jó társaság volt: Kovács Dezső, aki igazgatóhelyettesként ma is 
ott dolgozik, Dömötör Panni, aki a VVE könyvtárigazgatója lett, Fejes Ildikó, akivel most 
ismét kollégák vagyunk. Szinte természetes volt, hogy a diploma megszerzése után oda mentei) 
dolgozni. Hálózati előadó /=módszertanos/ voltam, módomban volt sok könyvtárat, könyvtárost 
megismerni. Amikor másfél év múlva a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézetben
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könyvtárost kerestek, többen ajánlottak és ajánlották nekem Is, hogy érdemes megpróbálni, 
elvállaltam az állást, és végül pár hónap híján 20 évig dolgoztam ott. Szerencsém volt, 
hogy az épItőanyagIpár nagy fejlődési Időszakában lehettem Itt könyvtáros. Közvetlenül ér
zékelhettem a tájékoztatásügyben bekövetkező fejlődést egy sok Információt Igénylő Intéz
ménynél, amelynek vezetősége a könyvtárra, Információs szolgáltatásokra fordított pénzt 
Jó befektetésnek tekintette. Tapasztalhattam a reprotechnlka bevonulását és térhódítását a 
könyvtárI-Információs szolgáltatások terén. A könyvtár kezdetben kis gépparkja nagy reprog
ráfiai részleggé fejlődött, a könyvtárcentrikus osztály pedig olyan dokumentációs és rep
rográfiai osztállyá, amelyik más léptékben, de olyan feladatokat látott el - a restaurálást 
persze kivéve - mint a III. főosztály.

- Mit éreztél Itt munkád során eredménynek és problémának?
Eredménynek talán azt, hogy amikor általános divat volt, hogy a szakkönyvtárak kisipa

ri módszerekkel, sok párhuzamos munkát és költséget Igénylő módon házi dokumentációs tevé
kenységet folytattak /ami ráadásul dezlnformálta a felhasználókat a szükségszerűen korlá
tozott lehetőségek miatt/, sikerült ezt a csapdát elkerülni, és az ÉTK-val együttműködve 
meg tudtuk oldani a SZIKKTI műszaki könyvtárának, mint országos feladatkörű szakkönyvtárnak 
a bekapcsolását az országos építésügyi Információs rendszerbe. Ma Is problémának érzem, 
hogy a különböző könyvtári és Információs hálózatokat és rendszereket országos szinten nem 
sikerült még úgy összehangolni, egy egységes rendszerré alakítani, amelyik a legkisebb 
ráfordítással a legjobb és legteljesebb tájékoztatást tudná nyújtani. Együttműködés helyett 
sok tekintetben Inkább a rivalizálást, a presztízs-szempontok érvényesülését látom.

- Mit tettél saját fejlődésed, a ,flépéstartás” érdekében?
A ml szakmánkra Is vonatkozik, hogy a diploma 5-10 év után elavuJ. Különböző tanfolya

mokat végeztem /Kézi lyukkártyák alkalmazása a tájékoztatásban. Számítógépes dokumentumtá
roló és visszakereső rendszerek, UJ bibliográfiai leírás/, orosz nyelvből középfokú, német
ből felsőfokú nyelvvizsgát tettem. Részt vettem a KGST ípltéstájékoztatásl Tagozat magyar 
bizottságának a munkájában.

- Szerinted ml fontosabb: a vezető szakmai felkészültsége vagy az, hogy tudjon bánni 
az emberekkel?

Erre most opportunista választ adok: nem tudok fontossági sorrendet mondani, pontosab
ban szólva: nem tudom a kettőt különválasztani. A szakmai felkészültség alapkövetelmény. De 
csak akkor tud egy vezető eredményesen dolgozni, ha tud az emberekkel bánni annak érdeké
ben, hogy szakmai elképzelései megvalósuljanak.

- Mondj valamit társadalmi tevékenységedről!
1971-ben léptem be a Magyar Könyvtárosok Egyesületébe, automatikusan a műszaki szekció

ba. 1979-től a szekció elnöke vagyok. Elsősorban Vajda Erik - akinek nyitottsága, az uj 
dolgok, problémák Iránti fogékonysága megismerkedésünk óta követendő példa a számomra - 
bátorító rábeszélésére mertem elvállalni a szekció tagságának ezt a megtisztelő megbízását.
A műszaki szekcióban végzett munka megerősített abban a szolgáltatáscentrikus felfogásomban, 
hogy a könyvtár akkor tölti be Igazán feladatát, ha minden eszközzel Igyekszik az olvasó, 
felhasználó’ Igényelt kielégíteni. Még annyit a Magyar Könyvtárosok Egyesületéről, hogy én
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személyes nyereségnek érzem a*zt, hogy az egyesületi tevékenység során sok kiváló könyv
táros kollégát volt módomban megismerni.

- Hogyan látod a reprográfIávaI kapcsolatos szolgáltatások helyzetét az OSZK-ban?
Az OSZK-ban a feladat kettős: megőrzés és szolgáltatás. Mint nemzeti könyvtárnak az a 

feladata, hogy a nemzet emlékezetét rögzítő dokumentumok letéteményese legyen, azt megőriz
ze az utókor számára, ugyanakkor éppen ezzel összefüggésben szolgáltatnia Is kell, hogy ez 
az emlékezet élő, eleven lehessen. Az állományvédelmi mikrofilmezés ezt a kettős feladatot 
Igyekszik szolgálni: megőriz, kíméli az eredeti dokumentumokat, és e munka kapcsán más 
könyvtárak - olvasók - számára Is hozzáférhetővé teszi az állományvédelmt céllal filmre 
vett anyagokat. Hogy ez utóbbira Is milyen szükség van, bizonyltja a fllmmásolat megrende
lések száma - a nehéz gazdasági helyzet ellenére.

- Mik a terveid?
Azt hiszem szerencsés Időszakban kerültem az OSZK-ba: rengeteg feladatunk van.

Az egyik legfontosabb, hogy a könyvtárosi köztudatba bevlgyük az állományvédelmi tevékenyr 
ség fontosságát. Reményünk van arra, hogy restaurátoraink tudását, szellemi felkészültsé
gét felhasználva az állományvédelem országos programmá váljék. Az OKT a napokban alakítot
ta meg Állományvédelmi Munkabizottságát, melynek veeetője Kastaly Beatrix.

Folytatni kell az állományvédelmi és állományk!egészítő mlkrof1Imezésl programot. Az 
I945—Ig terjedő hírlap állományvédelmi mlkroflImezésl munkának lassan látszik már a vége. 
Elő kell készíteni az 1945 utáni anyag filmezését, de kívánatos lenne a kurrens anyag mik
rofilmezésének megoldása Is. Ha ezt meg tudnánk valósítani, megtakaríthatnánk egy csomó Jö
vőbeni restaurálási munkát, hiszen most az uj, Jő állapotban lévő dokumentumokat tudnánk 
filmezni, 15-20 év múlva ebeket már előtte esetleg Javítani kellene, mert az újságpapír 
minősége nem Javul.

A mlkroflImezett anyag Jobb propagandájával elő tudnánk segíteni, hogy minél több vi
déki könyvtár Is filmen hozzájuthasson olyan állományhoz, amelynek beszerzésére más módja 
nem lenne. Ezzel - nagy szavak - hozzá tudnánk járulni a kultúra demokratizálásához.

Létre szeretnénk hozni a Magyarországon meg nem levő, külföldről mikrofilmen beszer
zett hungarlka Jellegű dokumentumok központi mikrofilmes címjegyzékét - amit persze fel le
hetne használni az OSZK állományának kiegészítésére Is.

Kastaly Beatrix szerint kb. 14 000 kötet történeti értékű hlrlapkötet szorulna alapo
sabb restaurálásra, ami a Jelenlegi feltételek mellett 10 ember 100 évig terjedő munkája 
lenne. Ez nyilván nem Járható ut, ezért a kutatási tevékenységünket abba az Irányba kell 
fejleszteni, hogy megoldhassuk a dokumentumok tömeges restaurálását, konzerválását. Ehhez 
a szellemi kapacitás egy része adott, de biológusra, papíripari szakmérnökre lenne még 
szükségünk és persze berendezésekre. Rendszeresebbé, szabályozottabbá kellene tenni a köz
ponti restaurálást tevékenység keretében restaurálandó dokumentumok kiválasztását, szamba 
véve, fontossági sorrendbe állítva az ország Ilyen jellegű pusztuló értékelt.

