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A Vezetői Tanács az elmúlt időszakban /I985. jan.-okt./ rendszeresen tartotta üléseit,
amelyek napirendjén elsősorban a vári költözéssel, megnyitással és beüzemeléssel kapcsola
tos operatív feladatok szerepeltek. E feladatok megoldása során számos esetben uj szabály
zatok kiadására, több esetben szervezeti módosításra került sor. Ezeket külön ismertetjük.
A Budavári Palota F-épülétének V. szinti Tanácstermében 1985. március 5-én ülésezett
első ízben az OSZK Vezetői Tanácsa. E tény jelentőségét az elnöklő dr. Havasi Zoltán mb.
főigazgató bevezető szavaiban külön is kiemelte. A VT ezután dr. Somkuti Gabriella, az
Igazgatási osztály vezetőjének előterjesztésében megtárgyalta az OSZK 1984. évi beszámoló
jelentését. A VT a beszámolót - néhány kisebb módosítással - elfogadta.
Az elmúlt hónapokban a folyó ügyeken kívül a VT előtt tájékoztatás hangzott el a
könyvtár kutató-fejlesztő tevékenységéről, valamint a kiadványok ügyéről /dr. Kovács Ilona
osztályvezető/, a biztonsági helyzetről, a tűz- és balesetvédelemről /Kis Dala József
osztályvezető/. Jóváhagyólag tudomásul vette a VT az 1986. évi ösztöndíjas pályázatokra
jelentkezettek névsorát és az 1986. évi külföldi konferenciákra való kiutazások tervét.
Utólagosan tudomásul

vette az 1986. évi kiadvány! tervet is. Dr. Kovács Ilona osztályve

zető megbízást kapott /V. 28./ az OSZK 1986-1990-es időszakra szóló középtávú kutatási
tervének kidolgozására. Elkészült a VT II. félévi programja.
Szervezeti változások
1985. január l-től a Postázó csoport kivált a II. főosztály keretéből és az Igazgatási
osztály keretébe került /OSZK 2689/1984/ F. év julius 25-én életbe lépett e Postázó uj ügy
rendje

/OSZK 1522/1985/.

1985. március l-i hatállyal megalakult a Biztonsági osztáIy. Az előzményekhez tarto
zik, hogy a Művelődési Miniszter 101/1985 MM sz. utasítása értelmében az Országos Széchényi
Könyvtár őrzésére kirendelt polgári fegyveres őrség 1985. január l-től a könyvtár személyi
állományába került és az intézmény vezetőjének irányítása alatt ál I. A hivatkozott utasí
tás értelmében kezdte meg működését a Biztonsági osztály, amely közvetlenül a főigazgató
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alá tartozik, vezetője Kis Dala József. A Biztonsági osztályhoz az alábbi részlegekéit!,
munkakörök tartoznak: l. rendészet, 2. polgári fegyveres őrség, 3. tűzvédelem, 4. munkavé
delem, 5.polgári védelem, 6. portaszolgálat, 7. teremőrök.
Az uj osztály megalakulásával egyidejűleg a polgári védelemmel kapcsolatos feladatok
- melyeket eddig átruházott hatáskörban a gazdasági igazgató szervezett, irányított és el
lenőrzött - a Biztonsági osztály vezetőjének hatáskörébe kerültek /OSZK 368/1985/.
1985. október I5—i hatállyal a főigazgató Nemzetközi és közművelődési osztály létesí
tését rendelte el, mivel a könyvtár megnövekedett közművelődési és nemzetközi tevékenysé
ge szükségessé tette e feladatok ellátására önálló szervezeti egység létrehozását. Az uj
osztály feladatköre:
1. A nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő elvi, döntéselőkészitési feladatok ellátá
sa, a nemzetközi kapcsolatok operatív intézésével együttjáró teendők elvégzése. E felada
tok nemcsak az OSZK, hanem az OSZK-KMK, valamint más, a Művelődési Minisztérium Könyvtá
ri osztálya fennhatósága alá tartozó könyvtárak nemzetközi kapcsolatainak intézésére is
kiterjednek.
2. A könyvtár közművelődési feladatainak ellátása, ennek keretében könyvtári bemuta
tók, előadások kiállítások stb. szervezése és rendezése.
3^_ Kapcsolattartás a tömegkommunikációs szervekkel. Ennek keretében a könyvtári tevé
kenység propagandája, különös tekintettel a közművelődési tevékenységre. A könyvtárral kap
csolatos sajtó-, rádió- és TV-dokumentumok figyelése és gyűjtése. /Az archiválás továbbra
is az Igazgatási osztály Központi irattárának feladata./
Az uj osztály közvetlenül a főigazgató alá tartozik.
A Nemzetközi és közművelődési osztály vezetésére Polyánszkyné Szentmihály

Andrea

kapott kinevezést /OSZK 2245/1985/.
Az OSZK-hoz telepített uj szervezeti egység
1985. október IO-től megkezdte működését a könyvtárhoz te lepi tett uj szervezeti egy
ség, a Magyarságkutató csoport, vezetője dr. Juhász Gyula. Tevékenységének megkezdése egy
ben uj országos kutatási főirány megindulását is jelenti.
Uj szabályzatok, körlevelek
Március 25-én a telex használatával kapcsolatos főigazgatói intézkedés jelent meg
/OSZK 580/1985/.
Március 28-án főigazgatói utasítás rendelte el az OSZK-ban fényképes igazolványok
használatát. Az igazolványok az épületbe való belépésre és az épületen belül való szabad
közlekedésre jogosítanak /a raktárak és egyéb, csak a szolgálattevők rendelkezésére álló
helyiségek kivételével/. A fényképes igazolványokat az épületbe való belépésnél és távozás
nál fel kell mutatni, munkaidő alatt a ruhára kitűzve kell viselni, ill. az igazoltatásra
jogosult személyek felszólítására be kell mutatni /OSZK 633/1985/.
Az áprlI is 2-án kiadott főigazgatói intézkedés a könyvtár közösségi termeinek - Ta
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nácsterem, V. szinti 516.sz. ; nagy előadóterem, VI. szint; klub-terem, VII. szint, 711.
sz. - használatát szabályozta. Ennek értelmében a felsorolt termek igénybevételét az Igaz
gatási osztályon kell bejelenteni, ahol a bejelentéseket nyilvántartják és koordinálják.
A rendezvények bejelentésére és a kulcsok átvételére formanyomtatványok szolgálnak. A
Tanácsterem igénybevételéhez főigazgatói engedély szükséges /OSZK 663/1985/.
Az ápriI is 30-án kiadott 900/1985. számú, majd az ezt módosító, juIí us 18-án meqjelent, 1520/1985 számú főigazgatói utasítás értelmében a könyvtár több műszakban foglalkoz
tatott dolgozóinál - a vonatkozó felsőbb rendeletek értelmében - bevezették a műszakpót
lékot.
Május 6-án kiadásra került a 2558/1982. sz. alatt a költségvetési gazdálkodási rend
szerint működő kutatóhelyek gazdálkodási és érdekeltségi rendszeréről, valamint állami
megbízásainak rendjéről szól 109/1981 /PK.15./ PM számú és II1/1982. /M.K.9./ MM számú
utasítások végrehajtásával kapcsolatos intézményi szabályzat módosítása /OSZK 925/1985/.
Május I0-én körlevél tájékoztatott az OSZK-kiadvánvok beszerezhetőségéről /OSZK
932/1985/.
Julius 15-én főigazgatói intézkedés szabályozta a hivatali bélyegzők használatát. Enr
nek értelmében a használatban levő bélyegzők nyilvántartása, az érvényüket vesztettek viszszavátele és az uj bélyegzők szövegeinek egységesítése az Igazgatási osztály feladata. Az
uj bélyegzők rendelése szintén az Igazgatási osztályon történik, a bélyegzők elkészítteté
se a Gazdasági Igazgatóság Műszaki osztályának feladata /OSZK 1453/1985/.
Augusztus 21-én jelent meg a főigazgatói utasítás a könyvtár bejáratainak használa
táró I, az épüIeten belüli közIekedésről. valamint a könvvbehozataI. iII. kivitel el Ienőrzésének rendjéről. Az utasítás értelmében a dolgozók igazolására az arcképes igazolvány,
az olvasókéra az olvasójegy, az egyéb belépők /ügyfélek, könyvtár-Iátogatók/ igazolására
sorszámozott belépőkártya szolgál. A dolgozók csak a szolgálati bejáratot, az olvasók és
könyvtár látogatók a főbejáratot, míg a hivatalos ügyfelek mindkét bejáratot használhat
ják. Az utasítás a könyvkivitel el lenőrzését megszigorította és a portaszolgálatot a tás
kák tartalmának ellenőrzésére feljogosította /OSZK 1678/1985/.
Szeptember 27-én körlevél tájékoztatott a belső gyorsmásoló szolgálat megindulásá
ról, amely az OSZK valamennyi szervezeti egységének rendelkezésére áll. Az uj szolgálta
tás célja és feladata, hogy minden olyan másolási munkát elvégezzen, ami nem a könyvtári
állományból történik /iratok, levelek, a különböző korrektúrákhoz, szerkesztési munkák
hoz szükséges másolatok, fölöspéldány jegyzékek stb./.
A'rendelkezésre álló gépeken A/6-A/3 méretig 1:1 arányban, illetve e mérethatárokon
belül kicsinyítve és nagyítva lehet másolatokat készíteni.
A gyorsmásoló szolgálat a III. Főosztályon, a Kötészetben működik, a 234. sz. helyi
ségben 8-17 óra között. Telefon: 417 vagy 430.
A könyvtári állományból történő másolást /az olvasószolgálat, a különgyüjtemények, il
letve az olvasók megrendeléseire/ továbbra is a Mikrofilmtár Fotólaboratóriuma végzi.
Összeáll.: Somkuti Gabriella
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL
ÚJ

OSZTÁLY

ALAKULT

...

A Nemzetközi és Közművelődési Osztály megalakulását nemcsak a könyvtár bővülő és mond
hatni egyre tartalmasabbá váló nemzetközi kapcsolatai, hanem egy eddig ilyen mértékben
nem jelentkező, országosnak mondható igénynek, a nemzeti könyvtár megismerése iránti igény
nek a jelentkezése tette szükségessé. Az államközi egyezményekben foglalt és az OSZK-ra
háruló nemzetközi feladatok ellátása, a szocialista országok nemzeti könyvtáraival fenn
álló személycsere megállapodások végrehajtása, e megállapodások értelmében külföldre utazó
munkatársaink utjának, valamint a könyvtárunkba látogató külföldi kollégák itt tartózko
dásának technikai lebonyolítása, szakmai programjának megszervezése mind ennek az osztály
nak a feladatkörébe tartozik. Az osztály feladatainak ezt a csoportját alkotják az OSZKban rendezett mind szükebb, mind pedig széleskörű nemzetközi konferenciák, értekezletek
megszervezése, ezek időtartama alatt állandó készenlétben minden technikai jellegű ügy
intézése, ad hoc módon felmerülő kérések teljesítése, problémák megoldása. Az osztálynak
ez a munkája töretlen folytatása a korábban a Nemzetközi kapcsolatok csoportjában végzett
tevékenységnek, amit szeretnénk olyan tapasztalatcserék megszervezésével kibővíteni,
amelyek meg szélesebbre tárnák kollégáink kitekintését a világba. Itt elsősorban Finnor
szág jöhetne szóba, ahol az Egyetemi Könyvtár - amely nemzeti könyvtári funkciókat is
ellát - különös érdeklődést tanúsít az OSZK iránt, többször is kifejezésre juttatva kész
ségét az együttműködésre.
Az újonnan megalakult osztály nemzetközi tevékenysége eléggé közismert a könyvtárban,
és azt hiszem egyre ismertebbé válik a közvetlenül nyert tapasztalatok révén a közművelő
dési munkája is, hiszen az épületben járva most már nap mint nap, lépten-nyomon iskolás,
könyvtáros és más csoportok hömpölygő hadába ütközhetünk. A csoportos érdeklődés a könyv
tár iránt már tavaly áprilisban

megkezdődött, de őszre, és különösen a kódexki ál Iitás

idejére soha nem képzelt méreteket öltött. Ez természetesen örvendetes, hiszen a most még
csak látogató iskolások, felnőttek remélhetőleg később már mint olvasók jelentkeznek, akik
a könyvtárat majd természetes közegüknek fogják érezni. Talán ez az a cél, amelyért érde
mes fáradtságot nem kiméivé, lelkesen, ismereteink legjavát átadva megismertetni e csopor
tokkal a könyvtárat. Evvel kapcsolatban szeretném most itt újra elmondani, hogy a csopor
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tok vezetéséből önként részt vállalő munkatársainkat minden köszönet megilleti lelkes
munkájukért. Közművelődési tevékenységünk nagy része jelenleg abból áll, hogy felvesszük
a naponta személyesen, vagy telefonon özönével jelentkező csoportokat, megadjuk a szük
séges információkat a könyvtár és a kiállítások látogatásával kapcsolatban, ezután pedig
elkezdjük a csoportvezetők felkérését a rendelkezésünkre álló jegyzékből. A vezetésekből
természetesen az osztály munkatársai is igyekeznek a lehető legnagyobb mértékben kivenni
részüket.
Szeretnénk azonban, ha közművelődési tevékenységünk nem merülne ki a pusztán ilyen
jellegű "szervezkedésekben”, hanem a könyvtár épületéből és a vári elhelyezésből eredő
adottságokat kihasználva tudnánk elképzeléseinket megvalósítani, aminek azt hiszem első
sorban az lenne a célja, hogy a magasabb fórumokon már több alkalommal megfogalmazott köz
művelődési célkitűzéseket szem előtt tartva tegyük ismertté a könyvtárban őrzött nemzeti
értékeket, mind a hazai, mind pedig a külföldi látogatók körében. Rövid és középtávú ter
veinkben szerepelnek olyan előadássorozatok, amelyek a könyvtár különgyüjteményeinek kin
cseit ismertetik, közös rendezvények a TIT-tel szabadegyetem formájában, érdeklődés esetén
iró-olvasó találkozók, közös zenehallgatás a Zeneműtár hanganyagából /amikor ezt a techni
kai feltételek már lehetővé teszik/, közreműködés kiállítások rendezésében évfordulókhoz
kapcsolódva, és olyan területeken is, amelyek mind ez ideig még nem voltak kellőképpen bemu
tatva /pl. könyvkötéstörténet, könyvtártörténet, az OSZK épületének története/.
A rendezvények és programok színvonalas megvalósításához természetesen technikai és
anyagi háttérre van szükség. Ez utóbbit a jelenleg még kihasználatlan termek bérbeadásá
val teremthetnénk meg, hiszen a kiállító, előadó és klubhelyiségek, az egész épület rep
rezentatív jellege kiválóan alkalmas különféle kulturális programok lebonyolítására, pl.
az ünnepi Könyvhét megnyitására, tudományos konferenciák és ülésszakok, értekezletek,
esetleg kamaraestek rendezésére. Egy kis "piaci" szemléletet alkalmazva ezeket a kihaszná
latlan lehetőségeket értékesíteni kellene, hogy a bevételből saját rendezvényeink céljai
ra gazdálkodhassunk. Spontán érdeklődések jelezték, hogy külső intézmények részéről igény
mutatkozik termeink használatára. Terveink között szerepel továbbá a szoros együttműködés
kialakítása a szomszédos három múzeummal, ezek munkatársainak felkérése előadások tartásá
ra az intézményeikben őrzött értékekről.
Lehetséges, hogy mindaz, amit itt felsoroltam maximális programnak látszik, de az
egész osztály nagyon bízik abban, és mindent megtesz annak érdekében, hogy elképzeléseinket
valóra tudjuk váltani.
Szentmihály Andrea
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KÖLTÖZÉS

