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A Vezetői Kupaktanács /továbbiakban VK/ f.hó 32-én helyettesek, pót-helyettesek, a 
helyettesek helyetteseinek, megbízottak és azok képviselői, III. helyettesei részvételével 
ülést tartott. A rendkívül hosszúra nyúlt értekezlet /I0 kilométer és 150 decibel/ eddig 
soha nem tárgyalt kérdéseket vitatott meg, úgymint a vári épület múltja, jelene és jövője, 
a könyvtár állománya, annak védelme, biztonsága, tervszerű fogyasztása /szódabikarbónával/ 
és használata /zsíros kézzel, zsilettel/, a központi könyvtárügyi szolgáltatások /service 
secret, Id. CIA/, a tudományos munka /tudományos műhely/, a dolgozók munkakörülményei, bé
rezése és jutalmazása, a közel-keleti helyzet és a világbéke.

Az ülés kezdetén Anonymus, a névtelen krónikairó felolvasta a VK azon határozatait, 
amelyeket nem, vagy alig, vagy fordítva, de minden esetben elvi következetességgel hajtot
ták végre. A felolvasásból kiderül, hogy már a régi görögök is, majd ezt követően a róma
iak, de legutóbb a múlt század elején Miller Jakab Ferdinánd is javasolta Széchényi Ferenc
nek, próbálkozott vele Fitz József a harmincas években, de nem sikerült megvalósítania 
Sebestyén Gézának sem a 70-es években. Ezt követően a VK tagjai egyperces néma felállással 
adóztak az ősök emlékének, majd kezdetét vette a vita, amelynek során az alábbi határoza
tok születtek:
A vári épületről:
1. Ha már megvan, próbáljunk örülni neki.
2. Az olvasókat és az olvasószolgálat dolgozóit esőzés és hóolvadás idején esernyőkkel, 

lavórokkal és vízhatlan esőkabátokkal kell felszerelni.
3. A dolgozók testsúlyát átlagosan 65-70 kg-ra kell emelni, hogy a huzat ki ne vigye őket.
4. A nyílászáró szerkezeteket tömiteni kell kispárnával, dunnával és nagyharanggal - ha 

nem használ, be kell falazni őket.
5. A szellőzést, fűtést és hűtést úgy kell szabályozni, hogy a dolgozók reumája és az állo

mányon képződő penész biztosítva legyen.
6. A mosdók állapotát legalább all. osztályú vendéglátóipari egységek színvonalára kell 

emelni /Id. melegvizszoIgái tatás, dugulás stb./
7. Az épület jobb megközelítése érdekében a Kálvin-tér és az Oroszlános-udvar között állan

dó helikopter járatot kell létesíteni a Soros-alapitvány segítségével. Kevésbé költsé
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ges megoldásként földalatti alagút is elképzelhető, Id. La Manche-csatorna! alagút. A. 
költségek megtérülése az olvasók tudományos publikációinak honoráriurnára kivetett köz
lekedésfej lesztési adóból remélhető.

8. Az épület néhány helyiségét még át kell alakítani, szét kell verni, a romok helyrehoza
talára szerződéses formában üzemelő tudományos intézmények részére versenytárgyalást 
kell hirdetni.

9. A KOMBER-nek, az ENSZ-nek, a Biztonsági Tanácsnak és az Atyauristennek el kell küldeni 
a 825.214-es számú jegyzéket.

A könyvtár állománya, védelme, biztonsága és tervszerű fogyasztása tárgyában:

1. A raktárak abszolút biztonsága érdekében oda senki nem léphet be. A kiszolgálást robo
tokkal kell megoldani.

2. A könyvtárból távozó robotok aktatáskáját át kell világítani, folyékony sósavval felol
dani, az így nyert alapanyagot mikroszkóppal átvizsgálni.

3. A robotokba beprogramozandók a raktári jelzetek, az olvasók nevei és a budapesti ut
canevek, az Ecseri-ut kivételével.

4. A robotok nem tévesztendők össze a könyvtári dolgozókkal /L. Homo sapiens/.
5. Az állomány rongálásának, csonkításának megakadályozása érdekében minden olvasó mögé 

fegyveres és gumibotos őr állítandó, aki a cselekmény súlyosságától függőén "ejnye", 
"ejnye-bejnye" és "Hó-hó!" kifejezéseket használhat /Agyonütni - az is jó/.

6. Amit lehet, mikrofilmre kell venni. Ideális megoldás a mikrofilmre vett olvasó, aki a 
képernyőn megjelenő könyvtárostól azt kérhet, amit akar.

7. A látogató-csoportokat úgy, kell irányítani, hogy azok lehetőleg semmibe ne nyerjenek 
betekintést, mégis kapjanak képet a magyar kultúra egészéről, ne zavarják a beszélgető 
könyvtárosokat és ne ébresszék fel az alvó olvasókat, ne nyúljanak semmihez, mégis vál
jék számukra kézzelfogható valósággá a nemzeti könyvtár.

A központi könyvtárügyi szolgáltatások érdekében:

1. A könyvtárközi kölcsönzés meggyorsítására telex helyett füst-jelek és postagalambok al
kalmazandók.

2. A központi katalógusok gépesítését - tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre - egyelőre 
a katalógus-szekrényekre szerelt kerekekkel kívánatos megoldani. Az ily módon önjáróvá 
lett katalógusoktól már csak egy lépés a memória-katalógus, amely gombnyomásra közli: 
"Mintha már hallottam volna erről valamit..."

3. A nemzetközi kiadványcsere-kapcsolatokat tovább kell fejleszteni. Ennek érdekében aján
latainkkal kell bombázni az Északi- és Déli-Sarkot, valamint Grönland jeges medvéit. Kö
zülük bizonyára vannak még olyanok, akik nem ismerik a Magyar Nemzeti Bibliográfiát és 
jól hasznosíthatnák /begyújtásra/ a Társadalomtudományi Kézikönyvek legújabb jegyzékét.

4. A nemzeti bibliográfiai rendszer gépesítését tovább kell folytatni. El kell. érni, hogy 
idomított Comondorok, ha farkukra megfelelő nyomást gyakorolunk, betéve fújják a kívánt 
témára vonatkozó bibliográfiai tételeket. Az állatkísérletek folytatására az MM Könyvtá
ri osztályától a következő 5 éves tervidőszakra 20 millió forintot kell kérni, beleértve 
a dolgozók veszélyességi pótlékát /L.: veszettség, Pasteur, tetanusz/.
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5. A kötő lespéldányok elosztásának rendszerét tovább kell finomítani. Határesetek eldönté- 
. se "fej vagy írás" alapon, amely esetben a fej az ellenkező végletet jelöli.

A tudományos munka tekintetében

1. A "Ki a magyar, ha nem én" mozgalom keretében a hungarlka feltárásban el kell jutni ad
dig a pontig, ahonnan már ni ncs tovább. E pont hollétét pályázat utján kell felderíteni. 
Az így nyert adatok identifikálása után a koordinátákat strukturálisan felépítve, beé
pülünk a főirány mellékágába és ott jól meghúzzuk magunkat.

2. A szellemi termékek minél gyorsabb publikálása érdekében március 15-én le kell foglalni 
a főváros valamelyik /lehetőleg legmodernebb/ sajtóját és az OSZK-kíadványok termelését 
azonnal meg kell indítani. Túltermelési válságtól nem kell tartani, mert a filoszok 
úgyis mindent felzabálnak.

3. A könyvtár vezetősége kérje a "tudományos műhely" elnevezést a jobban csengő’ "tudományos 
laboratóriumra" változtatni. Az ehhez szükséges fehér köpenyeket és babérkoszorúkat a 
Gazdasági Igazgatóság időben szerezze be.

A dolgozók munkakörülményei, bérezése és jutalmazása tbn.:

1. A büfék és büfések számát lehetőleg szaporítani kell, áruskálájukat a Skála-nagyáruház 
szintjéhez kell közelíteni. Az áruk hazaszállításához a Szakszervezet ingyenes gyors
kocsi szolgálattal járuljon hozzá.

2. A dolgozók bérét az egekig, de legalábbis az V. szintig kell emelni /oldalról nézve ez 
úgyis földszintnek számit/.

3. A jutalmak elosztását - miután eddig még soha, senki nem volt megelégedve - computeri- 
zálni kell. A betáplált adatok között szerepeljen a dolgozó testsúlya, életkora és szol
gálati éveinek szorzata, magáról és másokról alkotott véleménye, másoknak róla alkotott 
véleménye, munkaintenzitásának és mellékállásainak hányadosa, feletteseinek neme, élet
kora és kedvenc hobby-ja. Az ily módon tudományosan megállapított jutalom ösztönző hatá
sát a következő jutalomosztáskor ugyanilyen módszerrel fel kell mérni. A 0 pont alatti 
értékek nem számítanak.

4. A nyugalomba vonuló dolgozók jutalmazásánál az alábbi fokozatokat kell érvényesíteni:
I. Kitüntetés

II. Kézfogás, mosollyal
III. Ugyanaz, mosoly nélkül.

A Közel-keleti helyzet és a világbéke tbn a BKV úgy ítélte meg a helyzetet, hogy nem lát 
tisztán és még további tanulmányozás szükséges. Az e célból létrehozott bizottság foglal
kozzék az OSZK nemzetközi kapcsolatainak a világűrre való kiterjesztésének perspektívájá
val is, gondosan elkerülve a esiMagháborus tervek fenyegető buktatóit.

A Vezetői Kupaktanács ezután folyó ügyeket tárgyalt, majd eldöntötte, hogy legközelebb 
milyen kérdésekben szükséges még döntenie. A kávé nélküli, igen eredményesnek mondható ér
tekezlet ezután a késő éjszakai órákban végétért.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

KÖZMŰVELŐDÉSI KESERVEK

Könyvtárunk egyre élenkebb közművelődési tevékenységének színes palettáján az a program, 
amelyről a következőkben szó lesz csak egy halvány szín, vagy inkább árnyalat. Legalább is 
induláskor még annak tűnt, de aztán.........., no de erről szólnak a keservek.

Előzmények

Történt, hogy megállapodás született a TIT és az OSZK között különböző közművelődési prog
ramok közös lebonyolítására. Többek között egy Erdély művelődéstörténetével foglalkozó elő
adássorozat kihelyezésére1’. Az OSZK részéről ”csak” helyet kellett biztosítani a már meg
szervezett előadásoknak a VII. emeleti klubteremben, minden második héten fél hattól kezdő
dően. A tényleges végrehajtás a Nemzetközi és Közművelődési Osztályra hárult a dolog ter
mészetéből adódóan, mig az osztályon belül szerénységem volt szerencsés a feladatot vállal
hatni. Mi sem egyszerűbb - gondoltam - ki teszek egy-két táblát útbaigazítónak, kinyitom a 
termet, villanyt gyújtok és kész! Ez volt az elmélet, de a gyakorlat egy kissé másképp 
festett.