Szeretnénk elérni, hogy a mlkropublIkáctó, mint kiadványfajta polgárjogot nyerjen 

Magyarországon.
Nyomdaüzemünk bővítése és technikai felújítása sürgős feladat. Az OSZK kiadványainak 60-65 
56—a külső nyomdákban készül. Nyilván gazdaságosabb lenne, ha ezeket Is saját üzemünkben
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tudnánk előállítani. Régi gond, hogy a belvárosban nem üzemelhet nyomda. Számolni kell te
hát azzal, hogy uj helyre költözik a Sokszorosító üzem. Ezt a költözést kell összekapcsol
nunk a korszerűsítéssel, és az uj helyen talán megoldható lesz a nyomda mellett működő 
műszaki szerkesztőség létrehozása Is. A "házi használatú" sokszorosítást egy nagyteljesít
ményű másológép üzembe helyezésével szeretnénk a várban megoldani. /Bizony sok helyütt 
hitetlenkedve hallják, hogy ml még stencil gépet üzemeltetünk./

- Valóban sok feladatot kell megoldanotok, és úgy tűnik, nagyon sok nehézség leküzdé
sével .

Alapvető gondunk a technikai felszereltség elavultsága, korszerűtlensége, részben hi
ányossága. De ez nem uj keletű probléma. Az igények nagyobb része évek óta szerepel a fő
osztály fejlesztési tervei között, csak épp nem kaptunk rá pénzt. így minden lehetőséget 
megragadott a főosztály az egyéb módon /pl. könyvjóvá írássá 1/ megkapható berendezések meg
szerzésére. De ez csak szükségmegoldásnak, tűzoltásnak tekinthető.

Végül, de nem utolsósorban, nagyon fontosnak tartom az OSZK hosszutávu állományvédel
mi programjának elkészítését, hogy éves terveinket ennek alapján, az ebben meghatározott 
fontossági sorrendben tudjuk elkészíteni. Illetve megvalósítani.

BESZÉLGETÉS DR. HOLL BÉLÁVAL
az eddig Ismert másodtk legrégibb magyar verses nyelvemlék 

föl fedezőjével

- Kedves Béla, hosszú Ideje dolgozol az OSZK-ban - ha nem Is könyvtári státusban -, 
majdnem rMndenkl Ismer, de azt kevesen tudják, hogy milyen tárgykörben kutatsz nálunk. Be

szélnél talán erről?
Nemzeti Könyvtárunkhoz valóban régi kapcsolat fűz. 1943-ból őrzöm az első látogatási 

jegyemet. 1960 november l-től a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Széchényi Könyv
tár közös vállalkozásában előbb szerződéses, majd státusbell tudományos akadémiai munka
társként Borsa Gedeonnal és Hervay Ferenccel együtt készíthettem el a Régi Magyarországi 
Nyomtatványok első és második kötetét. Kezdetben - a hatvanas évek végéig a Könyvtár volté 
munkálatok "kifizető helye". így negyed százada dolgozom a Könyvtárban, ahol nagyon sokat 
köszönhetek a gyűjteményeket, raktárakat őrző, kezelő sok kedves munkatársamnak, jó bará

taimnak.
- Milyen témákkal foglalkoztál az elmúlt Időben, ml vonzott a nyomda- és kiadástörté- 

net Irányába?
Különös véletlennek tűnhet, hogy főiskolai, egyetemi tanulmányaim legelső heteiben
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egy proszemináriumi gyakorlaton Ismerkedtem meg és csodálkoztam rá Szabó Károly Régi Ma
gyar Könyvtárának köteteire és a Szílády-Aron-féle Régi Magyar Költők Tára köteteire.
Ez még 1942-ben történt. Almomban sem mertem volna akkor és utána még sokáig arra gondol
ni, hogy valaha mindkettőnek folytatását hivatás szerinti munkámként végezhefem. A magyar 
Irodalomtörténet, nyelvészet és a latin nyelv megismerésében nagyon sokat köszönhetek egy
kori mestereinek, Horváth Jánosnak, Alszeghy Zsoltnak, Pajzs Dezsőnek, Györkössy Alajos
nak. Innen ered minden további érdeklődésem, ámít ma nagyon vázlatosan két területre össz
pontosíthatok: 1/ a hlmnológlat, azaz a középkori latin és a XVI-XVII. századi magyar nyel
vű egyházi 'énekek forrásainak kutatására, szövegkiadására; 2/Szabó Károly munkájának foly
tatására, a Régi Magyarországi Nyomtatványok Immár harmadik kötetének előkészítésére, a 
XVII. század második felének tudománytörténeti, nyomda- és kiadástörténeti feladatainak 
megoldására.

- Publikációid jelentős részének Pest megyei, pesti, váci vonatkozásai vannak, ml en
nek az oka?

A váci vonatkozású dolgozataim, írásaim az 1949-1960 között Vácott töltött tanári, 
könyv- és levéltárosi éveim gyümölcse. A kétszáz éves váci könyvnyomtatásról készült képes 
monográfia és annak megjelenésekor a Széchényi Könyvtárban rendezett kiállítás ezeknek az 
esztendőknek összegzése volt.

- Mióta veszel részt a "Régi Magyar Költők Tára...11 összeállításában?
A Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozatának anyaggyűjtésében már váci könyv

tárosságom Idején részt vettem. A hetedik kötet elkészítésére 1960 után a MTA Irodalomtudo
mányi Intézetétől kaptam megbízást. Ez a kötet 1974-ben Jelent meg. Egy további kötet pe
dig előkészületben van. Ugyancsak az Intézet tervmunkájának részeként a magyarországi hlm^ 
núszok latin kritikai kiadását rendezem sajtó alá, párhuzamosan és mintegy kiegészítéseként 
a magyar köteteknek.

- Bár sokan olvastunk a sajtóban a Laskól Demeter Iskoláskönyvében talált magyar ver
ses nyelvemlékkel kapcsolatos kutatásaidról, mégis megkérlek foglald össze az OSZK Híradó 
olvasói részére Is felfedezésed lényegét. Arról Is szeretnénk hallani milyen érzés, hogy 
az eddig lényegében f?csakn filosz körökben Ismert kutatásaiddal most foglalkozik a sajtó,
a rádió és a televízió?

Laskól Demeter Ismeretlen középkori Iskolás könyve és az 1433-ből való verses magyar
y

nyelvemlék 1982-ben az MTA megbízásából végzett tanulmányút során Slbenlkben került elő, 
az ottani ferences kolostor könyvtárában. Magyarországról származó középkori kódexeket, 
verses latin szövegeket tartalmazó mlsszálékat és breviáriumokat kutattam. Ezt a munkát 
már egy évtizede végzem főként Itthon, de Európa több nagy könyvtárában Is. Szeretnem Itt 
Is hangsúlyozni, hogy a nyelvemlékes kódex megtalálása és felismerése ennek a munkának 
eredménye, és nem tekinthető puszta "vélet lennek”, Szerencsének”. Ezt a Rádióban Is Igye
keztem aláhúzni. A kódex 1433-1433 között Magyarországon készült. Az Is nagyon valószínű
nek látszik az eddigi vizsgálatok alapján, hogy bencés környezetben, talán a pécsváradl 
apátság Iskolájában, serIptorlurnában írták. A szövegek legnagyobb része a magát többször 
Is megnevező Demetrlus de Lasko, a Tolna megyei Laskóról származó - Laskól Demeter kezétől 
valók. A kéziratos könyv harminchárom fő részből áll, és latin bibliai fejezeteket, prédl-
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káclókat, vallásos históriákat, legendákat, Iskolai tananyagként szolgáló traktátusokat 
tartalmaz. Külön érdekessége, hogy a kötéstábláihoz tartozik elől és hátul egy-egy perga
men lap - ma ezeket előzéknek vagy "szennyIapnak" neveznénk - amelyen a XII. század végéről 
való hangjegyes latin énekek olvashatók; ezek a magyarországi vonalas hangjegylrásnak alig
hanem a legrégibb ma ismert emlékei, amelyek még a Pray-kódex hasonló kottáit Is megelőzik. 
A kódex 16. levelének első oldalán /rektóján/ olvasható a magyar nyelvű vermes nyelvemlék, 
a Krisztus testéről szóló öt soros verses könyörgés, amelynek latin eredetijét a kutató 
munka során a hlmnológíal szakirodalomból sikerült azonosítani. Az eddigi eredményekről a 
MTA Középkori Munkabizottságában számoltam be ez év áprilisában. Ennek visszhangja a sajló
ban /Itthon és külföldön/, a rádióban és a televízióban számomra Is meglepetésként hatolt. 
Az előadás teljes szövege rövidesen a Magyar Könyvszemle századik évfolyamának jubileumi 
számában mindenki számára hozzáférhető lesz.