-

FODOR

ANDRÁS

VERSE

A

RÁDIÓ

MŰSORÁBAN

Gondolatok a könyvtárban címmel sugárzott műsort 1985. szeptember 10-én a rádió egyik
irodalmi rovata, a TársaIqó. /A szerkesztő műsorvezető Sumonyi Papp Zoltán volt./ A műsor
ban szó esett az Országos Széchényi Könyvtárról is és elhangzott Fodor András költőnek,
az 0SZK-KN1K főmunkatársának a Költözés című verse. A műsorban Fodor András szólt könyvtá
rosi pályafutásáról, az OSZK-KMK kiadásában megjelenő - és általa is szerkesztett - Uj
Könyvek című állománygyarapítási tanácsadóról, s természetesen az OSZK-KMK Muzeum utcai
épületéhez kötődő

élményeiről. A költemény közlése előtt - mivel tagadhatatlanul elvá

laszthatatlanok attól - az elmondottakból is idézünk néhány mondatot: MA mi helyzetünk na
gyon mostoha volt. Egy erősen lehervadt épületben dolgoztunk, néha olyan szobában is,
amelynek ablaka sem volt... Ellenben megvolt az a szerencsés adottságunk, hogy olyan szak
embereket gyűjtöttek oda, a könyvtári munka területeinek megfelelően, akikban volt el
szántság és hivatástudat a tekintetben is hogy jól csinálják a dolgaikat, és a közösség él
tette valamiképpen ezt a munkahelyet... Nagyon fontosnak tartom az emberi tényezőt a könyv
táros életében: kikkel van együtt, és egyáltalában, kik vannak a könyvtárosok között... a
könyvtárban mindig volt néhány író, és most ha jól körülnézek szinte nem találok senkit...
Én mindenesetre azért is maradtam, mert úgy éreztem, hogy ennél jobb közeget nem találok
arra, hogy eleven kapcsolatban legyek az országgal. Nem csak a budapesti lehetőségekre
gondolok itt, de azzal, hogy módszertani munkát végeztem ismertem valamiképpen az ország
szellemi állapotát is... Hogy érzelmileg nekünk mekkora válság volt elkerülni a Nemzeti
Muzeum tájékáról, engedjék meg, hogy egy versben mondjam most el. Olyan versben, ami még
nem jelent meg és nem hangzott el. Lényegében alkalmi költemény, amit akkor kellett volna
felolvasni kollegáimnak, amikor ültünk a vesszőkosarak és a sivár lebontott könyvespolcok
között. Ezt most pótolom.”
/A költemény időközben megjelent az Uj Forrás 1985. 10. számában./
A.A.
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Fodor András

KÖLTÖZÉS
Eljött ez a nap is.
Többé nem nézhetem
a Muzeum-kert vasrácsain át
a forgandó idő ruháit
hogy öltik föl, hogy ejtik el a fák.
Zsúfoltság, zűrzavar, lefáradt függönyök
nyomorúságos üvegkalodái!
Jó volt közöttük mégis
eIkeveredni, hazataIáIni.
Álltak fejem fölött
a mennyezet alá vert
idétlen oszlopok.
Biztattak hányszor,
menjek eI alóluk,
de tudtam, úgy lesz igazam,
ha várok, maradok.
Huszonhat évem telt el így,
emberöltőnek sem kevés.
Volt benne oltalom,
volt megszégyenül és.
Hordtam hiszékenységemért
elmérgedt sebeket,
de vallott minden fölmentő tanú,
ölelt ismét a testvéri meleg.
A búcsú hát ne fájjon,
amíg az emlék gazdag batyuját
közös kötelmeinkbe fogva
cipeljük együtt, költöző család.
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KIÁLLÍTÁSOK

KÓDEXEK

A

KÖZÉPKORI

MAGYARORSZÁGON

A Várpalotában elfoglalta uj helyét nemzeti könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár.
Az uj otthonban a könyvtári kiállítások számára készült három tágas termet méltó módon
avatták föl a Kódexek a középkori Magyarországon cimü kiállítással. A címet érett megfon
tolás
ek”

után fogalmazták meg igy: mert más a középkori Magyarország és más a mai; a "kódex
pedig arra utal, hogy a kiállítás rendezői nem törekedtek, mert nem törekedhettek

semmiféle teljességre. Ezért is van, hogy az ember kettős érzéssel járja végig a termek
igen vonzóan és szakszerűen berendezett tárlóit: egyik szeme nevet, a másik sir.
Örülünk a ritka gazdag gyűjtemény szépségének, nemességének, változatosságának. Há
lásak vagyunk a kiállított emlékeket - okleveleket, néhány igen szép tárgyi emléket, egy
kor közhasználatban levő dísztelen, vagy a féltett, nagyúri királyi reprezentációt szol
gálóén pompázatos kódexeket - szakszerűen megvizsgáló és elhelyező rendezők eredményeiért.
Méltán megbecsüljük a nemzetközi együttműködés szép bizonyítékait - hiszen nem egy igen ér
tékes darabot külföldi könyvtárak adtak kölcsön -. A szakember nemcsak azokra az ősökre
gondol megiIletődve, akik létrehozták és használták e kódexeket, hanem azokra is, akik a
történelem nemegyszer nagyon is vastag hamurétegei alól kiásták, helyrehozták, történeti
helyükre állították a hazai múlt e sok vihart túlélt emlékeit.
De el szomorodik a látogató, ha arra gondol, hogy e nagy igyekezettel egybehordott mű
vészi és művelődéstörténeti kincs csonka, töredékes. Nem azért főként, mert effajta kiállí
tás rendezői kénytelenek a hely szabta lehetőségekhez alkalmazkodni, hanem inkább azért,
mert az egykori gazdagságának csak roncsai élték túl a pusztításokat, s főként azért, mert
sok minden a jelen visszásságai miatt nem lehet itt abból, ami megmaradt és itt volna a
helye. Nem lehet itt: főként annak a végzetessé vált eszmei örökségnek következtében,
amely a múlt század elején a hazaszeretet formáiban még építő erő volt, azután nemzeti ön
zéssé fajult és népeket pusztító, mert öncsonki tó meghasonlást és öldöklést keltő korrá
lett: az a fejlődés, amelyet a mi Aranyunkkal oly rokon nagy osztrák költő, Grillparzer
igy jellemzett: "A humanizmusból a nacionalizmuson át a kannibalizmushoz vezet az ut.”
Érdemes a kiállítás tanuságtételének alapján kissé elgondolkodni arról, amit ezek a
nekünk már ismét oly drága értékek azon túl is mondanak, hogy ritka műkincsek vagy a min
dennapi múlt meginditóan szép emlékei. Érdemes őket szóra bírni.

143

Beszélnek először is arról a gazdagon tagolt, de mégis egybefonódó művelődési egység
ről, amelynek szülöttei és szolgálói voltak: a középkori keresztény Európáról. Az a kö
zépkori Magyarország, amelyben ezek az írások keletkeztek vagy használatban voltak, maga
is századokon át.egység volt, de szerves része egy nála nagyobb, belőle is táplálkozó, de
őt is éltető világnak. A népvándorlás utolsó nagy hullámával a Kárpát-medenvébe érkező,
itt megtorpanó, megkereszteIkedő, európai mintájú államot szervező, az itt találtakkal
együttélő nép, legalábbis annak országot, egy-egy történelmi szakaszban európai nagyha
talmat szervező és fenntartó vezető rétege hamarosan beilleszkedett a nála sokkal régibb,
fejlettebb európai műveltség vérkeringésébe. Kialakultak a nemzeteket behálózó műveltség
hazai központjai, hősei és közserege, szentjei és hívei, jelképei és használati eszközei:
ezek közt könyvei, oklevelei, irodalma s ez irodalom művelői. Az egyház szentjei közt
megjelentek a magyarok is: a legendáriumok az ő legendáikkal is gazdagodtak. Az uralkodók
és a történelmet formáló rétegek krónikáit papok írták ugyanúgy, mint az uralkodók, főpász
torok törvénykönyveit, leveleit. A Iegpompázatosabban kiállított Képes Krónikát Nagy La
jos király készítette, hogy vele a magyar királyság egyenrangúságát a szellemében, stí
lusában művészi kialakításában egyformán magas rangú hazai udvari műveltség európai minő
ségét nyugaton is bemutassa.
Hogy ez a műveltség nem csak a kiváltságosaké volt, bizonyítsa itt egyetlen példa:
a hosszú előkészítés után nemrég hazatért Lőweni kódexé. Mig haza nem került, főként nyel
vészek foglalkoztak a benne talált legrégibb, gyönyörű költői nyelvemlékünkkel, az őrna
gya r Mária siralommal.
Az alaposabb vizsgálódás kiderítette, hogy ez a kicsike, voltaképpen két egyforma
nagyságú és rokon célt szolgáló kódexből egybekötött könyv mindenképpen az egyszerű nép
szolgálatában működő vándorprédikátorok körében járt kézről kézre, a mindennapi gyakorlat
szolgálatában; egyik vagy talán több tulajdonosa is magyar volt; a siralom szövegét bele
vette a kódex tartalomjegyzékébe, s azt természetesnek is találta, mint ahogy olyan ter
mészetesen mozgott rendjének világszerte működő kolostoraiban, mint hal a vízben, a maga
élő környezetében.
A hazai műveltségnek a nagyobb közös műveltségben kialakult egysége az, ami e kiállí
tás darabjaiban olyan sugárzó erővel jelentkezik. Ez az egység kifejezésre jut abban is,
hogy az az irodalom, amelyet ezek a kódexek megőriztek, uralkodó többségében latin nyelvű.
Erre a latinitásra is kettős érzéssel kell gondolnunk. Örömmel tölt el, hogy a magyaror
szági latin nyelvű irodalom szerves és méltó része volt az évszázadokon át virágzó európai
nak, amely teljes szellemi világ volt, a müveltebbeké ugyan, de tele a kevésbé müveitek,
az elnyomottak, a szegények gondjaival, s az uralkodó hatalmasok bírálatával is. Olyan kon
tinens, amelyről, mint amaz elsüllyedt Atlantiszról a mai ember legföljebb, ha legendákat
hall, ami nélkül pedig a mi mai civilizációnk is elképzelhetetlen. Hogy ez a gazdag konti
nens elsüllyedt, abban nem kis része van a legújabb kor ama kétes ajándékának, amelyről
elébb már szóltam: a vad tengerként feIörvényIo nációnál izmusnak.
Horváth Jánosnak, irodalomtörténetünk egyik legjelentősebb alkotó tudósának köszön
hetjük, hogy a magyar lati ni tás értékeit újra nemzeti művelődésünk, önismeretünk szerves
részének tudhatjuk. 5 megmutatta tudniillik, hogy a magyar nyelvű irodalom ennek a latin
nyelvűnek iskolájában önállósult, hogy emlékei akkor kerülnek igazi helyükre, ha ott tud
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juk körülöttük, mögöttük és bennük annak az európai latini tásnak világát, amelyben a mi
történelmünk, letűnt életünk, újraéledő költészetünk emlékei formát öltöttek, megőrződtek,
hogy a középkori Magyarországon élő népek nyelvén is megszólaljanak. Horváth ennek az
irodalmi műveltségnek két fő kútfejét jelölte meg: az államalapító Szent István és a ma
gyar reneszánsz műveltségét felvirágoztató utolsó nemzeti királyunk, Mátyás korában. Jó
tudni, hogy e két nagy forrásvidékről fakadó áramok csaknem egy időben szöktek magasra,
hogy világhírű prédikátoráét, és Janus Pannoniusét, az egyházi kötöttségekből kibontakozó
humanista költőét. Mindketten latinul Írtak, de magyar szerzők voltak. S mindkettő, kódex
emlékei ott vannak a kiállításokon.
Persze, nekünk mégis legkedvesebbek a magyar nyelvű emlékek. Ezek is nagyrészt’latin
kódexekben maradtak ránk. A magyar szövegek kedvéért kerültek még Toldy Ferenc alapvető
irodalomtörténeti összefoglalásában is nagyrészt függelékbe e latin irodalom emélkei s
ülepedtek ki csaknem teljesen a magyarság tudatából. S ezért is hangozhatott oly sokáig a
panasz, hogy a régi magyar irodalomból oly kevés emlék maradt ránk. Kevés persze a magyar
nyelvűből. Hogy miért? Részben erre is feleletet adnak a kiállítás darabjai. Magyar nyelvű
szövegek ezekben jó ideig csak töredékes bejegyzésekként olvashatók: olyanok, amelyek
csak magyarul tudó hívek számára készültek a mindennapi élet, a temetés, a szerzetesi ol
vasmány, a népi bibliafordítás részeiként. A királyi, főpapi, rendi reprezentáció műkincsdarabjait latinul írták; s azután ezeket volt érdemes menekíteni; ezeket el is lehetett
vinni akár személyi poggyászban is, s másutt is fel lehetett használni. A magyar nyelvű
szövegek dísztelen, a maguk korában műkincsként különösebben nem értékes, romlandóbb anya
gú, menteni alig érdemes kódexekben hányódtak-vetődtek, s onnan kerültek, nagyrészt vélet
lenül, elő.
S itt kell szót ejteni a kiállítás darabjainak egységes vonásokat adó harmadik moz
zanatáról: e kódexek sorsáról. Hadd világitsem meg ezt is egyetlen kimagasló példával.
Mindenki tudja, hogy Mátyás király világhírű könyvtára a mai nemzeti könyvtártól nem
messze, a királyi palotában volt elhelyezve. Azt azonban kevesen tudják, hogy ennek a
könyvtárnak egyetlen darabja sem vészelte át a Mohácsra következő véres századokat Magyarországon; a mai haza területén még a jelentéktelenebb emlékek közül is alig néhány. A
Corvina kincseit széthordták, ajándékozták, zsákmányolták, lopták; néhány szegényes kó
dexet csak a törökkel és némettel egyaránt ügyesen alkuvó, a nép sürü nádasaiban meghúzódó
szerzetesek őriztek meg. Amit tehát a Várpalotában látható kiállításon megtekinthet a né
ző, azt egy újra múltja forrásai fölé hajolni kezdő nemzet kérte, kapta, pörölte, vásárol
ta, cserélte vissza, vagy vette kölcsön az elmúlt két század folyamán meg e kiállítás alalkalmával. A magyar történelemnek tehát ilyen vonatkozásban is megrendítő dokumentumai.
Örüljünk neki, hogy e régóta tervezett, hosszú s nehéz munkával előkészített kiállí
tás akkor nyílt meg, amikor az európai kulturális fórum éppen Budapesten ülésezett. Ha csu
pán kis töredéke is ez az anyag az egykori gazdagságnak, hiteles bizonyíték rá, hogy ezen
a földön valóban nem tegnapi vetés az európai műveltség. Itt maguk a tárgyak beszélnek;