Első keserv

A premier előtt kitettem a táblákat, szóltam mindenkinek a főbejáratnál és a VII. emeleti 
információban, hogy irányítsák az érkezőket a lifthez, illetve az olvasón át a helyszínre.
A terem már korábban biztosítva volt a kérdéses időpontra.
Öt óra tizenötkor a klubterem előterébe érkezve a tolóajtó fogantyúján egy cédula adta tud
tomra, hogy bent tanfolyam folyik negyed hatig és ne zavarjam azt. Semmi baj - mondtam ma
gamban - mivel nagyed hat már elmúlt egy kicsivel, mindjárt vége lesz. De nem lett. Beles
tem a terembe. A tanfolyam folyt. Az előtérbe kezdtek érkezni a hallgatók. Kicsit később 
újra benéztem, de az előadó úgy beszélt, mint akinek még órái vannak. Az előtér lassan meg
telt emberekkel. Kezdett kínos lenni a helyzet. Az órámra néztem: pár perc múlva fél hat.
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Kénytelen voltam bemenni és megkérni, hogy fejezzék már be. Fél hat múlt pár perccel mire 
felszabadult a terem. A hallgatóság betódult, elkezdődhetett végre az előadás. Kissé bosz- 
szusan távoztam. Másnap utánanéztem a dolgoknak, de megnyugtattak, hogy egyhamar nem fog 
a két program egy napra esni. Ám ha mégis, akkor is időben átadják a termet. Megnyugodtam, 
pedig nem kellett volna.

Második keserv

Két héttel később azért már öt órakor a helyszínen voltam. A fegyveres őrség tagjai éppen 
a villanyt gyújtották meg a teremben. Azaz nem is a teremben, hanem........ a vetítőben. Ne
kem is megmutatták hogy kell csinálni. Szerény képességeimhez mérten igyekszem el regél ni 
a részleteket. Külön kulccsal bejutva a vetítő alsó ajtaján, majd egy csigalépcsőn felkusz- 
va a tényleges vetitőhelyiségbe a falon lévő kapcsolótáblán lehet felgyújtani a klubterem 
világítását. Eloltani közvetlenül is lehet, mármint a klubból. Ha most a nyájas olvasó azt 
gondolja magában, hogy ez egy nagy őrültség /lehet, hogy csúnyábbat is gondol?!/, akkor 
nem is jár messze az igazságtól. Gyanítom ugyan, azért szerelték így a villanyt, hogy a 
vetitőgépész filmvetítések alkalmával maga olthassa-gyujthassa azt. Filmvetítések azonban 
nincsenek olyan gyakran, hogy ez az "ésszerű” megoldás Indokolt lenne. Mit lehetne tenni?
A vetítő ajtaját nyitva tartani nem lehet, mert igen nagy értékű berendezések vannak ott 
felszerelve. A legkézenfekvőbb megoldás az lenne, ha a klubteremből is lehetne villanyt 
gyújtani. Utána is jártam, de sajnos egyenlőre ez sem megy. Na de miért? - kiálthatja mér
gében a nyájas olvasó - hiszen ez már sok! Türelem nyájas olvasó, igen jó oka van! Azért 
nem, mert az egész épület garanciális, és ha a garancia lejárta előtt hozzányúlnak vala
mihez, akkor a beruházó már semmiért sem vállai felelősséget a továbbiakban. Ki kell vár
ni amíg lejár a garancia! Egyszer, valamikor. Addig minden marad ahogy volt. így kerek az 
egész. - Ettől függetlenül az előadás lezajlott.

Harmadik keserv

Elérkezett a harmadik előadás. Minden rendben - gondoltam az előkészületeket Illetően - én 
már talán nem is kellek. El is indultam hazafelé, de a portánál meggondoltam magam és mégis 
felmentem a klubba megnézni, hogy mi a helyzet. A helyzet sötét volt, épp úgy mint a klub
terem. Csak az előtérben égett a villany, az ugyanis valami csoda folytán helyben is meg- 
gyujtható. Mivel negyed hat volt, beugrottam a liftbe és irány a lll.-as porta. Ott közöl
ték, hogy a már korábbról ismerős tanfolyam részére kiadták a vetítő kulcsát, aki pedig 
felvette már valószínűleg hazament, mivel a munkahelye kulcsa viszont már le van adva. így 
tehát kulcs sehol. Próbáljam meg a biztonsági osztálynál, hátha nekik is van kulcsuk. Meg
próbáltam. Nem volt. Csak az az egy kulcs van. Visszafelé a liften már kissé ideges voltam 
és előbb nyitottam ki az ajtót a kelleténél. A lift megállt az emelet előtt és elkezdett 
rángatódzni. Hiába nyomkodtam a gombokat, csak állt és rángatódzott. Pár perc híján fél hat 
volt. Már semmi más nem hiányzott, mint hogy bennragadjak a liftben. Nem sok derűlátással 
latolgattam kiszabadulás! esélyeimet, de a lift meggondolta magát és megindult. Kiszabadul
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tam. Visszaérve a klubba már igen sokan várták a kezdést. A helyzet több volt, mint kelle
metlen. Nem volt mit tenni, az előtérben kellett megtartani a tanfolyamot. Mivel nem volt 
elég fotel, a klubteremből kellett székeket kihozni. Kicsit késve, kicsit rumlisan, de el
kezdődött az előadás. Én sötét képpel távoztam. Az általános olvasó középső részén átha
ladva úgy tűnt, mintha esne az eső. Rá sem értem meglepődni, már rám is hullott néhány 
csepp. Tényleg esett. A padlószőnyegre, az asztalokra jókora cseppekben hullott a csapadék 
az álmennyezeten keresztül. Több helyen nagy fémtálcákban fogták fel a vizet. A tálcák al
ján habszivacs párna volt elhelyezve, hogy az a pár olvasó aki a szélső szárazabb helyek
re menekült ne őrüljön meg az egyhangú csepegéstől. Na még csakrez kellett! Az előző napok
ban esett a hó és az álmennyezet feletti üvegtetőn most átfolyt a viz. Később megtudtam, 
hogy a klubterem is beázott a két oldalán, az ablakok mentén. Hát ha már igy volt, akkor 
talán nem is volt olyan nagy baj a sötétség, ami miatt kiszorultak a teremből a tanfolyam
mal. Másnap megint utánajártam a dolgoknak. Kiderült, hogy a kulcsot nem vitte haza senki, 
hanem csak kicsit később adta le, mint ameddig szükség volt rá. Ezek után a kulcs kiadá
sának rendje újra szabályozásra került, elkerülendő a további hasonló eseteket. Hát ez is 
valami, amíg jobb nem lesz.
Kivétel, /amely erősiti a szabályt/

Negyedik alkalommal jött el a tanfolyam napja. Már fél ötkor elindultam, hogy elejét vehes- 
sem a leselkedő bajoknak. Mivel a klubban sötét volt lementem a portára a kulcsért. A fegy
veres őrség azonban már megelőzött. Mire visszatértem már ragyogva égett a villany. Lehet, 
hogy nem is ragyogott annyira, de nekem valahogy úgy tűnt. Mindenesetre jóval világosabb 
volt, mint legutóbb. Igaz, hogy többen is közreműködtünk a nagy fényesség előidézésében.
A kezdésig rendelkezésemre álló rengeteg idő alatt még azt az üvegajtót is sikerült kinyit
tatni, amelyiken át a legrövidebb utón érhető el a lifttől a klubterem. így nem kellett 
megkerülni az egész olvasótermet, mint eddig. Fog ez menni - gondoltam kissé derűlátóan. 
Aztán be kellett látnom: derűlátásra semmi ok.

Negyedik keserv

Ötödször virradt ránk a tanfolyam, s ezzel együtt az újabb kellemetlenség napja. Háromne
gyed öt felé a helyszínre érkezve még nem égett a villany, de ez nem idegesített. Bíztam 
abban, hogy evvel már nem lehet baj. És tényleg, pár perc múlva a fegyveres őrség megje
lent ésvillányt gyújtott, ajtót nyitott, ahogy kell. A klubteremben viszont meglepetés ért. 
Azt, hogy kellemetlen talán nem is kell mondanom. Nevezetesen nem volt fűtés. Ez a figura 
eddig még nem fordult elő. Mivel az egész épületben meleg volt és a korábbi alkalmakkor 
sem észleltem itt hideget eszembe sem jutott, hogy ez is előfordulhat. Az világos volt, 
hogy bármit teszek egyhamar nem lesz meleg. Ezért először lerohantam a főbejárathoz és 
szóltam a ruhatárosoknak, a lifteseknek, valamint a pultnál, hogy a TIT tanfolyamra érke
zőkkel közöljék a szomorú tényt és hogy ne vegyék le a kabátjaikat. Másodszor visszarohan
tam a Vili. emeletre, ahol kisebb keresgélés után megtaláltam a klíma-gépész ügyeletet. Az 
ügyeletes azonnal lejött a helyszínre s a klub mögötti gépészeti helyiségben utánanézett
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a dolgoknak. Közölte, hogy 25 fokos meleget fuj be a gép, de már reggel is ennyit fújt be. 
Ezek szerint nem sok remény volt arra, hogy melegebb lesz. Ki tudja a gép hová fújja azt 
a jó kis meleget? Sajnos tényleg nem változott semmi és a tanfolyamot a változatosság ked
véért hidegben kellett megtartani. Tehetetlenségemben mérgelődve, dicstelenül távoztam.

Utó irat

Elérkezve az év végéhez, szomorú visszatekinteni a sok keservre. Próbálom humorosan fel
fogni az eseményeket, de tovább már nem megy, mint ahogy a tanfolyam sem mehet igy tovább. 
Még szerencse, hogy kb. egy hónapig most nem lesz előadás, igy legalább nem kell magyaráz
kodni az újabb hibák miatt, amik minden bizonnyal csak az alkalomra várnak. Addig ki lehet 
találni valamit. Nekem máris van egy jó ötletem: át kell tenni az egész tanfolyamot egy 
olyan terembe, ahol van könnyen fa I kapcsol ható villany, van jól működő fűtés, de nincs 
beázás és nincs másik tanfolyam közeli időpontban. Abban a másik teremben talán nem érheti 
már semmi ezt a szegény tanfolyamot. Bár kí tudja, hiszen az a terem is ebben az épületben 
lesz!

- tér mik-

VILÁGKÖRÜLI ÚT KILÁTÁSBAN?

Amikor még nem volt nálunk televízió - boldog idők! - sajtónk sokat szel Iemeskedett 
az amerikai tévé kvíz-műsoraiban észlelhető ostobaságokról. Azután lett nálunk is televízió. 
És vetélkedő nemzet lettünk. Kialakult az a hamis hit, hogy kultúrát legolcsóbban vetélke
dőbe burkolva lehet terjeszteni. Az arra való felkészülés olvasásra, művelődésre sarkall
ja a résztvevőket, a nézőközönség pedig játszva művelődik. Hacsak éppen nem a meghívott, 
csali válaszokat adó táncdalénekes frizurájára vagy a sportoló bicepszére figyel. Akik meg
magyarázzák a nézőknek - fele sem igaz! - a "jottányit sem enged" szólás értelmét. "Én még 
tanultam latinul, - halljuk a választ - igy tudom, hogy a latinok az i betűt jottának ne
vezték. és ahogyan arról nem szabad még a pontot sem elhagyni, úgy aki jottányit sem enged, 
az még ezt a kis részletet is megköveteli." Kár, hogy az illető nem tanult történelmet is. 
Mert akkor tudná, hogy a latinok helyett rómaiakat kellett volna mondani /akik latinul be
széltek/. És kár, hogy nem tanult görögül is, mert akkor tudná, hogy az íota az görög betű, 
és nincsen rajta pont. Hát még ha azt is tudná, hogy a mondás Az ember tragédiájában is
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emlegetett homousziosz és homoiuszlösz vitára megy vissza. Mindegy, ez volt a helyes vá
lasz } és az e^ész ország művelődött.