- Milyen témákkal foglalkozol jelenleg és mik a terveid az elkövetkező időkre?
Az elmondottakból azt hiszem, könnyű kitalálni, hogy jelenleg és - ha megadatik - a 

jövőben mivel Is foglalkozom.
- Köszönöm a beszélgetést.

Riporter: Batári Gyula
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FELHÍVÁS
AZOKNAK, AKIK MÁR KÖLTÖZTEK,

AZOKNAK, AKIK MÉG EZUTÁN FOGNAK

Tapasztalatból tudja mindenki, hogy költözködéskor elokerClTnek a rejtett, a rég el
felejtett dolgok. Levelek, Iratok, már semmire se Jó régiségek. Nincs ez másképp akkor sem, 
ha költözik a Hivatal. Még Inkább így van, ha egy könyvtár költözik. Megmozgatásra kerül 
minden, kiürülnek a polcok, az íróasztalok fiókjai, vándorolnak a szemétkosárba a klselej*4, 
tezett papírok.

Kérünk mindenkit, hogy vlgyázzonl
Ne selejtezzen ki semmit, aminek valamilyen dokumentumértéke van, ami hozzátehet va

lamit a Széchényi Könyvtár múltjához. Nemcsak a hivatali Iratokra gondolunk - természetesen 
ezekre elsősorban - de a Jövendő OSZK-muzeum számára minden értékes lehet: egy régi olvasó
jegy, egy napi feljegyzéseket tartalmazó füzet /panaszkönyv!/, egy elsárgult fénykép, egy 
múlt századból Itt-maradt tintatartó.

Kérjük, értesítsék az Igazgatási osztály munkatársait, vagy az OSZK Híradó szerkesztő
ségének tagjait, akik szívesen kiszállnak a helyszínre és segítenek kiválasztani azt, ami 
megőrzésre érdemes s ha kell, azt azonnal át Is veszik.

Amit most kidobunk, az végleg elveszett - amit most megmentünk, azért az utókor hálás 
lesz. Hagyományok nélkül nem lehet uj életet sem kezdeni.

KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT A "DÉLIBÁBOS NYELVÉSZ"
Nemrég - épp e rovat hasábjain - esett szó képmásáról, essék szó most születése két- 

századlk évfordulójáról Horvát István könyvtárőrnek, tanárnak, vitatott teljesítményű tu
dósnak. Ez utóbbiról idézzük fel Eötvös József róla írott nekrológjának néhány mondatát:
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"Néha vizsgálódásai között talán magyarokat talált oly helyen s századokban Is, hol 
soha magyarok nem voltak ... de még többször teremtett magyar érzeményeket oly tanítvá
nyai keblében, hol azoknak előbb nyomai sem voltak, s nála nélkül nem Is lettek volna so
ha: ez bizonyos. KI őt hallá, ha tanítói székén férfias szavával Árpád s a hét vezér di
cső tetteiről szólt, vagy roppant tudományának fegyverei azoknak állítását, kik a magyar a 
szegény finn néptől származottnak hiszik, leveré, s fajunkat az erényes scytha s a legyőz-^ 
hetetlen párth nemzetekkel egybeköté, vagy tovább haladva phllológlal vizsgálataiban, az 
etymológla tekervényes ösvényein mindig messzebb s messzebbre nyomult, míg mindent, ml nagy 
és dicső volt e világon, fajunkhoz tartozónak, magyarok által el követettnek állítva, az 
kételkedhetett mestere állításain, de azon óriási honszeretet hatalma, mely a tudóst elra
gadta, elragadta tanítványait Is, s elvonatkozva egészen .tudományos érdemeitől, ha munkás
ságának ezen oldalát tekintjük, a haza Horvátnak érdemelt soha nem hálálhatja meg eléggé. 
Nem volt tanítóink között, kitől annyian tanultak volna a hazát szeretni."

Ha meggondoljuk, hogy ez a tanár a reformkorban működött, hogy tőle a hazát szeretni 
a majdani márciusi Ifjak tanulták, ez nem Is volt kevés. Miként nem volt kevés az a har
minc esztendő, amit 1815-től haláláig a Széchényi Könyvtárban töltött. Immár nem Idézünk, 
csak felhívjuk a figyelmet Berlász Jenő könyvének e korszakra vonatkozó, mintegy kilencven 
oldalas részére.
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TÁJÉKOZÓDÁS

VENDÉGÜNK VOLT
PROF. DR. FRIEDHILDE KRAUSE, A BERLINI DEUTSCHE STAATSBIBLIOTHEK

FŐIGAZGATÓJA

A berlini Deutsche StaatsbIbIlothek és az OSZK közötti személycsere keretében 1984. 
szeptember 17-21. között könyvtárunk vendége volt Prof. Dr. Krause főigazgató. A Híradó 
szerkesztőségének felkérésére ez alkalommal készült az alábbi Interjú dr. Soltész Zoltán
ná és Salgó Ágnes közreműködésével.

- Frau Prof. Krause! Ön 1977 óta főigazgatója annak az Intézménynek, a berlini 
Deutsche Staatsblbllotheknak, amellyel régóta Igen jó kapcsolataink vannak. Főigazgatóként 
ön első alkalommal folytat tárgyalásokat könyvtárunkban. Engedje meg, hogy ez alkalomból
a Híradó hasábjain megismertethessük Könyvtárunk dolgozóival az ön sokoldalú - könyvtár- 
vezetői, tudományos és közéleti - tevékenységét. Első kérdésünk: hogyan alakult pályája az 
egyetemi tanulmányoktól a mai funkciókig?

- 1951-ben fejeztem be tanulmányaimat a berlini egyetemen, s bár germanisztikát és 
szlavisztikát tanultam, államvizsgát Is mint szlavista tettem, végzés után a Felsőoktatási 
Minisztériumban dolgoztam. Csak 1958 elején kerültem a Deutsche Staatsblbllothekba, és ek
kor kezdtem foglalkozni könyvtárüggyel. Korábban évekig fIlológusként működtem, s tudo
mányos tevékenységet Is ebben az Irányban folytattam. Egyéteml tanársegéd és aspiráns vol
tam, s mind a mai napig nagyon erős bennem a szlavisztika Iránti érdeklődés, sőt betöltők 
bizonyos funkciókat Is ezen a területen, így például tagja vagyok a Szlavisták Nemzeti 
Bizottságának, amely a Tudományos Akadémia keretében működik, továbbá részt veszek a Lip
csei Egyetem egyik tudós társaságának munkájában.

Tehát 1958-ban jöttem a Deutsche Staatsblbllothekba, ahol szláv referensként dolgoz
tam, sőt később a fInn-ugrlsztlkát Is én képviseltem; ennek érdekében jöttem 1958-ban 
Debrecenbe, a Nyári Egyetemre, és Igen Intenziven foglalkoztam a magyar Irodalommal és 
történelemmel. Azóta sikerült ezen a területen általános tájékozottságot szereznem, amit 
még továbbra is fejlesztenem kell - így tehát Magyarországhoz még egy külön szállal Is 
kötődöm.
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Később a Deutsche Staatsbibllothekban különböző beosztásokban dolgoztam: nagyon so
káig, II évig szláv és finn-ugor referehsként működtem, vagyis én képviseltem a finn
ugor nyelvterületet Is. Később a főigazgató tudományos titkára lettem, majd 1969-ben fő
igazgatóhelyettes, s ettől kezdve veszek részt a könyvtár legfőbb Igazgatásában. 1977 ja- 
nuarjában neveztek ki főigazgatóvá.

Természetesen, amikor a Staatsblbllothekba Jöttem, elvégeztem a könyvtár szakot Is, 
diplomát szereztem, később pedig doktoráltam. Dtsszertáctóm a könyvtártörténet és a szla
visztika területét érintette, így bírálóim egyrészt a könyvtártudomány művelői, másrészt 
szlavisták voltak. E két terület egybekapcsolt kutatását mindig Is szorgalmaztam, és to
vábbra Is szivemen viselem. Kutatom tehát a könyvtárunk és a nagy szlavisták Ilyen jel
legű kapcsolatát. Arra Is törekszünk, hogy felállítsunk egy SlavIca—gyűjteményt Illetve 
egy külön egységet német és szláv tudósok levelezéséből. Ezenkívül érdekelnek kiadóink 
szláv kapcsolatai Is, különösen a 19. század végéig.