i

nincs rá szükség, hogy az a bizonyos, annyiszor joggal elitéit, tudathasadásos magyar önérzet-tultengés szónokoljon az évezredes közös műveltségben való méltó részességünkről. De
még fontosabbnak tartom, hogy a múltjukat feledő, vagy értelmetlen ábrándokban kereső ma
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gyarok is legalább megnézzék ezeket az emlékeket. Szövegüket nemigen fogják érteni, mert
Magyarországon már csak igen kevesen tudnak latinul. Mégis becsüljék meg őket, s ne csak
mint könyvművészeti kincseket, ritkaságokat> érdekességeket, hanem mint közös történelmünk
egy igen jelentős idejének, egy véres, hadak és viharok járta korszakának sok rombolást,
pusztítást túlélt, töredékességükben is fölemelő emlékeit.
/Uj Tükör. 1986. I. sz. 23. I./
Keresztury Dezső
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KATALÓGUS

VERSBEN

1486-BOL

Kódexek a középkori Magyarországon c. kiállításunkra számos külföldi könyvtárból
kölcsönöztünk kódexeket, igy Lengyelországból

is. A műemlékekben és kuIturtörténeti emlé

kekben gazdag város, Torun is elküldte két becses ritkaságát, a Kopernikuszról elnevezett
egyetem könyvtára a Königsbergi Töredéket és az ugyancsak Kopernikuszról elnevezett váro
si és vajdasági könyvtár a Naldus Naldius kódexet. /Torunban született 1473. febr. 19-én
Mikolaj Kopernikusz, innen az elnevezések ismétlődése./ A Königsbergi Töredékről az el
múlt években gyakran olvashattunk, itt most a Naldus Naldius kódexet szeretném ismertetni,
ahogy a toruni városi könyvtár igazgatóhelyettese, Jani na Huppenthal nekem is bemutatta.
A Kopernikusz nevét viselő, 1923-ban alapított toruni városi és 1975-tól vajdasági
könyvtár ritkaságokban is gazdag gyűjteményének gyöngyszeme, vitathatatlanul legértékesebb
darabja ez a corvina, Naldus Naldius: Epistole de laudibus Augustae Bibliothecae ad
Mathiam Corvinum Pannóniáé Regem SeIenissiműm. Kiállításunkon a 127. katalógusszámon sze
repelt.
Nem tudjuk milyen uton-módon került Mátyás király kódexe a Visztula partjára, de bi
zonyított tény, hogy 1594-ben már ott volt. Talán egy gazdag kereskedő vásárolta Bécsben,
aki maga is gyűjtötte a szép könyveket, vagy hazatérve,

Torunban eladta egy gazdag pol

gárnak, aki később - 1594-ben - a toruni gimnázium könyvtárának ajándékozta. A kézirat
további története összefonódik a gimnázium könyvtárának történetével. 1594-ben emelték a
toruni gimnáziumot akadémiai rangra és ekkor határozták el, Henryk Stroband polgármester
javaslatára, egy oktatási és ugyanakkor nyilvános könyvtári gyűjtemény létesítését is.
A könyvtár szervezője Udalryk Schober volt, aki a ferencesek szerény könyvtárát egyesí
tette a városi tanács gazdag, értékes kódexeket is magába foglaló gyűjteményével. A
Biblioteca publica Mariana figyelemre méltó adományokkal gyarapodott, köztük a Naldius
kódexszel is. A könyvtárt megnyitó ünnepségek alkalmából Ulryk Schober tollából, Andrzej
Kotenius toruni műhelyének nyomtatásában megjelent a kézirat tartalmának átírása, de s
sors ismét rejtélyek elé állította a kutatókat, mert ennek a kiadványnak csak egyetlen
példánya maradt fenn, a jelenleg a wroclawi Ossolineum tulajdonában lévő csonka példány.
A toruni gimnázium könyvtár gyűjteménye az évszázadok során fennmaradt és 1923-ban a
városi könyvtár tulajdona lett.
Magyar kutatók számára már a XIX. században ismert volt a corvina lelőhelye, mert
az 1882-es kódexkiálIitásra is kölcsön kérték és Budapesten kiállították. A mostani kiál
lításra tehát másodszor érkezett vendégségbe Naldus Naldius poémája.
A firenzei Attavante műhelyben készült kódex a könyvtári szakrodalom pompás emléke.
A bevezetőben a szerző arról tájékoztat, hogy Mátyás király könyvtárát, könyvtárosának Taddeo Ugoletonak az elbeszélése alapján, versbe szedett katalógusban, 4 könyvben mutatja
be. Az első könyv Mátyás király és Beatrix dicsérete, a második a kéziratok őrzésére
szolgáló gazdag díszítésű ládák leírása, a harmadik könyv felsorolja a Mátyás könyvtárá-
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bán található ókori, görög és római szerzőket, költőket, komédiái rókát, szatirikusokat,
lírikusokat, állam- és jogtudományi müvek szerzőit, a negyedik pedig a vallásos és bibliai
témájú müveket. Végezetül ismét magasztalja a királyt.
A kódex keletkezésének éve: 1486. Az eredeti piros bársonykötést a jelenlegi bőrkötés
váltotta fel, 1966-nan restaurálták.
Karácsonyi Rózsa

NEMZETKÖZI

KÖNYVTÁRI

PLAKÁTKIÁLLÍTÁS

A KMK 1985. október 18-án nyitotta meg Nemzetközi könyvtári pIakátkiáIIitását az V.
szinti főfolyosón. A megnyitó beszédet Villangó István, a Művelődési Minisztérium Közgyűj
teményi főosztályának vezetője tartotta, jelen volt Juhász Jenő, a Művelődési Minisztérium
Könyvtári osztályának vezetője, dr. Havasi Zoltán az OSZK mb. főigazgatója, Szente Ferenc,
a KMK igazgatója, valamint a nagykönyvtárak és a megyei könyvtárak vezetői és munkatársai.
A kiállítást az érdeklődők november 29-ig tekinthették meg.
Az anyag összegyűjtését már az előző évben megkezdtük. Német, angol és francia nyel
ven körlevelet irtunk, melyet a világ minden részébe eljuttattunk a nemzeti könyvtárakhoz,
könyvtáros egyesületekhez, illetve a könyvtárellátókhoz. Arra kértük az intézményeket,
hogy küldjék el legújabb könyvtárnépszerüsitő plakátjaikat. Felhívásunkra 32 ország 78
intézménye juttatta el hozzánk a könyvtárat, a könyvtári szolgáltatásokat, és az olvasást
propagáló plakátjait. A beérkezett kb. 300 műből kellett kiválasztanunk azokat, amelyek
a kiállításon szerepeltek. Kétféle szempontot tartottunk szem előtt, olyan darabokat válo
gattunk ki, amelyek szakmailag is, esztétikailag is magas szintet képviseltek. Ebben a
munkában nagy segítségünkre volt Krunák Emese, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa. A
kiállítási katalógust és magát a kiállítást szintén a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa,
Szakái Edit tervezte.
A beérkezett és kiállított anyag változatos, sokrétű volt, hiszen a legkülönbözőbb
országokból, a legkülönbözőbb népektől kaptuk őket. Más-más méretben és nyomtatással, több
féle eredetiről készültek. Vannak köztük színvonalas alkotások és szerényebb müvek is. Ez
nagymértékben függ az előállító ország anyagi és technikai lehetőségeitől. A legszebb pla
kátokat természetesen a fejlett tőkés országokból kaptuk. A szocialista országok és a ke
vésbé tehetős kapitalista országok termése a lehetőségek szűk keretét tükrözi, bár ötlet-gazdagságban nem marad el a nyugat-európaiakétól. Talán a legszerényebb kivitelben a fej
lett harmadikvilágbeli országok plakátjai készültek, ám az a hatalmas energia és küzdeni
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tudás, amellyel az előttük álló akadályokat le tudták győzni, számunkra nagyon értékessé
teszi anyagukat. Égető gondok és létfontosságú problémák megoldása közben arra is tudtak
megfelelő módot találni, hogy lépéseket tegyenek a művelődés és a kultúra terjesztése, a
kiművelt emberfők képzése felé, hiszen ok is tudatában vannak annak, hogy ez a felemelke
dés első lépcsőfoka.
A kiállított plakátokat több csoportra oszthatjuk jellegük alapján. Az első csoport
ba a könyvtári hirdetőplakátok tartoznak, amelyek a könyvtárról készült fotó mellett, vagy
alatta közlik a legfontosabb információkat: hol található a könyvtár, mikor tart nyitva,
mikor és hogyan lehet kölcsönözni. A második csoportba az úgynevezett csalogató plakátokat
soroltuk. Ezeknek az a célja, hogy minél több járókelőt csalogassanak be az utcáról a
könyvtárba. Céljukat oly módon kívánják elérni, hogy egy szokatlan grafikát meghökkentő
szlogennel /jelmondattal/ párosítanak. így próbálják megállítani az egyszerű utcai bá
mészkodót, fel híva figyelmét a könyvtár használatának előnyeire. A harmadik csoportba az
informatív plakátok tehetők. Elsősorban a már beiratkozott, és a könyvtárról képet alkotó
olvasók számára tervezik őket. Közérdekű információkat közölnek a könyvtár életéről, a
különböző könyvtári szolgáltatások tartalmáról, mibenlétéről, az esedékes rendezvényekről.
A negyedik csoportot a bianko-pIakátok alkotják. Ezek a plakátok vannak hivatva a könyv
táros munkáját megkönnyíteni. Központilag tervezett és nyomtatott müvek, amelyek lehető
séget adnak egyedi felhasználásra is. Vannak köztük olyanok, amelyek csak grafikai keretet
adnak, a közte levő üres részt tartva fenn bármely könyvtár bármilyen hirdetménye számára.
Vannak azonban olyanok is, amelyek szöveges grafikai kerettel készülnek. Ezek a plakátok
használatát egyegy könyvtárhoz, egy-egy eseményhez, rendezvényhez kötik. A könyvtáros sa
ját leleményessége és ügyessége felhasználásával alkothat belőlük teljesen egyedi darabot.
Végül az ötödik csoportba az alkalmi plakátok tartoznak. Különböző évfordulók, rendezvé
nyek, konferenciák számára tervezték őket.
Kiállításunk érdekességét a számunkra távoli egzotikus országokból érkezett plakátok
adták. Kevéssé ismert népek ritka nyelvén hoztak üzenetet az ottani könyvtári életről.
A Nemzetközi könyvtári plakátkiálIitás iránt megnyilvánult nagy érdeklődést a legéke
sebben bizonyítja, hogy már több intézmény bejelentette szándékát az iránt, hogy a kiállí
tást székhelyén bemutassa. Ritka alkalom, amikor ilyen széles skálán mozgó, ilyen sokféle
plakátot láthat a tár lat látogató közönség és a szakma. Először a Szakszervezetek Csongrád
Megyei Tanácsa Központi Könyvtára állítja ki anyagunkat Szegeden, ezt követően pedig a He
ves Megyei Könyvtár mutatja be tavasszal.
Léces Melinda
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MUNKATÁRSAINKRÓL

TERI

NÉNI

KIÁLLÍTÁSA

Az olvasó bizonyára joggal kifogásolhatja e rövid tudósítás címében a kiemelésre fon
tos információk teljességét - Ki az a Teri néni? - ám úgy érzem ezúttal a kevesebb több
és igazabb.
Teri

néni

- Boros Lajosné Endresz Teréz - 17 éve dolgozik, takarít immár nyugdí

jasként is az Országos Széchényi Könyvtárban. Sokan ismerik és szeretik, személyiségéből
áradó tiszta embersége elválaszthatatlan művészeti alkotó munkájától. Mintegy tiz éve
kezdett el kukoricacsutkából, háncsból, filcből, különböző figurákat készíteni unokáinak.
Szívesen mutogatta ajándékozta a könyvtár munkatársainak is. Ezekre figyelt fel akkoriban
Jóboru Magda, Kovács Ilona és mások. Nemcsak biztatták, hanem megismertették a naiv művé
szet ismert szakértőjével, dr. Bánszky Pállal. Tőle újabb ösztönzést kapott s képei rövi
desen megjelentek a hazai és külföldi kiállításokon, 13 müve a kecskeméti Magyar Naiv
Művészetek Múzeumának állandó kiállításán látható.
Amikor a novemberi, a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett kiállítására invitáló meg
hívót átadta, arról beszélgettünk, hogy valójában hogyan és miként kezdett el "képeket"
alkotni.
- Mindig csináltam valamit, egész életemben - mesélte. - Egyszer ültem a tv-nél és
elkezdtem firkálni. Fejek lettek belőle: az egyik a lányomék szomszédja, a másik egy
arab, akivel együtt utaztam a villamoson. Amikor látogatóban voltam a falumban, édesapám
arcát őrizgettem. Úgy sugárzott, olyan szép volt, hogy nagymosás közben le kellett rajzol
nom.
- Ilyen egyszerű a dolog? - firtattam némileg irigykedve a szunnyadó tehetség tit
kait.
- Nem egészen. Később elkezdtem bőrrel és egyéb anyagokkal dolgozni. Sokat kísérle
teztem, próbálkoztam, talán nem is akartam csinálni, de igy jött elő belőlem, hiszen gon
dolhatja, az ember nem szívesen csinálja meg az édesapját filcből, meg ilyen dolgokból.
De mindenkinek nagyon tetszett és én boldog voltam. Valahogy úgy éreztem, hogy meg kell
mutatnom a gyermekkorom világát. A vetést, aratást, kenyérdagasztást. Kislánykoromban
dagasztottam s tudom, hogy milyen nehéz és szép. Ha egy darabka kenyér leesett a földre.
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akkor meg kellett csókolnunk... Sok kép van bennem. Volt, hogy éjjel fél l-kor kezdtem
el csinálni, pedig reggel 5-re jöttem dolgozni. Meg kellett csinálnom, hogy a képet a
valóságban is lássam.
Előfordult, hogy nem sikerült?
- Sikerült, de másképp. Például megcsináltam a Karácsonyt. Hatan voltunk testvérek;
karácsony este a legidősebb nővérem fehér lepedőt terített magára és almát, diót oszto
gatott nekünk. És persze ott volt édesanyánk is. Vele kezdtem a képet, de az arckifeje
zése valahogy mást mutatott: Várakozásba helyezte magát, magára maradt: nem tehettem oda
a többieket. Odatettem egy macskát, az is vár. így könnyebb, ketten várnak. Sokat vára
kozunk az életben.
- Teri néni boldog ember?
- Amióta csinálom a képeket boldogabb vagyok. Amit nem tanulhattam, azt kihoztam
magamból. Úgy örülök, hogy másoknak is tetszenek a képeim, örülnek nekik,