Szóval vetélkedünk, ebből nemzeti sport lett, és nem csak a televízióban. A legkülön
bözőbb területeken vetélkedőkben árulják a kultúrát. Lottószelvény mintájára kitöltött kér 
dőiveken. Mint mondtuk, emögött az az elképzelés rejlik, hogy a vetélkedőn Induló utánanéz 
a kérdéseknek, elmélyül könyvekben, és közben alattomosan művelődik.

Nos, általában egyetlen könyvben mélyül el. A telefonkönyvben. Ott megtalálja a Külön 
leges tudakozót. Az pedig megadja az OSZK Tájékoztató szolgálatának telefonszámát.

Amikor erre az osztályra kerültem, talán az első telefonkérdésem ez volt: nKi mondta 
azt, hogy aki unja Londont, az unja az életet." Véletlenül az Essential English tankönyv
ből tudtam, hogy Sámuel Johnson mondta. Gondolván, hogy valamilyen újságíró érdeklődik, 
még azt is hozzáfűztem, hogy magyarul talán jobban hangzanék így: csak az életuntak unhat
ják Londont. Nem telt bele fél óra, és még kétszer csengett a telefon ugyanebben az ügyben 
"Vetélkedő - szóltak tapasztalt kollégáim. - Ilyenkor az a szokás, hogy vetélkedő-gyanús 
telefon esetén felszólítjuk az illetőt, hogy jöjjön be a könyvtárba, itt segítünk azoknak 
a könyveknek kikeresésében, ahol megkapják a választ."

így állított be egy alkalommal egy egész szocialista brigád. Illemtudóan, meghatva a 
tudomány csarnokától. Átadták a vetélkedő kérdőívét. Az egyik: "Milyen korú volt Marti
novics hóhéra?" Most mit csináljak velük? Adjam kezükbe a betűrendes katalógus Martinovics 
fiókját? Egy hét, mire végére járnak, és mi lesz a többi kérdéssel? Mentő ötletem támadt. 
Aki Ilyen ostoba kérdést tett fel, nem sok köze lehet a történelemhez, nem ismerheti a 
Martinovics-irodalmat. Biztosan olvasta Kazinczy Ferenctől a Fogságom naplóját, amit nem
régiben adtak ki újra. Ajánlottam ezt a könyvet. Egy óra sem telt belé - beleszámítva a 
könyv kihozatalát is és boldogan jöttek vissza. Megtaláltuk! Ezt írja Kazinczy: "A megöre
gedett" hóhér háromszor vága Zsigrayba..." Tehát Martinovics hóhéra "megöregedett" korú 
volt. Ezáltal bővült egy egész szocialista brigád történelmi műveltsége. Hacsak valamelyi
kük kedvet nem kapott a latin és német mondatokkal alaposan teletűzdelt könyv elolvasásá
ra. Bár lehetséges, hogy közben továbbjutottak, és uj vetélkedők kötötték le őket.

Oldalakon keresztül lehetne hozni eseteket. Jön hozzánk a telefon, az illető megkapja 
a választ. Félóra múlva jön ugyanaz a kérdés, akkor derül ki, hogy vetélkedő. Akkor már 
mit csináljunk? Adjunk előnyt a szemfülesebbnek? Kegyelmezzünk a többieknek? Egy szó, mint 
száz: a vetélkedők jó részének nyertese Tájékoztató szolgálatunk. Tisztességes százalékért 
biztosan szervezhetnénk belőle egy szép társasutazást.

Az ilyen jellegű kultura-árulás túlságosan amerikai izü. És mi, hála az égnek, Euró
pához tartozunk Szent István óta. Aki - helyesebben valamelyik utóda - a szentkoronát nem 
zsebnaptárnak kérte. Mert fiatal mérnökök - igaz, nem vetélkedő során - ezt bizonygatták 
a képernyőn. Kiindulva a rajta lévő kereszt dőlésének szögéből, ami megegyezik a földten
gelynek, a pályasikkal bezárt szögével. Hiába bizonygattuk telefonon érdeklődőknek, hogy a 
szakértői vizsgálat szerint a kereszt azért ferde, mert lötyög, ugyanis túlságosan nagyra 
sikeredett illesztési furata.

De csak hadd terjedjen a kultúra.

Kelecsényl Gábor
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SZAKTÁJÉKOZTATÁS 
(Referensz-naplómból)

A jó erőben lévő kutató egy kevéssé ismert népies'müdalt keres a Zeneműtárban. Ide Irányi
tották, lekottázza majd.
A tájékoztató elvezeti a szövegkezdeti katalógushoz. Itt állnak a magyar dalok cédulái kez- 
dosor vagy refrén szerint betűrendben. Itt van például: MTele van a babos kötöm virággal...” 
”Tele van a cslpkebokor virággal, ...a falu édes akácillattal, ...a fészek szerelemmel, 
dallal, ... a hordóm, ... a kert,... a kis ablakom, ... a lelked, ... a lelkem, ... a man- 
dulafa, ... a mező, ... a pohár, a rózsabokor, a szám panasszal, a szemed könnyel, a szi
vem búval, a szivem dallal, tele van a város akácfavirággaI, ... fakadó rózsával, ... tele 
van az árok, ... az élet rejtelemmel, tele volt a szivem, ... a szivünk, tele van az ár
nyas erdő...” Itt van nálunk betűrendben maga a Teljesség, míg a ”Telefondoktor nem jöhet 
jobbkor” cédulája előtt vége nem szakad mégis. A kutató nem követ mozdulatot, nem néz szek
rényre, fiókba, cédulára. Türelmesen vár. A tájékoztató elbizonytalanodik:
- Ismeri az ABC-t? ... vagy segítsek megkeresni?
A kutató elnézően, befogadó nyájassággal mosolyodik el:
- Ha én azt tudnám, kézi tcsókolom, idejönnék dolgozni!

-eö

1970-BEN BEJELENTETT ÚJ KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KUTATÁSOK

1. Hogyan befolyásolja a könyvek gerincének alján található Cutter-szám színe és kopottságá
nak mértéke az olvasókat a szabadpolcról történő könyvkiválasztásban? 01vasáspszichopa- 

tológiai vizsgálat és tanulmány.

2. Hogyan fedeztem fel Berrugotth Zuárd eredeti kéziratának néhány lapját egy kora-közép
kori Passuth-kódexben és miért nem ették meg az egerek.

3. A munka szerepe majomemberré válásunkban, avagy: 25 éve pecsételi a Márianosztrai Egye
temi Könyvtár vaskos köteteit Kurucz Elizia, akit korábban KMK-ért többször elítéltek, 
de azóta egy könyvtáros tudatformáló tevékenysége nyomán jó útra tért.
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4. Klubkönyvtár, kocsmakönyvtár, borbélykönyvtár, valamint könyvek a zöld villamosban. Egy 
könyvtárizálódási folyamat múltja, jelene, jövője, elbeszélő múltja, régmúltja, befeje
zett jövője stb. stb., továbbá trendjei.

/Könyvtári Fütyülő, 1971. 76. I./

RÉSZLETEK A KÖNYVTÁRI MURPHYOLÚGIÁBÓL

Murphy alaptörvénye a könyvtári területen is érvényes:
Ha valami egyáltalán elromolhat, az el is romlik!

A továbbiakban idézünk néhány cikkelyt Murphy törvénykönyvének könyvtári alkalmazásá
ról , továbbfejlesztéséről:

A könyvtári olvasókkal történő foglalkozás törvényei

A legjobb olvasó az, aki be sem lép a könyvtár kapuján.
xx

Fáraszd ki az olvasót, hogy ne legyen se ereje, se kedve sok könyvet kikérni.
A fárasztás módjai:

1. A könyvtár hegytetőre történő telepítése
2. Rossz közlekedés
3. Nyaktörő lépcső, rossz Mmacskaköves,f járda
4. Gyorslift á 5.-Ft /katonáknak és gyerekeknek is/
5. őrség
6. Motozás

XX

Sohase adj gyorsan az olvasó kezébe könyvet, - hátha a várakozást megunva elhagyja a 
könyvtárat.

xx
A kényelmetlen szék alapvető biztosíték arra, hogy az olvasó ne sok időt töltsön a 
könyvtárban.

xx
Még a természet erői is segíthetnek az olvasó ki füstölésében, lásd beázás, esőzés, 
csúszós, jeges járda stb.

XX

Ha gyakoriak az áramszünetek, a zavarok a lifttel, gyorsIifttel, sok az uj begyakor- 
lat lan raktáros, akkor sokan lemondanak a könyvtár használatáról.
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A könyvtári tudományos munkatársak törvényei

A könyvtár folyosóján sose menj végig úgy, hogy ne tartanál katalóguscédulát a kezed
ben, de könyvet soha, mert gyanússá válhatsz: a/ hennán emelted el a kötetet

b/ csak nem olvasol könyvtáros létedre? 
xx

Minél érdektelenebb a kutatás, annál többen fogják bólogatva elolvasni 
folyománya

Minél fontosabb a kutatás annál kevesebben fogják támogatni.
xx

Ha kedvedre való témát találsz, akkor biztos, hogy más is foglalkozik vele.
xx

Mindig azt a könyvet - folyóiratot nem kapod meg a kölcsönzőben, amelyré a legnagyobb 
szükséged van 

folyománya
Ha mégis megkaptad, akkor az az oldal, év, szám stb. hiányzik amiért kikérted.

r i a

MÁTYÁS KÖNYVTÁRÁBAN
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KIADVÁNYAINK

"Mit olvasson az inbeciIIis?"
ÖsszeáIIitóttá az Országos Széchényi 
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszer
tani Osztályának Elméleti Munkaközössége. 
Bp. 197?, Gondolat. 827 I. - 23 cm.

A mü igen komoly - mintegy tiz éves - 
elméleti előkészítés után került a nagy- 
közönség elé. Nagy igényt hivatott kielé
gíteni. Hiszen fejlődő életünkben egyre 
több az inbecillis. A szerzők - B.elvtárs 
gyakorlati irányításával és 6.S., valamint 
I.S. kutatásait figyelembe véve - saját 
tapasztalataik alapján állították össze. 
Reméljük, sőt biztosak vagyunk benne, 
hogy hazánk ugrásszerűen növekvő inbecillis 
tábora nagy örömmel veszi kézbe ezt a sok 
szeretettel és gondoskodással készült bib- 
Iiográfiát.

/A gyógypedagógiai főiskolák 
ha IIgatói részére kézikönyv./

/Könyvtári Fütyülő, 197?. 77. I./



ÓNUNK

VISSZAPILLANTGATÁS
/egy év távolából/

Felérkeztünk tehát!
Budavár szele fuj!
Csak ez a nyaktöro ut!
A macskako, az uj!

Ráncainkban por, 
a körmünk behasad,
Utolsó szatyraink alatt 
karunk majd leszakad.