- Tudjuk, hogy könyvtárigazgatói feladatkörén kívül Igen sokoldalú tudományos, tár
sadalmi és kulturális tevékenységet fejt ki. Volna szíves erről röviden tájékoztatni?

— Elsősorban a Deutsche Staatsbibllothek főigazgatója vagyok, s így Időm nagy részét 
Is ez a munkakör köti le. Szorosan körülhatárolt feladataim vannak: az aligazgatók és 
könyvtári részlegvezetők tanácskozásait Irányítom, havonta kétszer tartunk tájékoztató 
Jellegű megbeszélést, havonta egyszer nagy tanácsülést rendezünk., határozathozatallal.
113 tudományos munkatársunk kollokviumát Is én vezetem: havonta egyszer ülünk össze, min
dig egy adott tudományos témát tárgyalunk meg, ahová az Akadémiáról és az egyetemről pro
fesszorokat Is meghívok, Illetve ón magam Is vállalok egy-egy előadást. Ezenkívül részt 
veszek a pártvezetésben, tehát ennek az ülésein Is jelen vagyok.

Mint könyvtárigazgató tagja vagyok különféle választmányoknak, pl. a Könyvtárak Szö
vetsége vezető testületének. Ezenkívül vannak még nálunk különböző tanácsadó testületek, 
amelyek könyvtári kérdésekkel foglalkoznak, pl. az egyik a művelődési miniszterhelyettes 
védnöksége alatt működik, de egy mástknak Is tagja vagyok, ez a könyvtárosokat érintő kér
désekkel foglalkozik. Tudományos funkciót töltök be a Felsőoktatási Minisztériumban Is.
A Bibliofil Társaság elnökhelyettese vagyok, ebben a funkciómban tehát könyvészeti kérdé
sekkel foglalkozom. Tagja vagyok az UNESCO Bizottságnak, amely a Külügyminisztérium mel
lett működik, továbbá létezik nálunk egy legfelsőbb tanács, amely a német nemzeti kultur- 
örökség gondozását végjl, ezt a tanácsot a művelődési miniszter vezeti, s tagjai a két 
nagy könyvtár, a Deutsche Staatsbibllothek és a Deutsche Bücherel főigazgatói Is.

Sok egyéb funkcióm Is van: képviselő vagyok a város legfelsőbb parlamentjében, ez Is
mét sok kötelezettséget Jelent, s Időt vesz Igénybe. Ezenkívül részt veszek a Humboldt 
Egyetem Intézményi tanácsának munkájában. Mint professzornak, disszertációk bírálatát Is 
el kei I végeznem, Illetve részt kell vennem a védésükön. Tagja vagyok a Tudományos Akadé

mia keretében működő Szlavisták Nemzeti Bizottságának, amely 5 évente nemzetközt szlavista 
kongresszust készít elő, legutóbb, a múlt évben, Klevben rendezték meg. Ennek keretében 
egy bibliográfiai bizottságot vezetek, 20 éve vezetőségi tagja vagyok egy szépirodalmi bi
zottságnak. Tehát meglehetősen sok feladatom van, s vannak még egyéb funkcióim Is: pl. 
részt veszek a népek barátsága ligának munkájában, tagja vagyok a Kulturális Szövetségnek.
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Több funkcióm tehát szervesen kapcsolódik főigazgatói tevékenységemhez, de van néhány el
foglaltságom, amiben mint tudós dolgozom, Ilyen pl. a Marx-Engels kutatással foglalkozó 
tanács munkája.

Mindez persze nagyon sok lekötöttséget jelent, s bizony előfordul, hogy olykor vala
melyik szervezet ülésén nem tudok megjelenni. Ez elég nagy probléma.

- Dr. Havasi Zoltán főigazgatóval való első tárgyalása során említetté, hogy jelen 
látogatásának egyik célja a Deutsche StaatsblblIothek és az OSZK kapcsolatának elmélyítése 
és szélesítése. Milyen területeken tartja az Intenzivebb együttműködést fontosnak, és eddi
gi tárgyalásai során milyen kérdésekben látott lehetőséget a tapasztalatcsere és a kapcsor 
latok elmélyítésére?

- A Széchényi Könyvtárral való együttműködés mindig Is nagyon érdekelt. Egyrészt - 
mint ahogy már említettem - valóban nagyon érdekel a magyar történelem, s az irodalmat is 
Ismerem egy kissé, másrészt pedig mivel tagja vagyok a szocialista országos nemzeti könyv
tárai Igazgatói testületének, ennek Irányítása során mindig kapcsolatba kerültem a magyar 
kollégákkal. Úgy gondolom, hogy egy együttműködés nagyban függ a személyes Ismeretségektől, 
sőt a személyes barátságtól. Hiszen az aktivitás, amit az ember kifejt, mindig függ bizo
nyos személyektől Is, hogy vajon ők is hajlandók-e együttműködni.
Nagyon hálás vagyok, hogy Ittlétem alatt alapos betekintést nyerhettem a könyvtár problé
máiba és munkájába. Ily módon tájékozódhattam azokról a területekről, ahol Önöknek több 
tapasztalatuk van, s ahová kívánatos tapasztalatcsere céljából munkatársaimat elküldeni. 
Nagyon érdekes volt számomra mindaz, amit a tárolókönyvtárral kapcsolatban hallottam, s 
külön érdekesség az Országos Széchényi Könyvtár kis antikváriumának működtetése.

Hasonlóképpen meg kell mondanom, hogy nagyon érdekelt a 16. századi nyomtatványok 
feldolgozásának módszere. Mindig csodáltam a 16. századi könyvanyag feltárását, bár ezt 
eddig csak Irodalomból Ismertem. Önök nagyszerű munkát végeztek ezen a területen, amely
nek megismerése számunkra Is Igen hasznos. A Gesamtkatalóg dér WIegendrucke révén ugyanis 
a 15. századi könyvek feldolgozása magas szinten folyik a Deutsche Staatsblbllothekban, 
de a 16. század eddig meglehetősen háttérbe szorult. Mindig tudatában voltam azonban an
nak, hogy e téren is előre kell lépnünk.

Nagyszerű teljesítmény az Is, amit önök a reprográfia területén, s különösen a hlr- 
lapanyag fotózása terén végeznek.

A könyvtárvezetés kérdéseiben természetesen sok közös vonás van a Deutsche Staats
bl b I lothekban és az Országos Széchényi Könyvtárban. Ebben a vonatkozásban is Igen hasznos 
volt számomra az uj szempontokat, ösztönzéseket felvető tapasztalatcsere. Igen hálás vagyok 
ezért kollégáimnak, dr. Havasi Zoltánnak és dr. Ferenczy Endrénének.

Ezenkívül úgy gondolom, hogy a Széchényi Könyvtárra vonatkozó Ismereteink aktualizá
lása, nem csak a saját berlini munkámat fogja segíteni, hanem hasznos lesz abban a sokol
dalú munkában Is, amelyet a nemzeti könyvtárak Igazgatói testületében végzünk.

- Elégedett budapesti látogatása során szerzett tapasztalataival és a tárgyalások 

eredményeivel?
- Nagyon meg vagyok elégedve budapesti megbeszéléseink eredményeivel és csak csodál

ni tudom kedves kollégáimat, hogy Ilyen sok Időt tudtak nekem szentelni. Rossz a lel kils—
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meretem, már Berlinben az volt, hiszen a nagy költözés előtt állnak, és bár számos gon
dot és problémát kell észbentartantuk és megoldaniuk, még emellett az én itteni tartóz
kodásomat Is megszervezték. Oe őszintén meg kell mondanom, hogy az embernek mindig olyan 
sok kötelezettsége van, hogy ha egyszer egy utazást elhalaszt, többé már alig tud rá sort 
keríteni. 18 évvel ezelőtt voltam utoljára Magyarországon. 4 évvel ezelőtt el akartam 
jönni Budapestre, de mindig közbejött valami. Egyszer azért mégis csak el kellett jönnöm, 
nem igaz?

Szívből köszönöm kollegáimnak kedvességüket, vendégszeretetüket, nyíltságukat, kész
ségességüket a tájékoztatásban, s különösen azt a nagy érdeklődést, amit az én problémáim 
iránt tanúsítottak.

- További eredményes munkát kívánva köszönjük a beszélgetést.

ÚJ ÉPÜLETÉBE KÖLTÖZÖTT A SZEGEDI 
SOMOGYI-KÖNYVTÁR

A helyi napilap, a Délmagyarország híroldalán 1984. szeptember 9-én jelent meg az 
alábbi szövegű klshlr: "A Somogyi-könyvtár holnaptól, hétfőtől visszaáll eredeti nyitva
tartási rendjére. A Dóm téri uj épületben 10-től 19 óráig állnak az olvasók, kutatók és 
kölcsönzők rendelkezésére.”