és

ha az ember

örömet tud szerezni másoknak, az a legszebb érzés. Van két gyermekem és hat unokám, és a
szivem tele van szeretettel.
- Teri néni még mindig naponta bejár és takarít. Nem csinálna inkább képeket ez alatt
az idő alatt is?
- Ezt már sokan mondták. Ki kell egyenlítenem magamat, de főleg az emberek kellenek
és kell a mozgás. Jó érzés itt lenni, hiszen innen indultam, itt biztattak, biztatnak ma
is; nagyon sokat köszönhetek a könyvtárnak. És - tette hozzá szinte restell kedve - én sze
retek takarítani.
- Azt hiszem m| tartozunk köszönettel Teri néninek. A könyvtár munkatársai nevében
ezt szeretném tolmácsolni ez alkalommal is: további sikert, eredményes alkotómunkát, mindnyájunk örömére, boldogulására.
Arató

BOROSNÉ

ENDRESZ

TERÉZ

KIÁLLÍTÁSA

ELÉ

(Elhangzott 1985. szept. 19-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban)
Az emberiség egész története azt bizonyítja, hogy olyanok is képesek művészet létrehozásá
ra, akik hivatásszerűen nem készültek fel erre a feladatra. Az akadémiák létrejötte előtt
a művészetben az alkotók természetes kiválasztódása volt a döntő. S valójában sohasem le
het olyan tökéletes főiskolai felvételi rendszert kialakítani, hogy az arra érdemesek be
jussanak. De ha ez megvalósulna - különböző okok miatt - akkor sem tudna minden tehetséges
ember rendszeres tanulmányokat folytatni.
A naiv alkotók legtöbbje minden szakmai előképzettség nélkül nyugdíjas korban kezdett rá
adásmunkába. Szőkébb és személyesebb az általuk teremtett világ, de olyan tisztaság és
őszinteség jellemzi munkájukat, amelyre a XX. század embere különösen érzékeny. Kandinszkij
- a francia ffvámőrff Rousseau CRousseau, Henrin
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művészetének összegezése közben - a Blauer

Reiter [912-es aImanachjában a következőket irta: "Ha olyan ember nyúl ecsethez, aki nem
részesül művészi képzésben, és ezért az alkotásban az objektív művészeti ismeretek nem
gátolják, müve sohasem lesz üres látszat... a külsőségek elmaradnak és nagyobb hangsúlyt
kapnak a belső összefüggések, élő mü keletkezik, nem halott..."
Az idézetben ecsethez nyúló emberekről esik szó, de ez ráillik Borosné Endresz Teréz mű
vészetére is. ö sem követ stílusirányzatokat, szabadiskolai, illetve főiskolai tanárok
előírásait. Művészete érzéseiből, felgyűlt tapasztalataiból és főként a gyermekkori élmé
nyekből táplálkozik. "Sok szép emlékkel vagyok tele - írja a meghívóban is közölt vallo
másában. - Szeretem a természetet, a Bakonyt, ahol születtem és ahová mindig visszavágytam. Szeretem az erdőt tavasszal, a faleveleket, ahogy rügyeznek és lehullanak, a búzát,
a mezőt, a pacsirtákat, ahogy énekelnek! Szerettem énekelni, táncolni, rongyból vagy ku
koricacsutkából alakokat formálni."

és

Borosné Endresz Teréz lényéből következően hozzá

tenném, ha tehetné szeretetből magához ölelné az egész világot. De ahol két lábon áll em
lékeivel az mégis a bakonyi Nagyesztergái. Amikor egy-egy képéről beszélgetünk, néhány
szó után rátér az indító forrásra: "Ez a mi udvarunk", "|1yen volt a pincénk", "Ilyen volt
az első szobánk", "A templom nagyesztergáii" stb.
S akármi készüI, mindig felfedezhető a személyes jelleg. Ez különösen egyértelmű a "Gyermek
kori vágyam" c. képén, amely a balett utáni vágyát, a gyermek és ifjúkor sóvárgását, mint
egy a be nem teljesült életpályát összegzi. Mondhatnám személyes mitológia, s éppen ez az
individuális jelleg különbözteti meg alapvetően a naiv művészetet a népművészet közösségi
ízléshez igazodó karakterétől. Borosné a valóságból azt alakítja képpé, amit maga is érez
ni és felfogni képes, tehát csak azt, ami mélyen él benne, ami összenőtt személyiségével.
Olykor én-központunak tűnnek a müvek, mégis a társadalom érdeklődésére tarthatnak számot.
Állandóan foglalkoztatja pl. az életet jelentő kenyér. Ennek a témának külön sorozatot
szánt. Önálló képek készültek a dagasztásról, kelesztésről, formálásról, a kenyér beveté
séről és a kenyérszelésről.
Maga kedvére alkot, de a legszemélyesebb vallomástól az általánosabb érvényű témákig min
den munkája közel tud kerülni másokhoz is. A megrendelésre készített munka igazán nem az
ő kenyere. Egyszer próbálkozott ezzel, a megrendelő több képén fellelhető motívumok össze
gezését kérte tőle. Erről mondotta a közelmúltban Borosné: "Ami már elkészült, nem szere
tem mégegyszer ugyanazt csinálni. A kinok-kinját álltam ki a Nagy-képpel is, egy évig küsz
ködtem vele."
Most már néhány éve, amióta a Művészeti Alap tagja, pályázati kiírások is ösztönzik.
Ilyen volt 1983-ban az országos Babits-páIyázat is. Két képpel, Jónás a cet gyomrában és
a Balázsolás c. munkáival szerepelt a kiállításon.
Egyedülálló az anyaghasználata és a technikája is. Gondosan válogatott, illetve előkészí
tett anyagokból - vászon, filc, bőr, hímzés, gyöngy, tükör stb. - építkezik. Olyan anyago
kat választ, ami szerinte a legjobban megközelíti az ábrázolni kívánt alakot, vagy tárgyat.
A kép kivitelezése szempontjából különösen a szobabelsőit emelte a legmagasabb szintre.
Emberalakjait újabban egyre plasztikusebban formálja és ezt a sajátos műfaját textiIdombo
ri tásnak nevezi.
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Művészete látszólag csupán a külső világot idézi meg. De akármit ábrázol, az emberi tisz
taság és szeretet sugárzik munkáiból. Borosné Endresz Teréz összegzőén azt mondhatná mű
vészetére: ez az én viIáqom. Hozzáteszem: ami
igyekszik megteremteni a

legnenusebb

kívül

hiányzik a világból

azt Ö önmagának

egyszerűséggel és szeretettel, valamennyiünk örö

mére .

Bánszky Pál
művészettörténész
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TÁJÉKOZÓDÁS

SZAKÉRTŐI TANÁCSKOZÁS VARSÓBAN
1985 szeptember 23-27 között Varsóban került sor "A szocialista országok könyvtárai
nak 5. szakértői tanácskozása a központi katalógusok és a nemzetközi könyvtárközi kölcsön
zés kérdéseiről" c. tanácskozásra a lengyel nemzeti könyvtár, a Bibliotéka Narodowa ren
dezésében. A szocialista országok nemzeti könyvtáraiból Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK és a Szovjetunió delegált képviselőket. Az OSZK részéről
Sonnevend Péter főosztályvezető és helyettese Berke Barnabásné vettek részt a tanácskozá
son.
A tanácskozásra szánt közel egyéves felkészülési idő alatt a szakértőknek módjukban
volt áttekinteni az adott területeken hazájukban bekövetkezett fejlődést, illetve tenden
ciákat, megfogalmazni az együttműködéshez kívánatos lépéseket, és mindezekről írásban is
beszámolni előadások formájában, melyeket a rendező könyvtár előzetes tanulmányozásra va
lamennyi résztvevőnek szétküldött. A magyar delegáció - az illetékes osztályvezetőkkel
együtt - elolvasta és megbeszélte a beérkezett anyagokat, majd a témákkal és ajánlásokkal
kapcsolatos közös álláspontot alakított ki.
A konferencia az előzetesen kiadott program szerint zajlott. Stanislaw Czajka és
Janusz Novickij igazgatók megnyitó és üdvözlő szavai után, az első nap délelőttjén került
sor a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésről szóló referátumokra, melyek az alábbi témákat
tárgyalták:
- a szocialista országok együttműködési távlatai;
- a nemzetközi kölcsönzés nemzeti központjai;
- uj szervezeti megoldások és munkamegosztás Csehszlovákiában;
- a magyarországi helyzet a 80-as évek elején.
Az előadásokat élénk vita követte, melynek középpontjában az együttműködés fokozásá
nak szükségessége, az ehhez elengedhetetlen feltételek meglétének illetve megteremtésének
kérdései álltak. MegáIIapodás szüIetett arról, hogy a szocialista országok közti nemzetkö
zi könyvtárközi kölcsönzési tevékenységet egységes rendszernek tekintik, amelyben a nemzeti
rendszereket a nemzeti központok képviselik, a Szovjetunió nemzeti központja, az Állami
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Lenin Könyvtár pedig a Vezető Szerv funkcióját is ellátja. A nemzeti központok a követ
kező feladatokat tekintik a magukénak:
- biztosítják a szocialista országokból érkező KKK-kérések teljesítését;
- támogatják a hazai könyvtárakat az országban hiányzó külföldi kiadványok beszerzésében;
- rész vesznek az együttműködést megalapozó elvi és gyakorlati kérdések közös kidolgozá
sában;
- ellátják a rendszer Vezető Szervét a szükséges információkkal.
A rendszer Vezető Szerve ellátja a koordinációs feladatokat, begyűjti és összesíti a
statisztikákat, és rendszeresen beszámol a végzett munkáról a szakértői tanácskozásokon.
A résztvevők megtárgyalták az Állami Lenin Könyvtár által kidolgozott 1986-1990-re
szóló ötéves munkatervet, vita során jóváhagyták vagy módosították az egyes pontokat, vé
gül megfogalmazták "A szocialista országok nemzeti könyvtárainak nemzetközi könyvtárközi
kölcsönzéssel foglalkozó szakértői munkaterve az 1986-1990 időszakra" c. dokumentumot.
A konferencia második munkanapján referátumok hangzottak el a központi kataIóqusokróI,
amelyek a következő témákkal foglalkoztak:
- a KGST tagországok könyvtáraiban található külföldi időszaki kiadványok központi kata
lógusának nemzetközi automatizált rendszere;
- a Nemzeti Periodika Adatbázis /NPA/ létrehozásának eddigi munkálatai Magyarországon;
- központi katalógusok létrehozása mikroszámitógépes rendszerre alapozva Bulgáriában;
- a CSSZSZK-ban létrehozott külföldi időszaki kiadványok központi katalógusa és ennek kap
csolata a szocialista országok automatizált központi katalógusával;
- az NDK-ban folyó munkálatok.
Az előadásokat élénk vita követte, melyben a résztvevők főleg az együttműködéshez
elengedhetetlen feltételek megteremtésének problémáiról, saját rendszereik működtetési ne
hézségeiről és a már többé-kevésbé működő nemzeti rendszerek tartalmi és formátumbeli el
térései ről szóltak.
A tanácskozás harmadik munkanapján fogalmazódtak meg a további együttműködés alapjá
ul szolgáló Ajánlások. Végül hosszas és fárasztó tárgyalás következett az Állami Lenin
Könyvtár által jóváhagyásra előterjesztett szabályzatról, az automatizált központi kataló
gus tárgyában. A magyar delegáció mind az előadások alkalmával hozzászólásként, mind pedig
a Szabályzat megbeszélésekor megkérdőjelezte a tervezett nemzetközi automatizált központi
katalógus létrehozásának célszerűségét és kivihetőségét, és javaslatot tett egy gazdaságo
sabb és véleménye szerint információkban gazdagabb megoldásra. Nevezetesen: minden részt
vevő ország fejlessze ki és hozza folyamatosan üzemeltethető állapotba saját KFKK-ját,
majd annak éves outputját, lehetőleg korszerű mikrofilmlapos /COM/ formában vagy mágnesszalagon, bocsássa a többiek rendelkezésére.
Programon kívül a szakértők megtekinthették a Bibliotéka Narodowa számitógépes esz
köztárát, melynek legjobb darabjai az újonnan beszerzett, amerikai gyártmányú NCR személyi
számítógépek, összesen 12. Rövid beszámolót kaptunk a Lengyel Nemzeti Bibliográfia fej
lesztés alatt álló számitógépes munkálatairól, s átnyújtották a készülő kiadvány próbaszá
mát.
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Végül néhány szóval szeretnék beszámolni a tanácskozás lebonyolításáról és körülmé
nyeiről. A vendéglátó Bibliotéka Narodowa munkatársai mindenre kiterjedő gondossággal és
nagy szeretettel fogadták a delegációkat. Kiváló szállodában, a repülőtér és a tanácskozás
színhelye között kb. félúton lévő Novotelben foglaltak szállást, a repülőtérről odakisértek és elhelyeztek minket, átadták a napidijat és a konferenciával kapcsolatos anyagokat.
A tanácskozás a Bibliotéka Narodowa uj épületében zajlott, egy szépen berendezett konfe
rencia-teremben, kiváló felkészültségű német-orosz tolmács kolléga segítségével. A szüne
tekben szendvicseket, aprósüteményeket, kávét, teát és frissítőket kínáltak a házigazdá
ink. Részt vehettünk két kellemes kulturális programban, az újjáépített Királyi Palota
megtekintésében és egy operaelőadáson, ahol Donizetti Lammermori Lucia c. operája volt
műsoron. Végül a konferencia záróestjén vacsorával leptek meg bennünket a lengyel kollé
gák, amire a "bőség zavara" kifejezés a legmegfelelőbb, de illik megemlékezni a kivitele
zés szépségéről és a vendéglátás melegségéről is. Az összejövetel attrakciója az a video
film volt, amelyet a tanácskozás alatt készítettek.
A búcsú alkalmával megköszöntük lengyel kollégáinknak a konferencia megrendezését,
a munkához teremtett kiváló feltételeket és a kedves-meleg vendéglátást.
Berke Barnabásné