A számos nylonzacskó — 
a vad szélben zörög, 
a kávéfőző hangosan, 
szemteIenüI csörög.

Melléje egynéhány 
törlőruha simul,
Koszos volta miatt 
pirulva meg lapul.

A szolgálati ajtón 
belépni nem lehet.
Egy teherautó farral 
épp elénk érkezett.
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De végre a szobánkhoz 
mégiscsak eljutunk 
ha ládák s torlaszok közt 
repülni is tudunk.

Db bent vagyunk!
És ablakunkból 
szívderítő a kép!
/Az ember éppen Dózsa 
havas fejére néz./

Ablakunkon a szél 
átfuj kegyetlenül, 
ajtónk kinyílik hát 
mindig, kéretlenül.

A mesteremberek 
a rést nbefileélik", 
most nem nyílik az ajtónk, 
bár huzzuk többen is.

Közülünk féltucatnyi 
két kisszobában ül.
A fal ott csendben ázik, 
lassan, kegyetlenül.

A napfény se szárítja 
a nedves- foltokat, 
csak lámpa viIágitja 
megfakult arcukat.

És ha kimegyünk innen?
A Dísztéren mi vár?
A patika s a posta 
most majd éppen bezár.

De ABC csak van tán 
a Várban valahol, 
hová ebédszünetben 
a sok no el lohol?
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/És rá lelnek egy boltocskára, 
hol végtelen sorokban álIva 
a Szentháromság oldalán 
még felvágott Is van talán./

Hát ebédelni vajon hol fogunk? 
A Muskétásba mind betódulunk. 
Egész jó! Végleges? De kár!
A Muskétás tatarozásra vár.

Az ódon Fortuna 
következik tehát.
Egy mondhatatlan sáros, 
bús lépcsoházon át

felérünk egy hodályba
- éhségünk megszűnik, 
mert idejárni vajmi 
keservesnek tűnik. -

De változik a helyzet!
Irány a Vaskakas!
Ott abrosz is van, tiszta, 
bár a hely csak arasz.

Elmúlt egy év! A gyors lift 
a tavasz óta jár.
A nagy Közért is megnyílt, 
és sok vevőre vár.

S mostmár az ebédlőnk is
- reméljük - végleges, 
a KOMBER-be járunk,
ez egész kellemes.

A nedves kisszobákat 
elhagyva végre itt 
az osztály dolgozói 
együtt vannak megint.
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Néhány kis költözés még,
S úgy tűnik, meglehet, 
hogy mindnyájunknak végre 
állandó helye lett.

Az ablakcsikok fogják 
az állandó szelet.
A víz is általában 

a vízcsapból csepeg,.

Most csak a lelőhelyet 
megadni rossz dolog!
Mert messze vannak tőlünk 
a kurrens kartonok.

így látja elmúlt évét 
egy osztály népe itt.
S már megnyugodva nézi 
Budavár tornyait.

KFKK regöse

A KÖNYVTÁRVÉDÖ KÖNYVTÁROS KEZÉBŐL 

IDŐNKÉNT KILOPJÁK A TOLLAT
/Lidércnyomás/

Furcsa nap volt, nagyon furcsa...
A különös események már reggel elkezdődtek. A 16-os busz azonnal jött... alig volt rajta 
ember... leültem /!/, és ezt olvastam az újságban: "Forgatják Hernádi Gyula uj filmjét, az 
"Erőd"-öt, a helyszín az Országos Széchényi Könyvtár..."
Felpillantottam az e..., az épületre. Tényleg most, hogy így mondják, hm...
"Ha már nyegyedszázadig építették, belülről is ünnepélyesebb, ódonabb lehetett volna" súg
ja mellettem egy puhakalapos ur.
"Kihez van szerencsém?"
"Dezső vagyok... a homo esztétikusz..."
"Kosztolányi?!!!"
"Nem, kosztolódni ott nemigen lehet...kicsi a büfé..."
"Ön él?!"
"Nem igazán... de a szépség utáni vágy is... mintha heghalt volna..."
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Kosztolányi Dezső szétfősz lőtt a levegőben.
A furcsaságok tovább folytatódtak. Az előcsarnokban feliratok függtek:
"Alkimista vándorgyűlés" "Rejtő Jenő műveltségi verseny" "ősnyomtatványok az Ecseriről" 
"Disznó ex-librisek és könyvjelzők a felszabadulás után" "Kedvezményes üdülés a Népszín
ház utcában" stb.
"Szeretnék egy mélabus, rádaimíhályos, nosztalgikus cikket írni az OSZK régiségekről, és 
az elhagyott épületekről." - suttogtam bele egy lőrésbe. Öblös hang válaszolt:
"De ne olyat, amin el kenődnek a dolgozók!!!"
"Néha a lakkozástól kenődnek el..." így én.
"Lelépni!!!" ordított rám a lőrés, és egy papírlap hullott ki belőle: első kiadású "Sződd 
a sejymet, elvtárs", daloskönyv fedele.
"Hát mi kéne még?! Bársonyfüggöny, ódon karosszék, cirádás polcok?! Ingaóra?! Csillár?!
Nix, fiam! Praktikum van, célszörüség, beton, üveg, alumínium, szürke /de még milyen szür
ke!!/ márvány, ez kell ide, nem ilyen dekadens nyavalygás!"
El somfordáitam, és megindítottam "munkaheIyszépitő" körutamat.
"Régiségek? Itt?-csodálkozott egy ur a Szerkentyű és Cugehőr Osztályon. "Keresse meg talán 
a Nyílászáró és Verkcájg Osztályt!"
"Ilyesmiről nem is haIlottam!"-dohogott egy szakaszvezető. "Kérdezze meg a Polcászatí Sta
bil izálóban a dandártábornokot."
"Mintha hallottam volna valamit-hümmögött a dand. táb. "Dödölle bácsi szokott erről beszél
ni, a Központi Szájtépő Csoportban."
"Én hiába akartam felmérést csinálni - fejtegette Dödölle bácsi. Egy nagyszájú főhadnagy 
a CéduIarecézőtől átvette az ügyet..."
"Miféle felmérés?!!-hüledezett a főhadnagy.
"Most már idegesen léptem be a "Központi Vállveregető Osztályra."
"Hát egyáltalán nem készült felmérés az OSZK régi bútorairól, képeiről?!"
"Nem, ez igaz-válaszóit egy ütegparancsnok - de néhány régi tollszárat, tintatartót össze
szedtünk, ezeket majd bevisszük egy üres szobába, vitrinbe tesszük, a szobát bezárjuk, rá
írjuk, hogy "OSZK-muzeum", a kulcsot eldobjuk..."
Elmenekültem. A portás vitt le egy pincébe, könnyű golyószóróval a vállán... Apróságok vol
tak csak lenn, pl. Attila hun király hármas koporsója, az ellopott Frigyláda, István király 
ebédlőasztala, Mátyás király könyvespolcai, Rákóczi fejedelem karosszéke stb. Elindultam 
a Frigyláda felé, de ekkor a portás rám szegezte golyószóróját:
"Most leszámolunk, Indiana Jones!!!"
A rámzuhanó pókhálós múmiák ellenére jó hangulatban menekültem ki a pincéből. Adataimmal 
felszerelve léptem a Belsőterek Töretlen Fantáziájú Kivitelező Bizottsága elé. Meghall
gatta /ez volt szinte a legabszurdabb esemény aznap/ majd egyikük halkan megszólalt:
"ütné a mahagónit."
"ÉN??? Miért tenném???"
"Nem maga! A régiségek ütnék színben a mahagóni burkolatot,"
"NEM FORDÍTVA???"
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Innen is menekülnöm kellett... A csupamárvány lépcsőfordulóban sötétruhás ember kérdezős
ködött: "De hol vannak a kandeláberek és a koszorúk?"
"????"
"Hát ez nem a ravatalozó?..."
A hatos szinten Szikora Robi énekelte "Popper-szinü padlószőnyeg, szeretlek is meg nem 
is" című számát. Az előcsarnokban Kneipp páter, a vizgyógymód feltalálója szónokolt egy 
pohár vízzel a kezében "Délután úgyis zárva a büfé, és csak hideg vizet ihat, aki szom
jas..." lehurrogták, és joggal, hiszen néhány helyen a "hideg" csapból is melegvíz folyik.. 
Az olvasóterembe Chamberlaint pillantottam meg, ernyőjét feje fölé tartva olvasott... Az 
ernyőről csörgött a viz...
Dödölle bácsi állított meg: "Ide figyeljen, várjuk meg mig rendeződnek itt a dolgok költö
zés után, addig a régiségeket tegyük le a Lótetem-utcai Tejfölöspéldány-lerakat egyik rak
tárába, aztán majd... majd..."
... Végső kétségbeesésemben nosztalgiázni indultam elhagyott épületeinkbe. Por, mész, mal
ter, kopácsolás mindenütt. Voltam a Rákossuvernyákra kihelyezett "Matrica és Vetkőzősgolyós 
toll Tár"-ban. Voltam az "Emberbőr Nyomtatványok Tárában", PesthidegpuIykán. Voltam a Pol- 
lack-téren rekedt "Franciakulcs-olajozó Részlegnél."
Voltam a Muzeum-utcában rekedt "Vaskovácsmühely- és Csőr lösze lep Részlegnél".
Voltam a régi, pompás termekben, s már csak azért könyörögtem egy zord arcú fiatalember
nek, árulja el, hogy a kerceréce, az üregi mógus, avagy a földpátos kaIcedo-jegec lesz-é 
majdan a helyiségben? Nem adott egyértelmű választ, de elárulta hogy Széchényi Ferenc itt
hagyott festménye éjszakánként megmozdul keretében, és megfricskázza a portások fülét...
A Pollack-téri épületben éppep vita folyt a díszterem odaítéléséről.
Végül megegyeztek, hogy a helyiséget lezárják, és az ELTE, és a KANDÓ diszkómüsoraihoz 
szükséges Go-go görlök átvetkőző helyisége lesz belőle. Ezt a Go-go görlök szakszervezete 
is elfogadta. A többi helyiséget aRADIÓ, aPORSZIVÓ, aMOGURT, aKÖTUKI, aVITUKI, aVITUS- 
TANC, SZÖVORG, és aTANORG közös szaunája foglalja le.
A másik épületünkben többek közt a "Gida-duó Szolárium GMK", a "Patkányirtók \ferbunk 
Csoport", a "City-Gríll Művelődési Otthon Aerobik-fiókja", és a "Juci-dívat" bizsuraktára 
kapott helyet.
... Visszatántorogtam a Várba, ahol a Disz-téren éppen limlom-akció folyt. Gagyi ur, a 
fősimlis, éppen autóval vitte a Frigyládát, örzse néni a szép huzatokat pakolta szatyrába, 
egy dühös csöves késsel vagdalta a butorroncsokat.
Hát ez a MUNKAHELYSZÉPITő még /vagy már?/ nem Igazán téma itt az OSZK-ban... Lassan véget- 
ér ez a furcsa nap is, és holnap már nem lesz semmi abszurd, semmi fantasztikus... 
Hazaíndultam. Mellettem bánatosan gurultak lefelé azok a nyugdíjas kutatók, akik-megunván 
a várakozást a 16-osra - őrült virtussal télen, este, GYALOG akartak a szűk, korláttalan 
lépcsőkön a Dózsa-terre jutni...