Ezzel a hírrel zárult le a nagyközönség előtt a könyvtár költöztetési munkája. /Azért 
írtam nagyközönséget, mert a térképtárat még mind a mai napig nem tudtuk átköltöztetni az 
uj épületbe részint hely-, részint tárolóeszköz-hiány miatt./ A könyvtárosok számára pedig 
egy közel féléves erő- és Idegőrlő munka fejeződött be, hogy folytatódjék az uj épület 
”belakásának” nem kevésbé nehéz föladatával.

Bár a könyvtár hivatalosan csak márc. 26-tól volt zárva, a költözés előkészületei 
természetesen jóval előbb megkezdődtek.

Ugyan nem közvetlenül függött össze a könyvtár uj épületbe költözésével, mégis az 
adta a sürgető Indítékot a prézensz könyvek állományellenőrzéséhez, melynek előkészítő mun
kálatai 1982. Január 3-án kezdődtek, majd a tényleges állományellenőrzés szeptember l-vel 
Indult meg.

Hasonlóan ehhez, már 1982-ben megkezdődött a katalógusok többszörözésének a tervezése, 
melyet végül Is mikrofilmezéssel oldottunk meg. Erre az épület vertikális tagoltsága miatt 
volt szükség.

Végül már a közvetlen előkészületek Jegyében 1983. január 7-én megalakult a költözési 
operatív bizottság, közkeletű nevén a KÖB. Jobb Is volt így emlegetni, mivel a rövidítésben 
nem domborodott ki annyira az operatív jelző. A hetenkénti, kéthetenkénti üléseket tartó
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bizottságot ugyanis aligha lehetett jó lélekkel operatívnak nevezni, mivel a túlságosan 
boré méretezett létszám miatt nem volt határozatképes, s tevékenysége elsősorban a végte
len vitákban merült ki. Természetesen hozott bizonyos eredményeket, de ezek ugyanúgy meg?* 
születtek volna, csak jóval rövidebb Idő alatt egy szükebb körű, felelős társulat esetén.

Mire azonban sok-sok halasztás után eljött a költözés ideje - ez azonban adj uram, 
teremtőm, de azonnal, felsőbb utasításra - az igazgató kijelölte a költözés fő irányítóit.
A koordinációt végző első ember Líppai Jánosné dr. Igazgatóhelyettes lett, a régi könyvtár 
kiürítéséért, az állomány rendben történő Inditásáért jómagam lettem felelőssé téve, az 
állomány fogadásával és elhelyezésével pedig Kabainé Tokácsi I Boglárka olvasószolgálati 
osztályvezető lett megbízva. Másnak nem volt beleszólása a költözés munkájába, erőnk tehát 
nem fecsérlődött el terméketlen vitákban.

Az 1984. március 26-1 bezárást követő egy hét arra szolgált, hogy a kölcsönözhető 
könyveket átfésüljék a kollégák és köztük alapos rendet teremtsenek. A tényleges költözés 
április 2-val Indult.

A régi épületben a könyvtár a Közművelődési Palota II. emeletén helyezkedett el. Mi
vel az épületben lift nem volt, így a futómacska beállítása látszott a legcélszerűbbnek, 
melyet a kölcsönzőrészlegben állítottunk föl és a II. emeletről képes volt az épület mellé 
állt tehergépkocsira engedni a teli ládákat. Csakhogy ... A költözés elrendelése azért tör
tént, mert az eredeti terv szerint már április 28-án ünnepélyesen megnyitják a könyvtárat, 
az Időnk tehát roppant kevés volt. A futómacska eredeti kosarába összesen két láda fért, 
melynek oda- és vlsszautja több mint három percbe telt, tehát az egész munkát lelassította 
volna használata. Szerencsére föltaláltuk magunkat és még aznap délutánján elkészült all. 
emeletről az l-re vezető, deszkákból ácsolt csuzda. Mivel a gépkocsi az épülethez épített 
rámpán föl tudott jönni az I. emeleti főbejárathoz, így a függőleges anyagmozgatást megol
dottuk. A vízszintes mozgatást pedig 10-10 előfölvétel Is honvéd végezte, egyik részük a 
régi épületben, másikuk az újban. Ugyancsak a honvédségtől kaptunk 2, később I Csepel teher
gépkocsit, melyre 120 láda fért föl.

A ládák közönséges műanyag zöldséges ládák voltak, melyeket a Szegedi Konzervgyártól 
kaptunk kölcsönbe a futómacskával együtt. A ládákból mintegy 700 darabot vettünk Igénybe, 
hogy a szállítandó anyag előkészítéséhez, forgásához mindig elegendő álljon rendelkezésre. 
Még tgy Is előfordult egy-egy negyedórás, huszperces kényszerű várakozás a ládák hiánya 
miatt.

A polcokról mindig könyvtárosok emelték le a könyveket és rakták ládába, hogy a köny
vek sorrendje ne változzon. Mindegyik láda sorszámot kapott 1-700-tg, amit Időnként vlsz- 
szaküldtek az uj épületből. A ládákban kb. 60 cm-nyl anyag fért darabonként. A ládák to
vábbítását, és a tehergépkocsi megpakolását a honvédek végezték, sokszor könyvtárosok köz
reműködésével . Ugyanis a ládákat rendszerint máglyáznl kellett, hiszen a gépkocsi nem állt 
mindig a ház előtt, hanem szállított, az uj épületnél rakodtak róla. Sőt egyszerre nemcsak 
egy állományrész pakolása folyt, hanem kettő, sőt három helyütt Is töltötték a ládákat. Pl. 
a kö-lcsönözhető anyag szakirodalmi részéből, szépirodalmi részéből, valamint duplumanyagá
ból egyszerre folyt a szállítás. A tehergépkocsi ugyan mindig csak egyfajta könyvanyagot 
szállított, de kihasználtsága úgy volt a legjobban biztosítható, ha a rakodást és a ládák 

megpakolását függetlenítettük egymástól.



Ezért 10-12 könyvtáros dolgozott mindig a költözésben a régi épületben, s ugyanannyi 
az újban. Itt előre megjelöltük a folyóméterek Ismeretében az egyes állományrészek helyét, 
tehát nem okozott gondot, hogy egyszerre többfajta anyagot kellett a polcokra rendezni. 
Természetesen ez csak addig mehetett igy, amíg a kölcösnözhetö állományunkat szállítottuk 
át a felnőttkölcsönzőből, művészeti könyvtárból és gyermekkönyvtárból, hiszen ezek az álló- 
mányok laza elhelyezést kívánnak a polcokon.

A szoros elrendezést Igénylő prézensz könyvanyag költöztetésekor a szállítás már csak 
lineáris lehetett, azaz egyetlen csoport pakolhatta csak a ládákat, ennek következtében a 
gépkocsi Is többet állt. Ekkor már csupán 3-4 könyvtáros dolgozott épületenként a költöz
tetési munkában.

Május 4-vel lényegében befejeztük a mintegy 350 ezer kötetnyi könyv átszállítását az 
uj épületbe minden nagyobb nehézség, kavarodás nélkül. Ez köszönhető volt a katonaság fi
gyelmes munkájának - értelmes fiuk lévén értékelték a könyveket, szerencsére nem annyira, 
hogy el Is vigyenek belőle. De vigyáztak rá, ügyelték a ládák számozását stb. Ugyanennyire, 
vagy még nagyobb mértékben köszönhető a könyvtárosok áldozatos munkájának. Senkit sem kel
lett nógatni, noszogatni. Ha segítségre volt szükség, egyetlen telefonnal máris rendelke
zésre állt a régi épületben levő összes dolgozó, mint pl. az üres ládák emeletre szállítá
sakor, amit láncszerűen, 35-40 fővel oldottunk meg.

Az április 28-1 nyitásra végül Is nem került sor, de így legalább a teljes könyv
anyag átszállítását meg tudtuk oldani, ami a jelzett Időpontig lehetetlen lett volna.

A megnyitás napja sokáig Ismeretlen volt előttünk, mivel nem kaptunk semmilyen 
tájékoztatást, ezért a könyvtár vezetősége úgy döntött, hogy május 28-tól megindítja a 
kísérleti kölcsönzést 13 és 16 óra között. Erre annál Is Inkább nagy szükség volt, hogy 
klpróbáljjk a gyakorlatban az ellenőrzési pont hatékonyságát, a kölcsönzés uj adminisztráci
óját, amely szükségszerűen megváltozott azzaI, hogy az eddig egyetlen emeleten lebonyolí
tott szolgáltatás helyett, a könyvtár nyilvános tere öt szintre terjedt ki.