AMBRUS ZOLTÁN SZOBRÁNAK LELEPLEZÉSE GÖDÖLLŐN
1986-ban lesz Anbrus Zoltán, a századforduló irodalmi életének vezető személyisége,
író, kritikus, esztéta születésének 125. évfordulója.
Debrecenben született, székely családban. A pesti egyetemen jogot hallgatott, majd
tisztviselőként dolgozott; első cikkei /kritikák, színházi írások/ a Fővárosi Lapokban je
lentek meg. 1885-től a Nemzet tudósítójaként hosszabb időt töltött Párizsban. Ez az uta
zás - a nagyvárosi élettel való találkozás élmánye mellett - élete végéig tartó kapcsola
tot eredményezett a francia irodalommal és szellemiséggel. Hazatérve vezető fővárosi la
pok /A Hét, Budapesti Szemle, Uj Idők/ munkatársa lett. Sorra irta jelentős regényeit:
Midas király /I89I/, Szeptember /később őszi napsugár 1895/, Giroflé és Girofla /I899/,
Solus eris /l90I/. A francia íróktól tanult szerkesztési elvekre és stílusra támaszkodva
elsősorban a polgári világ ábrázolója. A nagyvárosi életet tollrajzokban örökítette meg.
Megteremti a francia iskolázottságon nevelkedett szí nikriti kát. 1891-től a Nemzeti Színház
drámabiráló bizottságának tagja, 1917-22 a színház igazgatója. Ebben a tisztségben el
sődlegesen irodalmi színházat óhajtott kialakítani. Tanulmányait - korának divatjával el
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lentétben - elvi megalapozottság és világos stílus jellemzi /Vezető elmék, 1913/. A KI aszszikus Regénytár főszerkesztőjeként elsőként ismertette meg a magyar olvasóközönséggel a
világirodalom legnagyobb regényeit. Tagja volt a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaságnak, 1911—
tői az Akadémia levelező tagja; 1928-tól a Becsületrend lovagja. 1932-ben Budapesten halt
meg, a Kerepesi temetőben nyugszik.
Az ünnepi megemlékezések nyitányát 1985. szeptember 14-én az író szobrának leleple
zése jelentette Gödöllőn, a Lovarda u. 6. sz. alatti villa kertjében, amely 35 éven keresz
tül Ambrus kedvelt nyaralóhelye volt. Az ünnepségre több száz résztvevő jelenlétében ke
rült sor. Megjelent a Magyar írók Szövetsége képviseletében Fodor András alelnök, a Nem
zeti Színház részéről Malonyai Dezső igazgató; Papp István, a gödöllői városi tanács el
nöke. Jelen voltak a budapesti Francia Intézet igazgatója; Polonyi Péter, a gödöllői
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője; valamint a családtagok. Érkeztek

vendégek Spanyolor

szágból, Svájcból, az NDK-ból és Erdélyből.
A Himnusz elhangzása után avatóbeszédében Taxner-Tóth Ernő irodalomtörténész, a
Petőfi Irodalmi Muzeum főigazgatóhelyettese méltatta az írót. Utána a Piarista Gimnázium
- az iró egykori iskolája - diákkórusa énekelt Kenessey László vezénylésével. Ezt köve
tően Prókay Szilvia mondta el Gél Iért Oszkár "Titkolva királyi könnyed..." cimü, a 60
éves Ambrushoz írott költeményét. Búza Barna alkotásának leleplezése után dr. Fallenbüchl
Zoltán, az OSZK nyugalmazott tudományos főmunkatársa, az iró unokája mondott beszédet,
amelyben megkérte Gödöllő városát és a Petőfi Irodalmi Múzeumot, hogy egykor ők vegyék
majd gondozásba az iró emlékét. Ezután az említett intézmények, valamint a család képvi
selői koszorút helyeztek el a zöld szinü,

az időjárás viszontagságainak ellenálló piro-

bronz szoborhoz. A művésznek az értelemtől föl fény lő, finom vonásokkal megmintázott arc
ban sikerült megragadni Ambrus tiszta egyéniségét.
A szózat hangjaival befejezett ünnepséget rövid fogadás követte. A lebonyolításban
aktívan közreműködtek és a rendezvényen szép számmal jelentek meg az OSZK munkatársai
közül.
Nyáry Péter
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A K\SÍ vezetőség 1985. május 24-én beszámolt munkájáról a pártvezetoség előtt. Erre az
alkalomra készült a május 27-én párttaggyüIésen ismertetett, problémás kérdésekkel

is

foglalkozó, kibővített akcióprogram /II./.
A pártvezetőség beszámoltatta a KISZ vezetőséget munkájáról, javaslataival, ötleteivel
segítette a munkánkat, ennek eredményeként újra átdolgoztuk akcióprogramunkat. 1985. szep
tember 19-én az uj akcióprogram tervezetet /III./ megvitatta a KISZ vezetőség, október
3-án KISZ taggyűlésen elfogadta a tagság a módosításokat. Az első akcióprogram megjelent
az OSZK Híradó 1985. I-2.számában.

AZ

OSZK

KISZ

1985-ÖS

ALAPSZERVEZETÉNEK
AKCIÓPROGRAMJA

Szervezeti élet

Fő feladatunk továbbra is a felnövekvő nemzedék beilleszkedésének, céljainkkal való
azonosulásának a segítése és a közösségi életre való nevelés. Ezt a feladatot nem egyedül
végezzük, hanem más szervezetekkel együtt. Nem elég a fiatalok körében politizálni, állást
kell foglalnunk társadalmi kérdésekben is. A fiatalok lakáshelyzetével kapcsolatban éppúgy,
mint az embert próbáló és bizonyítási lehetőséget is nyújtó szakmai feladatokhoz történő
hozzájutás, vagy a társadalmi mobilitás kérdéseiben. Társadalmunkban az utóbbi években a
gazdasági-poIiti kai feltételrendszer kedvezőtlen változásai következtében a fiatalok hely
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zete nehezebbé vált. Az életszínvonal színtentartása társadalmi méretű erőfeszítéseket
kivan.
A pályakezdő fiatalok fogadásának szervezeti keretei intézményünknél kialakultak.
Sok a beilleszkedésük segítését, tervszerűvé tételét célzó előremutató kezdeményezés. Az
OSZK 1984. évi Ifjúsági Parlamentjének intézkedési tervében erről részletesen olvashatunk.
Nem szabad megfeledkeznünk a régebben dolgozó fiatalokról sem. Az ő munkájuknak, közérze
tüknek és továbbképzésüknek figyelemmel kisérése, illetve segítése is feladatunk.
A fiatalok közérzetét döntően befolyásolja, hogy munkájukat rendszeresen, konkrétan
értékelik-e. Fontos, hogy a fiataloknak erkölcsi és anyagi elismerésben is a fő munkahelyen,
a fő munkában legyen részük. A béremelések, jutalmak esetleges indoklásánál többre lenne
szükség. Érdekességként egy adat, általában jellemző, hogy az értelmiségi fiatalok jöve
delme 32-35 éves korban haladja meg az alacsonyabb képzettséggel rendelkező kortársaikét.
Az értelmiségi, alkalmazotti és az adminisztratív területeken dolgozók esetében a lehető
ségek is korlátozottak a plusz jövedelemszerzésre. A munkahelyi keresetek döntően a min
dennapi szükségletek kielégítésére szolgálnak anyagi fedezetül, ezekből lakásra gyűjteni
nehéz. Az OSZK-ban lehetőség van a lakás vásárlási, építési kölcsön felvételére. Az intézmány egyéni elbírálás alapján 100-120.000 Ft kölcsönnel támogatja a fiatalokat.
A fiatalok ebben a nehéz gazdasági helyzetben is mozgósíthatók, azonban csak konkrét
célok, bizonyíthatóan értelmes feladatok esetében. Gyakorta emlegetett "közömbösségük” nem
generációs vonás, sokkal inkább annak következménye, hogy nincs módjuk vagy nem találják
meg a megfelelő alkalmat és formát, tenni vágyásuk, változtatni akarásuk kiélésére. Jó
példa erre az OSZK 1984. évi Ifjúsági Parlamentje.
AZ OSZK KISZ-SZERVEZETÉNEK LEGFONTOSABB ADATAI AZ 1985-ös AKCIÓÉVBEN
Általánosságban azt állapíthatjuk meg, hogy a mozgalomban a dolgozó fiatalok közül el
sősorban a 28-33 évesek találták meg a helyüket. A 18-27 éves fiatalok korcsoportjuk nagy
ságához mérten csekélyebb számban KISZ-tagok. Különösen figyelmeztető a 18-22 évesek egy
re nagyobb mértékű távolmaradása. Az OSZK KISZ-tagságának kormegoszlása is igazolja ezt:
30 év felett: 15 fő, 25-29 év között: 10 fő. Az értelmiségi fiatalok egyik legfontosabb
véleménynyilvánítási fóruma a KISZ-szervezet, ezért maradnak tagjai még 30 éves koruk
után is. A 20-24 év közötti korosztály 5 fővel, a 20 év alatti 4 fővel képviselteti magát.
Intézményi szinten nézve a 18-22 évesek számát /8 fő KISZ-tag/, valóban nagy a passzivitás
a részükről.
Nő azoknak a távolmaradóknak a száma, akiket nem homályos ellenérzések vezérelnek,
hanem érveket sorakoztatnak föl elhatározásuk alátámasztására. 1984-ben 49 fő volt, 1985ben 34 fő a KISZ-tagságunk.
Gyakran fölvetődik - s ezek a KISZ-től magukat távol tartók legtöbbször elhangzó el
lenvetései is -, hogy mozgalmunk "elbűrokratizálódott”, túl sok a hivatali elem; lassan
reagálunk - emiatt sok gonddal már nem is fordulnak hozzánk. Azt állítják, hogy szerepünk
a politikában csak a végrehajtásra korlátozódik. Valóban, ma a KISZ-vezető sokkal inkább
rendezvényszervező / aki programot ajánl, s kéri a tagokat, hogy vegyenek részt/, mint
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politikai vezető, aki politikai programot kinál, amihez csatlakozni lehet, és aminek ér
dekében érdemes cselekedni. Ezekre a kritikákra figyelnünk kell. Munkánk tervezésekor
figyelembe kell vennünk a legtöbbször jószándéku megjegyzékseket.
v

AGITÁCIÓS ÉS PROPAGANDA MUNKA
Feladataink az 1985-os akcióévben:
Javítsuk munkánk színvonalát a politikai képzés, a párttaggá nevelés és ajánlás terü
letén.
Mozgalmi tevékenységünk során határozottabban törekedjünk a fiatalokkal való szemé
lyes kapcsolatok kialakítására.
Javítsuk a politikai képzési tevékenységünk;
- növeljük a központi képzésekre beiskolázott fiatalok számát
- fejtsünk ki propagandát annak elfogadtatása érdekében, hogy a KISZ mozgalmi
képzés nem csak a KISZ-szervezet, hanem az intézmény érdeke is.
A párttagajánló munkánkat eredményesen akkor tudjuk végezni, ha a KISZ-csoportok ve
zetőinek, aktivistáinak munkáját figyeljük, segítjük és értékeljük.
A pártszervezet a tagfelvétel szempontjából figyelembe vett fiatalokat minden esetben
igyekszik a KISZ-tagok köréből kiválasztani. A kiválasztás két legfontosabb szempontja a
kiemelkedő gazdasági és társadalmi munka. A KISZ-tag esetében többnyire a KISZ-alapszer
vezet az egyik ajánló. A párttagfelvételre javasolt /jelölt/ KISZ-tagok mozgalmi megbíza
tásukat továbbra is a KISZ-szervezettől kapják, s annak teljesítését a KISZ-taggyülés ér
tékel i.
Kádermunkánkról: A szervezetben egyre nehezebb az olyan fiatalok megtalálása, akik a
sok oldalról /a társaik, a szakmai vezetés, a pártszervezet, szakszervezet, saját család
juk stb. által/ támasztott követelményeknek megfelelve minden érintett megelégedésére
tudják és akarják feladatukat végezni. Tapasztalataink szerint a szakmai és politikai fel
tételt egyidejűleg csak "idősebb" - inkább 30, mint 20 éves fiataljaink - képesek kielé
gíteni. Szükségünk van a környezetükben hangadó, szakmai felkészültségükkel, emberi maga
tartásukkal tekintélyt parancsoló fiatalokra, mint mozgalmi vezetőkre. A feladataink
megoldásához szükséges személyi feltételek biztosítása csak tervszerű utánpótlás utján
lehetsége. Ennek viszont az utánpótlás nevelés - a fokozatos terheléssel, tudatosan meg
választott feIdátokkal történő felkészítés - a feltétele.
Az OSZK 5 fős KISZ-vezetőségének kormegoszlása: 4 fő 30 év feletti és I fő 24 éves.
A jövőre nézve világos, hogy ez az I fő lesz a KISZ-feladatok megoldásában az a kompetens
személy, aki a KISZ-titkári funkciót betöltheti. Neki kell kiválasztanunk és kinevelnünk
azokat a fiatalokat, akik a KISZ-vezetőséget fogják alkotni. Természetesen ezeket a fia
talokat a 20-25 evesek közül kel I kiválasztanunk, hogy mozgalmi vezetői munkájukat 4—5
éven keresztül tudják végezni. A KISZ-funkciókra a felkészités főiskolán, táborokban, tan
folyamokon történik. A KISZ-titkár jelöltet politikai-főiskolára, a jövendő KISZ-vezetőségi tagokat reszortos tanfolyamokra, táborokba küldjük. Káderutánpótlás nevelésünk két év
alatt befejeződik és az 1987-es akcióévtől egy uj, fiatal KISZ-vezetőség végezné munkáját.
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"Nyugdíjba11 mennek az öreg KISZ-vezetők. A jelenlegi KISZ-vezetőség tagjai addigra 35.
születésnapjukat és KISZ-tagságuknak 20. évét fogják ünnepelni. Nem véglegesen búcsúz
nak az ifjúsági mozgalomtól, csak a vezetői funkciókat adják át. Tapasztalataikkal segí
tik az uj KISZ-vezetoséget.
TaqfeIvéteIi tevékenység: Több mint 300 35 év alatti fiatal dolgozik az OSZK-ban.
1985-ben 34 fő a KISZ tagságunk. Szervező munkánkon javítanunk kell! Szeretnénk kihasz
nálni az 1985-ös év adta uj lehetőségeket, elsősorban azt, hogy egy épületbe költöztek
a könyvtár dolgozói. Munkánknál a személyes aoitációt helyezzük előtérbe.
ÉRDEKVÉDELEM
Az OSZK KISZ-vezetősége tekintse át az érdekképviseleti tevékenységét és határozza
meg feladatait, különös figyelmet fordítva a KISZ-tagok felé történő visszajelzés kérdésére.
KULTURÁLIS MUNKA
A februárban megirt akcióprogramot módosítanom kell, mert nincs a KISZ-szervezetnek
ifjúsági klubja. Közművelődési tevékenysége viszont van. Ez némi szervezési és adminiszt
rációs pluszt jelent a kulturfelelősünknak. Gondolok itt a filmklub, a Forrás-köri előadá
soknál a VII. szinti előadóterem igénylésére. Az egyetemi előkészítő hallgatóinak speciá
lis helyigényét /asztalokra van szükségük, hogy írni tudjanak, dohányozni is szeretnének
az előadás közben Kis Dala elvtárs segítségével oldottuk meg.
Az egyetemi előkészítő tanfolyammal még az is a gondunk, hogy uj előadókat kell beszervez
nünk szeptembertől. Ugyanis Elekes Péter, aki már nyolc éve csinálja, elfoglaltsága miatt
felmentését kéri. Szente Péter pedig kilép az intézménytől. Meg kell jegyeznem, hogy ők
társadalmi munkában végezték ezt a feladatot, egy-két alkalommal aktív társadalmi munká
jukért a FIN keretében jutalmat kaptak.
A "Hogyan valósult meg 1934-ben a káderutánpótlási terv a fiatalok szempontjából,
valamint hogyan változott 1984-ben az OSZK személyi állománya a vári költözésre való te
kintettel?" - Juhász Lászlóné, a Személyzeti osztály vezetőjének előadását áprilisra ter
veztük, ez már késik két hónapot.
Az OSZK Híradó Ifjúsági rovatában rendszeresen adunk tájékoztatást a KISZ életről. Jó
lenne, ha időben megjelenne a Híradó, mert néhány cikkünk aktualitását veszti.
TÁRSADALMI MUNKA