M. A.
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Rólunk írták...

A Magyar Nemzet megkérdezte:
Miért esik az eső a nemzeti könyvtárban?

Néhányan akik nemcsak lapunknak olvasói, hanem az Országos Széchényi Könyvtárnak is, a 
kora esti hóesést követő délutánon jelezték, hogy a nemzeti bibliotéka nemrég birtokba 
vett uj épületében esik az eső. Másnap a helyszínre siettünk, de csak azt tudtuk megái la
pítani, hogy a hír igaz. A nagy olvasóteremben vödrök és műanyag ládák éktelenkedtek, gyű
lik bennük a víz, némelyikükből esztétikusnak korántsem mondható, lucskos szivacsdarabok 
kandikálnak elő, feltehetően azért kerültek oda, nehogy kicsorduljon az edényből a folya
dék. A Kápolnának nevezett kis előadóteremben mégis átitatódott a padlószőnyeg.

Az intézmény műszaki osztályának vezetőjétől, Héjas Attilától tegnap sikerült érdeklőd
nünk az okok felől.

- Volt egy csőtörésszerü műszaki hibánk, amely megszűnt, s van egy jelenleg folyó sza
vatossági munka, amelynek mellékhatásaként apró beázások tapasztalhatók, de ezeket is, 
amint észrevettük, igyekeztünk elhárítani - világosított fel.

- Az apró beázások jelei lennének az olvasótermi asztalokon csillogó vizcseppek?
- Csak részint, mert ezek azzal is magyarázhatók, hogy üvegtetejü a terem. Ott fönt 

találkozik a kinti hideg és a benti, 22-23 Celsius fokosra temperált levegő, s lecsapódik 
a pára. A jelenséget otthon, az oldal ab lakoknál is bárki tapasztalhatja. Ez ellen nincs 
mit tenni. A nagy beázás pontjain pedig ládákban, vödrökben gyűjtöttük össze a vizet, más
hol a virágtartókat huztuk az átnedvesedett tetőrész alá. S ha átnéz a bordázott álmennye
zeten - magyarázta -, láthatja, hogy müanyagfóliát huztunk ki a könyvszállító telelíft út
vonala fölé. Egyrészt azért, mert az elektronikus berendezés, igaz, csak tizenkét voltos
a feszültsége, de nem árt az óvatosság. Másrészt pedig a "szerelvényekben" elhelyezett 
kiadványokat is féltjük minden csepp nedvességtől.

- Gondolom, a történtek után nyugtalanul vágnak neki a télnek.
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- Erre csak akkor válaszolhatok teljes határozottsággal, ha megérkeznek az ügyben ille
tékesektől a visszajelzések. Az esetről ugyanis a beruházót, az építőket, a minisztériumot 
is tájékoztattuk. Szakértőket Is szeretnék bevonni, a műszaki egyetemtől kérünk hivatalos 
véleményt. Annyi azonban bizonyos, hogy a jövőben a (apostetőről mindig időben el kell tá
volítani a havat, hiszen a másfél méteres hótakarót már nehezebben bírná el a szerkezet. 
Ezen kívül tapasztalatcserét kezdeményezünk olyan intézményekkel, amelyeknek a saját üveg
ablakukkal hasonló gondjuk adódott. Úgy hallottam, hogy volt, ahol fémlapokkal burkolták 
be az ilyen részt, de ennek semmi értelme, hiszen erre a megoldásra éppen a természetes 
megvilágítás érdekében esett a választás.

A Művelődési Minisztérium közgyűjteményi főosztályának vezetője, ViMangó István elő
ször az előzményekről tájékoztatott:

- Valahányszor, amikor az építkezés idején a könyvtár vezetőivel bejártuk a terepet, 
aggodalmunknál adtunk kifejezést /s ezt a hibajegyzékek is tükrözik/, hogy itt bajok lesz
nek, mert ez a rész már akkor is be-beázott. [[yenkor a kivitelező, illetve a beruházó meg 
a mi műszaki szakembereink megnyugtattak bennünket, hogy megoldják a problémát. Egyébként 
még soha nem láttam olyan üvegtetőt, amelyik tökéletes lett volna. Amint egy hozzáértőtől 
tudom, borzasztóan egyszerű ennek az oka. Az üveg rugalmas anyag, tehát meghajlik, ha rá
nehezedik a több mázsás, tonnás hóhalom. Emiatt azokon a helyeken, ahol az üveg a keret
be illeszkedik, hajszál repedések keletkeznek, egészen vékonyak, de elegendőek ahhoz, hogy 
átengedjék a vizet.

- Kinek kellene kijavíttatni, már amennyire lehet a hibát?
- A KOMBER volt a beruházó, tehát a műszaki átadás, átvétel és a tervezés, kivitelezés 

ellenőrzése is a feladatai közé tartozott. A jótállást illetően ők ismerik a rendeleteket. 
Mivel a Várban ugyancsak a Kommunális Beruházási Vállalat végzi a karbantartásí munkát, jó 
lenne túllépni a kezdeti bizonytalanságokon és tisztázni, hogy ki mit köteles megjavíttat
ni. A bibliotékáriusok nem tehetnek mást, minthogy lavórt raknak a beázás alá, mi, a könyv
tárügy irányítói pedig legföljebb ágálhatunk, hogy fölháboritónak tartjuk egy alig több 
mint fél éve megnyílt épület esetében az ekkora hibát. A felelősséget megái lapitnai, a 
bajt elhárítani nem tudjuk.

M. N. 1935. nov. 23.
/m. zs./

Miért esik be az eső a nemzeti könyvtárba?

Lapjukban november 23-án m. zs. szignóval a fenti címmel megjelent közleményhez az aláb
biakat kívánom hozzáfűzni:

A Nemzeti Könyvtár olvasótermeinek természetes megvilágításához szükséges volt üvegbe
ton födém alkalmazása. A tíz éve megépült födém még sohasem ázott be, ezt Igazolják az
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alatta régóta üzemelő könyvraktárak is. A gyártó cég gondosan elvégezte a garanciális fe
lülvizsgálatot, és javaslatot adott a további karbantartáshoz. Az éves ellenőrzéseket és 
kezelést pedig cégünk látta el az előző évig. Folyó évben a Könyvtár műszaki osztálya 
helyettünk külső iparosokat vont be. A jelenlegi beázás pedig a szakszerűtlen beavatkozás 
következménye. Az üvegfalú téglák közötti keskeny /karcsú/ monolitikus bordákba bevésése
ket eszközöltek, melynek utólagos kibetonozása, javítgatása műszakilag megoldhatatlan és 
a javításoknál nem lehet többé vízzáró. A beázás következménye és az ezzel járó felelős
ség is természetesen a könyvtárat terheli.

M. N. 1985. dec. 3.

Szanyi József 
igazgató

Kommunális Beruházási Vállalat

Kedves Vekerdi ur,

A Magyar Nemzetben olvastam a Könyvtár üvegtetejével kapcsolatos 
cikket. Errefelé számtalan üvegtető létezik - többek között a Svájci Nemzeti Könyvtár 
olvasóját is üvegtető fedi. Beázásról soha nem hallottam, nem észleltem ilyesmit. 
Mindezt csak privátvéleményként írom meg - miután a MN-ben egy mérnöki szakvélemény 
szerint az üvegtetős beázások a berendezéssel együttjárnak...

Szív. üdv.
olvashatatlan aláírás

MÓKÖDESl
FELTÉTELEK
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MUNKATÁRSAINKRÓL

BEMUTATKOZIK

A

(Könyvtártudományi és Módszertani Központ)

AZ INTÉZMÉNY NEVÉNEK ÉS 

SZERVEZETI EGYSÉGEINEK HIVATALOS RÖVIDÍTÉSEI

J<önyvtártudomány i és Módszertani Központ: 
KÉMEK

I igazgatóság:

I GAZSÁG GAZA

2 Hálózatfejlesztési és koordinációs osztály:

HÁFOSZ LÓFEJ

3 Ál lománygyarapitási és bibJ_iográf iái tanácsadóosztály: 

ÁGYTÁL ÁLOM

4 Módszertani, kutatási és oktatási osztály:

MÓKUTO MŐSZEROK
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5 Szervezési és propagandaosztály:

SZERVO PROPOSZ

6 Könyvtártudományi Szakkönyvtár: 

KŐTÁR TARSZA

A rövidítések hiteléül:
Arató Antal

KMK DOLGOZÓK

A bemutatkozás anagrammák segítségével történik. Egy-egy névből azonban két /esetleg 
három/ anagramma is készült, s ezek egymás után írva sort /mondatot, "verssort*', párbeszé
det/ alkotnak, amelyek a csavar kedvéért még címet is kaptak. Ismerkedjünk tehát - osztály
rendben.

I .
Forradalom a tengeren 

SERCZENT: FENE ESZER CET FENN!
/Szente Ferenc/

Gyanú
- SZIA, UJ ITAL!
- JA, ALI USZÍT?

/Szita Júlia/
2.

Igényesség
- TÍZ SI-CIKK DÚLJA: UJ KIS DALT CIKIZ.

/Skallczkl Judit/ 
Klasszikus abszurd 

AZ ÉRC-IVEKBE KI EVEZ A BÉRC.
/Bereczky Éva/
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Szennyeződés
FECNIRE BOR - BORIN CEFRE.

/Bíró Ferenc/
Perverz

A MISY GRÓF KOSSAL,FASORIG. SIKAMLÓS!
/Fogarassy Miklós/

Meglepetés
NA, RELÉ, KINYITLAK. NI, NYALKA RÉTI KE!

/Kenyéri Katalin/
Sértődés

KÉRDI: KILÓI? I LÓD KIKÉRI.
/Kéri Ildikó/

— Az én apukám GMK-sl
— Beee . . . az enyém KMK-Sl (VasvAri Anna rajza)
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Cserekeréskede Iem
ÍME EMI ÁRAZ: MEZE ÁRA IMI ..

/Meze! Mária/
Megbízás

NOS, AGYALJ, ANGYALJŐS!
/ Nagy Lajos/

Ki nálás
- NE, A SŐDARJA.
- ÓNÉ - SADARJA.
- DARA SE? NA JŐ.

/Sajó Andrea/
Mese

SZUSZT A KÁCSA, SZÁSZT A CSUKA, CSUKÁT ZSAZSA. 
/Takács Zsuzsa/

3.
Eredmény

ÍGY ÉR E RŐT ZSEB TŐZSÉR BEGYIRE.
/Győri Erzsébet/

Lebeszélés
ŐSZ ZSAN, KENUBAN ZSEB-SZAKNŐ UNNA.

/Benko Zsuzsanna/
Humánizmus

VAK lRÓ EGERÉN KARI NÉGERE ÓV.
/Éger Veronika/

StiIustörés
DŐROS DÁN FAR FODROSÁN RÁD.

/Fodor András/
Tájjellegű reménység 

HŐS, ÍGY IRGY: ELGYŐŐ GYESIRŐL. HIGYGY!
/Hölgyesi Györgyi/

Modern abszurd
IKRÁS LAK. LIKAS RÁK RAK, SIKÁL.

/Kis Klára/
Szorgalom

S ÁRKOLT A SANDA. ÁS - LANKAD A TORS.
/Lakatos András/

Sárarany
A MÁGNÁSON SER - A SÁRON MÁGNES.