Az avatás végül Is junlus 6-án történt meg, amint azt a napisajtó Is hírül adta.
Junlus 18-tól pedig már nagyobb nyitvatartási idővel, 10 és 17 óra között működött a könyv
kölcsönzés .

Nem tudtuk viszont a helybenolvasás 111. emeleti terét megnyitni az olvasók előtt, 
mivel a folyólrattár átszállítása nem történt meg. Az Intézménynek ugyanis nem volt pén
ze a IV. emeleti raktárrósz bepoLcozására, s azt a régi épületből kiszerelt és átalakított 
békéscsabai fémállványzattal kellett megoldani. Ennek az átalakítása és az uj épületben 
való fölszerelése viszont Időt vett Igénybe, hiszen a bontását csak május 6-án kezdhették, 
meg, miután ml leürítettünk róla minden anyagot. /Természetesen emiatt több száz folyómé-^ 
tért kétszer kellett megmozgatni./

A folyólrattár átszállítása végül Is augusztus 13-án kezdődött meg. Ekkor már katona
ságra nem számíthattunk, csak saját erőinkre támaszkodhattunk. Mivel köztudott a könyvtá
rosi pálya elnőiesedése, bizony elég bonyolult feladat volt. Hiszen a 25 kilós hír lapköte
tek emelgetése Igazán nem nevezhető nőt munkának.

Most Is a zöldséges ládákat használtuk, a folyóiratokat gerinccel fölfelé fektettük 
beléjük, míg a hírlapokat állítva és gurtnlval összefogva szállítottuk. Itt már Igénybe
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vettük a futómacskát, hiszen kevesen is voltunk a pakolásra, szállításra'- a könyvtár egy 
részé már üzemelt. A futómacska eredeti kosarát raklapra cseréltük, s ezáltal elérhető 
volt, hogy egyszerre 8,Illetve nagyobb súlyú dokumentumok esetén 6 ládát lehessen egyszer
re leereszteni. Ezáltal lényegesen gazdaságosabbá vált a függőleges anyagmozgatás.

Gondok adódtak az anyag fogadásával is. Ugyanis amíg az első költözéskor a könyvtár 
minden munkatársa rendeIkezésre állt, most csak a raktárosok /I kivétellel nők/, valamint a 
műszaki személyzet egy része volt mozgatható. Ugyanakkor a raktár polcait az érkező anyag
hoz kellett igazítani, nem voltak olyan rögzítettek, mint a közönség által használt térben. 
Tehát ez is lassította a periodikák végleges helyre kerülését. Ezért a szállítást csak az 
Indítás és fogadás gondos egyeztetésével lehetett lebonyolítani. Ez szerencsére ekkor már 
nem volt gond, mert éltek az uj épület telefonvonalai, nem úgy, mint az első költözési me
netben, amikor a két ház között CB-rádióva! tartottuk a kapcsolatot.

A honvédség segítsége híján a szállítást alkalomszerűen megrendelt teherlaxikka! 
bonyolítottuk le. /Azóta Ismerem Szeged majd minden tehertaxisát./ Hírlapokból egyszerre 
16 ládát tudtunk szállítani, folyóiratokból - ahol tehát egymásra lehetett rakni a ládá
kat - 80-at. A ládákat folyamatosan pakoltuk, és engedtük le a futómacskával az épület 
oldalfala mellé, ahol 80-at raktunk egymásra, meghatározott sorrendben. Egy vagy két 80-as 
adag elkészültekor hívtuk a tehertaxlt. Megpakolása is meghatározott sorrendben történt, 
akárcsak a lerakodás az uj épület előtt. Innen kézikocsival és lifttel került föl az anyag 
a IV. emeletre, ahol a raktárosok vették aztán kezelésbe. Egy nap maximum 240 ládát lehe
tett az uj épületbe küldeni, mivel ott többet nem tudtak fogadni az említett nehézségek 
miatt. Ilyen lassított menetben, esetenként napok kihagyásával Is a kb 60 ezer kötetes 
periodika állományt szeptember 13-ra átszállítottuk az uj házba. Közben még uj polcokat is 
kellett építeni, hogy a négy helyről összehordott időszaki kiadványok elférjenek. Sajnos 
ezzel a IV. emeletünk úgy betelt, hogy a folyosót is igénybe véve öt évi gyarapodásra hagy
va helyet az élő lapoknál, mindössze 4 folyóméter üres polcunk maradt.

Lényegében befejezve a költözést szólni kell a költöztetés forgatókönyvéről is. Ennek 
két változata készült, kezdetben a nagy, mindenre kiterjedő, a költözés elrendelésekor pe
dig a rövidített és némileg módositott változat. Ez nélkülözhetetlen volt munkánkhoz, mert 
így tudtuk számbavenni, hogy hol, milyen állomány vár még szállításra, hiszen két külső 
raktárból, a gyermekkönyvtárból és a művészeti könyvtárunkból kellett az állományokat az 
uj épületbe szállítani a Közművelődési Palotán kivül. Ugyanakkor azonban az elképzelt me
netrend már az első napon fölborult, így ha nem Is rögtönzésszerüen, hanem a költözés három 
vezetője közötti állandó egyeztetéssel a forgatókönyvtől eltérő módon folyt a költözés, 
melyet a sok gyakorlatlan kéz ellenére Is szerencsére egyetlen baleset nélkül be tudtunk 
fejezni.

Végezetül hadd hangsúlyozzam az egyszemélyi vezetés és felelősség elvét. Mindig 
rendben ment a költözés, csak akkor volt zökkenő, ha két Irányító volt egy munkahelyen. Ezt 
semmiképpen nem szabad megengedni, különösen, ha sok ember irányItásáról van szó. De en
nek a vezetőnek mindenütt ott kell lennie, a ládák pakolásánál, hogy megfelelő sorrendben 
kérü| jenek*a könyvek, folyóiratok a ládába; a ládák kazIázásánál, hogy azok számozása rend
ben legyen; az autó föl pakolásánál, lerakodásánál, a kézikocsira történő fölrakásnál,
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hogy a sorrend mindenütt be legyen tartva, mert különben azok kerülnek nehéz helyzetbe, 
akik a végleges helyére rakják az anyagot. A tetthelyre szállított ládák sorrendjét 
ugyanis már sokkal nehezebb mögváltoztatnl, kevesebb hozzá a hely Is, mint az épület 
előtt. Szerencsére bennünket gondjaiba vett az Időjárás, összesen egyetlen napon volt per 
metezo eső, de ez Is elállt kb II órára, így a költözés lényegében zavartalanul folyha
tott.

Hiába azonban a mindenre figyelő Irányítás, csak a szorgalmas és odaadó könyvtáros 
kezek biztosítják egy könyvtár átköltöztetésének optimális lebonyolítását.

Gyuris György

GÉPBEMUTATÓ AZ OSZK-BAN
A Ml GÉRT Másoló és Sokszorosítógép Osztálya szervezésében a nyugatnémet BERNHARDT 

GmbH. képviselői mutatták be a könyvtári feldolgozó és tájékoztató munka legfontosabb 
technikai eszközeit, a MINI-GRÁF stenclles katalóguscédula sokszorosító készüléket és 
egy normál papírra és katalóguskartonra egyaránt másoló TOSHIBA BD-3301 jelű készüléket. 
Az előadással egybekötött bemutatóra 1984. szeptember 3-4-én került sor az OSZK Pollack 
Mihály téri Dísztermében. Szervezésben hiányosságok folytán sajnálatos módon a vártnál 
kevesebben vettek részt, az egyébként Igen hasznos bemutatón.

A MINI-GRÁF készülékeket az 1970-es évek eleje óta használják a magyarországi könyv
tárakban. Maga a készülék nem volt újdonság, de a készülék kezelésére, használatára vonat
kozó praktikus tanácsok sok könyvtáros számára az újdonság erejével hatottak. Megtudtuk, 
hogy a készülék kifogástalan Üzemeltetéséhez szükséges festék mennyiségét hogyan kell a 
készülékbe adagolni, milyen módszerrrel ellenőrizhető a festékszlnt, hol állítható át a 
készülék, ha a karton vastagsága az előírtnál kisebb, hogyan kell fellazítani a kartonokat, 
mielőtt a készülékbe helyezzük, hogyan és mivel tisztítható a festékhenger, hosszabb ál
lás után hogyan üzemeljük be a készüléket és végül, de nem utolsó sorban hogyan tároljuk 
a készüléket.