A KISZ-szervezet folytassa a társadalmi munka tevékenységét.
- fiataljaink költöztették a szakszervezeti könyvtárat
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- 50 fiatalunk vett részt a könyvtár megnyitása körüli ünnepség-sorozaton, mint
rendező gárda. Többen jutalmát kaptak munkájukért.
- fiataljaink közül jó néhányan részt vesznek a csoportos látogatók könyvtárismerte-^
to és könyvtár bemutató vezetésénél
- ha értelmes feladatokkal bízzuk meg a fiatalokat, akkor könnyen szervezhetők, pon
tosan, lelkesen végzik munkájukat.
Szel esi Rózsa
KISZ-titkár

AZ

ORSZÁGOS

SZÉCHÉNYI

KÖNYVTÁR

1985-ÖS
1.

KISZ

ALAPSZERVEZETÉNEK

AKCIÓPROGRAMJA

Az újonnan belépett fiatalok felkeresése
Az 1985-ben belépett 30 éven aluli fiatalok névsorát összeirja Borsányi Zsuzsanna.
/Megtörtént 1985. szept. 24-én/
A beszélgetéseket az említett, már belépett fiatalok felkeresésével

kezdjük el. A

KISZ csoportbizalmi /esetenként a munkahelyi vezető vagy más KISZ-es bevonásával/ el
beszélget a fiatalokkal eddigi mozgalmi tapasztalatairól, terveiről. Ennek során is
merteti munkaterünket annak reményében, hogy kapcsolódik programjainkhoz /nem feltét
lenül KISZ-tagként/, vagy van-e más elképzelése, ötlete.
A beszélgetések eredményére vezetőségi ülésen, taggyűlésen visszatérünk, s ha ott
újabb ötleteket kaptunk, tervünket kiegészítjük.
Az ezután belépő fiatalok felvételi lapjának aláírásakor az érdekvédelmi felelős /aki
többnyire egyben bizalmi/ Írja fel adatait /név, osztály, belépés ideje/ és a lehető
leg rövid időn belül keresse fel beszélgetés céljából. Erről a legközelebbi vezető
ségi ülésen számoljon be.
2.

'

A filmklub megszervezése, beindítása
Előzetes tájékozódásunk szerint két lehetőség van: "nyitott", széleskörű közönség szá
mára történő vetítések vagy zártkörű, kis létszámú /I5-20 fős/ filmklub. A nagyszámú
érdeklődés miatt nyilvánvaló, hogy a "nyitott" klubot választjuk.
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3.

Az OSZK Tárainak kincseit bemutató látogatások
Ennek során havonta egy-egy különgyüjtemény néhány szép, értékes darabját is szeret
nénk megnézni - a tárak dolgozóinak vezetésével: Térképtár, Kézirattár, Régi Nyomtat
ványok Tára, Plakát- és Kisnyomtatványtár, Színháztörténeti Tár, Zeneműtár.

4.

Kapcsolatfelvétel a várbeli múzeumok, illetve a kerület intézményeinek KISZ vezetői
vel
Meghívjuk okét vezetőségi ülésre, ahol programjainkról, problémáinkról beszélünk.
/Felajánljuk számukra az OSZK csoportos bemutatását./

5.

Az OSZK /épületének, olvasótermeinek/ bemutatása az újonnan belépett fiataloknak, vá
ri intézmények KISZ-eseinek /stb./ és más érdeklődőknek

6.

OSZK dolgozókkal történő beszélgetés-sorozat
Első alkalommal Fodor András költőt /KMK/ szeretnénk meghívni.
/Kérdező: Frank Ágnes/

Határidő: novemberben szervezés

A továbbiakban vezetőink pályáját szeretnénk megismerni: /egyéni egyeztetés alapján/
Havasi Zoltán, Ferenczy Endréné, Poprády Géza, Sonnevend Péter.
7.

"felnőtt*11 Mikulás-est /I8—25 éves KISZ-en kívülieknek, illetve KISZ-tagoknak korhatár
nélkül/ műsorának, közönségének szervezése.

8.

KISZ-en kívüli fiatalok számára vitakör szervezése, általuk előre megadott témában,
előadóvá I.

9.

Farsangi bál megszervezése
Elképzelésünk szerint a VI. szinti előadóteremben, Illetve előterében lehetne meg
tartani; szombati napon 21 órától reggelig.

10. Belföldi kirándulás szervezése az őrségbe
11. Részvétel a Szovjet Kultúra és Tudomány Házával közös rendezvényeken /a tőlük kapott
terv szerint/.
Szeptember: barátsági és ismerkedési est
Október: találkozó szovjet művészekkel
November: találkozó fiatal könyvtárosokkal
12. Az 1985 októberétől 1986 májusáig tartó nyelvtanfolyamok beindítása, és folyamatos
figye 1emmeI kiserése.

Megvalósítás: A nyelvtanfolyamok október folyamán beindultak.
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Eszperantó - 3 fő - tanár: Fajszi Károly, /heti I alkalom másfél óra/
Angol kezdő - 15 fo - tanár: Borsányi Ferenc.

"

Angol haladó - 16 fo - tanár: dr. Balogh Judit.

11

Francia haladó - 8 fo - tanár: Z. Héjjas Eszter.

M

Balogh Judit 1986 elejétől vállalna még egy erős haladó angol tanfolyamot is. A tanfolya
mok helye az 531. /társadalmi szervek/ szoba - szeretnénk ha maradhatna.
13. Egyetemi előkészítő történelemből
/l985. októbertől 1986. májusig/ - keddenként 17 órától van, október l-én indult.
Budapest, 1985. szeptember 19.
KISZ vezetőség

MIT HALLOTTUNK
AZ 1985. SZEPTEMBER 20-22. KÖZÖTT TATÁN MEGRENDEZETT
I. KERÜLETI KISZ VEZETŐK TÁBORÁBAN?
Röviden igy mondhatnánk: volt egy érdekes, kimerítő hétvégénk. Ezt azonban meg is kell
magyaráznunk, indokolnunk.
A kerületi KISZ-bizottság "feszitett", szoros programot adott: egymást követő, érde
kes témájú előadások és szükkörü "szekció foglalkozások" váltakoztak késő estébe nyúlóan
/közben alig szusszanásnyi szabadidőt engedve számunkra/.
Hal lőttünk előadást az uj vállalatirányítási formákról / vállalati tanács, küldött
gyűlés, közgyűlés/, amelyek az állami irányítás reformjának részei. Az előadó /Dögéi Sán
dor/ érintette azt a kérdést is: mit tehet ebben a KISZ /pl. ők állítsanak fiatal szak
embereket küIdöttként/.
A személyzeti, munkajogi ügyekkel foglalkozó előadás nekünk, KISZ-tagoknak kevés hasz
nos tanácsot adott, s idő sem maradt a vitára.
Földes György, a Párttörténeti Intézet munkatársa izgalmas, felkavaró témákról beszélt.
Ezt illusztrálandó álljon itt egymás mellett előadásának a programban olvasható címe:
"A magyar társadalom szerkezete, a társadalom szerkezetének változása az utóbbi évtizedben"
és az általa adott cim: "Van-e kiút a langyos tóból?", őszintén beszélt a mai magyar való
ságot meghatározó tényezőkről /életszínvonal, beruházások aránya, államadósság, infra
struktúra, tudati problémák/. Felvázolta a szükséges tennivalókat is/társadalom modernizá
lása, szocialista célrendszer korszerűsítése, életszínvonal javítása/.
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Simó Endre, a Magyar Televízió munkatársa komoly, tárgyilagos előadást tartott
hazánk gazdasági, politikai helyzetéről, gondjairól.
Torna László szociológus a 60-as, 70-es és 80-as évek külföldi ifjúsági mozgalmairól,
jelenségeiről beszélt. Sajnos éppen a mai hazai irányzatokra, csoportosulásokra nem jutott
idő és energia.
Pálmai Vilmos, az I. kerületi pártbizottság ideológiai titkára a kerületi választá
sokról, népfrontmozgalomról és párttagfeIvéteIékről tájékoztatott. A választások tanulsá
ga, hogy a jelölő gyűlésekre jobban fel kell készülni /a problémákról is nyíltan kell be
szélni, s a vitát felkészülten, érvekkel alátámasztva kell lefolytatni/. A népfront-mozga
lomnak véleményező, jelző szerepe van, a mindennapi politizálásban ez a legjelentősebb erő
közéleti lehetőséget teremt annak, aki igényli. /Az I. kerületben a népfront aktivistáinak
30^-a 35 év alatti/. A pártélettel kapcsolatban elmondta: a párton belül is kell a pezs
gés; magasabb a norma a pártba jelentkezőknél, mint a jelenlegi párton belülieknél /de
a minőségi javuláshoz ez kell!/. Hangsúlyozta, hogy a párttagfelvételnél alapvető szempon
tok legyenek: az emberi minőség / közösségi ember legyen/, az önkéntes vállalás, a mások
által elismertség /tartás, kiállás, szakmai tudás/ és fontos a munkahelyi légkör, hozzáállás.
A szekció foglalkozásokon szó esett a KISZ "jogosítványairól", a kerületi KISZ kül
döttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, a KISZ-bizottság különböző munkabizottságairól
/sport, politikai képzés, kulturális, Ifjú Gárda, diáktanács, Úttörőelnökség, értelmisé
gi fiatalok tanácsa/. Kitűnt, hogy a KISZ-bizottság aktivista "létszámgonddal" küzd, több
munkabizottságba és az instruktori hálózathoz szükség lenne "külső" munkatársakra. Volt
vita a KISZ általános gondjairól, de nem találtunk közösen sem megoldást rájuk.
KuIturprogramra is jutott idő /kb. este 10 után/: pénteken Maksa Zoltán fiatal hu
morista /Nagy Bandó András "tanítványa"/ nagy sikert aratott a fárasztó nap után félre
értelmező szójátékaival. Szombaton este tréfás vetélkedőn vettünk részt. Aki pedig még bir
ta, hajnalig nézhette a videomüsorokat.
A táborban az OSZK KISZ-aIapszervezetét Borsányi Zsuzsanna, Csúcs Dal ma és Zádoczky
Irén képviselte.
Csúcs Dal ma - Zádoczky Irén
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KÖNYVTARUNK
ÉLETÉRŐI

SZAKSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK
1985 őszén szakszervezeti tagságunk uj tisztségviselőket választott. Előzetesen, a bizalmi
testület julius 3-i ülésén meghatározta a választás menetét és elfogadta a választást
lebonyolító személyeket és bizottságokat. A bizalmi testület a közvetlen, kétszakaszos
választási mód mellett döntött.
A választói bizalmi testületi ülések levezetésére Poprády Géza főosztályvezetőt kértük fel,
aki a megbízatást elfogadta. A jelölőbizottság tagjai: Dr. Kenyéri Katalin, Szentmihályi
Andrea, Bútor Veronika, Kulcsár-Ebei ing Kinga, Szalai G. Rozália, Malek Magda, Járvás Andrásné. /Szervezeti egységenként egy, az I. főosztályról két személy./
A szavazatszedő bizottság tagjai: Borsányi Zsuzsa, Kiutak István, Both Magdolna, Kovács
Imréné, Horváthné Payer Berta, Lukáts Ivánné Takács Zsuzsa és Rákóczy Csabáné.
A választások első lépcsője a bizalmik megválasztása volt. A nyári szabadságok letelte
után, szeptemberben került sor az egyes osztályokon a bizalmik és helyetteseik rregválasztására. 41 bizalmit választottunk. Az uj bizalmik közreműködésével választottuk meg főosz
tályonként a 6 főbizalmit: dr

Pázmány Ildikót, Kocsy Lászlónét, Dömötör Lajosnét, Samkóné

Patyi Juliannát, Pappné Farkas Klárát és Jávor Péternét.
Október elején a Kis híradóban már közöltük az uj főbizalmik, bizalmik és helyetteseik név
sorát, a válsztói testületi ülésekre a meghívót és a választásokkal kapcsolatban két fon
tos gyakorlati tájékoztatót: Kenyéri Katalin a jelölőbizottság munkájáról - a jelölésről
irt. Borsányi Zsuzsa pedig a szavazás módjáról. A bizalmi testület üléseire meghívtuk a
régi bizalmi testületi tagokat és az érdeklődőket is.
Október folyamán azután minden szakszervezeti csoportban, az illetékes jelölőbizottsági
tag jelenlétében, megbeszélték, hogy kiket javasolnak tisztségviselőknek. A javaslatokat
a jelölőbizottság összesítette és csak ezután kezdődött a tulajdonképpeni választás.