/Marosán Ágnes/
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Lelet

IRIGY TISZÁBÓL GYÁRI SZOT-BILI.

/Szilágyi Tibor/ 

Erő
G1DA VARJUT TÁVIG DURJA.

/Varga Judit/

4.

I nyenc

NYÁRÁDON IS TSAK SÁRKÁNYT, DIÓSÁN.

/Katsányi Sándor/ 

Prém-ballada 

OBI SÁRÁM RIAD 

DOBI SIRÁMÁRA.

SIR, Rl: BOÁM ADÁ 

DIRI BÁ' SOMÁRA.

/Bárdosi Mária/ 

Veszélyben

ODACSIPTE. Tő CSAP IDE.

/Csapó Edit/

Leltár

SRŐF, ÁSZÁT, ZEKE S AZ ő FAKERESZT.

• /Fazokas Eszter/

Predesztináció

GENF ERRE, BENCE! BENNE REF. RECEG.

/Gereben Ferenc/

Tanács

ő, E VARJÚ KINEK ÍRJON? - NEJE KURVA ÍRÓINAK!

/Jauernik Veronika/ 

Amerikai anziksz

NO, LÁTNOK, ÍRJAD RÓNI KALANDJÁT!

/Jordán Katalin/

J utaIom

ÉP ÁCSOK VÁRDÁN - PÁR ÉV DÁCSÁKON.

/Kovács Árpádné/ 

"Egymásra nézve"

RÍJ, DÚLT NŐCZI, JÖN RUT CZILID!

/Lőrlncz Judit/
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Biológiai pokolgép 
GYANTAITAL AGYTALAN1T LATIN AGYAT..

/Nagy A+tila/
Krimi

BÉNA VARÓ. OBOÁN VÉR.
/Orbán Éva/

Csoda
SANTA MAO ÍR SIMÁN A TÓRA.

/Rónai Tamás/
Kimólét

Ó, RUSZLAN-LAB! BUSZON ALL RA.
/Urbán László/

Ki rándulás
DOKIVAL: RIGA. IRAKI VAD LÓG. VAKARD, IGLŐI!

/Varga Ildikó/
Tanyai idill

BERCI RAVASZ, DE FON. Á BOCIN FERDE SZARV.
/Vidra Szabó Ferenc/

5.
Torz vágy 

A LÓT ARATNA A NÓRA ALATT.
/Arató Antal/ 

Ahány ház...
MISZ A LIV HALA. HA LILA, MA VISZI.

/Halmai Szilvia/
Földobva

BALHÉT, MARA! MARHAT A BÉL!
/Harmat Béla/ 

Lúdanyó meséi
MÁTÓL SAROK-SÁTRAM AKOL KOTLASOMRA.

/Kolos Márta/
Váltás

SACIM DÉLEN EL. NELLI SEM CÉDA!
/Léces Melinda/

El ismerés
bar pécsi manusz, puszira csábméni

/Primusz Csabáné/
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6

Testi fölény 
GÖRE VER A RAGEVŐRE.

/Gero Vera/
Elegancia

TOR ZIRCEN. BÉNIN BONNI NERC TIZÉR'.
/Czinner Tiborné/ 

Jótékonyság 
ADA: ÉVNYI IV ANYÁDÉ.

/Dányi Éva/
Modern szobor 

KAR S RA FALAK, ARRA FLASKAK.
/Farkas Klára/

Diadal érzet
SEREGEM FAIN, FEIEM ES RANG: FERI MA' ESENG.

/Feimer Ágnes/ 
Figyelmeztetés

HALŐ, IGYEKÖZNI, Lő EZ A HONI GYIK!
/Hegyközi Ilona/

Kelet
ITT VAR A JÓGI, TŐGAJA VIRÍT.

/Jávori Gitta/
’ Múlt

AVŐM KECSE: KŐ. ő ÓVA CSEKKEM;
/Kovács Emőke/ 

Munkaerocsábitás
KI CSALT A NOVAK ATVAKOLNI CSAK VIN CSŐKA AKLAT.

/Kovács Katalin/ 
Bájdusan

IDÉN ÖN KEDVES. ÉVŐDNE IS KEND?
/Kövendi Dénes/

Készség
SÁNTÁN VIVŐK KÍVÁNT SAVON.

/Novák István/
Fodor József-sor 

CÁR AS. ZENG. NERC S AG AZ.
/Rácz Ágnes/

Csendélet
GŐBÉ NASZBORA. SZAG BÉROBOAN.

/Szabó Gáborné/
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VISSZAJÁRÓ örökös tiszteletbeli tagok

GyorsseqéIy
CIROKSZAL BELEZ: KELL SZÁZ 1CE BOR?

/Bereczky László/
A hatalom átka

KÓSER GÁLYÁIN RIGOLYAS E KAN.
/Károlyi Ágnes/

Meg Iepetés
Ó, JER, EBIT LEPI TIBETI LÓPERJE.

/Pelej+ei Tibor/ 
Nyelvi lelemény

RUDI CSENI VASOLŐ - DICSE VAN SÚROLÓ 1!
/Urosevics Dani Io/

Ósi átok
ÉLJ, RONDA VAK, KÉLJ VADONRA!

/Vajda Kornél/

Névsorfelelos: Sz. Nagy Lajos

SERBS1-SÖRÖN:

MUNKÁJA
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MÚLTÚN
o o

MÚZEUMI ERANOSZ - AVAGY HOGYAN 

MULATTAK ELEINK?

"Mi mulattunk, még pedig felségesen" ez nemcsak az egyre nagyobb sikerű OSZK-bálókról 
mondható el, de ezt irta a Fővárosi Lapok is 1877-ben, a Magyar Nemzeti Muzeum farsangi 
báljáról. Akkoriban még "egy kalap alatt volt" - ma úgy mondanánk: egy szervezeti egységben 
működött - a könyvtár, az érem- és régiségtár, a természetrajzi tárak és a néprajzi tár. 
Együtt is vigadtak - s éppen erről.szól a korabeli riport.

Megtudjuk, hogy elődeink "batyubáit" rendeztek, azaz: "az Eranosznak oly formájáról 
lesz itt szó, amely már a takarékossági elvek szerint járta" - vagyis takarékoskodni már 
nekik is kellett. De hogyan is fogtak hozzá a szervezéshez?

MUgy február 10-dike táján Pulszky Póli kisasszonynál összeült a nagy tanács; 
legott összesúgott az egész folyosó; a határozatok szálai szerterüpüItek, s Róme- 
réknél, Czanyugáéknál, FrivaIdszkyéknál, Krenneréknél titokzatos mozgalom támadt.
A szálak kifelé is vezettek, s Tréfortéknál, Gyulaiéknál, Hampeléknél s ki tudja 
még hány nál és nél szintén mozgásba hoztak sok dolgos kezet. A férfiaknak az a 
része, a melynek mája még rendben van vagyis nem nyomja a kedélyt: hívogató, tánc
rendszerkesztő, cigánykeritő szerepet vállal."

A készülődések tehát lázasan folytak. De hiányzott még valami:
"És a jelmez? mert mi ez egyszer jelmezt is határoztunk! Ilyen is előkerül a 

ruhaszekrények amaz ismeretes fiókjaiból, a hol azok a félretett dolgok őriztetnek.
S a ki életrevaló volt, az másképen is hozzáfért egy-egy ügyes dologhoz.

Csak hamar! mert annak az Eranosznak 12-dikén nemcsak el kellett sülnie, hanem 
még jói is kellett elsülnie."

Közben nem tétlenkedtek a férfiak sem: az ő tisztük a táncrend összeállítása volt.
"A Pulszky Károlynál tartott nagy konferencia roppant fontosságú megállapodása 

is illő formába törekedett azalatt. Ez a táncrend volt. Alakra nézve egy kis codex: 
tartalomra nézve, bár a lábnak szólt, a kedély is értett belőle, u. m. szivnyitó 
csárdás: "Nézz rózsám a szemembe": fontoló négyes: "Arra se, erre se; andalító ke-
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ringó; "Ez az élet úgy sem sok": tétovázó rezgő: "így ketten ... kedvesen"; biz
tató négyes: "Úgy uras, ha baglyas": földrengető csárdás: "Ez az élet minket illet, 
nem pedig az öregeket" szí ha Imi pihenő: "Az micoron peniglen az Magi árok az hagi 
muncaban elfárodnának, pihenőt tartanac es leülnek vala és nagi aaldomással inrieplic 
vala" - - Chronicon monaci de Frak. n. o Cap I. 3. /Ipolyi kisebb munkái;/ pusz
taszeri csárdás: "Se nem kicsiny se nem nagy, épen hozzám való vagy," bomoló mazurka:
"Félre gondok, hoppot mondok:" Szivtörő négyes: "Ne szólj neki, csak Ints neki:" 
furfang keringő: "Ej huj szél fuj;" csárdás: "Három a tánc, így la! Csak azért is 
újra!" esi Ilaghullajtó rezgő: "Kedvére megpörgeti, talán bizony szereti:" "Szépen 
vagyunk" négyes: "Úgy szeretlek majd megeszlek. Megvénülhetsz míg elveszlek:" 
"Hamvazó csárdás", de azért: "A kinek ma kedve nincs, annak egy csepp esze sincs".

"Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc isa por es chomu vogmuc."
Hirsch ur ott a "Frankiin"-ban megtudta e napon, hogy tudunk sürgetni s negyed

fél óra alatt egy codexet kinyomatni."
S elérkezett végre a nevezetes este, amikor a fesztelen jókedv uralkodott a Muzeumpalota 
falai között.

"Azt állítják némelyek, hogy azok a régi, zamatos házimuIatságok végképen 
kipusztultak. Meglehet! De már a muzeum arra való, hogy a letűnt dolgoknak is meg
őrizze legalább képét, nyomát: igy tehát a régi házi mulatságokét is. őrzi is, nem
csak kép és nyom alakjában, hanem élő eredetiségben."

Az általános jókedvből senki sem marad ki, a tudós urak ezúttal nem a tudományt tanulmá
nyozzák.

"Szegre került a rang tudományostul, mindenestül. A könyvtárnok mohón tanulmá
nyozza azokat a codexeket, a melyek piros initíálék mögött csak két gyöngysort 
tartalmaznak s mégis csak úgy öntik az incselkedő szöveget. A régészek a legifjabb 
élő dolgok körül forgolódnak. A mineralogusok nem a fénytörést, mint inkább azt a 
kitörő fényt érzik meg, a mely hol kék, hol bogár-, hol kökény-szemekből sugár
zik szanaszét. A pókászok nem pókokat, hanem négyeseket rendeznek s roppant vesze
delemben forognak, hogy hálóba kerülve a légy sorsára jutnak. A "közoktatás" némely 
része négyes figurákkal, más része gyors polkákkal foglalkozik. A mathematlkusok 
fejtegetik azokat a titkos formulákat, a melyek a csintalan szóban rejlenek s el 
kell hinniök a kétszer kettő ötöt is."