A MINI-GRÁF-okat Magyarországra szállító Bernhardt cég számára a bemutató megszerve
zésének ötletét az adta, hogy egyetlen készülék számára sem kértünk tartalékaikatrészeket 
ezidálg, holott a több, mint tíz éves üzemelés alatt már előfordulhatott meghibásodás. A 
készülékek szervízelését az ITV vállalat látta el, de a könyvtárak legtnkább saját erőből 
végezték el a készüléken a Javításokat. A külföldi szállítók változtatni szeretnének a 
szervizelés eddigi gyakorlatán és un. "Márkaszerviz" beindítását tervezik. A szerviz szak-
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onberel fogják ellátni a készülékek beüzemelését és a meghibásodott készülékek javítását, 
karbantartását. A Márkaszerviz a tevékenységét az év végén, a jövő év elején fogja el
kezdeni, de az esetleges problémákkal az üzemeltetők már most Is felkereshetik a Bernhardt 
cég magyarországi képviselőjét.

A MINI-GRÁF-ok vásárlása a MIGÉRT-en keresztül történik. A készülék ára 1200,- % .
A devizafedezettel rendelkezők azonnal kézhezkapják a készülékeket, mert a Ml GÉRT rak
tárában 6 darab készülék vár gazdára. Az egységcsomagokat szintén a MlGÉRT-től kell megren
delni, de azokat forintért vásárolhatják meg a könyvtárak.

Valószínű, hogy ebben az évben forint fizetés ellenében Is lehet majd MINI-GRÁF készü
lékeket vásárolni, korlátozott mennyiségben. A devizamentes vásárlás lehetőségéről első
sorban azokat a könyvtárakat fogjuk értesíteni, akik az OSZK-KMK korábbi években végzett 
Igényfelmérésekor már jelezték Igényüket.

A kétnapos bemutató második napjának legérdekesebb programja a TOSHIBA. BD-3301 jelű 
készülék Uzemközbeni bemutatója volt. A kisméretű asztali készülékkel normál papírra 1:1 
arányú másolatokat lehet készíteni és egy külön kazettából katalógus kartonokat adagolva, 
katalóguscédulák Is sokszorosíthatók. A katalógus karton mérete: 300 x 12,5 cm,- másolás 
után szét kel I vágni.
Az Igen egyszerűen kezelhető készüléket a Bernhardt cég a Toshiba szakembereivel közösen 
fejlesztette ki, elsősorban a könyvtárak feldolgozó, tájékoztató tevékenységének meggyor
sítására .
Nagy előnye a készüléknek, hogy kettős feladatot lát el és ezenkívül forint fizetés elle
nében Juthatnak hozzá azok a könyvtárak, akik 320.000,- forinttal rendelkeznek és a ké
szülékre vonatkozó Igényüket az OSZK-KMK-nak jelzik. A készülék árában 80.000 másolat el
készítéséhez szükséges alkatrész és festék, vagyis a kellékcsomag ára Is bennefoglaltatlk.
A szervizelést az ITV vállalat szakemberei fogják ellátni. A TOSHIBA, készülékekből ösz- 
szesen 20-25 darab szállítása várható a jövő év közepéig.
Mind a MINI-GRÁF, mind a TOSHIBA készülékekhez előirt kartonméretnek és vastagságnak meg
felelő hazai kartonokat a Könyvtárellátó fogja forgalmazni.

KIgllesne Katona Rita
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IFJÚMUNKÁS TÁBOR

A KISZ Budapesti Bizottsága Dolgozó Fiatalok Osztálya 
1984. szeptember 5-9 között rendezte meg az Ifjúmunkás 
titkárok, FMKT vezetők, érdekvédelmi felelősök éves fel
készítő táborát Balatonszemesen. A Vili. kerületből 18 
fiatal vett részt Kovács László vezetésével.

A tábor célja: - Az elmúlt két év hasonló táborainak 
kedvező tapasztalataira alapozva az egységes szemlélet 
és a jó munkakapcsolatok folyamatosságának biztosítása 
a reszortterületen.

- a meglévő - nem magas szintű - a lap Ismeretekre támaszkodva a reszortterület egyes 
aktuális részletkérdéseinek megvitatása, előadások alapján, vitacentrumok segítésével, is
meretbővítés, készségfejlesztés a Jelentkező réteg- és funkcionális feladatok megoldásának 
segítése céljából csoportos formában, kiselőadások, módszertani foglalkozások felhasználá
sává I

- a közös munkával és - a döntően szintén szakmal-szabadIdős programokkal az osztály 
munkatársai és a kerületi-, szervezeti szinten dolgozó Ifjúmunkás titkárok, aktivisták, 
illetve az adott kerületen belüli aktlvahálózat tagjai munka- és baráti kapcsolatainak 
további mélyítése.
Résztvevői:

- a KISZ nagyobb üzemi-Intézményi Ifjúmunkás titkárai,
- a KISZ kerületi Ifjúmunkás titkárai, közvetlen aktivistáik, munkabizottságaik,
- a KISZ Budapesti Bizottsága Dolgozó Fiatalok Osztálya munkatársai, közvetlen akti

vistái
Az összesen mintegy 180 fő 10 csoportban dolgozott, a legruttnosabb kerületi Ifjúmun

kás titkárok vezetésével. A táborvezetési feladatokat a Dolgozó Fiatalok Osztálya látta el.
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A tábor programja:
Plenáris előadások:
- A reszortterüIet feladatai a KISZ Budapesti Küldöttgyűlése tükrében 

Előadó: Murányvárí Győző
- Gazdaságpolitikai realitások és feladatok 

Előadó: Iványl Pál
- Ifjúsági érdekek és a KISZ 

Előadó: Lantos Erzsébet
- Fórum a KISZ-ről, ifjúságpolitikáról 

Előadó: Tarcsi Gyula
Szekciók: RétegfeIadataInk
- Ifjúmunkás
- értelmiségi
- szövetkezeti, kisipari 
Vitacentrumok:
- gazdasági mechanizmus
- szocialista munkaverseny
- számítástechnika
- lakáspolitika
- környezetvédelem, várospolitika
- munkahelyi demokrácia
- veszélyeztetett, hátrányos helyzetű fiatalok

A színvonalas előadások és a pergő vitacentrumok sok hasznos tudnivalóval gazdagítot
tak.

Szel esi Rózsa 
KISZ-titkár

IFJÚSÁGI PARLAMENT
Az ez évben megrendezendő Ifjúsági Parlament előkészítése érdekében október folyamán 

az Ifjúsági Bizottság két ízben Is ülésezett. Ezen áttekintette a májusi ülése óta történ
teket, a főosztályok és a társadalmi szervezetek beszámolóit az I98l-es Ifjúsági Parlament 
határozatainak végrehajtásáról, és úgy döntött, hogy az 1983-ra tervezett Ifjúsági fórumra 
beérkezett - és még ma Is érvényes - kérdésekre az Ifjúsági Parlamenten hangozzék el a 
válasz. Október 25-1 ülésén az Ifjúsági Bizottság elfogadta az előző parlament Intézkedési 
tervének végrehajtásáról szóló Intézményi beszámolót, amely a parlament elé kerül és az 
1984. évi Ifjúsági Parlament intézkedési tervének tervezetét. Az írásos dokumentumokat min
den érintett kézhez kapta.
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KÖNYVTÁRUNK
t I eteröl

SZAKSZERVEZET HÍREI
A nyári szabadságok Idején a szakszervezeti bizott

ság, Illetve a TT a folyamatos teendőket látta el.
A nyár elején megtörtént a kontingens beutalók elosz

tása és a balatoni családos üdülésre a szerencsések kívá 
lasztása. Balatonszéplakon 8 turnusban, összesen 24 csa
lád üdült. Az Idén sikerült egész nyárra még egy nyaralót 
bérelni, egy család számára alkalmas házat, Leányfalun - 
a hegytetőn. Itt 7 család nyaralt. Úgy tűnik, így sikerül 
részben megoldanunk a családos üdültetést, mert mindkét 
üdülési lehetőséggel kollégáink nagyon meg voltak eléged
ve, legfeljebb kevesellték a 10 napot. Ha anyagi lehetősé
geink engedik, jövőre Is szeretnénk bérelni ezeket a nya

ralókat - és valóban mérlegelni kell majd, hogy be tudjuk-e vezetni a kéthetes turnusokat.
Az uj szakszervezeti tisztségviselők Is megkezdték munkájukat. Pap Béláné gazdasági 

felelős nagy szakértelemmel Igyekszik rendet teremteni szövevényes pénzügyeinkben és az 
újjáalakult számvizsgáló bizottság Is Rákóczy Csabáné vezetésével - Igen energikusan tá
jékozódik.