Az első, október 22—i választói testületi ülést Poprády Géza vezette, előzetesen Borsányi
Zsuzsa megállapította az ülés szavazóképességét /a bizalmi tesület 59 tagja közül 50 jelen
volt/. Poprády Géza e jegyzőkönyv vezetésére dr Elekes Pétert javasolta, hitelesítésére
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Kocsy LászIónét és dr Kálmán Péternét. /A jegyzőkönyv mindkét választói testületi ülés
munkáját a szavazást és a szavazatszámlálás eredményeit tartalmazza./ A javaslatot a bi
zalmi testület egyhangúlag elfogadta és megerősítette a julius 3-án választott jelölő
bizottság és szavazatszedő bizottság mandátumát.
Az október 22-i ülés napirendje:
1/ Dr. Illyés Katalin SZB-titkár beszámolója.
2/ Rákóczy Csabáné, a Számvizsgáló Bizottság elnökének beszámolója.
3/ Jelölés.
A két beszámolót előzetesen sokszorosítottuk és eljuttattuk a bizalmi testület tagjainak
/itt pedig a választási beszámoló után közöljük/, akik a testületi ülésen mindkét beszámo
lót egyhangúlag elfogadták. Vita nem alakult ki, a hozzászólók a beszámolóhoz kapcsolódva
egy-egy problémára hívták fel a figyelmet: büfé, egyes osztályok nem megfelelő elhelyezé
se, differenciált jutalmazás stu. Sonnevend Péter a pártvezetőség képviseletében határo
zottnak és következetesnek értékelte az SZB munkáját az elmúlt öt évben. Dr. Havasi Zol
tán mb. főigazgató is kedvezően nyilatkozott a szakszervezet munkájáról, életszerűnek és
a tényleges feladatokat ellátónak nevezte.
Illyés Katalin megköszönve a bizalmi testület volt tagjainak társadalmi munkáját,
felolvasta, hogy kik kaptak szerény ajándékként 300.- forintos

könyvutalványokat. Sajná

lattal közölte, hogy Rosta Lajosné és Milhoffer Alajos több évtizedes szakszervezeti
munka után kiválik az SZB-ből. Külön jutalomban részesítette az SZB dr Tóth Lajost, a
munkaügyi döntőbizottság elnökét, Kovács b. Istvánnét a nyugdíj előkészítés intézéséért
és Burány Tamást az OSZK Híradóval kapcsolatos munkájáért.
A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságát képviselő dr Gál Tivadar
köszöntötte a könyvtár bizalmi testületét és átnyújtotta Illyés Katalinnak a Központi Ve
zetőség ajándékát.
Jelölés
Dr. Kenyéri Katalin a jelölőbizottság elnöke ismertette a jelölteket. A jelölőlistát a
jelöltek fényképeivel a bizalmi testületi ülés előtt már 10 nappal kifüggesztették 4 he
lyen, /a vári épületben 2 helyen és a Rosenberg hp, valamint a Beloiannisz utcai munka
helyeken/.
A jelölőbizottság SZB-el nőknek Szinai Ti vadamét, SZB-ti tkárnak dr. Illyés Katalint java
solta, SZB-tagnak 12 jelöltet, a számvizsgáló bizottságba 3 jelöltet, a Közalkalmazottak
Szakszervezete kongresszusára 3 jelöltet nevezett meg. A bizalmi testület megszavazta,
hogy a jelöltek felkerüljenek a jelölőlistára.
Borsányi Zsuzsa a szavazatszedő bizottság elnöke tájékoztatott a szavazás menetéről. Ugya
csak ő irányította a továbbiakban a szavazás lebonyolítását és a szavazatszámlálást.
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Szavazás
A szavazás október 24-én és 25-én zajlott le, A vári épületben, a társadalmi szervezetek
531 sz. szobájában állították fel az urnákat, a külső munkahelyekre pedig mozgó urnát
vándoroltattunk. Nyugdíjas kollégáinkat a várba hívtuk szavazni. A szavazásra jogosultak
listáját a korábbi taglétszám-felmérés alapján állították össze, így a szavazók nevét főt
lyamatosan azonosították.
Október 25-én délben fejeződött be a szavazás és ekkor kezdődött 4x2-es csoportokban a
szavazatok megszámlálása. A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottsága részéről
Ackerman János és egy munkatársa segítették a számlálást.
A bizottság összesítette a titkos szavazás eredményeit, megállapította, hogy az 506 szava
zásra jogosult tag közül 464 szavazott, ebből érvényes szavazat - 422.
A bizalmi testület második, október 28-i ülésén 52 testületi tag volt jelen.
Poprády Géza javaslatára a résztvevők elfogadták a napirendet:
1. A választás eredményeinek ismertetése.
2. A munkabizottságok tagjainak megválasztása.
Borsányi Zsuzsa ismertette a választás eredményeit:
A Szakszervezeti Bizottság elnöke: Szinai Tivadarné
titkára: dr. Illyés Katalin
A Szakszervezeti Bizottság tagjai: Gerő Zsoltné
Jenei Ildikó
Horváth Tiborné
Karakas Péterné
Karácsonyi Rózsa
Kovács Lászlóné
Nagy Zoltán
Szilágyi József
Tatai András
A Számvizsgáló Bizottság tagjai:

Rákóczy Csabáné
Ma lek Magdolna
Nagy Mihály

Kongresszusi küldötteknek választottuk: dr. Illyés Katalint és
Gyulai Árpádot.
A munkabizottságok tagjait a bizalmi testület nyílt szavazással választotta meg:
A Társadalombiztosítási Tanácsot egy SZB-tag vezeti.
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A TT tagjai : Gerő Péter
Horváthné Payer Berta
Jenei Anikó
KuIcsár-Ebeling Kinga
Losonci Andrásné
Mürschberger Ferencné
A Munkaügyi Döntőbizottság tagjai: dr. Tóth Lajos
dr. Batári Gyula
dr. Kenyéri Katalin
Kökössy Gábriel la
Pálmay József
Wolf Magda
Zséli Lászlóné
A Munkavédelmi Bizottság elnöke egy SZB tag.
tagok: Falvayné Szabó Edit
Galambosi Gábor
Korbuly Marosán Ágnes
Polyánszkyné Szentmihályi Andrea
A nyugdíjas bizottság munkáját egy TT-tag fogja irányítani,
tagjai: Milhoffer Alajos és Mihály Józsefné.
A bizalmi testület szavazással megerősítette a bérbizottság szervezetét is, elnöke az
SZB bérfelelőse, tagjai pedig a főbizalmik.
A választások után Szinai Ti vadamé SZB-elnök, az újonnan megválasztott SZB nevében megkö
szönte a tagság bizalmát, a komoly felelősséggel járó megbízatást. Hiszi, hogy az SZB tag
jai legjobb képességeik szerint fognak dolgozni az összkönyvtári érdekekért és kéri a bi
zalmi testület, a tagság segítségét, aktív támogatását.
November elején, első ülésén megalakult az SZB és a TT is, a munkamegosztásról már a Kis
Híradó 4. számában tudósítottunk.
Végül mindannyiunk véleményét fejezem ki, amikor azt mondom, hogy a választás nagyszerűen
sikerült. Köszönet illeti a jelölőbizottság tagjait, a választás szervezőit hibátlan és
pontos munkájukért - és kollégáinkat a nagyszámú és felelősségteljes részvételért.
Karácsonyi Rózsa
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ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA

BESZÁMOLÓ
Az 1980. május 21-1 választás óta eltelt, több mint öt év szakszervezeti munkáját kell
összegeznem, olyan munkát, amelyben én SZB-titkárként közvetlenül csak tavaly május óta
veszek részt.
Nagy változások történtek ez alatt az öt esztendő alatt a könyvtár életében és sok
személyi változás volt a szakszervezeti vezetésben is. Az 1980-ban megválasztott SZB II
tagja közül heten vannak most is az SZB-ben és változott a társadalombiztosítási tanács,
a számvizsgáló bizottság és a munkaügyi döntőbizottság összetétele is. Az állandóságot a
bizalmi testület képezte, mely változott ugyan egyes személyeket illetően, de a szakszer
vezeti munkánkat meghatározó feladatát folyamatosan ellátta. Hasonlóan állandó segítő té
nyező volt a Közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti Bizottsága, akikre a nehéz hely
zetekben és gondjainkban is mindig számíthattunk. Köszönet illeti ezért személy szerint dr.
Szocs Klára titkárt, helyettesét Somogyi Lászlót és Ackermann János elvtársat.
Kialakult alapszervezetünkben az a munkastílus,: amely egyformán garanciát jelentett
a tagságnak és a könyvtár vezetőségének is. Ennek is tulajdonítható, hogy az elmúlt öt év
során rendeződött a könyvtárban a szakszervezet és az állami vezetés közötti viszony, rend
szeres és jó munkakapcsolat alakult ki. Ugyancsak jó a kapcsolatunk a könyvtár pártszer
vezetével és a KISZ-szel is, kölcsönösen ismerjük és támogatjuk egymás munkáját. A szakszervezt az SZB-titkár és az SZB ifjúsági felelőse révén részt vesz az Ifjúsági Bizottság
munkájában és részt vettünk az Ifjúsági Parlament szervezésében. Ifjúsági felelősünk szín
vonalas tanulmányt készített a Vezetői Tanács számára a fiatal munkatársak publikációs
lehetőségeiről. A fiatalok, a pályakezdők bérhelyzete külön felmérés témáját képezte,
melynek eredményeként a béremelésekkor külön figyeltünk a fiatalok bérére.
Taglétszámunk változó, de szervezettségünk mindig magas százalékot mutatott; 1981-ben
96, I % - 1982-ben 93,1 % - 1983-ban 94,5 % és 1984-ben 94,48 %. 1985-ben bizonyára más
lesz az eredmény, mivel a szokásosnál nagyobb a fluktuáció és több olyan nyugdíjasunk van,
aki eredeti alapszervezeténél jogfenntartó.
Szervezeti életünk - kisebb döccenőktől eltekintve - rendezett. Bizalmi testületi
ülést általában évente négyszer tartunk, az SZB rendszerint főbizalmikkal kibővítve szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Megbízhatónak mondható oktatási, propaganda
munkánk is. Évről évre részt vettünk a pártszervezeti oktatásban és bizalmiaink részére
szakszervezeti, politikai tanfolyamokat szerveztünk.
Az elmúlt öt év eseményeit áttekintve, örvendetes, hogy a mindennapi gondjainknál
több - talán - a sikerünk, s ha ezek nem is olyan látványosak, de az öt éves összehasonlí
tásban már megmutatkoznak. Sikernek könyvelhetjük el, hogy 1982-től ötnapos

munka

hétben dolgozunk, még akkor is ha ma már a 40 órás munkahét - azt hiszem, hogy nem alap
talanul - a vágyunk és követelésünk. Reméljük, hogy a közeljövőben áttérhetünk a 40 órás
munkahétre.
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A legnagyobb siker, hogy a

várban

vagyunk, átköltöztünk, néha emberfeletti

erőfeszítések árán végrehajtottuk azt a feladatot, amit a társadalom és a szakma elvárt
tőlünk. A szakszervezet feladata, hogy mindent elkövessen annak érdekében, hogy itteni
munkakörülményeink elfogadhatóak, sőt jobbak legyenek. A könyvtár igen alaposan felkészült
a költözésre, mégis az uj épület "belakása" sok olyan problémát hozott felszínre, amelyek
kel a jövőben feltétlenül foglalkoznunk kell. Csak egy példát emelek ki, a munkaszervezés
terén megemlítem, hogy a könyvtár szervezeti és munkaügyi szabályzata elavult, a munkavédelmi szabályzat helyett is újat kell készíteni. Ha már szabályzatokról beszélünk,
eredmény, hogy 1985-től a szokásostól eltérő munkaidőben dolgozók műszakpótlékot kapnak.
Ennek szabályzatát a bizalmi testület jóváhagyta, valamint a nyereségérdekeltségü munkák
után járó vezetői jutalmak szabályzatát is.
Köszönettel tartozunk a könyvtár vezetőségének, hogy szorgalmazta a közétkeztetés ,
megoldását, épületen belül a büfét - bár ez mostani állapotában köztudottan nem lehet vég
leges megoldás - és a szakszervezet kérésére létrehozta az orvosi rendelőt, amely a legna
gyobb megelégedésünkre működik. A könyvtár fedezi számunkra a gyorslift használati diját
is.
Dolgozóink bérhelyzete az utóbbi két évben valamit javult. Az 1984-es és - várhatóan az 1985-ben végrehajtandó rendkívüli, önerőből történő bérrendezés szépíti kissé az eddi
gi szomorú képet. Ahol a cipő szőrit, rendkívüli béremelést hajtunk végre, ilyen volt
1985-ben a raktárosok és a vári mikrofilmlaboratórium dolgozóit érintő béremelés.
A jutalmazási irányelveket és tapasztalatokat is igyekezett az SZB mindig megtárgyal
ni, s ez nagyon lényeges, mert 1984-85-ben az előzőekhez képest igen nagy összegű jutalma
kat osztott a könyvtár.
Feltétlenül szükséges, hogy kidolgozzuk a bér- és jutalmazási politikánkat hosszabb tá
von meghatározó irányelveket, mert ennek hiányában döntéseink csak ötletszerüek lehetnek.
Egyetért ezzel a párt és a KISZ szervezetünk is, szorgalmazni fogjuk az intézetvezetésnél
az előkészítő munka megindítását.
Alapszervezetünk anyagi helyzete jelentősen javult. 1985-ben az SZB költségvetésében
195.500 Ft felett rendelkezett és a szerződéses munkák árbevételéből képzett részesedési
alap 853.000 forintot tett ki. Köszönhető ez elsősorban a szerződéses munkákat végzőknek,
pénzügyi szakembereinknek és a szakszervezeti tisztségviselőknek. Mire fordítottuk ezeket
az összegeket? A teljesség igénye nélkül szeretnék megemlíteni néhány tételt és ezzel
felsorolom szakszervezeti munkánk néhány fontos mozzanatát is.
A TT-vel kezdeném. A sok munkát jelentő TT-elnöki funkcióban három kollégánk váltotta egy
mást, a tagok is változtak, a munka mégis folyamatos és nagyon lelkiismeretes volt.
A