A színes forgatagban feltűnnek azok, akik számunkra történelmi nevek hordozói - de akkor 
és ott csak vidám emberek voltak. Trefort Ágost, a vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
Pulszky Ferenc, a Magyar Nemzeti Muzeum igazgatója, Rómer Flóris, a neves régész és tői— 
ténész, Fraknói Vilmos történész, a könyvtár igazgatója, Xantus János néprajztudós, a 
Néprajzi Tár őre és Gyulai Pál, akit igazán nem kell bemutatnunk. Hegedűs Candid Lajos 
minisztériumi osztálytanácsos a műemlékek és múzeumok ügyével foglalkozott.

"Trdbrt miniszter, Pulszky csak úgy mosolyognak. Fejérvári ezredes kapitulál 
s megadja magát - a csárdásnak; Rómer Flór is itt is mindig jön-megyen, cseppet se 
bánja azokat a heves érintkezéseket, a melyeket a táncolok oly sűrűn osztogatnak, 
főleg a nem táncolóknak. Gyulai Pál és Fraknói Vilmos, mint közönségesen ismert
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feltűnő alakok, szinte láthatatlanok, mert hát bizony sűrűn vagyunk. Xantus 
bevallja, hogy effélét Kelet-Ázsiában nem látott. Hegedűs Kandid csak úgy szór
ja a megjegyzéseket."

A fenti tudósítás hiteléül olyan név szolgál, amely szintén nem szorul bővebb magyarázat
ra: Hermann Ottó természettudósé, aki akkoriban szintén a Nemzeti Múzeumban dolgozott. A 
Muzeum-kertben járva, sokszor elhaladtunk az emlékét Idéző dombormű előtt - de azt, hogy 
báli tudósítónak is kiváló volt, csak most tudtuk meg.

SG

IDEIGLENI HÁZI REND A MAGYAR NEMZETI MÜZEUM 
TISZTEI ÉS SZOLGÁI SZÁMÁRA

1. Szükség hogy az épület külső és belső tisztán tartása szabályai, mind a' tisz
tek, mind a9 szolgák mind pedig őrködő katonaság által megtartassanak.

2. A'benn lakók az épület falait bemázolni, vagy karczol ni ne próbálják.
3. A'ki szállásán ablakát betöri, vagy ajtaját, pléhét s.a.t. elrontja, kályháját betöri, 

maga költségén tartozik el készitettni.
4. A' lármás mulatságok, devernák, kicsapongásoktól ment legyen az épület 's minden la

kosa i.
5. Szállást idegennek, kivált pénzért senki a' Museum lakói közzül kiadni ne merjen.
6. Kocsikat, szekereket, fél napon túl az épületben tartani senkinek szabad nem lészen, 

mire a' kapus tartozik felügyelni.
7. Estétől reggelig a' Kabinétekbe menni senkinek szabad nem lészen, kivévén a9 tűz

veszélyt, betörést vagy más TendkivüIi esetet.
8. # padlásra szorosan tiltatik a9 gyertyával való menetel.
9. R pinczékbe setétbe csak lámpással lehet bemenni.
10. A folyosókon levő ablakokat, a9 nagy szél által következhető rontás elhárítása tekin

tetéből kinyitni csak csendes időben lesz szabad. Ezeket az udvar szolga szemmel tart
ván, szorgaImatossan és tisztán le fogja seperni, 's éjszakára mindenkor betenni.

11. A'belső udvarok tisztán tartása, minden folyosók, lépcsők seprése az udvarszolga kö
telességeihez fog tartozni; ennek egyébiránt reggeli 9 óráig mindég meg kell történni.

12. Minden házi gazda cselédje, valamint az udvar szolga is, tartoznak a'gyült szemetet, 
a9 kijelelendő helyre szórni, mit a9 kapus szemmel fog tartani.

13. Az arnyékszékekbe nem lesz szabad nagyobb csomó papirost, szalma csutakot, akár minémü 
szemetet, üveget, törött edényt, szóval ml a9 rendes lefolyást hátráltaná vagy épen 
megrekesztené bele hányni. A'magány árnyékszékek tisztán tartása minden házi gazda 
cselédje kötelessége. A' nyilvános árnyékszékek, minden nap való megtekintése, és 
tisztán tartása az udvar szolgára bizatik.
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14. A' lépcsők gyakori megmosatása, valamint első kapuallya tisztán tartása a' kapusra 
bizatik.

15. Az olvasó terem, őrszobák és kabinetek fűtése az udvar szolga kötelessége leend.
16. A közös fára a'kapus fog felügyelni, és ezt rendesen kiosztani.
17. A'favágás csupán kint történhetvén a' külső udvaron, fel fog a'kapus arra vigyázni, 

hogy a'favágók az épületet el ne rongálják. Szinte felügyelni tartozik arra is, hogy 
akár a' pinczébe, akár a' konyhába, akár pedig a' folyosókon vagy pitvarokba fát sen
ki ne merjen vágatni.

18. A kapus fel fog vigyázni hogy semmiféle házal ló, koldus, vagy kintornyás /Werklspieler/ 
muzsikusok be ne éreztessenek.

19. Ugyan ez minden bejövendő idegen oda, hova menni kíván, illendően el fog utasítani.
20. A kapu nyáron 9. télen 7 órakor a' kapus által be fog csukatni; kinyittatik pedig nyá

ron 4. télen 6 órakor.
21. Minden idegen, ki a' házba bejő, csizmáját a'kapuaIIyába meg fogja tisztítani, 's erre 

ha úgy kivántatnék, a' kapus által emlékeztessék.
22. Mind a' kapus, mind pedig az udvar szolga, ha hivatalukon kívül fél napon túl távozni 

kívánnának a' Museum épületéből, eziránt mindég engedelmet kérjenek az igazgatóság
tól, a' többi távozni kívánó szolgák pedig illető őrjeiktől. Egyébiránt szorosan oda 
utasitatnak a' Nemzeti Museum minden szolgái, hogy mindenki Iránt nyájasak, a' felső
ség iránt pedig engedelmesek legyenek; többi szolga társival egyetértésben éljenek,
's magokat minden lármás mulatságoktól, vagy netalán iszákos társaságoktól, szóval 
minden botránytól örizék.

Költ Pesten Március 28-án 1846.
Kubinyi Ágoston

a' Magyar Nemzeti Museum igazgatója



TALLÓZÁS
KÜLFÖLDI FOLYÉIIRáTOKBAINI

BIBLIOGENEZIS

Az egész dolog olyan diszkréten kezdődött, hogy senki sem fogott gyanút. A Bibliotheque
2Nationale raktárában történt, hogy Boccaccio Dekameronját /jelzete Rés. Y 401/ hirtelen

„ 2
heves érdeklődés fogta el szomszédja, Jean d'Arras Szép Melusinája iránt /jelzete Rés. Y 
400/. Kissé már kiszáradt világos borjubőr kötését szomszédnője cseresznyeszín marokin- 
jéhez szorította, gyengéd és kétségbeesett bókokat dadogva, dicsérve aranyozását, kötésé
nek finom díszítéseit. MegrészegüIve a heves ostromtól, a Szép Melusina nem tudott sokáig 
ellenállni, és a két kötet haímarosan csodálatosan gyengéd pillanatokat élt át. Mint mond
tuk, senki nem vett észre semmit, de a következmények kilenc hónappal később egy helyes

2 2kis külön lenyomat formájában öltöttek testet, a füzetke a Rés. Y 400 és a Rés. Y 401 kö
zött foglalt helyet a polcon.
A különös jelenség egyre terjedt. A raktárakban egyre több különlenyomat jelent meg, de 
létük mindössze néhány közömbös megjegyzést eredményezett. /Ki az ördög tette ide ezt a 
jelzet nélküli darabot?/ Lassanként azonban a faj genetikai tökéletesedése is megkezdődött. 
Egy kiállítás alkalmával közös vitrinbe kerülve, egy Gutenberg-Biblia és egy mainzi 
Psaltórium elsőként adott életet egy csodálatosan szép vörös bársony kötéses nyolcadrét 
kötetnek.
így kezdtek szaporodni és sokasodni a könyvek. Már semmit nem lehetett tenni ellenük. Túl 
későn próbálták az uj generációkat számbavenni és bezúzni. A könyvtárosok kénytelenk vol
tak meghajolni az egyre növekvő áradat előtt.
A jelenség egyre inkább tért hódított. A nagykönyvtárak, a Mazarin, az Arsenal, a Sainte- 
Genevieve, a Sorbonne, eleddig elképzelhetetlen születési arányszámokat produkáltak, a 
Bibliotheque Nationale épületei pedig egész egyszerűen nem tudták többé befogadni a vágtá
zó demográfiai növekedés eredményét. A könyvek fokozatosan elfoglalták és annektálták a 
Richelieu utcát, a Louvois teret, majd a Szeptember 4-e utca, és az Opera tér következett. 
Aztán az egész város. Aztán... így történt végül, hogy mi, könyvek, átvettük a Földön tá
voli őseink, az emberek helyét.

/Nouvelles du Livre Ancien 1982/83. Tél. 34.sz. - fordította Z. Héjjas Eszter/
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PÁLYAKEZDŐKNEK *

Az önéletrajzok és pályázatok olyanok, mint azok a rövid filmkockák, amelyek arra 
próbálják rávenni az embereket, hogy nézzék meg a filmet. Éppen ezért, akár tetszik,' akár 
nem, igenis rövideknek kell lenniük, márpedig a legtöbben rengeteg lényegtelen dolgot 
zsúfolnak beléjük. Egy önéletrajz még nem fog valakinek egy munkát szerezni, azt viszont 
megakadályozhatja, hogy valaki megkapjon egy munkát. Éppen ezért minden életrajznak és 
pályázatnak szép formátumúnak, könnyen olvashatónak, és természetesen, minden helyesírási 
és nyelvtani hibától mentesnek kell lennie. Másodszor, rövidnek kell lennie. Egy életrajz 
nem lehet hosszabb egy lapnál. Az illetőnek meg kell próbálnia egy lapon összefoglalnia, 
hogy melyek azok a szakismeretei vagy tapasztalatai, amelyek különösképpen érdekelhetik a 
foglalkoztatót, éppen ezért tanácsos, ha a különböző cégek számára egymástól különböző 
életrajzokat készít.

Ami a személyes beszélgetéseket illeti, az egésznek az a lényege, hogy a jelentkező 
tudja, hogy mit akar. Nagyon sokszor megtörténik, hogy a jelentkezők azt gondolják, hogy 
majd a foglalkoztatók szépen kérdezgetik okét. Tulajdonképpen egészen másképpen áll a 
helyzet. A jelentkezőnek egy egész listányi kérdéssel kell megjelennie, amelyeket majd 
mind fel fog tenni a foglalkoztatónak. Nagy hiba az, amikor a emberek nem tesznek fel 
kérdéseket az adott munka naponként megismétlődő felelősségével kapcsolatban - az erről 
való elfeledkezés később nagyon is gyakran kellemetlen kapcsolatot teremt a foglalkozta
tó és a foglalkoztatott között.

Nem elég, ha valaki csak annyit tud, hogy hogyan kell elvégeznie munkáját. A kezdő 
az első hat hónapban viselkedjen úgy, mint egy "szivacs". Rá kell hogy jöjjön, hogy munká
ja miképpen kapcsolódik a főosztály többi dolgozójának munkájához. Meg kell értenie a 
szervezet hierarchiáját, azt, hogy ki fontos és ki nem; kinek az elképzeléseire hallgatnak, 
és fogadják el azokat, és kinek az elképzeléseit hagyják figyelmen kívül...