Az elmúlt Időszakban és napjainkban Is bátran mondhatjuk, hogy minden gondolatunk a 
Vár körül kering, a vári költözés áll az érdeklődés középpontjában. Ezért a könyvtár ve
zetősége és szakszervezeti bizottsága szept. 12-én közös tájékoztató FÓRUMOT szervezett.
A téma a vári helyzet volt, a meghívott osztályvezetők és szakszervezeti tisztségviselők 
teljes számban megjelentek.
A FÓRUMOT megnyttó dr. Havasi Zoltán mb. főigazgató nagyon őszintén beszélt a vári építke
zéssel és ennek következtében a költözéssel kapcsolatos gondjainkról. Fábry György gazdasá
gi Igazgató a vári épület átvételének menetéről tájékoztatott, dr. Ferenczy Endréné főosz
tályvezető a gyűjtemények és Sonnevend Péter főosztályvezető a munkahelyek költöztetését 
Ismertette. Juhász Lászlóné személyzeti osztályvezető a költözési munkák jutalmazásáról tá
jékoztatott.
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A FÓRUMRA meghívtuk a Közalkalmazottak Szakszervezete budapesti titkárát is, helyettese 
Somogyi László jött el és nagy érdeklődéssel ismerkedett a könyvtár problémáival.

A közeljövő a vári költözés jegyében fog eltelni. Az épület átvételénél az SZB ré
széről Rosta Lajosné végez munkavédelmi ellenőrzéseket. A szakszervezeti blzalmlknak 
vele kell ”forró dróton” kapcsolatban lenniük, hogy a problémákról kölcsönösen tájéko
zódjunk. Emellett azonban keresnünk kell a módot, hogy mindnyájunk közös érdekében, mi
lyen formában tudna a szakszervezet több segítséget nyújtani az uj könyvtárépület hasz
nálatba vételéhez es majdani belakásához.

Karácsonyi Rózsa

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
KAMARAKÓRUSA FINNORSZÁGBAN...

Az OSZK Kamarakórusa meghívást kapott, korábbi szereplései és külföldi utjai alapján a 
finnországi Lappenrantába a városi és az Imátral kórustól egy hetes vendégszereplésre. A 
15 év óta működő kórus életében Igen jelentős esemény volt ez a hazai sikerek, Pécsi Ka
marakórusok Fesztiválján való részvétel, rádió szereplések és felvételek után. Kórusunk 
tagsága az OSZK és más közművelődési, tudományos Intézetek dolgozóiból tevődIkosszá így ki
fejezetten közalkalmazotti művészeti együttesnek vallhatja magát, és a Nemzeti Könyvtáron 
kívül fenntartójának Is tekintheti a Közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti Bizott
ságát és Központi Vezetőségét. A finnországi Lappenrantában meleg fogadtatásban részesül
tünk. Az első szereplésre - amely szép sikert hozott - a közeli TalpalsaarI városban került 
sor, ahol elsősorban régi magyar, magyarországi latin, s modern magyar kórusmüvek hangzot
tak el. Szerepelt a kórus a lappenrantal hőerőmű dolgozói előtt, amely üzemben a magyar- 
országi Ganz Müvek berendezései öregbítik a magyar Ipar jó hírnevét, valamint a világhírű 
Chymos édességgyár munkatársai előtt Is.
A második hangversenyre a lappenrantal városi szabadtéri színpadon került sor, ahol Igen 
sokan megjelentek. Ezután Lappenranta város polgármestere adott fogadást a kaszinó épüle
tében az OSZK kamarakórusának tiszteletére. Pohárköszöntőjében a finn-magyar társadalmi 
és kulturális kapcsolatokról szólt, úgyis mint aki többször járt Magyarországon, testvérvá
rosukban Szombathelyen, ahol szintén élénk zenei életet talált. Kiemelte kórusunk szereplé
sének jelentőségét, amely alkalmat adott - szaval szerint - a városnak és a kulturális 
élet vezetőinek a két nép közötti kapcsolatok további elmélyítésére. A legnagyobb szabású 
hangversenyre a városi uj kongresszusi palotában /Lappenranta - sallssa/ került sor, ahol 
megszólaltak a legszebb magyar kórusmüvek, /Liszt, Kodály, Bartók, Bárdos/ és sok más ze

219



nemű mellett a finn Slbellus alkotásai Is. Jelentős esemény volt és lelkes fogadtatásban 
részesült kórusunk szereplése.
Mind a három nagy hangversenyről külön - külön beszámoltak a városi napilapok, értékelve 
és méltatva a magyar kórusmozgalmat és kórusunk előadásait, valamint rádió felvétel is 
készült. Kiemelték annak jelentőségét, hogy az OSZK zeneműtárának gazdag zenemű anya
gából elevenít meg énekkarunk eddig rejtett értéknek számító zenei alkotásokat s teszi 
hazánkban és ez alkalommal külföldön Is Ismertté. Ennek tükrében is elmondhatjuk, hogy a 
finnországi tanulmányút a szereplési lehetőségekkel együtt Igen hasznos volt, alkalmat 
adott a továbbfejlődésre, kapcsolataink bővítésére és talán hírnevünk gazdagítására Is.

Nagy Zoltán

RÓHJNK ÍRTÁK...
Szemelvények az OSZK kórusáról Irt, 1984. február 17-én kelt szakfelügyelői jelentésből 
”... Énekeltek a Magyar Rádió "kóruspódIumn műsorában, a Könyvtár társadalmi ünnepségein. 
Vidéki szereplésük volt Pécsett, Szombathelyen és Zircen. Évenként kétszer önálló hang
versenyt szerveznek a Széchényi Könyvtárban. Énekeltek a Nemzet! Galériában és a Történeti 
Múzeumban, de nyugdíjas találkozón és öregek házában Is. Külföldi kapcsolatuk van egy oszt
rák, finn és cseh kórussal. Szerepléseik többségét maguk szervezik...
Repertoárjuk szerepléseiknek és a kórusnak megfelelően van összeállítva, elsősorban bécsi 
klasszikusok, magyar romantikusok és madrigálok. Rendkívül Igényesen van összeválogatva. 
Nagyon sok olyan müvet szólaltatnak meg, amit más kórustól nem hallani...
A kórus hangszlne szép, egészséges...
A kórusnál megalakulása óta már többször voltam látogatni és hallottam őket szerepelni, 
így figyelemmel kísérhettem működésűket és nagyon szép fejlődésüket.
Nagyon érdekes kórus! Igazi amatőrök, de ez így nem teljes jellemzőjük. Helyesebben jelle
mezné őket az, hogy ,?a kórus éneklést szeretők baráti közössége"...
Párkayné 10 éve és segítői Is tiszteletdíj nélkül vezetik a kórust. Helyiséget és némi 
anyagi támogatást az Országos Széchényi Könyvtár biztosit részükre. Anyagilag támogatást 
kapnak a Közalkalmazottak Szakszervezetétől Is...
A kórus és a karnagy lehetőségeivel és a kapott támogatással elégedettek.
Tőlük függetlenül javasolnám a fenntartóknak, vizsgálják meg a lehetőségét annak, hogy a 
karnagy és a hangképző tanárnő tiszteletű íjat kaphasson..."
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
Ezúton értesítjük valamennyi kedves olvasónkat és az Országos Széchényi Könyvtár 

minden munkatársát, hogy az

OSZK HÍRADÓ

1985-ben Is változatlan méretben és terjedelemben, évi 6 alkalommal /kéthavonta össze
vont számok formájában/ megjelenik.

Kérjük, fizesse elő ön Is szakszervezeti bizalmijánál!

Értesítjük mindazokat a tisztelt kollégákat, akiknek figyelme - a könyvtárügy kü
lönböző területeiről - kiterjed a nemzeti könyvtár ügyel Iránt is, hogy az

OSZK HÍRADÓ
továbbra Is előfizethető "külső” olvasok számára is, Intézményeknek és magánszemélyek
nek egyaránt.

Kérjük, forduljanak az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtárához!

Valamennyi állandó, alkalmi és Jövendő olvasójának békés, sikeres, boldog uj esz
tendőt, az OSZK munkatársainak szerencsés *'honfogla lást”, zökkenőmentes "belakást” kíván

OSZK HÍRADÓ
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