segélyek

összege az utóbbi két évben emelkedett, 1984-ben 50 ezer, 1985-ben 80

ezer forintot tudtunk átvenni a részesedési alapból. Ennek eredménye, hogy az egy főre ju
tó segélyösszeg az I98l-es 610.- forintról, 1985-ben 1100.- forintra emelkedett. Öt év
alatt közel 700 aktív és nyugdíjas szakszervezeti tagunk kapott szociális segélyt. Beisko
lázási segélyt 1981-ben 28 fő kapott, összesen 12.000 forintot, az egy főre eső átlag
430^-Ft volt. 1985-ben 60 dolgozónknak összesen 57 ezer forintot osztottunk ki, egy iskolás
gyermek után 500forintot.
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Nyugdíjasaink segélyezése is-kedvező képet mutat. 1981-ben 13 nyugdíjasunk kapott a'tlagosan 700x-forintőt, 1984-ben 36 nyugdíjas kollégánkhoz kopogtatott karácsonykor a postás
1000-1500^- forinttal. Meg kell jegyezni, hogy ezzel az egyszeri, kampányjellegű segéllyel
nem vagyunk elégedettek és keresnünk kell a rendszeresebb támogatásra a lehetőséget.
A segélyezettek számának növekedését kedvezőbb anyagi helyzetünk tette lehetővé, a segé
lyek összegének növekedése pedig megfelel a központi irányelveknek is.
üdülési

helyzetünk a következőképpen alakult:

kontingens beutaló

- gyermek és szanatóriumi

- kontingensen kívül

1981

26

7

1982

22

14

1983

16

4

12+2

1984

18

4

18

5+1
12

2
10+2
21
1985
A kontingensen kívül szerzett beutalók nagy száma az üdülési felelős jó munkáját dicséri.
Ismeretes, hogy családos kollégáink üdülési gondjain bérleményekkel igyekszünk segíteni.
Legutóbbi baIatonszépIaki és leányfalui üdülőink közkedveltek. 1981-ben 26, 1982-ben 26,
1983-ban 32, 1984-ben 32 és 1985-ben 39, összesen 155 család üdülhetett bérleményeinkben
önellátó módon bár,

de igen kedvezményes áron. Ezt az akciónkat az tette lehetővé, hogy a

részesedési alapból

nagyobb összegeket tudtunk erre a célra fordítani.

Uj és nagy vívmány,

hogy az előző gyakorlattal szemben most mindenki kap ebédhozzájárulást,

jelenleg 5;- forintot. Ennek az összegnek is egy részét a részesedési alap állja.
Az öt év alatt 2 dolgozónk kapott

lakásépítési

hozzájárulást, összesen

180.000 forintot.
A könyvtár és a szakszervezet is nagy összeggel támogatta az intézményi, külföldi kirán
dulásokat /Szovjetunió, Finnország, Lengyelország, Ausztria - Schallaburg, Bulgária és
Törökország/.
Énekkarunk

a karnagy és a tagok szakértelmének és lelkesedésének köszönhetően

egyre szebb sikereket ér el itthon és külföldön egyaránt. Működésűket erejéhez mérten
alapszervezetünk is segíti és nagy köszönettel beszélhetünk a Közalkalmazottak Szakszer
vezetének tetemes támogatásáról is.
Kedves hagyomány könyvtárunkban a nyugdíjas találkozó és a Télapó ünnepség megrendezése.
Évente egyszer összehívjuk nyugdíjas kollégáinkat, hogy terített asztalok mellett talál
kozzanak a régi ismerősök. Ebben az évben ez az uj épület megismerését is jelentette - és
az eddig érkezett szóbeli és írásbeli megnyilatkozások szerint igen jól sikerült. A gye
rekek számára minden évben műsoros Télapó ünnepséget rendezünk, ahol ajándékot kapnak.
^Szakszervezeti könyvtárunk gondjai itt a Várban megoldódtak, amennyiben a KMK szakkönyvtá
rában ideális elhelyezésre talált. A kölcsönzési időt is meghosszabbítottuk és most a szol
gáltatások bővítését - nyelvlecke-kazetták kölcsönzését tervezzük.
Kulturális munkánkban meg kell említeni a közönségszervezést is, a lehetőség szerint
folyik a színház-, hangverseny és opera-közönségszervezés is.
Gondja i nkat
líteni

sem hallgathatjuk el. Sajnos nem lehet az "öröm11 rovatban em

munkavédelmi

helyzetünket, ami tevékenységünk egyik igen fontos és
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gondokkal teli része. A vári beköltözés után munkavédelmi munkánk segítésére munkabizott
ságot szerveztünk, észrevételeinket rendszeresen eljuttatjuk az illetékesekhez. Az SZB
munkavédelmi felelőse a munkabizottság segítségével f.év május 14-i dátummal összefoglaló
feljegyzést készített áz uj épület munkavédelmi szempontból kifogásolható hibáiról. Ezt a
feljegyzést is eljuttattuk a Biztonsági

osztály vezetőjének. A kölcsönös informálódás

elősegítésére a közeljövőben ismét FÓRUMOT szervezünk. Mint ismeretes az utóbbi években
többször szerveztünk az állami vezetők és a bizalmi testület számára közös megbeszélést,
mindig közérdekű témáról: költözés pl.
Talán a jelzésekre szorítkozó beszámolóból is kitűnik, hogy milyen sokrétű feladatot
látnak el az SZB és a munkabizottságok tagjaj, milyen sok munka és törődés azoknak az ak
tíváknak az osztályrésze, akik ezt a társdalmi munkát önzetlenül vállalják, csupán azért
mert szeretik a könyvtárat és a kollektíváért valamit tenni kívánnak. Mindnyájunk nevében
őszinte köszönet illeti őket. Örülünk, hogy többük munkáját szakszervezetünk vezetősége
kitüntetéssel, oklevéllel ismerte el.
A beszámolóm során - bizonyára észrevették, hogy nem említettem neveket. Ez szándé
kos volt, nem akartam, hogy valakit netán kihagyjak. Könyvtárunkban május l-én szokták a
társadalmi munkát jutalmazni, igy most csak néhány rendkívüli jutalmat szeretnék bejelenteni...
Örömmel jelentem még, hogy az 1980-85 közötti bizalmi testület tagjait könyvutaIvány-juta
lomban tudjuk részesíteni. ...
Az SZB és a magam nevében megköszönöm az együttműködést, a bizalmi testület tagjainak
a munkáját, a tagság bizalmát - és az SZB nevében lemondok.
Kérem, hogy beszámolómhoz szóljanak hozzá és lemondásunkat tudomásul véve, válassza
nak uj SZB-t.
Budapest, 1985. október
Dr. IIlyés Katalin
SZB-titkár
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SZÁMVIZSGÁLÓ
AZ

1985.

ÉVI

BIZOTTSÁGI

SZAKSZERVEZETI

(válsztási

BESZÁMOLÓ
VÁLASZTÁSRA

taggyűlésre)

Az 1980-1985 időszakra vonatkozó számvizsgáló bizottsági beszámoló anyagát, érthető ok
ból, azok a körülmények határozzák meg, amelyek az említett időszak könyvtári, szakszerve
zeti életét egyébként is jellemzik. Egyrészt: ez az időszak, különösen annak második fele,
volt az, amikor a Budavári Palotába költözés előkészületének üteme meggyorsult és az át
költözés végül is megvalósult, - másrészt

a múlt évben vezetési, szakszervezeti és szám

vizsgál óbizottsági területen egyaránt személyi változások következtek be. Változott az

SZB titkár, gazdasági felelős és az SZVB elnök is.
Ezek a különleges körülmények ugyanis természetszerűen éreztették hatásukat a munkamenet
ben, már magukban véve nehezítették az elgondolások tervszerű betartását.
Ennek ellenére az egész időszak különböző személyi körülményei, adottságai idején az SZB
és SZVB kapcsolata jó volt. Az SZB és a TT is bevonta az SZVB elnökét azokba a tanácskozá
sokba, döntéshozatalokba, amelyek gazdasági-pénzügyi kihatásúnak ígérkeztek. A megválasz
tásra kerülő uj testületek a vonatkozó szabályozás ismeretében bizonyára ugyanígy járnak
majd el.
A szakszervezet gazdálkodása a központi előírásokat /bizonylati fegyelem, vagyon- és
pénzkezelés stb./ figyelembe veszi, amint ezt a Közalkalmazottak Szakszervezetének revi
zorai az 1982. máj. 5.-i, majd 1984. nov. 28—i vizsgálati jegyzőkönyvben megállapították.
A központi vizsgálatok tehát szintén jónak minősítették az SZB gazdasági-pénzügyi munká
ját.
Az üzemi konyha kenyér- és füszerbeszerzéséveI kapcsolatos, helytelenített gyakorlat még
a Muzeum - utcai üzemi étkezési lehetőség fennállása idején megszüntetésre került.
Intézkedés történt a tagdíjbélyegek kiadása terén helytelenített eljárás megszüntetésére
is.
A költségvetések készítése az összeállításakor ismeretes, illetve érvényes adatok, előí
rások alapján történt.
Azokban az esetekben, amikor eltérésre, módosításra volt szükség, ez a módosítás központi
intézkedéssel, illetve jóváhagyással történt.
A forgóalap felhasználásával kapcsolatos döntéseket az SZVB kellően indokoltnak látta.
Az SZVB véleménye szerint a szervezettség és a tagdijmorál alakulása kielégítő volt. A
szervezettség alakulása szempontjából szükségképpen továbbra is figyelmen kívül maradtak
a rövidebb határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak, valamint olyan nyugdíjasok,
akik más munkáltatótól mentek nyugdíjba és ott tartják fenn tagságukat. A Budavári Palo
tába való átköltözés időszakában a korábbinál is nagyobb számban került sor ilyen dolgozók
a I ka Imazására.
A TT az SZVB véleménye szerint igen eredményes, jó munkát végzett. A segélyek átlagos öszszege az időszak folyamán jelentősen emelkedett és odaítélésük a körülmények gondos mérle
ge léséveI történt.
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Az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent az Igénybe nem vett /főszezonon kívüli Időre szőlő/
üdülőjegyek leírása.
Az SZVB, adott személyi keretei között, munkaterv szerint konkrét területekre is kiterje
dően /tagdíjbélyegek, szakszervezeti könyvtárállomány/ és célszerű munkamegosztással végez
te feladatait.
A munkaterv időben való végrehajtását egyes időszakban objektív akadályok /szabadság,
betegség/ nehezítették.
Mindamellett az SZVB érdemben vehetett és vett is részt az alapszervezeti munka gazdasági
pénzügyi kérdéseinek vizsgálatában, megvitatásában.
Az SZVB munkájához a Budapesti Bizottságtól is mindenkor köszönettel vett hatékony segít
séget, szakmai és politikai színvonalat fejlesztő útmutatásokat kapott.
Az SZVB eddig megbízatásának lejártakor a tagságnak köszönetét mond bizalmáért, az SZB-nek
és TT-nek pedig a jó együttműködésért.
Az SZVB tagjai nevében is kérem a beszámoló szives tudomásulvételét és a bizottság részére
a felmentés megadását.
Budapest, 1985. október 9.
Rákóczy Csabáné
SZVB elnök

NYUGDÍJAS

TALÁLKOZÓ

Hagyományos, kedves kötelességünknek tettünk eleget, amikor szeptember 6-án meghívtuk
nyugdíjas kollégáinkat a budavári palotába, a könyvtár uj épületének a bemutatására. Mint
egy hetvenen jöttek el, a vendégeket dr. Havasi Zoltán megbízott főigazgató és dr. Illyés
Katalin SZB-títkár fogadta.
Havasi Zoltán üdvözlő szavai után rövid körsétát tettünk az épületben, igyekeztünk
mindenkinek megmutatni, hol van a régi osztálya, hol dolgoznak az ismerős kollégák. A
könyvtár énekkarának és a Forrás Kör két tagjának, Szabó Andrásnak és Kobzos Kiss Tamásnak
a műsora után került sor a Vili. szinti "büfében" a vendéglátásra. A háziasszony Horváth
Tiborné jóízű falatokkal kínálta a vendégeket, akik vidám beszélgetéssel még egy-két órát
együtt töltöttek.
A találkozó után kaptuk Deli Györgyné levelét, amit közreadva, csak annyit teszünk
hozzá, hogy a nyugdíjasok ügyeinek intézésével kapcsolatos kéréseit már mások is emlitet-
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fék, igy az októberi választások után, amikor egy nyugdíjas bizottságot is fogunk válasz'
tani, a Híradóban is visszatérünk ezekre a kérdésekre.
K*R‘

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGÁNAK,
dr. ILLYÉS Katalin SzB. titkár
Ezúton szeretném elmondani, hogy a Szakszervezeti Bizottság által rendezett nyugdíjas
összejövetel igen nagy örömet jelentett azok számára, akik megérhették, hogy Könyvtárunk
uj helyét elfoglalva megkezdhette működését a Budavári Palotában.
Köszönet érte azoknak, akik megszervezték és szabadidejüket feláldozva lehetővé tették,
hogy az épületet funkcionálisan is megismerhessük és a belső építés páratlan szépségeiben
is gyönyörködhessünk.
Egyben többek kérését tolmácsolom az SZB. részére amennyiben szeretnénk, ha a HÍRADÓBAN
közzé tennék, hogy a nyugdíjasok ügyeivel ki foglalkozik, tagdíjbélyeg, segély, üdülés.
Sokan már nem tudják tartani a kapcsolatot a régi osztályukkal, igy jó lenne egy közpon
ti hely, ahová bekopoghatunk ügyes-bajos dolgainkkal.
Akik nehezen közlekednek, azok számára talán megoldható lenne hogy az évi tagdijat az
SZB. csekkszámlájára befizethetnék.
A HÍRADÓT mindig szeretettel várjuk és olvassuk, reméljük megoldódik a rendszeres megje
lenése.
Elvtársi üdvözlettel:
Deli Györgyné
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