Ha valakinek nem sikerül az, hogy a főnökét sikeressé tegye, akkor valószínűleg ő 
maga sem lesz sikeres. Éppen ezért a kezdőnek meg kell értenie, hogy melyek főnöke legfon
tosabb célkitűzései.

Néhány alkalmazott hajlik arra, hogy úgy vélje, hogy ugyanolyan fajta kapcsolatot ala
kíthat majd ki a főnökével, mint amilyent valaha egy szeretett tanárával alakított ki. Ez 
nagyon ritkán lehetséges. Amikor valaki kikerül a munkaerőpiacra, tapasztalnia kell, hogy

uC
-r*c

(- A mikrofilm könyvtárban 
dolgozik ...)
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ott mindenki alapvetően csak a saját maga számára dolgozik és egy főnök mindig az alkalma
zottja érdekei elé fogja helyezni saját érdekeit.

Hasonlóképpen, sohasem nagyon jó dolog, ha egy kezdő ellenkezik a főnökével, ha csak 
nem élet-halál fontosságú ügyről van szó...

Még akkor is, ha a főnök zsarnok, megéri, ha a kezdő egy ideig az első munkahelyen 
marad, ha úgy látja, hogy a főnöke mégiscsak képes arra, hogy valami újat tanítson neki.
Ha kiderül, hogy egy főnök egyszerűen nem szeret valakit, akkor annak meg kell próbálkoz
nia azzal, hogy ugyanannál a vállalatnál egy másik beosztást találjon. Sok főnök csak az 
olyan foglalkoztatottak érdekeit segíti elő, akiket kedvel, függetlenül attól, hogy az 
adott személyek jó munkát végeznek-e vagy rosszat.

A munkahelyen a verseny-helyzet sokfajta lehet: lehet olyan, amelyet úgy jellemezhe
tünk, hogy "ember embernek a farkasa” és lehet olyan is, amelyről elmondhatjuk, hogy igazi 
baráti összetartás alakul ki azok között, akik egyszerre kezdenek dolgozni. A legfontosabb 
az, hogy nem szabad sokat vizsgálni, mit csinálnak a többiek...

Az első munkahelyet nem szabad túlságosan komolyan venni, hiszen a foglalkoztatottak 
több mint a fele négy-öt éven belül amúgy is egy másik vállalathoz megy át.

Az első munkahely nem fog valakinek karriert csinálni, és nem fogja valakinek derék- 
batörni a karrierjét. Ha az ember életében más dolgok is vannak /család, barátok, hobbik/, 
akkor ezek segíteni fognak kiegyensúlyozni azt, ami az irodában történik. Az első munka
helyen az ember elkerülhetetlenül sok hibát csinál, és legalábbis először, a hibák egy ré
szét nagyon is a szivére fogja venni. Minél több más irányú érdekeltsége van a pályakezdő
nek, annál könnyebb lesz számára az, hogy mindig is perspektivikusan gondolkodjék.
(U.S. News and World Report 1981.)

TELJ ESITMÉNYÉRTÉKELÉS
Minden dolgozó kap egy ütemtervet arról, mikor fogják munkáját értékelni. A formális tel
jesítményértékelés a folyamatos irányítás csúcspontja. A főnök folyamatosan megbeszéli be
osztottaival a jó és rossz példákat, igy azok mindig javíthatják munkájukat. A főnök pedig 
feljegyzehet kritikus eseményeket - jókat és rosszakat egyaránt - amikor azok megtörténnek.

A beosztott is, a főnök is űrlapokat kap a teljesítmény értékelésére. Ez segíti őket, 
hogy egyetértésre jussanak. Az űrlapok nyílt kérdéseket tartalmaznak, és példákat adnak a 
jó munkára, problémákra és sikerekre. Minden dolgozó osztályzatot kap, amit fizetésemelés 
megállapítására használnak fel.

Mivel a pénz fontos, és a béralap elosztása vezetési módszer, a rendszer lehetőséget 
ad arra, hogy a vezető és a beosztott megbeszéljék, mire fogják alapítani a fizetésemelést. 
Mindenki, aki jól haladt előre, fizetésemelést kap. Minél jobb a teljesítmény, annál na
gyobb az emelés.

Gyengén teljesítők nem kapnak emelést, de három hónapot kapnak, mialatt vagy javítják 
munkájukat, vagy felmondanak nekik.

Ilyen szisztematikus vezetés mellett megszűnnek a közvetlen vezetők "megérzései”. Ha 
megtaláljuk, fejlesztjük és irányítjuk a megfelelő embereket, a vállalat termelékenyebb és 
versenyképesebb lesz. Ilyen egyszerű a dolog.

(Fersonnel Journal 1983.)
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VIGYÁZAT! MUNKATÁRSUNK TÁVOZNI KÉSZÜL!

Hogyan ismerhetjük fel a csalhatatlan jeleit annak,hogy egy munkatárs 
vagy beosztott más ál lás után néz, és szándékában áll elhagyni mostani

munkahelyét?

1. hosszú "ebédszünetek11, vagy ismételt eltávozások /a munkatárs minden bizonnyal 
ezeket a távol léteket használja fel megbeszélések lebonyolítására/,

2. hirtelen szaporodnak a kolléga magánjellegű telefonbeszélgetései /találkozókat 
beszél meg, és a lehető leghatékonyabban igyekszik megszervezni idejét,

3. csökken érintkezése a vezetéssel /leginkább "észrevétlen" igyekszik maradni és 
kerüli a négyszemközti beszélgetést főnökeivel/,

4. ruházkodásában határozott és/vagy váratlan javulás tapasztalható /lényegbevágó, 
hogy ebédszünetben lebonyolított megbeszélésein legjobb formájában jelenjék meg/,

5. hivatali szobája kifogástalan /lassanként begyűjt mindent, amire a későbbiek so
rán szüksége lehet/ vagy éppen fordítva, ha irodája korábban "ragyogott" hirtelen rendet
lenné válik, ami annak a jele, hogy túlságosan leköti az álláskeresés, és nem sokat törő
dik jelenlegi munkájával, sőt, feltűnőén elhanyagolja teendőit,

6. váratlanul szabadságot kér,/több időre van szüksége ahhoz, hogy az álláskeresést 
intenziven folytassa, vagy pedig ki akarja venni jelenlegi munkahelyén

7. passzív és nemtörődöm magatartást tanúsít korábbi makacs és felelősségteljes maga
tartásával szemben /úgy döntött, hogy csak az idejét és energiáját vesztegeti, ha tovább
ra is a szokott módon foglalkozik tennivalóival/,

8. végül, este és hétvégeken már nem visz haza munkát.
hamarosan benyújtja felmondását...

(L* Expansion, 1984.)
A KÖNYVÜGYNÖK

- íme, az információtárolás 
új fejlődési távlata: az 
azonnali visszakeresési le
hetőség !
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Caracas. 20-11-85 
Ref .* DCD. 41.111- 2854

Orzagos Ezechenyi Könyvtár 1802 
1827 Budapest, Vili Muzeum korút 14 
Pf. 486 Hungria.

Dear Sirs:
We acknowledge receipt of the following matéria! and we thank you fór your interest 

in sendign it to our National Library:

Magyar Nemzeti Bibliográfia Konivek Bibliográfiája 40 Evf 14-15 Füzet 
1985. No 17-16 /I985. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/ 1985.

Bibliográfia no 13 / 1985.

Hungarika Irodalmi Zsemle No 2/ 1985 
Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok No 2 / 1985.
Magyar Menzeti Bibliográfia Könyvek BibIiografiaja Index / 1984.

Atentamente,
Your Very Truly,

Lic. Natacha Lopez Gamboa
Jefe, Division de Canje y Donaciones
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•otstseges étíeiés

ÉTLAP 
1986. évre

Elmondom az éves menüt 
Esküszöm, hogy nem lesz benne 
Nem tartalmaz azonkívül 
Biztosítunk nem kapsz tőle 
Nem látsz benne paprikát sem 
Semmi olyat, ami drága 
Húsfélét is csak diszkréten 
Fő törekvés, hogy a menünk 
Ki is hagyunk hát belőle 
Ne lehessen senki lánya

Süteményt sem szervírozunk 
Munka után, odahaza, 
Mákot-diőt és mazsolát 
Mert az sokszor felesleges 
Borsot-köményt-füszereket 
Ne is lássunk - vérnyomásunk

Ez a menü! S ha valaki 
amikor az ebédlőben

Válasz ennyi: Étkezésre 
szervírozunk evőeszközt 
Benne mi lesz? minden 
Jó melegen bekerül majd

Ezért fárad, sürög-forog 
És azt mondja, amit mi is:

Türelmüket megköszömjük 
a Vatikán fizesse meg

- tiszta szívből igazán
- sem kapor, sem padlizsán.
- sem mustárt - sem majonézt,
- salmonellát, hasmenést!
- gyalult tök is hiányzik,
- azonkívül hiánycikk!
- nehogy rontást okozzon,
- férfi erőt fokozzon!
- mindent ami leverő,
- itt, parlagon heverő!

- sok lenne a kebelnek,
“ jaj/ lenne a férjeknek!
- messzire elkerülünk,
- izgalmakat hoz nekünk
- megmondjuk mi kereken,
- nem lesz fent az egekben.

- megkérdezi: mit eszünk?
- asztaloknál bent leszünk?

- szeretettel hívunk minden dolgozót
- tányérát is ragyogót.
- ami előbb sem volt sorolva,
- a sok éhes gyomorba!

- a mi kedves Szakácsunk,
- Jó étvágyat kívánunk!

- iIlendő tisztelettel,
- kopejkával, vagy jennel.

/OMIKK Hiradó, 1985. szilveszter/



KÖNYVTARHNK 
tIETÍIÖI

REKLÁMTRIKÓ INKOGNITÓBAN

- Egyszer csakazértis a főbejáraton át jövök be 
dolgozni!
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MIKROFILMOLVASÓBAN

- És hol- nyomhatom meg, ha azonnali papír- 
másolatot szeretnék?

- Bécsben.
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Biztonság

Szendvics már nincs, viszont príma 
harisnyák érkeztek

IGAZOLVÁNYOK
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- Röpdösni könnyű, de csak próbálna a csúszós 
lépcsőn lemenni a Dózsa György térre ZÁRÓRA

- Jóéjszakát gyerekek. A ruhatárban vagytok már ??
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Az OSZK Híradó szerkesztői többször gondoltak arra, hogy mások példájára "humoros" 
számot állítsanak össze a napi gondok enyhítésére a nem mindennapi események csokorba 
kötésével.

Eddig nem sikerült, talán nem volt elég ötletünk. Most örömmel nyújtjuk át az olvasók
nak régóta dédelgetett tervünk megvalósulását. Most hogyan sikerült? Szerencsénk volt?
Talán sok volt az uj, a szokatlan vári otthonunkkal kapcsolatosan? Ez is, az is. Reméljük, 
hogy a könyvtár dolgozóinak gondjai lassan emlékezéssé enyhülnek. Ehhez szeretnénk hozzá
járulni .

Szerkesztőség



Javaslat a bevételek növelésére


